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 نا  ةئافتك عم
 ردقي ال هنإف ؟نيقفانملاو رافكلا داهج لصأ ىوهلاو سفنلا داهج مس

 1 مهيلإ جرخي ىتح الوأ هاوهو هسفن دهاجي .ىتح مهداهج ىلع 000 5 0 7

 [711/# كردتسملا]

 هب َنوُبَطاَحُي َنيِنِمْؤُمْلا ُعيِمَجَف :ِةَياَمِكْلا ىَلَع اًضرَف َناَك نِإَو ُداَهِجْلا 75505.]

 َلاَق اَذَهِلَو ؛َنّيَعَت اَذِإ ِهِلْعِف ىَلَع ُمْرَعْلاَو ءِوِبوُجُو ُداَقِتْعا ْمِهَلُك مهْيَلَعَف ءءاَدِتْبا
 هرم نياعوال + وع ا هم ار 8ه سك هول يوم هوم سام 5 . هنايو و 5

 .«يقافن ٍةَبْعُش ىَلَع َتاَم ِوْرَغِب هّسفن ْثَدَحُي و رْغَي ملَو تام نم» : لَك ئبنلا

 0/3 ا َهاَوَر

 1 7 2 79 : 70 . - 2087 2 ٠
 هللا ٍباَتِكِب ِكّسْنلا ٍسْنِج نَم ْلَضْفَأ هللا ٍليِبَس يِف ٍداَهِجْلا ٌُسْنِج 65501 ]

 ةَراَمِعَو جالك ةاَمِس ملجأ : ىَلاَعَت َلاَق اَمَك ءَنيِمِلْسُمْلا عاَمْجِإَو لك ِهِلوُسَر دَّنْسَو
 همم 000101 ر 5 048 01 يا 211 2198 هم ملل 04 00701 1

 «ِوَّلأ دنع َنوَتْسي ال هلأ ٍلِبَس ىف َدَهَجَو رخآلا ِرْوِلأَو ِهََآِب نماء ْنَص ِراَرْلَل ِدِجَسَمْل
 [5؟ /؟ا/] 1١9. :ةبوتلا]

 مهني َعِقوُي ْنَأب ْمهيِلَتْبَي دَقَف هللا ٍليِبَس يي َداَهِجْلا ُماَنلا َكَرَت اَذِإ /5595]
 0 هك ا ه0 0 1 مو هدو ؟ تهرع 0 0 0

 ٍداَهِجْلاِب اوُلْعَتْشا اَذِإ َناَّنلا ْنِإَف ؛ُعِقاَوْلا َوُه اَمَك ُهَنْبفْلا مُهَنْيَب َعَقَت ىَّنَح َةَواَدَعْلا
 0 ع حا د نع ل نإ هه م كك رك ا 0 - 5

 هللا ٌوَدَع ىَلَع مُهَسْأَب َلَعَجَو ْمُهَنْيَب فلأَو ْمُهَبولُق هللا َعَمَج هللا ٍليِبَس يِف

 َقيِذيَو اًعّيِش مُهَسِبْلَي ْن ْنَأِب هللا مُهَبْلَع هللا ٍليِبَس يِف اوُرِفْنَي ْمَل اَذِإَو ْمِهّوُدَعَو
 ١ ما ع

 [5:5ه 55غ /1]

 دسفأ دق :لعفلاب وأ لوقلاب هيفن داهج ىلع نيقفانملا وأ رافكلا داهج مّدق نم انيأر كلذلو )١(
 .ٌدحُت ال اًرارضأو «ءىصحُت ال بئاصم هتمأو هسفن ىلع رجو ءحلصأ امم رثكأ

 0 093١١



 ُهنََك مالسإلا خيش لئاسرو قواتق بيرقت 6

 ُنيّدلا َنوُكَي ْنَأَو ءاَيْلُعْلا َيِه هللا ُةَمِلَك َنوُكَت نأ 0 ُداَهِجْلا موج

 . ُهّظَح ٍلُجّرلا ُءاَمِيِتْسا ال للا نيد ةَماَقإ ُهدوُصْقَمَف ؛هلل ُهَّلُك

 لا نلهدبف رجا هلاثز هينت ىف دماكلا هناك 0

 مسح

- 
 َنيِنِمْؤُمْلا نِم ىَرَتْشا هللا ْن ٠

 م

 ًِّء
- 2 3-/ 

 اذ

 َراَمُكْلا َّنِإ ىَّتَح ءَدَّنَجْلا مُهَن نأ مُهّلاَومَو مُهَُفْنَ
 لب ؛ِلاَوْمَأْلاَو ِءاَمَّدلا نِم َنيِمِلْسُمْلِل ُهوُقَلْنَأ اَم اوُنَمْضَي ْمَّل اوُدَماَع وأ اوُمَّلْسُأ

 ٍروُهْمَج َدْنِع دْنِع مُهَل اكلم َناك َنيِمِلْسُملا ٍلاَوَْأ نم هوُميَع ام ْمهيَِْأيَد املس ول

 للي هللا ٍلوُسَو هس هب ْتَضَم يذلا َوعَر دَمْحَأَو ةَفيِنَح يِبأَو ُكِلاَمك ِءاَمَلُعْلا
 . َنيِدِشاَرلا ِهْئاَمَلَُح ٌةّنَس و و

 ام َنوُنَمْضَي ال َنيِلوَأَتُمْلا يَْبْلا َلْهَأ َّنَأ ىَلَع ِءاَمَلُعَ الغلا روُهَنَج ناك اذهل

 الغ هيلع وللا افلا رغا نا ءلبي ان لذعلا لفل نلعوورتلاا
 . ِءاَمَلْعْلا 07 ٍليِوأَتلاِب يْعَبلا

 َلَوأَتُمْلا َيِغاَبْلاَو ٌدَتْرُمْلا َّنِإَف «َنيِدَتْرُمْلا يِف ءاَمَلُعْلا يَلوَق ٌحَصَأ َكِلَذَكَو
 اَذإَك ءاَلْوْأَتُم ُهّلَعْفَي اَم ُلَعْفيَق ٠ 12 لع 121 منعا ردي ازع رع نرقلا

 ءالْوَأَتم ُهَلَعَف اّمِم فَلَس اَم ُهَل ُرْمْعُيَك ؛ِِرْفُك نِم ٍرِفاَكْلا ِةَبْوَتُك َناَك َكِلَذ نِم َباَن

 َمِلْسُمْلا َّمَلَط اَذإ مِلْسْمْلاَك ؛ناَوْدُعَو يَ ُهَلعفي ام نأ ُدِقتْعَي نم الخ اَذَهَو

 لب ؛بّراَحُمب َسْبَْلَو ِهِرْيَغ َلاَم فلثأ يذلا ُدئْرْمْلاَو م اْسْمْلا ملط اَذإ َىّمَذلاَو

 . ٍقاَمَثالاَي ُهوُقَلتَأ اَم َنوُنَمْضَي ٍءاَلْؤَم َّنِإَك ءٌدَماَعُم وأ ٌمِلْسُم ٍرِهاَظلا يِف َوْه

 نِم َرُهَك : اهل ٌدِئاَج يِهاّنلا ٍرِمآلا ىَدَأ نأ ُدِقتْعَي َناَك ْنِإ يملا روم املاك

 طَقَس َباَت اّذِإَف ءىَلاَعَت و هللا ٌقَح يِف ُلِخاَد يِهاّنلا ٍرِمآلا ّنَحَو َنيِلوُأَتْمْلا
2 

 ّىِمَدآْلا ّنَح ِنْمَصتُمْلا هللا ٌّقَحِب اًبوُلظَم َناَك ْبَْي ْمَل نِإَو ."ِناّقَحْلا

 اًدقتعُم «لعفلاب وأ لوقلاب يهانلاو رمآلا ىذاآف ءركنم نع يهن وأ فورعمب ٌدحأ رمأ اذإ : يأ قفز

 .ٌدهتجُم ٌلوأتُم وهف :كلذ بجوتسي ام يِهاّنلا رمآلا باكترال ؛ بحتسُم وأ رتاج هل هاذأ ل نأ

 يذلا قحو هللا قح طقس :ركنملا نع يهانلاو فورعملاب رمآلا ىذآ يذلا بات اذإ : يأ قفز

 .ةاذآ



 عع 0

 امَِو ا ْنَأ امِإَق |

 .هبَسَحِب َةّيِعْرّشلا َةَيوُقْعْلا ُقِحَتْسَي لَك ِءاَلُؤَهَك

 لَصح دق َناَك اّذِإَف هَأَطَح ُهْنَع هللا اَمَع دق اَذَهَف : اًئطْخُم اًدِهَتْجم َناَك نِإَو

 َدَهَتَجا اّذِإ ٍمِكاَحْلاَك َوُهَف 0 ِرْيْغِب يِهاَّنلا ٍرِمآأِ ىَذَأ اكيلا ِهِداَهَيَحا بّبَسب

 2 ملاك وأ ِدِماَّشلاَك وأ مِلْسْمْلل ىَذَأ َوُه ام َكِلَذ يي َناَكَو ًاطخأت

 3 ىلَتْبا امم اَذَه َناَك : ىطْخُمْلا ٍدهَتْجُمْلا َكِلَذِل ْنّيبِتي 54 أَطَحْلا َناَك اًدَِ

 نوريصلأ ٌدَنْنِف ٍضْنَل مكسب اَنلَمَحَو :ىَلاَعَت َلاَث ءَيِاّنلا َّرِمآلا اَذَه هب

 ِسْمَن يف فلا ُهْنَع ُعِفَتْرَي اَمِم اًَذَهَف 1٠0 :ناقرفلا] 46 اصب كي داك

 .ِةَبوُقُعْلا ِهْجَو ىَلَع ُءاَرَجْلا َكِيَذَكَو ءرْمألا

 يِف ُبِحَي يذلا ٍصاَصِْلا : هو ىلع اعلا ظقشت دق لاقي دق نك
 اَمَكَو ءأَطَحْلا يف ٌةَيّدلا ُبجَت اَمُك ءْأَطَحْلا يِف ُبِجَي يذلا ُناَمَضلا تْيْنَيَو دْمَعْلا

 اًَذَه َكِلَّذَكَف . .ِهِلاَم يِف ُنوُنُجَمْلاَو ْىِبَّصلا اَهُقِلْتُي يتلا ٍلاَوْمَْلا ُناَمَض ُبِجَي

١ 

 اد

 َناَك اَمَو ُهَل ٌعَبَت َيِمْدَآلا ٌقَحَو هلل هيف ُنَحْلا َناك ام َنْيَب ْقَرَمُي :ُلاَقُي ْنِكَل

 نِم ُداَهِجْلاَو ٍرَكْنُمْلا نع ُيْهَنلاَو ٍفوُرْعمْلا رمال او كاملا ا 0

 َناَمَض يفَبْلا لهأ ىَلَع َنوُيِجوُي ال َنيِذْلا روُهْمْجْلا ِلَوَمِل ٌنِناَوُم «"”باّبْلا اًذَه

 المعو ءمهنم اًداهتجا سانلا نم دحأب ىذأ قاحلإ يف اودهتجا اَذإ نوذْخاْوُي ال ءالؤهو )١(

 .مهيلع ٌةقبطنم اهنأ نوري يتلا صوصنلاب
 .هنم هذخأ ام لكب هيلع عجري ْنأو رعبا ذأ يقاتل مرا )000

 1 «لوأتملا هملاظ نم هقح ءافيتُسا هل قحي الف هلع يهنالا ُْنَحَو ِهَّلِل هيف قحلا :يأ 0

 هنأ نظي وهو هسفنل ناسنإلا بضغي ام اًريثكو ءهسفنل ال هلل مقتني لب ءهسفنل مقتني ْنأ

 .هلل بضغي

 :سانلا ىذأ هبيصي نم اهدهشي يتلا دهاشملا يف هلك مِّيقلا نبا لاق

 هللا ليبس ىف هداهج نم هل نمانلا ىذأ دلوت دهشي نأ وهو ءداهجلا دهشم :نماثلا دهشملا

 ١ .هتاملك ءالعإو «هللا نيد ةماقإو ءركنملا نع مهيهنو فورعملاب مهرمأو



 تفس < يح

 الو اديك يل 4 ْمُهْنِم أطَح َكِلَد َناَك نِإَو ءِليِوْأَتلاِب ٍِلْدَعْلا ٍلْمَأِل ةوفللا ا

 ىَلَع ارْرِهجَي لَو ءْمُهَرِبُذُم اوُعَبْتَي ل لذعلا لغأ مهْيَلَع َرَدَق اَذِإَو

 ام ىَّلَع مُهَنوُلَتاَقُي اَلَ ,ٍمُهلاَوَْأ وُ لَو ءْمُهَميِرَح اوبْسَي مل ( مهحِيِرَج
 . مهْيَلَع اوُكَلَمَت وأ َكِلَذ لم اوُقَلْنَأ اًذإ ٍلاَرْمَأْلاَو ٍسوُفْنلا نم ُهوُمْلتَ

 ٍداَهِحْلا ٍباَب نِم اَّذَه ّنأِل ا اَذَه يِف طِقاَس ّصاَصِقْلا َّنأ َنّيَبَتَ
 .يِهاّنلا رمآلا ِدْبَعْلا ٌّقَحِب ُنّلَعَي اًمِم 3 وللا ىَلَع ُرِجَأْلا هيف ُبِجَي يذلا

 ٍبْناَج يِف ُهْنِم عّمط ىَلِإ يدوي اّلَكِل ُهْنِم ُصَمْقُي لَه :ٍِلْئاَّسلا ُلْوَق اَمأَ
 نحل

010 2 

 هلل َكِلَذ يِف ُنَحْلا َناَك َّنَحْلا ٍبِناَجِل ٌداَسْفإ ُهَلَعَف اَميِف َناَك ىَتَم :ُل هَ

 .يِهاَنلا ٍرمآْلِل ىّذَأ هيِف نكي ْمَّل نِإَو م م هيف ُلَعْفَيَف ؛ِهِلوُسَرَو
 هَ

 نمل يلع هناك ةعلاظ نع ودع نأ هْسْفَن 9 نير َناَسْنْلا نك

 لل ٌدَحَأ َْعَّضاَوَت اَمَو» :َلاَق ُهَّنَأ 'حيِحّصلا» 0 نع َتَبَن دق لب ؛َكِلَّذَك

 . "20ثلا ُهَعَفَر الإ
 ضآ

 َيِفْوَتْسَيَو ىَّقَح نمت ُناَسْنِإْلا َوُْعَي ْنأ ِباَمْلا اَذَه يِف يِغَبْنَي يذلاف

 علال - 31١/16 . قاما ٠ بَسَحب هللا ٌقوُقُح

 مَّلَسُي نأ دارأ نإف «نمثلا مظعأب هّضرعو هّلامو هّسفن هنم ُهللا ىرتشا دق :ماقملا اذه بحاصو -
 ناك نإ هلْيق هل ءيش الو هاذآ نم ىلع هل تح الف ءاهنمث قحتسيل ةعلسلا وه مُلسيلف نمثلا هيلإ

 .هللا ىلع هرجأ بجو دق هنإف «عيابتلا اذه دقعي يضر دق

 ةكم ىنكُس نم نيرجاهملا ِةْلكَي يبنلا عنم اذهلو ؛نّيو ةباحصلا عامجإو صنلاب تباث اذهو

 نم ةيد مِهنّمَضُي ملو «رافكلا هذخأ يذلا هلام الو هراد مهنم دحأ ىلع ّدْرَي ملو ءهللا اهزعأ

 سوفن نم هوفلتأ ام ةدرلا لهأ نيمضت ىلع هي قيدصلا مّرع املو هللا ليبس يف هولتق
 ءامد كلت : نيو ةباحصلا نم دهشمب هَ باطخلا نب رمع هل لاق مهلاومأو نيملسملا

 ءرمع لوق ىلع ةباحصلا قفتاف .ديهشل ةيد الو «هللا ىلع اهروجأو ؛هللا يف تبهذ لاومأو
 .(05/5) نيكلاسلا جرادم .قيدصلا هيلع هقفاوو

 )١( ملسم هأور )5584(.



 دي ُداَهِحْلا ٌباَتِك

 اَميفَر َرَبْيَخ مِئاَنَغ نم 6 بنل ب يتلا مُهاَطْعَأ يلا مُهْبوُلُق ةَمْلَوُمْلا / هل

 "0 ا

 َءْيَمْلا ْمِسْفَي اَمَك ِِداَهِيجاِب اَهَمِسْقَي ْنَأ مام ٌةَمِينَعْلا نأ ىلع ليلق اَذَعَو

 دَعَا 3 اَهَمَسَق ِلْذَع َماَمِ َناَك 7 0

 ْمَلَو َرَمْعَج َعَم اوُمِدَق َنيِذْلا ةَئيِفَسلا ٍلْهَأِل َرَبْيَت َرَبْيَح نم لِي وبدلا عدَمف َمَسَق دقو

 [4940 117 50 اَهْنَع َباَع دحأل م 0

 دق مُهاَنْيَأَر اذ ّوُدَعْلا َّنِإ :ٍباََحْلا ِنْب رَمْعِل َنيِمِلْسُمْلا ُض ضَْب َلاَث اكد ]

 .اوُسِبَل اَمُك اوُسَبْلاَ ْمُتْنآَو :َلاَقَق َّعْوَر اَنبوُلُق يف اَنْدَجَو َريِرَحْلا اوُسَِل

 َيِرَيِل ؛ اَبْطْضاِلاَو ٍلَمّرلاِ ٍةَيِضَمْلا ٍةَرْمُع يِف ُهَباَحْصَأ هلي خيبت مآ دقو

 .اَذَه َلْبَق اًعوُرْشَم اَذَه نكي ْمَل نِإَو ْمُهَتْوُف َنيِكِرْشُمْلا

 [5 1 . ٌكِلَّذ نود اًعوُرْشَم نكي ْمَل اَم ٍداَهِحْلا لخأل َلَعَمَ

 ناك ٍدِحاَوْلا مُهَّسلاب ٌلِخْدُي هللا َّنِإ» :َلاَك ُهَّنَأ ل ُهْنَع يالا ذ 501]

 اَذَهَو ؛؛ِهب َدِمُمْلاَو «وب َيِماَرلاَو َرْيَخْلا دنت ف يكتف ةَعئاَص : َةنَجْلا رَفَت

 ُناَسْنإْلا هب َعَّوطَت اَم ٌلَضْفَأ ُداَهِحْلاَو ءٍداَهِحْلا ُلاَمْغَأ َيِه َلاَمْعَأْلا ِهِذَه 4

 . هِرْيَغَو ٌجَحْلا عوطت نم ُلَصفأ ُهَعّوطَتَو

 ُلَمَعْلاَو ِةَيِدَمْلاَو َةَكَمِب ِةَرَواَجُمْلا نِم َلَضْفَأ ٍروُقُلا يف ظاَبرلا َناَك اَذَِلَو
 . عوطَتلا ٍةاَلَص نم َلَضْفَأ ٍروُقْتلا يِف ٍِسْوَفْلاَو حمرلاب

 . عّوطَتلا ٍةاَلَص ٌريِظَن َوُهَك ٌوُدَعْلا نِم ٍةَديِعَبْلا ٍراَصْمَأْلا يِف اّمَأَو

 .يئاسنلا فيعض يف ينابلألا هفّعضو )١751(: دمحأو :(76198) يئاسنلا هاور )١(



 هني مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ا
 ا ا ا ا تأ أ تت بث تأت ب يي ب مع 2

 ايد 7 8-0052 ه- سام 32 5-5 ه5 مل هام رع

 َكِلْذِب يِغَتْبَي نَمِل ٍةَحِلاَّصلا ٍلاَّمْعألا نِم وه ِتاَعاَنَّصلا ِهِذَه ْملَعَتَو
 0 00 ا ا ل ا ع ل 1 هن وفا عايل تق لإ ١ اخ يوم اونو كافل
 ال يي دهاجي دايو لك يو هكيرش ناك كلذ ريغ ملع ننلا وو ولا جو

 [18 1١/18 .َمْلِعْلا مّلَعُيَو َنآرُقْلا اَرْفَي يِذَناَك ؛اًئيَش ٍرْجَأْلا نم اَمُهُدَحَأ ُصَقْني وع رت

 َكِلَدَو ؛َنيِمِلْسُمْلا ٍقاَقئاي ُروُجَي :ةَروُرَصلِل ِناَنقلا َدْنِع ٍريِرَحْلا ُنماَبِل 55ه ]
 .ِةياَكوْلاَو حالسلا عْفَد يف ُهَماَقم ُهرْيَغ موُي ال ْنَأ

 . ٌرْياَج َكِلَذ نأ 0 00 ِءاَمَْلُعْلِل هيِفَك ٌّوُدَعْلا 0 07 اكد

 مآ

 يف َّنِإَف ٍءاَضْيَأ ُهُراَوَج ُرَهظَأْلاَو ِءاَمَلُعْلا نيب ٌعاَرِي ب تفذلا مَلَعْلا يِفَو

 38 37/74 . "0هاَعّطقْم اَّلِإ ِبَمَّذلا نع ىَهَن هلا كي َِبَنلا نَع نسا

 يِف َوُهَو ِهباَحْصَأ ىَلِإ - ُهَحوُر هللا َسَدَق  مالْسِإْلا َخْيَش ف ني ةلاكر كتشف

 يذل ١١[« :ىحضلا] 2 ُتّرَحَف كير َةَمَعِتب 1 :َلاَق ةيردنكسإلا سبح

 ُهَتَمْعِن مِهْيَلَع ّمَتَأَو وَرِخآْلا يِفَو اينّدلا يف ! هللا َنَسْحَأ َهَع امججْلا هب كوع

 ام وللا نيو ٍمَحِن يِف - َوُه الإ َهَلِإ ال يِذَّلا ميا ا يْنِإَف َدَئِطاَبْلاَو ٌةَرِهاَطلا

 ِهِلَضَف ِباَوْبَأ نِم ىَلاَعَتَو ُهَئاَحْبُس هللا َحَتْق دَقَو ىّلُك يِرْمُْع يف اَهّلْثِم تنأَر

 .ٍلاَيَحْلا يِف ٌروُدَي اَلَو ءِلاَبْلاِب نكي ْمَل اَم ِهِتَمْحَرَو دوج ٍنِئاَرَحَو ِهِيَمْعِنَو

 ٌريِبعّتلا ٌنِكْمْي ال يِذَلا َميِعَنلاَو ِتْقَوْلا َبيِطَو َروُرّسلاَو َةَحْرَمْلاَو َّدَللا َنِإَ

 ِقِئاَقَحْلا حاَتفْناَو وب ِناَميِإْلاَو ٍهِديِحْوَتَو هلي هللا ٍةَفِرْعَم يِف ّوُه اَمّنِإ ُهْنَع

 ةينآَرقْلا ٍفِراَعَمْلاَو ِّيناَميِإْل
08 

 .ِةَقِرْعَمْلاَو ٍناَميإْلا معن اّلِإ ٍةَرِخآلا َميِعَ ُهِبْشُي ٌميِعَن اَيْنّذلا يِف

 امي ِهْيَلِإ ٍبْرَمَّثلاَو هللا ِةّبَحَم يِف اّلِإ مات ّةَذَل 0

 .(ةاالع) يئاسنلا حيحص يف ينابلألا هححصو 6 تسضرف دمحأو ء(هاوهع) يئاسنلا هأور قلل



 6-3 ةَقيِقَح اَذَهَو اَوِس ٍبوُبْحَم ّلُك نَع ٍضاَرعإْلاب الإ ُهُنَبَحَم ُنِكْمُت لَو ُهبحُ مام ع وع

 رعأم» :ىَلاَعَت َلاَق ءِراَمْغِتْسِإِلاَو ٍديِحْوَّتلا يِف اًعوُمْجَم ُنيّدلا َناَك اَذَهِلَو
 ع1 -_ - عم 3 2 ه0 مدل مسدس وت

 َلاَقَو ء[19 :دمحم]آ «ٌتسِمَؤْمْلاَو َنينِمْؤمْللَو َكْيَّدِل رفعمساو هللا الإ هلإ آل هن

 .[5 :تلصف] «ةوفتسساَو ديل اَُمِيِقّتْسأَت# : ىَلاَعَت

 ةيفيو ةلكوتو كف اقطو نامل َيِوَق ٍدْبَعْلا ٍبْلَك يف ٌديِحْوَتلا َيِوَق ل
 ل

 0 يف 0 ٌكْرُشلا َوُه ِساَّنلا ٍبوُلُق يِف ُلُصْحَي يِذَّلا ُكْوَحْلاَو

 4«ّرمأب أوُكَرْشأ امي بلا اوُرَكك تلا ٍبْونُم ف قلُدَس» : ىَلاَعَت هللا َلاَق
 ١5١[. :نارمع لآ]

 ىلع هرهظيل ّقَحْلا نيدو ئَبُهْلاب هلوسر َلَسََأ ىلا َوْه» :ُلوُقَي ىَلاَعَت ُهَللاَو

 ءقَماَِقْلا ٍمْوَي ىلإ اَذَعَو ِناَسْللاَو ٍدّيْلابَو ؛ِناََيْلاَو َةّبُحْلاِب 08 :حتفلا] لك نيل
 ديِدَحْلاَو ِدّيْلاِب ٌّيُكَمْلا َعَم َيِنَدَمْلا َداَهِجْلاَو ءِناَيَبْلاَو مّلِعْلاِب َيْكَمْلا َداَهِجْلا َّنِكَل

 07 : ناقرفلا] 0 ديكم نهج 7 1 ةينكلا 7 0 :ىَلاعَ َلاَق

 را اَذَه يِف ناو أد يل اهب 0 ىلا هللا مَعِن ُنْيَبِي اَم :ِةَلْمْجْلا يِفَو

 ٌةَعاَمَجْلا َىَلَع ُصُقْنَي اَم ٌرَثْكَأَو :ةرضع نكن ١ اَل ام ءاَدَدَع رك اًرْدَق ْمَظْعَأ

 َحَتْفُي ْنَأَو منيع دب ذقت ا يَ رول دلل نم اوُناَتَي ْنَأ مُهَل ُبِحَأ اَنأَ

 ءِتاَجَرَّدلا ىَلْغأ ىلإ هب ب َنوُلِصَي ام لبس يف ٍداَهِجْلاَو ِهِتَعاَطَو هللا رم نم مه

 نِم ام ْنِكَل ءِدْجَوْلاَو قود اَّلِإ ُفَرْعُي ال ُهّنِإَك ءَكِلُك َرْدَق ِساّنلا هكا َدَعَأَو

 اَل َناَك نِإَو ”ريزكلا ىلع ليرملاب هني يور هلا رو وع 011

 .كاادللاو ٍساّنْجَأْلاَو ِساّنلا ا َلاَوْخ ُفرغأ اَنَأَو ريكا َرْدَق ددَقُ

 «ريِثَك ريِثَكب تَناَك اَم َقْوَك اَنْيَلَع هللا َمَعِن َّنَأِب ٍةَعاَمَجْلا ٌراَبْخِإ ُدوُصْفَمْلاَو
٠ 

 ءاَقّللاِي ٍةَعاَمَجْلا ٌةَمْدِح ْنِكْمُي ْمَل نِإَو ىلا مَعِن نِم ِةَكاَيِز يِف هللا ٍدْمَحِب ُنْحَنَو

51 



 ه1 م

 هللا ىَلِإ اًيُرَقَتَو ؛ْمِهَّقَح نِم ٍبِجاَوْلا ِضْعَبِب اًماَيِق ؛ِراَهّنلاَو يللا مُهَل عاد اَنأَ

 [44 - 0/4 0 هيف ذ ِهتَلَماَعُم يف ىَلاَعَت

 ُةَدِلاَوْلا ىلإ هيت نْبا دَمْحَأ نِم :هيف ُلوُقَي ِهَتَدِلاَو ىَلإ خْبّشلا ُباَتِك هو

 ِهِئاَمِإ ٍرايِخ نِم اهوا ِهِمَرَك ليِزج اَهْيَلَع َعَبْسأَو ِهِمَعِنِب اَهْيَنْيَع هللا ّرَقَأ ٍةَديِعَسلا
 هل

 7 م ه رعود ع ْش 7 00

 . ُهناَكَرَيَو هللا ةمح رو : هللا ْماَلَس «ءهمدخلو

 ىَتَم «ةَيِروُرَض روُمأل ّوُه اَمْنِإ ٍداَلِبلا ِهِذَه يِف َةَعاسلا اَنَماَقُم نأ َنوُمْلْعَت >2 م 2 0 97 2 6 ام ها م صو ه6 هدم 03
 وّلَو ءُمُكْنَع ٍدْعُبْلِل َنيِراَتْخُم - ِهْلاَو اَنْسَلَو ءاَيْندلاَو ِنيّدلا ٌرْمأ اَْيَلَع َدَسَق اَهاَنْلَمْهَأ ومهع تورو ع باس

 ِنِطاَب ىَلَع ْمُتْعَلَظا وّل ْمُتْنَأَو ُهَعَم ُهْرْذُع َبْئاَعْلا َّنِكَلَو ْمُكَيَلِ انْرِسَل ٌروُيطلا اَنَْلَمَح

 ماَقُمْلا ىلع ْمِعت ْمَلَو «َكِلذ الإ ةعاشلا َنوُراتخَ ام -ُدْمَحْلا لَو  ْمُكُنِإَ روُمألا

 ,1"2ةَريِجْلاب اَنَل اوُعْداَو هْمُكلَو ال للا ٌريخَتْست مْ 0

 . ةَيِفاَعَو ٍرْيَح يف ُةَريِخْلا هيف اَم هيلو انَل َريِخَي ْنَأ َميِظَعْلا لل هللا ُلأَسَتَ

 ْمَل اَم كر ٍةَياَدِهْلاَو ٍةَمْحَّرلاَو ِرْيَخْلا ٍباَوْبَأ نِم هللا 5 دَقَف اَذَه ْعَمَو

 . ”0ٍلاّيَسْلا يِف ُروُدَي اَلَو ٍلاَبْلاِب ٌرطْحَي نكي

 الق ءىَلاَعَتَو ُهَن كي ع

 ٍروُمُأ نم ٌرْئْؤُت اَلَو لب ِ؛ظَق اّيْنَدلا ٍروُمُأ نِم اَنْيَش ْمُكبْرُق ىَلَع ٌُرِئؤُت اَنأ َناَطلا ٌّنظَي
 1 ا هج ُنوُكَي اَم نيّدلا

- 
 ُدِجاَّشلاَو ءاَهِلاَمْهِإ نِم َّماَعْلاَو ٌصصاَخْلا َرّرَّضلا ُفاَكَن راب وُ ّ 32 6 22

 شصيرح هنأو ءمهنع ةلزع يف سيل هنأو ءهيبحمو هئاقدصأ عم عامتجالل خيشلا ٌبح دكؤُي اذه )١(

 ليللاب مهل ءاعدلاو ءمهيلع رورسلا لاخدإو مهدّقفتو ءِهِباَحْصَأَو هناوخإ قح ةياعر ىلع
 .راهنلاو

 .رمألا نم ةريخلا :يأ ؛ةريخلاب لب «مودقلاب وأ سولجلاب انل وعدا :لقي مل (؟)

 .اهقلق نم ئدهيو اهنئمطُي ()
 .ىلاعت هللا ىلإ اهبحأو لامعألا مظعأ نم امهنم برقلاو نيدلاولا رب نأب هملعل (5)



 _ م ُةاَهجَلا بات

 رقت الو ُرِدقَيَو «ْملعَن الو ْمَلَْي هلل َنَِك قَريِجْلاب ِءاَعذلا َُرْثك 000

 1 1 د ا راق حا

 [45 - 8/743 0 ِفْضَوْلا ِنَع ُّلَجُي ٌرْمَأ هبف ُنَْن اَمَو هيف هيف ونسي

 امأ هلي ِهّبِبَن ىَلَع ٍةاَلَّصلاَو ىَلاَعَت للا ٍدْمَح َدْعَب 0 عل

 يلا ةنكو ةميقلا يكن ني يلع ملأ دق هنا لَو هللا َّنِإَف : دْعَب

 ٍنْسُح ِداَيِتْعاَو ٍةَعاَطلا ىَلَع ِتاَبَئلاَو رولا ريلي يوكل قا روبركلا نال

 يمال لا ا كلا
 1 ءوعو آي 7( هع

 ل ال ا : عب - اًنباَحْصَأ نع اَلْصَن - نيم

 ٍلاَكْجِإْلاَو ِةَم َماَرَكْلا نم يِدْنع مهل , «داضأ زل و عملو 42 ىلع كف

 : َلُجَرلا وُلُخَي اَلَو ءهبَسَحِب َّلُك َناَك ام ٍِفاَعْضَأ داس ظْعَتلاَو ةَحَمْلاَو
”- 

 .ُهَل ٌروُفْغَم ُهْنَع ٌوُفْعَمَك :ٍداَهَيْجاِلا ىَلَع هِرْجَأ َعَم يِناَنلاَو م6 ص ور عقر عة <
 . َنيِنِمْؤُمْلا ِرْئاَسِلَو ُهَلَو اَنَل ٌرِفْعَي هللاق :ُتِياَّثلاَو

 َيَّصَق نال : لِئاَقْلا ٍلْوَقَك ؛لضألا اَذَهِل ٍفِلاَخُمْلا مالكلا طاَسب يوتَف

 ناَلُق ءَدّيِضَقْلا ِهِذَه َبَبَس َناَك ّناَلُق وبس حْيَّشلا َيِذوُأ ٌناَلُق ءَلِوَع اَم ُناَلُث

 ضحدو ؛نيملسملا ةماعو رمألا ةالو حصنو «هليبس يف داهجلاو «هللا ىلإ ةوعدلا رومأ نم 00(

 .نيقفانملاو ةعدتبملا هبش



 0 مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ماع
 0 يي ل 22222-55959232

 باَحْصَألا ضْعَبِل َهّمْذَم اًهيِف يتلا ٍتاَمِلَكلا ِهِذَه وُحْنَو «نالف ٍدْيَك يِف ملكتي َناَك 2 هك قامو 2 8 ا ل 0 ا م »ع 5 سس 5 2 م

 .ٍناَوْخِإلاَو

50 
 َسْيَلَف :رضمي َّنآلا ىَرَج اّمِمَو ءَّق رقيب يرجي ناك ان ءانازغرلا تاكجألا

 اَلَو ار ا ا لي اًضْقَن اَلَو ًةَّضاَضَغ َكِلَذ

 اق هين[ هاون ُعَفْرَأ ٍنيِشْحَتلاَو ِظيِلْعَتلا نم هب َلِموُع اَم َدْعَب وه لب ؛؟ضْعُب

 . ْمَظْعَأَو ُبَحَأَو

 مُهَضْعَب اهب هلل هللا ٌحِلْضُي يِتَّلا ني َنيِنِمْؤُمْلا ِحِلاَصَم نم يه ُروُمأْلا لَه اَمّنِإَو

 ُهِلَقْنَي 5 دَّقَو ءىّرخألا اَمُهاَدْحِإ ُلِسْغَت ءِنْيَدَيلاَك ِنيْؤُمْلِل َنِمْؤُمْلا َّنِإَف ءضْعَبب
 1ك ان ةمرشللاو ةقالقللا وي كح كو ةعلا ءارتكلا نير عزتي لإ خعولا

 لح ةفارخلا وويتاؤتلا ورك هود ك1 ف ْمُكْنَع هللا َيِضَر - نوُنلْفتَو

 ذي ال اَم َمَو ٍناَميإْلا ٍلْهَأ لاو عْوْتتَو ِءاَوْهَأْلا ٍفاَلِتْحاَو ِءاَرآلا ٍداَهِتْجا نم اًهيِف

 ناَسْنإلا موت ةلغ ىرتي نأ رويل ل ات + قاطيلللا ياغذك نوبي هني

 ُ ُهبِحَأ ام ٍرْيَْلا نم ِنِمْؤُم ٌّلُكِل ُديِرَأَو َنيِمِلْسُمْلا لكِ َرْيَكْلا ُتِحَأ انآ

 25 3 5 08 2 ل ا م

 .يتهج نم لح يف مُهَف اوملَظَو اوُبَذَك َنيِذلَأَو

 لك ناكو ءهنع وفعيو ئطخملا حماسُيو ءهباحصأ نم عيطخملا بتاعي نم حماسي ال هثأكك وهف )١(

 مهل نيبُيو «مهنم ةحماسملا بلط يف ددرتي ال هنكل «ةحجارلا ةحلصملل مهدحأ عم وسقي دق
 .مهل ماركإلاو ةبحملاب ٌروفوم وهف بلقلا امأو «ناسللا زواجتت ال ةوسقلاو بتعلا ّنأ



 ري يح ٌداَهحْلا ُباَتك

 هنا

 هللا ُمُكَُحَف اَلِإَو ءْمُهْيَلَع هللا بات اوُباَت ْنِإَف :هللا ٍقوُقُحب ُىَّلَعَتَي اَم اَمَأَو

 0 ا ل ل َناَك وّلَف «ْمِهِيِف ُذِفاَن

 [ه1- 50/583  .ةرخآلاو اينّدلا ٍرْيَخ نَم ِهْيَلَع بن ُبَنَركي اَمِل ؛ِةّيِضَقْلا ِهِذَه يف اًيْبَس

 هللا ٍنيِد ٍداَسْفِإ يِف ُهَبْرِح َلَمْعَتْسا َناطْيَشلا َّنِإَف ..:“اًضْيَأ َبِتكَو 759]
 م بمبرهئغ2 ءا6وو 2 3 و

 َّنَحْلا ٌقِحمَف ُهْضِراَعُي نَم مك هئيد راهظإ هم أ اذِإ هنأ هللا ةَّنس نمد

 .ٌقِجاَر َوُه اَذِإَف ُهْعَمْدَيَف ٍلِطاَبْلا ىَلَع ٌّقَحْلاِب ُفِذْقَيَو ِهِتاَمِلَكِب

 ؛هَدَْحَو هلله ٍدَّمَحَم عْرَشِل ةَفَلاَحُم نكي ْمَل ٍناَطْيَّشلا تاع دف نك قذلاو

 .َنيِلَسْرُمْلا عيِمَج ِنيِدِل ةَمَلاَحُم لب

 هر ِهِلوُسَرَو هللا ٍبْرِح ٍةَهِج نِم َرَهْظَي اَل ْنَأ يف اْوَعَس دق اوُناَكَو
 اورهطأ يدك نلاكت هل 0 ميلا ءةيئانخإلا ٍروُهظ نِم اوُمِزَجَو ءٌتاَتِك

 اَمَو ِهبوُيُع ٌراَهظِإ مُهُدوُصْفَمَو ءهيَعَلاَطُمو ِهِشيِتْفَب مَُمَرْلأَو ءمظغَأَو َكِلَذ فاعضأ
 مُهُبِذَكَو مُهْلْهَج مُهَل َرَهَطَو ْمِهْيَلَع ٌةّجبَُح َوُه اَم اّلِإ هيف اوُدحَي ملك هب َنوُجَتْحَي
 وقرنام سس

 . هللا لِ هْيَلَع ٌرِدْقَي يال امم اذه ْنأَو «ٍضْرَأْلا يف اذه َعاَشَو مَهْزِجَعَو

 ةّيِلَبَجْلاَو نازاق َمْوَي اَنِداَهِج ُلْثِم اَذَه يِف اَنُداَهَج لب :َلاَقَو اًماَلَك َرَكَذ ّمُن
 ىَلَعَو اَنْيَلَع هللا مَعِن مّظغَأ نِم َكِلْذَو ءَكِلّذ ٍلاَثْمْأَو ةيداحتالاو ةّيُهَجْلاَو

 [مو 1 .َنوُمْلْعَي ال ِساّنلا َرْكْكَأ َّنكَلَو سانا

 .ُنوكي مْلُظ مّظْعَأ نم َنيِمِلْسُمْلا ِنَع ٍداَهِجْلا ِكْرَتب ِةلِتاَقُمْلا ملط 07

 [امم /78]

 يِف ٍعوُرُشلاَك ملي ٍداَهِجْلاَو مْلِعْلا يِف َعوُرُشلا نأب ُةنَسل : ٍتَضَم +

 ٍلْوَقِل ؛ُهئَعاَضِإ ُهَل َسْيَل ٍداَهِجْلا مْلِعَو ٍنيدلا مْلِع نم ُهَطِفَح 57 : يِنْعَي ؛ّجَحْلا

 «ليلقب هتوم لبق هتايح رخآ يف قشمد يف ةعلقلا نجس يف وهو خيشلا اهلسرأ ةلاسرلا هذه )١(

 .("٠8ص) دوقعلا يف كلذ ركذ امك ءمحفب ٌةبوتكم يهو



 ُهْنص مالسإلا خيش لئاسوو قواتف بيرقت 5
 ب 0 ا احح حمحععا 052

 , 2+ ]هلا -

 . دْواَد وُبَأ ُهاَوَر (ُمَدْجَأ َوْهَو هللا يِقَل ُهّيِسن ّمُث َنآْرَقْلا ًاَرَق نَم» :هللكي ىلا
 ا 1 اَنِم ةدللف هس عءعس ج 3 َيَمَّرلا مَّلعَت نما :َلاَقَو

 وأ اًوُدَع اوفاص اَذِإ َنيِمِلْسُمْلا َّنِإَف ءِداَهِجْلا 5 يف ٌعوُرّشلا َكَِذَكَو

 » :هللكي ْيِبَّنلا َلاَق اَذِلَو وُحَتْفَي ىَّنَح ُهْنَع ٌفاَرِصْناِلا مه كل 1 فحاول

 . "”0وودَع َنْيَبَو ُهَنيَب هللا َمُكْحَي ىّبَح اَهَعِزْنَيْنأ ُهَنَم هتمأل سبل اذ ينل يبي

 : 00 اًدِإَق ُهُعيِلْبَتَو ندا لِ ظْفِح ِةَمَأْلِل مِهْيَلَع مَلِعْلل َنوُدَصْرْمْلاَ

 1 إو ؛َنيِمِلْسُمْلِل مْلُظلا مطْعَأ نم َكِلَد َناَك :ُهَطِْح اوُُيَض وأ ٍنيدلا َمْلِع

 يف 0 ب ني الو تلا قع را آم َنوُْحَي َنبِدْلا َّنإظ :ىَلاَعَت

 0 1 «[159 :ةرقبلا] 4(© تْومّللا ْعْمعْليَو ُهَلا خئعلي كيلْوأ بَكِكْل

 .ٌِئاَلا ىثح َنوُاللا مهل ءارَعَو مئاقبلا ىلإ نعت
 يلح يرن لك ال زونقالو 512 الآ لع يلعن رخل ملعت دايك

 . ِءاَمّسلا وج يف ُرْيّطلاَو ٍرْحَبْلا ٍفْوَج يف ُناَئيحْلا

 يِصاَعَمْلِل مُمُراَهْظإ َكِلَّذَكَو ءملظلا مغأ ف مْلِمْل يف مهب َكِلَذَكَو
 ةَعَباَم ِيِضَنْقَتَو و ْمِهِعاَبنا نَع َبوُلُقْلا ٌفِرْضَتَو ْمِهِلاَوْقَأب ةَقثلا عَن ُعَنْمَت يلا عّدبْلاَو

 اَهْيَلَع ٍةَبوُقْعْلاَو مّذلا وه نوُفَضكْتيَو ءمّلظلا مظغَأ نم ّيِه :اًهيِف مُهَل ٍساّنلا

 . ْمِهرْيَغ نم َعَدبْلاَو َيِصاَعَمْلاَو َبِذَكْلا َرّهظأ نم هقتمي أ

 [اده 3 . ِداَهِجْلِل ِلاَتِقْلا ٍلهَأ ِكرَتَك ٍنيِدلا غيِلبَتل مْلِعْلا ٍلْمَأ كرت

 : ِناَعْوَن نِعَرْشلا ْرْجَهْلا ذك

 .ِتاَرَكْتُمْلِل ِكْرَّتلا ىتْعَمِب :اًمُهُدَحَأ

0 

 مهم ١8

 دّق» وأ هانم َسْمَلَف ُهَكَرَت د َيْمّرلا َّمِلَع نَم» :ظفلب ب ٍرِماَع ِنْب َةَبْقُع ثيدح نم «(1915) )١(

 .«؛ىصع

 .(560) ةريسلا هقف يف ينابلألا هحّحص (؟)



 2 ٌداَهِحّلا ٌباَتِك
 - حا 13/ 50 ني صا>للااااللللللةجرش ا ئيبسبشُُششلُسل 255 62ر2 --78شلفآ لبي9ل١8[9-ي_ت7> ”_ت_ بتل

 اني ف َنوُسوي ند تم اًدإو# :ىَلاَعَت هلْؤَق يِف ُروُكْذَمْلا َوُه :لّوألاَف

 مع ئركيلا دعب دعم ال نطيل كيت اَِإو دبع ِثِدَح ىف أوْ ٌّقَح منع في 2 2

 .[28 :ماعنألا] <«( نيرلقلا ِرْوقْل

 رجلا نراتل مزن لي كاك اج ِتاَرَكْنُمْلا ُدَهْشَي ال ُهَّنَأ وِ ُداَرُي اَذَهَك
 َلاَْمَآَو مُهتَوْعَد ُبيِجُي ال ٌرئََوٌرْدَح اَهيف ٍةَمبِلَو ىَلِإ اوُمُ ٌمْوَكَو مُهَدْنِع ُسِلْجَ 52

 اَذَهِلَو «وِراَيِتْخا ٍرْيَغِب ٌرَّضَح وأ مُهْيَلَع ٍراَكْنِإْلِل مُهَدْنِع ّرَضَع نَم ٍفالْخب

 .ِهِلِعاَمَك ِركمْلا ٌرِضاَح :ُلاَقُي

 امك ءِتاَرَكْنُمْلا لْعِف نت م سْنِج نِم ُرْجَمْلا اَذَهَو

 ©')ودْنَع هللا ىَهَن اَم َرَجَه نَم ُرِجاَهُمْلا» : غل َلاَق

 مالْسِإْلا ٍراَد ىَلِإ ٍقوُسْمْلاَ ِرْمْكْلا ٍراَد نِم ُةَرْجِهْلا بالا اَذَه نِمَو
4 

 لخف نو ةئوُتُكَمُي ذل :نيِذْلا َنيِقِفاَتَمْلاَو نيِرِفاَكْلا نيب + ماقملل رك ُهَنإَف ءِناَميِإْلاَو

 .[0 :رثدملا] 4#( زْجَمأك ٌرجلاوط :ىَّلاَعَت لَك اَذَه نِمَو

 ِتاَرَكْنُمْلا ٌرِهْظُي نَم رجم َوُهَو ءِبيِوَأَتلا ِهْجَو ىَلَع ُرْجَهْلا :يِناَنلا ل

 ارثلُخ يذلا ةثالثلا َنوُمِلَمْمْلاَو ل ْنِبلا ٌرَجَه اَمُك ءاَهْنِم َبوَتَي ىَّتَح 0

 ِرْذُع ٍرْيَغِب مِهْيَلَع نّيَعَتْمْلا ٍداَهِجْلا كرت مُهْنِم َرَهَظ َنيِح ءْمُهتبْوَت هللا َلَرْنأ ىَّنَح

 .ريِزْعَتلا ِةَلِزَْمِب َوُه ٌرِجَمْلا اَنْهَف ءاَقِفاَنُم َناَك َنِإَو َرْيَخْلا َرَهَظَأ نَم ُْرُجْهَي ْمَلَو

 ِكِراَتُك ٍ؛ِتاَمَّرَحُمْلا ُلْعِفَو ٍتاَبِجاَوْلا ُكْرَت ُهْنِم رهط نَمِل نوحي ٌريِزْعَتلاَو

 ِةَعِلاَحُمْلا عّدبْلا نيل يِعاَّدلاَو «ٍِشِحاَوَمْلاَو ِمِلاَظَمْلاِ ٍرْهاَظَتلاَو ٍةاَكّرلاَو ٍةاَلَّصلا

 .عَدب اَهّنَأ ره يلا ِةَمَأْلا ٍفّلَس عاَمْجإَو ِّئُسلاَو ٍباَتِْلل

 )١( درفملا بدألا حيحص يف ينابلألا هحّحص )81/7(.



 ُهْنَلك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت مي
 جججيييييي ييحيحححفييييححيحيييححييححيحيحيحيحيحيحييحييجيييييييجيجيجيحيجيحيجححجججحجس سجس - سس سس7ا 8م يح

 ال عّدبْلا ىَلِإ َةاَعّدلا َّنِإ :ِةَمِيَأْلاَو ٍفَلَّسلا نم َلاَك نَم ٍلْوَ ُةَقيِقَح اَذَهَو

 هَ «َنوُحَكاَتَي اَلَو ُمْلِعْلا مُهْنَع ُذَحْؤُي اَلَو ُمُهَنْلَخ ىَّلَصُي اَلَو مُهنداَهَش لَ

 َةَيِعاّدلا َّنأِل ؛ِةَيِعاَّدلا رْيَغَو ِةَيِعاَّدلا َنْيَب َنوُقرَمُي اَذَهِلَو ؛اوُهَتْنَي ىَّنَح مُهَل ٌةَبوُقُع

 َتيِقِفاَنُمْلا نم اًرَش َسِيَل ُهَنَِف إَق ٍمِتاَكْلا ٍفاَلْخب َةَبوُقْعْلا َّنَحَتْساَف ِتاَرَكْنُمْلا َرَهظَ
 هل ع ص 5
 ريثك ٍلاَحِب ِهِمْلِع ِهِمْلِع ّعَم هللا ىلا مُهَرِْئاَرَس لكَيَو مُهَتيِناَلَع ُلَبْقَي لَك ئبنلا ناك َنيِذَلا

 هود

 0 عمو 2 يد 5 0 ل ل و < اف هو:
 ىلَع َجَتَيوَفَع نإف ةئطاَملا فاالخب ءاهراكنإ بجي ةرِه ا

 0 0 ما ما. ص 26 ع 9-0

 ْمِهِتّلَيَو ءْمِهِفْعَضَو ْمهَتَرُق يِف َنيِرِجاَهْلا فاليخلاب ُكِلَتْحَي ُرْجَمْلا اَذَهَو
 ءهلاَح لْثِم نع ةّماَعْلا ٌعوُجُرَو ُهَبيِدَتَو ٍروُجْهَمْلا ُرْجَّر هب َدوُصْقَمْلا َّنِإَف ءْمِهِتَرْتَكَو

 لا ٍفْعَص ىلإ رجع يِضْني تب حجار كِل يف ُةَحَلْصَمْلا تاك

 هبي لَب َكِلد 0 ٌروُجْهَمْلا ال َناَك نِإَو ءاَعوُرْشَم َناَك ِهِتيْفْخَو
 عَرْشُي ْمَل ِهِيَحلْصَم ًةَحِحاَر َكِيَذ ُةَدَسْفَم ْنوُكَي ُتْيَحِب ٌفيِعَض ٌرِجاَهْلاَو ّرّصلا

 0558-5 نوكي لت + رجَهلا

 .ٍفيِلأَتلا نم ُعَمْنَأ ِساّنلا ضْعَبِل ُرْجَهْلاَو

 اًهب هللا َرَمَأ يِيْلا ٍلاَمْعَأْلا نِم َيِه ٌةّيِعْرَّشلا ُةَرجِهْلاَك :اًذَه فرت اَذِإَو

 ُنوُكََ هرْمَأِل َةَقِفاَوُم َنوُكَت ْنَأَو لل ًةَصِلاَخ َنوُكَت ْنأ ّدُب ال ٌةَعاطلاَك ءُةُلوُسَرَو

 َناَك :وب ٍروُمأَم َرْيَغ اًرْجَه َرَجَم وأ ِهِسْفَن ىَوَهِل َرَجَه نَمَك ءاَباَّوَص لل ًةَصِلاَح
 . اذه نع اًجراَح

 ءاظ هلع اهنأ ةناط ءاوهت ام نسوفلا لعفت اك 261 امر

 يف رظني ْنأو ءاّريثك هسفن بساحُي نأ ملسملا ىلع بجي اذلف «ىلاعت هللا همحر قدص )١(
 لمعلا لامك تعنم بئاوش اهضعب وأ اهنم ريثك يف دجيسف ءاهيف ققديو هلامعأو هتافرصت

 . هعفتو



 سوا ُداَهِحْلا ُباَتِك
 حا اذ

 ٌقَحِل ُرْجَهْلا اَذَهَف . .ِثالَت نِم َرَثُكَأ ٌروُجَي ال ٍناَسْنإْلا ظَح لجل ُرْجَمْلاَو

 يف هادا و جْوَّرلِل صخر اَمَك ءوِضْعَب يِف صخر اَمّنإَو 0 ِناَسْنِإْلا
 5 ةقكلا

 .ِثاللَنلا ٍرْجَه يِف صخر اَمُكَو ْتَرَشَت اذ

 ُلَوَأْلاَك ِسْفَن ْنَحِل ِرْجَمْلا َنْيَبَو لل هلاك لا كي تبا يحن

 ع 2 يناَئلاَو 9 رو

 يف ٍداَهِجْلا سْئج نِم َوُهَف ؟ةّيِعْرَّشلا ِتاَبوُقْعْلا» باي نِم َرْجَهْلا َّنأِل اَذَه

 لن هلك كرذلا نوكَيَو الخ |١ هاا علك نركت نأ نعت اَذْهَو 2-5

 أ هْيَلَعَف ٌنِمْؤُم َكاَنَه َناَك ْنِإَق هللا يِف َيِلاَويَو هللا يف َيِداَع نأ ِهْيَلَع م ٌنِمْؤُمْلاَو

 تامل َةاَلاَوْمْلا ٌْعطْقي اَ / ّملْظلا نإ 0

 اَمُمُدَحَأ ُسَِتْلَي اَم َرَثْكَأ اَمَك ِنْيَعْوَّنلا ِنْيَذَه َنْيَب َقْرَقْلا ُنِمْؤُمْلا رّبَدَتَ

 ُرِفاَكْلاَو ْكِْيَلَع ىَدَتْعاَو كَمْلَظ نإو ُهثالاَوم ل ٌبِجَت قمْوُمْلا 2 ءِرَخآلاب

 , فلل شخ هسخَأَو كاَطْعَأ َنِإَو ُهُئاَداَعُم ُبِجَن
 عفر ع و وخل 8 جل «ه 1 03 مسمع

 ةنسو ةيصعمَو ةَعاطَو ّر روجفو شو ري د ٍدِجاَوْلا لجولا يف .عمتجا اًذِإَو

 ص ملا

 نم ٌقَحَتساَو « ٍرْيَحْلا نم ِهيِف ام ٍرْدَقِب ٍباَوَّئلاَو ٍةاَلاَوُمْلا نم َّقَحَتْسا :هعدبو

 ٍدِحاَوْلا صخّشلا ىف ْعمَتْجَيُف نشلا نم هنفااَم ٍبّسَحِب ِباَمِعْلاَو ِتاَداَعُمْلا

 [01 4 .اذهو اَذَه نِم ُهَل ُعِمَتْجَيُف ِةَناَهِإْلاَو ماَركإْلا ٌتاَبِجوُم

 ؟مْلِس ُدَلَب ْمَأ ٍبْرَح ُدَلَب َيِه له ""َنيِدِراَم» ِدَلَب نع :هلأك َلِيْسَو 75518 ]

 ؟ال ْمَأ مالْسإلا دالي ىلإ ُةَرْجِهْلا اَهِب مِيِقُمْلا مِلْسُمْلا ىَّلَع ٌبِحَي لَمَو

 ولو «هّدحوو هّيحأ نم يداعُت الو ءهّريغ دبعو هاداع نَم ٍيلاوت الأ ىلاعت هللا عم بدألا نمو )١(
 .اهنم ٌبوتي دق ةيصعم وأ ليوأتل ىذأ هنم كلاط

 نم تناكو «نيدرام ةظفاحم ةمصاع يهو ايكرت قرش بونج عقت ةنيدم يه :نيدرام ةنيدم (؟)
 نيب (م1977) ماع نازول ةدهاعم بجومب ايكرت ىلإ تمض اهنكل «ةيلامشلا ةيروسلا ميلاقألا

 .ىرخأ ةهج نم اسنرفو ايناطيربو ةهج نم ايكرت

 مل اهلهأو «ةيميت نبا رصع نم بيرق دهع نم اهوحتف نيملسملا نأ لاؤسلا قايس نم رهظيو
 .مالسإلل مكحلاو ءرفكلا ىلع سانلاف ءّدعب مالسإلا اولخدي



 ُهْدَأك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت نو

 يف اوناك ٌتِنَح 4 و 34 كم عقلاَوَنَأَو ةيملسملا ٌءاَمِد هلل ُدْمَحْلا :َتاَجأف

 - علمه لع

 اوُناَك ءاَوَص دم ةهمرحم مالْسإْلا نيد ٍةَعيِرَش نع َنيِجِراَحْلا ةَئاَعِإَو اَهِرْيَغ وأ َنيِدِراَم

 ٍةَلِزْنَمِب ْتَسْيَل ءِناَيَنْعَمْلا اًهيِف : قرم نول لصد تزخ ان اًهْنْوَك امو

 ٍةَلِزْنَمِب اَلَو «َنيِمِلْسُم اَهِدْنج ِنْوكِل ؛مالشإلا ماك اَيَلَع يمت يلا مسا را

 امي اَهيِف ْمِلْسُمْلا ُلَماَعُي ٌتِلاَث ٌمْسِي َيِه لب ٍ؛ٌداَفُك اًهْنْهْأ يلا :برهلا راك
 0 سو ع

 71٠ - 14١[ /14] . هفحتسي اَمب ا ٍةَعيِرَش نَع ُجِراَخْلا َلئاَقُيَو ع

 .َرَصْسُي ْنَأ نِم رك :ِةَنُسلاَو ٍباَتكْلا يف ِهِلِئاَصَق ُرْكْذَو ِداَهِجْلاِب رْمأْلا 5553]

 َّنِم َلَضْقَأ ِءاَمَلُعْلا ٍقاَمّتاِب َناَكَو ءُناَسْنِإْلا ِهِب َعَّوَطَت اَم َلَضْفَأ َناك اَذَهِلَو

 ُباَتكْلا ِهْيَلَع ََد اَمَك ءعُوطتلا مْوَّصلاَو عُوطََتلا ٍةاَلَّصلا َنِمَو َقَرْمْعْلاَو ّحَحْلا

 ِهِماَتَس ُةَوُرِذَو ٌةاَلَّصلا ُهُموُمَعَو م رْمأْلا ْنمَأَر» :لك لا َلاَق ىَّبَح َّنُسلاَو
 َنْيَب اَمَك ٍةَجَرَدلاَو جدلا ني َرْيَب اَم ٍةَجَرَد َةَنامَل ِةَنَجْلا يف َّنإ» :َلاَقَو «"' ”(ُداَهِجْلا

 ."7ِهْيَلَع ُنَقَتُم (هليِبَس يف َنيِدِجاَجُمْلِل هل هللا اَمَدَعَأ ٍضْرَألاَو 3 ءاحّسلا

 .هيف َدَرَو اَم ُّلْثِم اًهِلْضَقَو ٍلاَمْعَأْلا ِباَوَن يف ْدِرَي ْمَل «ٌعِساَو باب اَذَمَو

 ٍنيّدلا يِف ِهِرْيَغِلَو ِهِلِعاَمِل مَع ٍداَهِجْلا َعْفَن َّنِإَف ؛ٍراَبِْعالا َدْنِع ٌرِهاَظ َوُهَو

 نِم ٌلِمَتُْم ُهَنِإَف ةَرِجاظلاَو َئِطاَبْلا ِتاَداَبِعْلا عاَوْنأ ٍعيِمَج ىَلَع ٌّلِمَتْسُمَو ءاّيْنُدلاَو

 ِرْبَّصْلاَو كَل ٍلاَمْلاَو ِسْفّنلا مي دو ِهْيَلَع ٍلْكَوَتلاَو ُهَل صالخإلاَو ىَلاَعَت وللا ٍةّبَحَم

 .ٌركآ لَم يلع لومي ال ام ىلع :لاَمغْلا عار ِرِاَسَو هلا ِرْكِوَوِْغلَ
- 

 [؟ه8ن _ "ه١ /7؟4]

 - حصص نسح ثيدح اذه :يذمرتلا لاقو ةةفيتتملا دمحأو 2( يذمرتلا هاور 000(

 .ملسم دنع هدجأ ملو ,(؟ا/40) يراخبلا 22



 0 ُداَهِحْلا ٌباَتِك
 محا 71 يي( س٠ تتتلخ

 [86ه: /54] .ِتاَئيِمْلا ُلَضْفَأ ّيِحَو ةَتيِم ةتيم لك نم ا ٍديِهَّشلا ٌتْوَم 5

 ةانريك ٍلَبَج ِةَعْقَو َدْعَب ٍرِصاَنلا ِكِلَمْلا ىَلِ مالا ْعْبَس بتك ؟؟ددز

 ةعف ؤيعلتملا اطلس ىلإ هب ٍنْبا دك يِعاَّدلا نِم : : ٍلَبَجْلا جوُتف ِبَبَسِي

 ا َراَفُكْلا اَهيِف َعَمَقَو َنيِنمْؤُمْلا ُهَداَبِع اَهِب َّنَعَأَو َنيّدلا ِهتَلوَد يِف هللا َدّيَأ

 ٌصاَخْلا روُمأ هبَو هل هل َحَلْضَأَو «ماَلْسِإْلا وب َّرَصَنَو هللا ُهرَصَن «َنيِقِراَمْلا َجِراَوَحْلاَ

 ِرْمُكْلا َلْهَأ ِهب ُنَدأَو ِنآْرُقْلا َعِئاَرَش هب َماَقَأَو ءِناَمِيِإْلا َمِلاَعَم هب اْحَأَو مالا

 . ِناَيْصِعْلاَو ٍقوُسْفْلاَو

 َرَصَنَو ُهَدْعَو هللا َقَدَص دّقَك ءُدْعَب اّمأ ..ُهَناَكَرَبَو هللا ُةَمْحَرَو ْمُكَيَلَع ٌماَلَس
 ىَلَعَو ٍناَطْلَّسلا ىَلَع هللا َمَح َمَعْنَأَو دحر: ثارككلا َمَّرَهَو ُهَدْنَج غآو ُهَدِئَع

 .ةَيِلاَحْلا ٍنوُرُقْلا يِف دَهْعُت ْمَل ام اَمَعِن ِهتَلْوَد يف َنيِنمْؤُمْل

 ٍنْسْحَو ِهَِياَلَو ِنْمْيِب ِةَمُأْلِل لّصح - ُهَتَمْعِن هللا ّمَنَأ  َناطْلُسلا َّنأ :َكِلَذَو
 ِةَرَمَثَو ِهِتَع ا ِهَتَقِرْعَمَو ِهِناَميِإ َةَكَرَبَو ِهِتَديِقَعَو همالَْسِإ ة ٍةَحِصَو هيي

 هلا يا : هتَمْكِحَو هللا َباَتُك ِهْعاَبْتا ٍةَجِبِتَنَو ِهِتَعْرِشَو ِنيّدلِ
 70 م

 نم ةيلداعلا ةئدألا زراكأ هدم ناك امو «قيِدِغادلا َءاَمْلْخْلا 0 يأ وع

 :ِناَفْنِس مُمَو ِنيّدلا نم َنيِقِراَمْلا هللا ِءاَدْعَأ ٍداَهِج

 عِئاَرَش نَع َنوُجِراَحْلا ءِناَوْدْعْلاَو َّعْلا وُوَدَو ءِناَيْعْظلاَو ٍروُجُمْلا ْلْمَأ -أ

 000 ىَدُهلا دس كرت ةياسملا ا يف رتل | اًبَلَط رك

 .مالشإلا ةَساَيِس ضع وأ 5

 َنوُقِفاَنُمْلا ٍلاَلَّصضلا وُوْدَو ءَنوُقِراَمْلا عّدبْلا ُلْهَأ :يِناَنلا فْئّصلاَو - ب

 ٍةَعاَطلاَو ٍةَعْرّشلِل َنوُفِراَمُمْلا ءَوَعاَمَجْلاَو ِةَنُّسلا نَع َنوُجِراَخْلا

 «َنيّدلاَو اَيْنُدلا ِرْمَأ يِف َنيِدِسْفُمْلا رباكأ نِم مُهَسْنِجَو ِءاَلْؤَم نأ :َكِلَذَو
 3 ةهاععا ام 1 م هه هم <06 هايس مد سم عش علل ,سع 2 يي خ6

 َروُهْمَحَو ءْناَو َدْضَرلا ةَعْيَبَو رذَب لْهأَو ءَناَمْثْعَو َرَمْعَو ركب اَبأ نأ : مهَداَقِتْغا نإف
7 # # 



 2 ا اةتتبج7]لل - هنو مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت تك

 َلْهَأ مُهءاَمَلُعَو مالَسإلا َةَمِيَأَو ٍناَسْحِإِب مُهَل َنيِعِباَتلاَو ءَراَصْنَأْلاَو َنيِرِجاَهُمْلا

 َنيِمِلْسُمْلا َكوْلُمَو مُهَكاَبْعَو مالسإلا َعياَشَمَو ْمُهَرْيَغَو ٍةَعِبْرأْلا ٍبِماَذَمْلا

 ُرَفْكَأ َنوُدَتْرُم ٌراَمُك مُهَدْنِع ِءاَلْؤَم ّلُك مقالا َنيِمِلْسُمْلا م ّاَوَعَو مُمَاَنْجأَو

 ٍرِفاَكْلا نِم ّرَش ٌدَتْرُمْلاَو ءْمُهَدْنِع َنوُدَتْرُم مُهَّنأِل ؛ىَراَصَنلاَو ٍدوُهَيْلا نم
 .ٌئِلْصَأْلا

 اَذَهِلَو ءْناَميِإْلاَو ِنَرُقْلا ٍلْمَأ ىَلَع َراَتَتلاَو جنرفلا "”َنوُمُدَُي ٍبّبّسلا اّذَهِلَو

 داَسَفْلا نم ىَصْخُي ال اَم َنيِمِلْسُمْلا ٍرّكْسَعِب اوُلَعَفَو ٍداّلِبْل ىَلإ ُراَعَلا مدَق اّمَل

 «ٍبيِلَّصلا َةَياَر اوُلَمَحَو ءِلِحاَّسلا ٌضْعَب اوُكَلَمَف صْرْبُق ٍلْمأ ىَلِإ اوُلَسْرَأَو
 ُهَدَدَع يِصْخْي ال اَم مُهاَرْسُأَو مِهِحاَلِسَ َنيِمِلْسُمْلا ٍلْيَح نم َصْرْبُق ىَلِإ اوُلَمَحَو

 َلِيحْلاَو َنيِحلْسُمْلا هيف َنوُعيَِب امْوَي َنيِرْشِع ٍلحاّسلا ٍمُهُقوُس َمِقأَو ءهلل ا
 ِبَمْذَمْلا اَذَه 0 0 مهر راَتَتلا ِءيِحَمِب اوُحِرَكَو ءَصرْبُق ٍلْهَأ ىَلَع َحاَلُسلاَ

 هِحاَوَتَو ٍلِماَع ٍلَبَجَو ءاَْيَلاَوَح اَمَو َنْيَرَج ٍلْهَأ لْثم ءِنوُعْلمْلا

 لضف

 ٍداَسّمْلا ٍلْهَأ ِةَداَم مْسَحِب ِناطْلُسلا َمِساَرَم ُمُدَقُت ُهتَكَربَو حملا اَذَه ُماَمَت

 .دايلا ين ِةَعي لا اق
 اوُناَك ٍءاَلْؤَعَو هلا ٌمْوَق ُنْحَن :اوُلاَق مُهَلاَثْمأَو َنيِبِراَحُمْلا ٍءاَْؤَم َّنِإَ

 ْمُكْنِم َلِيُق نَمَو «َنيِدِهاَجُم َنوُنوُكَت ِءاَلْؤَم ْمُلئاَك اذإ ْمُتْنَأ :اَنَل َنوُلوُقَيَو اََتوُمّلَعُي
 يف م4 رو

 اَلَو «ةرْمُع الو خخ اَلَو ماَيِص الو ةاَلَصِب نوري ال ٌريِبَك ٌقْلَخ ِءاَلُؤَه يِفَو

 ِسْنِج نم ِهِراّئلاَو جلاب َنوُنِمْؤُي اَلَو ِريِزْنِخْلا َمُحَلَو َمّدلاَو َهَْيَمْلا َنوُمّرَحُي

 ٍدوُهَمْلا نِم ٌرَمْكأ ا مُهَو َةَيِنِطاَبْلاَو هك اخلاو ةّيِرْيَصْمْلاَو ةَيِليِعاَمْسِإْلا
 لل ص ل هدا

 .ضفاورلا :يأ )١(



0 
 ٌداَهِجْلا ٌباَتِك

 .٠ لا عامجإب ىَراَضَنلاَو

 ٍةَعاَمَجْلاَو ٍةَعُمُجْلا نم :مالْسإلا ٍرِئاَعَش ٍةَماَقإب ةّيِناَطْلُسلا ميِساَرَمْلا ُمُدََتَ

 حِلاَصَمْلا مظغأ نم ءاَلْؤَه ىَرُق يِف هلي يِبَنلا ٍثيِداَحَأ ْغيِلْبَتَو ِنآْرُقْلا ٍةَءاَرِقَو
0 

 .ِللا ليس يف ٍداَهِجْلا َْلْبَ ا
 ِِداَبِع ىَلَعَو ةّصاخخ ماسلا ٍناَطْلُس ىَلَع ُهَتَمْعِن َمِيُي ْنأ ُلوُؤْسَمْلا َوُه

2- 

 ريع

 [ئو . ُهاَكَرَبَو هللا ُةَمْحَرَو ْمُكيَلَع ُماَلَّسلاَو هم 0

 مق اّمَل  ُهَحوُر ُهللا ا ب نبا دّمْحَأ مالسإلا 0 محل
 3000 وسام م َفَرَصْناَو ِةَك ل 2 مع رس؟

 ني هلع كبك دق إ يلا نأ “4 ا ك1 . :ماّلا كْشَع نق

 نَم مُهَّرْضَي اَل ٌّقَحْلا ىلع َنيرِاط يأ نم ةقَِ 0 0 :لاَق ُهْنَأ ٍةَريِثك هوجو

 . "هقَماّسلا ماَيِق ىَلإ مُهَقَلاَخ نَم اَلَو مُهَلَذَخ
 ةلاب ع 6 2 0

 .همو ُتويو |صوا # | ه2 05 ميتءأكإ ومسك 0 3
 :ٍقْرِف ثالث اًهيِف سائلا قرفت دق ةنتفلا ِهذَهَف

 .َنيِدِسْفُمْلا مولا ِءاَلُؤَهِل َنوُدِهاَجُمْلا 7 ٌةَروُضْنَمْلا ٌةَمِئاََطلا

 َنيِبسَتْنُمْلا ةلابخ نم مهل َرّيَحَت نَمَو ُمْوَقْلا ِءاَلُؤَه مُهَو َةَمِلاَخُمْلا ُةَقِئاَطلاَو

 . مالسإلا ىلإ

 يف مُم َنيِذّلا َنيِقِفاَتُمْلا نم َناَك :َكِلَذ ْمِهِدَحَأ نع ْرَهْظَي ْمَل ْنِإَف :رخآ عضوم يف خيشلا لاق (1)
 ني رمي ذأ ُروُجَي ال ءاَرلُم نييِفاَحْلا نم دَسأ ناك كِل ٌرهظأ نَمَو .هزاثلا ني لئشألا ُكْرّدلا
 نِم َنوُدَتْرُم مُهّنَأِل ؛مُهُحْئاَبَد ُلُكؤُت اََو ْمهئاَسِن ُحاَكِن َلحَي الد هو وَ اَلَو ةّيْزجب ال َنيِمِلْسُمْلا
 ٌُقيدّصلا َلَئاَق اَمُك ؛َنوُدَتْرُمْلا ُلَئاَقُي اَمُك مُهُّناَتِق َبَجَو َةَعَِتْمُم َةَقِ 0 اوُناك ْنِإَ 5
 . باد ميسم َتاَْيصَأ َُباَحّصلاَو
 عِئاَرَشِي اوُمِزْلَأَو وَبْوَتلا َدْعَب َنيِمِلْسُمْلا َنْبَي اوُنِكْسأَو اوُقَدُف َنيِمِلْسُمْلا ىَرُت يف اوُثاَك اَذِإَ
 (غا/0 - 5ال4/؟8) .َنيِمِلْسُمْلا ىَّلَع ٌبجت ٌبجت 7 يلا ماسلا

 .(1970) ملسم هاور (5)



 هنو م مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت عم "ع ل!
 للصم يم رم د<ابسس يح

 ل ه - ص 25 عر ع 1ع 000-
 ىحيحَص اوناك نإو .مهِداهج نع َنوُدِعاَقْلا مهو :ةلدكملا ٌةَفِياَطلاَو

 .مالسإلا

 0 2 يتب اَمَك ؟ِةَمِلاَحُمْلا

 هللا َّنأَو «َنيِقَتمْلِل ةَبِقاَعْلاَو َنيِنمْؤُمْلِل ةَرضْنلا َّنأ هللا ْمُكَحَلْصَأ  اوُمَّلْعاَو

 هرعت قويا ردرلا تيلا#
 انل ْمِقَتْنُم 7 ةَكْنَمَو ءْمُهيَلَع اًنرِصاَن 0 ُهلناَو «ٌنوُعوُمْفَم َنوُروُهْفَم ُمْوَقْلا ِءاَلُؤَمَو

 . ميِظَعْلا ّيِلَعْلا هللاب الإ َّوُق اَلَو َلْوَح اَلَو ءْمُهْنِ

 او اوه ال هَِبِفاَع نْسْحِبَو ىَلاَعَت هللا رضي اوُرِشْبأَ
 .[18 :نارمع لآ © َنيِنمؤُم تك نإ َنَولْعأْلا

 أَو اوُنرَْ ال

 .َنيِمّلاَعْلا ّبَر هلل ُدْمَحْلاَو ُءاَتْفَقَحَتَو ُهاَنَعيَت دق ٌرْمَأ اَذَهَو 2 ين سك 00 ءءء تاس يا مم ماع

 اًرْيَخ وب هللا َداَرأ نَم ىَلَع لا مقفأ نب ا ا

 َراَعِش ِهيِف يِبْحُيَو ؛َنيدلا ف هلا ةنخت يذلا لولا اًَذَه ىَنِإ ُهاّيْخَأ ْنأ

3 

 لم لم هه

 نمل يق ةباّسلاي كيت 0 ىَتَح ءَنيدِماَجمْلاَو َنيمؤُمْلا َلاوحأَو . نيل

 اهيخت نم يرِغ تاك مقل ذأ :هلع اوُضرَو مهن لا َىِضَر نيل ءناَسْحِإِب

59 

 . ميِظَعْلا ُرْوَمْلا َكِلَذ اَدَبَأ اًهيِف َنيِدِلاَح ةاينألا

 َناَك ول  ِوللاَو  ىَّبَح ٌةَميِسَج ٌةَمْعِن اَهِنِطاَب يِف يلا َِئِْفْلا هِذَمَو هللا نم ٌةَميِرَك
 ّيِلَعَو َناَمْنْعَو َرَمْعَو ِرْكَب يبأك  ٍراَصْنَأْلاَو َنيِرِجاَهُمْلا نِم َنوُنَوَأْلا َنوُقِباَّسلا
 مْوَْلا ِءاَلْؤَم ُداَهِج ْمِهِلاَمْعَأ ٍلَضْنَأ نِم َناَكَل ِذاَمّزلا اَذَه يف َنيِرِضاَح - ْمِهِرْيَغَو

 [:537- . َنيِمِرَجُمْلا



 عميح ٌداَهِجَلا ُباَتك
 و

 0 ملغأ افتقاد اقلفلا نها 80
 ىف س ه6 ر يبس 26

 اَلّصلا نم َلَضْفَأَو «عُرطَتلا مْوَّصلا نم ُّلَضْفَأَو «ٌّجَحْلا نم ٌلَضْفَأ َوُهَف ءداَهِجْلا
 . عٌوطَتلا

 ِتْيَبَو ِةَئيِدَمْلاَو َةَكَمِب ِةَرَواَجُمْلا نم لَضْفَأ هللا ليبَس يِف ةطَباَُمْلاَ

 نم ّيَلِإ ُبَحَأ هللا ٍليبَس يف َهَلْيَل طباَرأ نأ : هيض ََرْيَرُه وُبَأ َلاَق ىَّتَح ءِسِْفَمْل
 ٍدَوْسَأْلا ِرَجَحْلا َدْنِع ٍرْدَقْلا هليل َقِفاَوأ ْنأ

 ؟ عاقل ٍلَضُأ َدْنِع يِلاَيَللا لَضْمَأ يف ٍةَداَبِعْلا ىَلَع َهَلْيَل طاَبّرلا َراَمحلا دق

 مُهَنَأ :اًهْنِم ٍناَعَمَل 00 وعلب ةومقت باكا ل يلا َناَك اّذَهِلَو

 :ٌودَعلا ل 0 وه طاّيرلا نق

 ِت - «ظباَرَم وهف وُدَعْلا عد د هيف َماَقَأ نَمَك
 اينل مم ةيف

 525200 ُدْيَخ ثلا | لبس يف ٍمْوَي ًطاَبر» : لَك هللا ُلوُسَر َلاَق

 . "”ةوححصَو ِنئَسلا ُلْهَأ ُهاَوَر ؛ِلِزاَنَمْلا ني
- 

 ِةَلْبَلَو موي ًطاَبِر» :َلاَق هلك َىِبَّنلا نأ َناَمْلَس نع "امِلْسُم حيجض١ يِفَو

 لمع ِهْيَلَع يِرْجأ اَطِاَرُم َتاَم نَمَو ءِاَِقَو ٍرْهَش ماس نمي ٌرْيَخ وللا لبس يف

 . اًريكتَو اًركْنم : ىَنْعَي ؛هَناَنَمْلا َنِمَأَو َدّنَجْلا نم ُهُقْرِر هبَلَع َيِرْجْأَو

 [18 4 ؟ُداَهِجْلا تْيَكَف ٍطاَبرلا ىف اَذَهَق

 اَهب َيِلثْبَأ يِّلا "ةَئْيِفْلا ِذَه َّنِإ . . :- ُهَحوُر هللا َسَّدَق  َلاَقَو 7509و

 )١( يذمرتلاو .(5847) يراخبلا هاور )١5519(« يئاسنلاو )١59"7(, يمرادلاو )5554(«

 .(غا) دمحأو

(0) (193). 

 ُكِلَمْلا وه :اهتيح ِكِلاَمَمْلا َنِم اَهْعَبْتي اَمَو ةّيِرْضِمْلاَو ةيِءاَّشلا ٍداَلبْلا ُناَطْلُسَو «نازاق ةعقو :يأ (5
 هادو ع

 .مَرْهَأْلا ٌنشوُفأ ٍنيّدلا ُلاَمَج : ماشا الس :ّرْضِم ٌبِياَنَو َنوُواَلَق ُنْب ُدَّمَحُم ٌرِصاَّنلا



 ُهْنَدك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت مسبح
 د. ص ا ا سر يي ل اا بج بجبال | "اقح

 اًهيِف ىَّرَج دق : ماْسإْلا ٍةَعيِرَش نَع ٍجِراَحْلا ٍدِسْمُمْلا ٌوُدَعْلا اَذَه َعَم َنوُمِلْسُمْلا

 يراد ل ل ل

 هللا وُجْرَي َّناَك نمل ٌةَوْسُأ َوُه اّمِه ءَنينمْؤُمْلاَو هَ اهب ىَلَتباَو بيك اهي هللا َلَرَأ

 ةَمايِقْلا مي ىلإ اًريثك هللا َركَدَو َرخآلا َميلاَ
 ممأْلا ٍبْأَدَو ءِِداَبِع يِف ِهِاَيأَ للا ِةَنُسِب اوُرِبَتْعَي ْنَأ ءالَئْعْلل ْمَئْنَيَق

 ءاَهُرَبَح نْيَقِقاَكْلا َنّبَط يتلا ٍةَميِظَعْلا ِةَئِواَحْلا ِِذَه لذي يف دبي ال «ْمهتاَداَعَر

_ٍ 
2 

 .مرتختو كني ذأ باتكل ُةوُمَع هيف اك ا َّرِضَْأَو ا

 نو« ٌراَولا اهب اهب َلِحَي ْنَأ َنيِنِمْؤُمْلا ٍراَد ُرْفُْعَو ءَمِلَطْصَيَو َعِطَقْنَي ْنَأ ٍناَميِإْلا ُلْبَحَر

 مِهبوُلُق يِف َنيِذَّنََو َنوُقِفاَتُمْلا َّنلَعَو ِراَتَتلا ةَرَجَفْلا ِءاَليِتْساِب ُنيّدلا اَذ
ًُ 

 َلوُز
 527 يبس صل ىلا هك 2 سلسل

 هلوسرو هللا تزع تلقت زل نأَو انور 1 كرش كلا فدل اذ ام َّنأ ٌّض

 ءاَروُب اَمْوَق اوُناَكَو ِءْوَسلا َّنَط اوُنَطَو مِهِبوُلُق يف َكِلَد َنّيْرَو ءاَدَبَأ ْمهِيِلْمَأ ىَلِ
0 

 ىَقَتْلا هَةَيْمَلَس يِداَو َدْنِع ٍراَدْنَرَحْلا يِداَو ىَلِإ ُناطْلُسلا َلَصَو اّمَل هنأ خيراتلا لهأ رك
 ُناطْلّسلا ىَلَوَو هَنيِمِلْسُمْلا اوُرَسْكَم ءِلّوَأْلا بر نم َنيِرِْمْلاَ عباّسلا ِءاَعيْرأْلا ّمْوَي 10
 بينك ٌقْلَخ ًمَوعْلا َنِمَو مهرْيْغَو ِءاَرَمَأْلا ّنِم ٌةَعاَمْج َلِقَو َنوُعِجاَر ِهْبَلِإ انو 7 0 ايام

 َّناَك ْنِكَلَو ءاَنَّسَح الب اوَلْبَأَو اوُرَبَص دَقَو «يِاّرلا ٌماَسُح ِة ةيِفَنَحْلا يِضاَك ٍةَكَرْعَمْلا يف ّدِقُق
 .ٍدَحَأ ىَلَع ّدَعَأ يِوْلَي ال َنوُمِلْسُمْلا ا ا هللا ل 2

 ٍدَء ةَّدش يِف قلخلا يق و دالبلا فارظأ ىلإ راعلا مدق امل ةئاممّيس ةنس ماعب كلذ دعب
 ديرتلا ىلع راس هلت خيتلا بكر .«ماشلا نَع اولخت دق رصم رّكْسَع نأ مهنظ ىلع بلغَو
 رشع يداح ِنْيَْئالا مْوَي نِاتلا مَا يف ةَرِماَقْلا لخدو ماي ةَعْبَس يِف ّيرضملا شْيَجْلا ىَلِإ
 ناكرأب عمت عمتجاف رِصاّنلا كلملا ناطْلسلا لخد دقو ةَّلْخاَد نييرصملا بالطأو «ىلوألا ىدامج

 ام ب مهيأ «ثيِداَحَأْلاَو تاَيآلا مُهْيَلَع التو ءداّهجحْلا ىلع مهضحو مهب خرصتساو ةلودلا

 0 مهعوجر يف رذعلا ُهَل اودبأو مهممه تيوقو اوقافتساف ءباَوَّنلا نم نيدهاجملل هللا دعأ
 ددرتو هومركأو هومظعو مْرَعْلا يوقو ةازغلاب َيِدوُنَو «نيرشع ٌذْنُم دربْلاَو رطَمْلا نم اوساق
 . هترايز ىَلِإ 7 ناكل

 ءديرَيْلا ىلع قشمد ىَلِإ ْحْيََشلا لصو روُكْذَمْلا يَداَمُج رهش نم نيِرِْْلاَو عباّسلا مْرَيْلا يِفَو
 دوقعلا كل ةياهنلاو ةيادبلا .روكذملا اَّذَه وه هتروصَو اًباتك ةّئِواَحْلا هِذَه يِف بتكو
 .(5"1 )10  ةيردلا

 ع



 دا #5 سي لل 7-55 مسيح ُداَهِحَلا ُباَتِك

 ءْناَرْكَّسلا َةَلِزْنَم َيِحاَّصلا َلُجَّرلا ِتََّرْنَأَو َناَرْيَح اَهيِف َميِلَحْلا كر ٌَنبِف ْتَْلَرَنَو

 اًهيِف ُتَرَكاَتَتَو ءِنالَطِقَيْلا اَلَو ٍِئاتلاب ل ٍساَوْسَوْلا ٍةَرْثكِل تيبللا لجّرلا تكرر

 َناَمْهّللا َتيِفُي ْنأ نَع لْعش ِهِسْفَنِ ٍلُجرلِل َيِتب ىَّبَع ءِناَوْخِإْلاَو ٍفِراَعَمْلا ُبوُُ

 قافتاوأ نهَرَم مول يف َنيِذَّلا َنِم َناَقِيإْلاَو ٍرِئاَصَبْلا َلْهَأ اًهيِف هللا ّرّيَمَو

 اًماَوُقَأ اهب ضَمَح اَمُك َِيِلاَعْلا ٍتاَجّرَّدلا ىلإ اًماَرْقَأ اًهِب َعَقَرَو ءٍناَميِإ ُفْعَضَو
 .ةئطاَحْلا مُهلاَمْعَأ َنيِرَحآ نع اهب َرْفَكَو يِواَهْلا ٍلِزاَنَمْلا ىَلِإ

 اًياَطَحَو ءةَرِهاَظ ِبوُنُذِب ِيِضاَمْلا ٍماَعْلا يف َنيِمِلْسُمْلا ٌةَميِزَه تَناَكَو

 ِضاَرْعِإْلاَو ٍشِحاَوَمْلاَو مْلظلاَو ِءاَلَيْخْلاَو ِرْخَمْلاَو ءِتاّينلا ٍداَسَن نِم ءٌوَحِضاَو

 ريِثَك ىَلَع يْمَبْلاَ وللا ٍضْئاَرَف ىَلَع َة ٍةطَفاَحُمْلا نَعَو هةَئّسلاَو ِباَتُكْلا مك نَع

 . موُرلاَو ةَريِزَجْلا ٍضْرَأ ةيذلا ةيملشتلا نب

 هب مُهاَلَتْبا اَمِب مُهاَلَتْبا نأ َنيِنِمْؤُمْلاِب ِهَيَمْحَرَو هللا ٍةَمْكِح نِم َناَكَف

 نم ُهْنِم َرْهظ ام ْمهْوُذَع ني َرَهْظَلَ ْمِهْبَر ىَلِإ اوُبينُيَو ءاوُتمآ َنيِذَّلا هللا صْخَمُيِ
 َنوُبِجْوَتْسَي ام مهب ُموُقيَف «مالشإلا ع ِكاَرَش نَع ٍجِوُوُحْلاَو ِثكَنلاَو ِرْكَمْلاَو يبل

 . ماَِْماِلا دب هب ٌبِجْوَتْسَي ام ْمِهْوُدَعِبَو ءّرْضَنلا ِهِب

 ام ٍريبَكْلا ُرّشلا نم ْمِِْيِعَرَو َنيِمِلْسُمْلا ةلتاَُم نم ريثك ٍسوُمُ يف َناك دّقَ
 كلذ مهل بير  َِروُكْذَمْلا ٍلاَحْلا ىَلَع َوُه يِذّلا  مِهّوُدَعِي ٌرَمط وب ُنِرَتَْي ول

 اك ٍرْدَب موي َنيِمِلْسُمْلِل هللا ّرْضَن نأ امك ءُفَصوُي ال اَم م نم اَيدلاَو يذلا ٍداَسْك نم

 َنِإَف ؛َنيِنِمْؤُمْلا ىَلَع ٌةَمْحَرَو َةَمْعِ ناك ٍدحَأ َمْوَي مُهَتَميِرَمَ ةيقنو ةفحر
 الا دلخأل كلذ َسِيكَ اَرْيَخ َناَك اّلإ ًءاَضَق ِنِيْؤُمْلِل هللا يِضْقَي اَل» :َلاَك هلك لا

 َّناَك َرَبَصَف ُءاَدَض ُهْئَباَصَأ نِإَو هَل اَوْيَخ 1 ُهَئَباَصَأ نإ ٍنيْؤُمْلِل
 0 اًريَخ

 امل ِءوِووُتجَو نازاق ٍليِحَر َدْعَب َدْعَب ٍباَتِكْلا اَذَه َلَّوَأ تْبَتَك :هللكك ُحْيّشلا َلاَق

 )١( ملسم هاور )5949(.



 هو مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 0

 ّمُث ذأ مُهْنِم َقْبَي ْمَل ُهَّنَأ اوُعاَشَأَو ءٍةَرِخآْلا ىَداَمُج يِف ّرْضِم نِم ٌتْعَجَر

 لإ ٍباَمَذلا َّدْضَقَو ءمِهِداَهِحِ ماَمِيْمالاَ اَئْلَعَتْشا ةَمِئاَظلا َكْلَِي ْتّيِقَب امل

 ةاَرِصْناِب هدا انَءاَج ىتح ءَكِلَذ ىَلَع ءارمألا ٍضيِرْحَتَو ةامحب انِناَوْخِإ

 0 ا لل او ملغ ُهَللاَو ءٍِبَجَر يف هتيتكُف مُهْنِم 2 |

 [50/- :؟: /54]

 تاك

 2 عو

 :اَمُهُرْيَغَو ٍلَبْتَح ُنْب دّمْحَأَو ِكَراَبُمْلا ُنْب هللا ُدْبَع ٍناَماَمِإْلا َلاَق 75مب#

 520 اوك هش يف نال تت اًذِإ

[54/ 47:] 

 َّنَأ اوُرَكَذ اَمَك ءديلُق يف ضرع الإ هللا َرْيَغ ُلجَّرلا فاَكَي ْنَل + ]

 تُحَحَص ول :َلاَقَك ٍةاَلوْلا ضْعَب ب نم ُهَقْوَح ٍلَبْنَح ِنْب دّمْحَأ ىَلِإ اكَش اَلجَر

 . "”كبْلَق نم ٍةََحَّصلا ٍلاَوَز ٍلْجَأ نِم م كُقْوَح :ْيَأ

 ال لَب ٍ؛ناَطْيَّشلا َبْرِح اوُقاَحَي ال ْنَأ ِهِداَبِع ىَلَع هللا ّبَجْؤَأ اَذَهِلَو

 خهاَع 56 ةيززأ كج نعمل ملك اًنإ» :َلاَفَك ىّلاَعَتهَرْبَع َوُفاَحَ
 َلاَقَو فال كفْرَكُي : ْيَأ ؟[١ا9/6 :نارمع لآ] 4 نيمو مك نإ ِنوُفاَحَو

 [1 4 4٠[. :ةرقبلا] نوبهزأت ىكئرو# :انل اًهيبْنَت َليِئاَرْسِإ يِنَب موُمْعِل

 نمي ْمكَو «َمِلَسَك توُمْصلا رضع نم ْمكَك ةَموُفحَم ايلا نإ 0
 َدّقل  رِضقحلا امل ديِلَوْلا ني دلاخ لاك اَمَك ءُةُنفٌداَضَف ةَبَِمْلا نم رك
 5 م 6 ا كن ع م همس

 ِةَنْعَطَو ءفيسب ٍةَبرَض َنيِب ام َنيِناَمْتَو اعضب يِنَدَبِب نِإَو ءافَص اذكو اذك ترضح

 اهلزنو تايآلا حرشو ءامهنيب نّراقو «بازحألا ةوزغ يف لصح امب مهب عقو ام هّيش دقو )١(
 .ةعقولا كلت ىلع

 نم لكوتلاو ناميإلا ةحص مادعنا ببسب ناك امنإ يلاولا اذه نم كقوخ :يأ :ةرايعلا ىنعم (؟)



 0 ٌداَهِحَلا ٌباَتك
 حا 15

 الق لدا ُتوُمَي امك يِشاَرِف ىَلَع ُتوُمَأ اذ انأ اهو ءمُهَسِي ٍةَيْمَرَو ءحْئّرب

 [: 5/41 والا ٌنْيْغَأ ٌتَماَن

 ٍفوُقْوَمْلا ِلاَمْلا َلْذَبَو ءِتاَبِجاَوْلا مّظغَأ نم ىَراَسأْلا َكاَكِف َّنِإ 9ه]

 [ . ِتاَبْرُقْلا مظْعَأ ني َكِلَُذ يف ِهِرْيَغَو

 ههه

 (؟اًنيع وأ ةيافك بجي ىتمو داهجلا عاونأ)
 ءةوعدلاو «بلقلاب وه ام هنمو ءديلاب وه ام :هنم داهجلا #95 ]|

 .هنكمي ام ةياغب بجيف «ةعانصلاو ءريبدتلاو يأرلاو «ناسللاو ؛ةجحلاو

 [71/# كردتسملا]

 «ءاقللا دنع ىعدي ام باب :دواد وبأ لاق اف وعدي نأ بحتسي / 590+ |

 َمُهْللا» :لاق ازغ اذإ ِهلي هللا لوسر ناك :لاق سنأ نع ديج دانسإب ىور مث

 دحاو ريغ ناكو «.. لتاقأ كبو لوصأ كبو لوحأ كب يريصنو يدضع تنأ

 7١5[ /8* كردتسملا] .ملع سلجم دصق دنع اذه لوقي انخيش مهنم

 هيلع بجو :هلامب داهجلا ىلع ردقو هندبب داهجلا نع زجع نم 7594 ]|

 .هللا ليبس يف ةقفنلا نيرسوملا ىلع بجيف ..دمحأ صن وهو هلامب داهجلا

 «لضف اهيف ناك نإ نهلاومأ يف داهجلا ءاسنلا ىلع بجيف :اذه ىلعو

 يغبنيو ةاكزلاو تاقفنلا بجت امك ءاهيلإ جيتحا اذإ راغصلا لاومأ يف كلذكو

 ىقبي الف ودعلا مجه اذإ امأف «ةيافكلا بجاو يف نيتياورلا لحم نوكي نأ

 .اعامجإ بجاو ةمرحلاو سفنلاو نيدلا نع مهررض عفد نإف ءهجو فالخلل

 [515 /* كردتسملا]

 الإ َباَذَع ال ذإ ؛ْمِهِتَوْعَدب اًقوُبْسَم َنوُكَي ْنَأ ُبجَي ٍراَمُكْلا َداَهِج َّنِإ 65بو]
 .ةّجَحْلا ماَيِق َدْعَب اَّلِإ ُتْبْنَت ال ٍقاَّسْفْلا ٌةَبوُقُع َكِلَذَكَو ٌةَلاَسّرلا ُهْتَعَلَب نم ىَلَع



 تيت 7 ب777 خك ملاسا ميم يويس ُهْنَأك مالسإلا خيش لئاسوو 8واتف بيرقت م2

 ؟داهجلا نيعت دقو هيفوي ام هلو نيد هيلع نمع ٌتلئس م ”؟+. ]

 ةجوزلاو سفنلا ةقفنك ل ءافو ىلع مدقي ام تابجاولا نم :تلقف

 «تارافكلاو جحلا نم تادابعلاك هيلع نيدلا ءافو مدقي ام اهنمو «ريقفلا دلولاو

 داهجلا ناك نإف ءرطفلا ةقدصك هب بطوخ اذإ الإ هيلع مدقي ال ام اهنمو

 ءافو ىلع مدق فصلا وه رضح وأ ودعلا هرضح اذإ امك ررضلا عفدل نيعتملا

 ذإ ؛ىلوأ نيدلا ءاضقف مامإلا رافنتسا لاح ناك نإو «ىلوأو «ةقفنلاك نيدلا

 قاض ول :تلق كلذلو هنع ءانغتسالا عم نيدملا رافنتسا هل يغبني ال مامإلا

 تام نإو داهجلا انمدق هكرتب ررضتي يذلا داهجلاو عايج ماعطإ نع لاملا

 نوتومي انهو انلعفب مهلتقن كانه نإف «ىلوأو سرتتلا ةلأسم يف امك ؛عايجلا
 [715 / كردتسملا] . هللا لعفب

 دعب بجوأ ءيش ال ايندلاو نيدلا دسفي يذلا لئاصلا ودعلا

 صن دقو «ناكمإلا بسحب عفدي لب «طرش هل طرتشي الف «هعفد نم ناميإلا

 ملاظلا لئاصلا عفد نيب قيرفتلا بجيف «مهريغو انباحصأ ءاملعلا كلذ ىلع

 [؟8/8١ كردتسملا] .هدالب يف هبلط نيبو رفاكلا

 .مهلاومأو مهيلهأ يف ذ ةازغلا اوفلخي نأ رذعل ةدّعّقلا ىلع بجي دل

 [7؟7١ 7/7 كردتسملا]

 مظعأ ةيافكلا تابجاو وأ تابحتسملا ضعب باوث نوكي ام اًريثك [5؟45]

 [515/7 كردتسملا] .مهردب ىكزو مهرد فلأب قدصت ول امك ءبجاو باوث نم

 هوطبث موق ىلع لزنف جحي ملو وزغلا ديري مدق لجر نع "”لئس م5؟+4]
 «هيلع الو وزغي :هللا دبع وبأ لاق ءوزغلا ديرت جحت مل كنإ :اولاقو وزغلا نع

 .اًسأب جحلا لبق وزغلاب ىرن الو ءجح هللا هناعأ نإف

 هريخأت نكل «هدنع روفلا ىلع بجاو جحلا َّنأ عم اذه :سابعلا وبأ لاق

 .هثظك دمحأ مامإلا :يأ )١(



 _ # سب ٌداَهِجَلا ُباَتِك

 نم حلصأ موق راظتنال روفلا ىلع ةبجاولا ةاكزلا ريخأتك داهجلا ةحلصمل

 ناطيشلا ناكم نع لاقتنالل تئاوفلا ريخأتكو «ةاكزلا لهأ ررضل وأ «مهريغ

 نإ جحلا كي يبنلا ريخأت يف انباحصأ ضعب هركذ ام دوجأ اذهو «كلذ وحنو

 .امدقم هيلع بجو ناك

 #//71١5[ كردتسملا] .جح هللا هناعأ

 ه2

 (لاملاو سفنلاب سانلا ةناعإو ءداهجلا ُبوجو)

 ِساَبْنلاَو ٍماَعّطلا ىلع ٍضْعَبِل ْمهضْعَب ٍساّنلا َةَناَعِإ َّنأ أ لضألا 4 ه]

 َكِلّذ نكي 5 ِْيَلَع َرِبجُيَو َكِلَذب , مل ْنَأ ماَمِوْلِلَ «ٌبِجاَو ٌرْمَأ تك سلاو

 ٍلْجَأِل ٍلاَمْاَو ِسْفّنلا ُةَرَطاَخُمْلا هيف يِْلا ٍداَّهِجْلِ ٍعراّنلا تاكا لب ٍءاَمْلَظ

 ٍجاَمْحَي يتْلا ٌةَعاَجَشلا تَناَك اًدَِق 5 اَذَه نم لبا : مهني ي

 يتلا ٍةَضَواَعُمْلاِ تيَكَف اّبِجاَو ِهْيَلِإ َنوُمِلْسُمْلا جاَتحَي يذلا ُمَركلاَ آر ومما

 ؟اًهْيلِإ َنوُمِلْسُمْلا ُجاَتْحَي

 ءِناَطْلسلا ٍةَعاَطَو عاَبطلاَو ِتاَداَعْلا مُكُحب اَذَه َنوُلَعْفَي ٍساّنلا رك َّنكَلَو
 هللا َرَمَأ اَميِف رْمأْلا ىلوأ ٌءغاَلعَو هل هللا ٍةَعاَط نِم َكِلَذ يف اَم َنيِرِعْشتْسُم َرْيَ

 هيف مهتعاطب

 ةةدخأ اويسكخا كر ةفاظ هلأ اوُيلَع ولو -«ةانغو املظ كلذ نودي اَذَيْلَد
 هع

 .اًمْلَظ ُهوُدُعَي ْمَل َيِعْرَّشلا َبوُجْوْلا اوُمِلَع وّلَو ُةَماَرَكْلا تّلاَرَو

 ِتْيَب نِم اُلاَوْمَأ اوُلَذَبَو ٍسْفَنلاِ ٍداَهِجْلاَو ٍلاَتِقْلا ىَلِإ اوُجاَتْحا اّذِإ َكِلَذَكَو
 ُرَّرَّضلا هيف ُفاَحيَو ِسْفَنلاب ٌةَرَطاَحُم هيف َناَك نِإَو َداَهِجْلا َّنِإَف ؛ِهِرْيَغ نم وأ ٍلاَمْلا

 هيوُجُؤِ الإ ميا 00 ٍ؛ُلاَمْلا ٍناَسْنِإْلِل َلِذُي اذِإ عْرشلاب ٌبِحاَو هن

 . بوُجْوْلاِب ىلوأ َن
<2 

 م
 هَل َلِذُب اًذِإَك ءِهِسْفَن ٍلاَمِب َدِماَجُي ْنَأ ِناَسْنإْلا ىَلَعَو



 هدي مالسإلا خيش لئاسرو ٌقواتف بيرقت قسم |

 يَلَع َبَجَو اًيوُكرَو اًنْعطَو ئْرَضَو ايْمَر :ِلاَعِقْلا ٍتاَعاَِص ٍلْمَأ نِم َّناَك نم
 . "70 وُرِفْلاَ ْمُثرِفتتْسأ اذِإَ» :هللكي ُيِنلا َلاَق اَمَك ءْيَلَع و َكِلَذ

 ع 5 0 : ىف ِهّْبَلِ درعا راجت تلا

 ا : كلذ شن 1 ِساَبِلَو

 ُبِجَت ِلْذدَعْلا ُرْيَغَو ."”ُةيِصْعَم د ْمَلْعُي مل اَميِف ُهُتَعاَط بَ ُلْدَعْلا ُماَمِإْلاَو

 [195 3 9ك عال هنآ َمِلُغ اَميِف ُهّتَعاَط
- 

2 2 

 (؟هريغ كرت وأ هكرت يف هيدلاو عيطي له)
 عجري امهاكبأو هيدلاو بضغأ نم :رفاسملا داز يف ركب وبأ داق معتز

 يف اربي نأ :هلوق ىضتقم :اذه ركب يبأ لوق دعب نيدلا يقت خيشلا لاق

 :نيدلا يقت خيشلا ركذ مث «ىهتنا هايهن امو ءرمتثا هارمأ امف «تاحابملا عيمج

 يف ةحيرص يهو «ضرفلا كرت يف امهل ةعاط ال هنأ ىلع لدت دمحأ صوصن

 [8//717 كردتسملا] .جحلا ريخأت مدعو ةعامجلا كرت مدع

 ْعِطَأ :لاقف ةهبشلا نع لكس هنأ :مصاع نب يلع نع يذورملا ىورو

 . كيدلاو

 نبا ةياور يف لاقو :لاق مث يذورملا ةياور نيدلا يقت خيشلا ركذو

 هنيعب مارح هنأ ملع اذإ :لاقف ءلكأي نأ همأ هيلع ضرعتف ةهبش وه اميف ميهاربإ

 مل اذإ ناعاطي دق امهنأ ةياورلا هذه موهفم :نيدلا يقت خيشلا لاق «لكأي الف

 . 2( "ه5 ملسمو "6 فونخ] يراخبلا هاور )غ0(

 .باوصلاو قحلاب الإ رمأي ال هنأ لصألا نأل (؟)

 .هيهنو هرمأ نم تبثتلا بجوف «نيدلاو لدعلاو قحلا يعارُي ال هنأ لصألا نأل (6)



 0 _ ُةاَهِحْلا ٌباَتك
 |نشت نقلا - 25-2-2220 ج2 ا حا ب

 لدي همالكو «ةهبشلا يف ناعاطي ال امهنأ اهيف يذورملا ةياورو ءمارح هنأ ملعي

 .امهسفن بيطي وهو هيف هيلع ررض ال هنأل ؛لكألا بجول ةهبشلا الول هنأ ىلع

 [؟١1ا// كردتسملا]

 هه مه

 (عفدلا داهج) >
 برقألا ىلع هعفد بجي هنأ بير الف مالسإلا دالب ودعلا لخد اذإ 549]

 الب هيلإ ريفنلا بجي هنأو «ةدحاولا ةدلبلا ةلزنمب اهلك مالسإلا دالب ذإ ؛برقألاف

 .اذهب ةحيرص دمحأ صوصنو «ميرغ الو ٍدلاو نذإ

 مالك ؟ةيافكلا هيلإ رفن اذإ ريفنلا ناكملا لهأ عيمج ىلع بجي له نكل

 .فلتخمم هيف دمحأ

 نكل «هب نيملسملل ةقاط ال اًريثك ودعلا نوكي نأ لثم :عفدلا لاتقو

 «نيملسملا نم نوفلخي نم ىلع ودعلا فطع مهودع نع اوفرصنا نإ فاخي

 يف مهيلع فاخي نم جهمو مهجهم اولذبي نأ بجي هنأب انباحصأ حرص دق انهف
 .اوملسي ىتح عفدلا

 نم لقأ ةلتاقملا نوكتو نيملسملا دالب ىلع ودعلا مجهي نأ اهريظنو

 بلط لاتق ال عفد لاتق هلاثمأو اذهف ء«ميرحلا ىلع اولوتسا اوفرصنا نإف فصنلا

 .بابلا اذه نم دحأ ةعقوو ء«لاحب هنع فارصنالا زوجي ال

 كردتسملا] */7١4؟ -5١9[

 كلغ ولو «ةحلصمل رافكلا فص يف هسفن ملسملا سمغي نأ زوجي /544]

 [519/ كردتسملا] . هنولتقي مهنأ هنظ ىلع

 ةضفارلاك ءاوهألا لهأب ناعتسي الو ىراصنلاو دوهيلاب ناعتسي 9

 [7؟97١/”* كردتسملا] .جراوخلاو مهعورفو ةيمهجلاو ةيردقلاو

 لضفمل | نب دمحأ نب نيسحلا نب يلع وبأ لاق /559:]
 تلخد :يخلبلا



 هني مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 2ك

 ءاوهألا لهأب ةناعتسالا نع هلأسي ةفيلخلا لوسر هءاجف لبنح نب دمحأ ىلع

 ؟مهب ناعتسي الو ىراصنلاو دوهيلاب ناعتسي :لاق ءمهب ناعتسي ال :دمحأ لاقف

 «ةيعاد ءاوهألا باحصأو مهنايدأ ىلإ نوعدي ال دوهيلاو ىراصنلا نإ :لاق

 ءدمحأ مامإلل ينعي يزوجلا نباو يقهيبلا بقانم ىلإ نيدلا يقت خيشلا هازع

 .ةمألا ىلع ررضلا نم هيف امل ةيعادلاب ةناعتسالا نع يهنلاف :لاقو

 77١6١[  ؟9١/# كردتسملا]

 ت5

 (داهجلا رومأ يف هيأرب ربتعي نم)

 يف رظنلا مهيلع بلغي نيذلا ايندلا لهأ نود «ءايندلا لهأ هيلع امب ةربخ مهل

 يف مهل ةربخ ال نيذلا نيدلا لهأ يأرب الو «مهيأرب ذخؤي الف نيدلا رهاظ

 #/7١٠١[ كردتسملا] . ايندلا
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 "لا رع ةيسايسلا 0

 رو يتلا ةروُضْنَمْلا الا يف الود سال ا نم مُهَو ,مالْسإْلا ٍنيِد نَع

 نِم ٌةَفِئاَط ُلاَرَت الد :ُهْنَع ٍةَضيِفَتْسُمْلا مي ِثيِداَحَأْلا يِف ِهِلوَقِب لكك ْنِنلا

 وُقَت ىّتَح ٍمُهَلَذَح نم اَلَو مُهَفَلاَخ نم مه ُبْضَي اَل ٌّنَحْلا ىَلَع َنيِرِهاَظ يم

 .«بْرَعْلا لْهَأ ُلاَرَي الد :('مِلْسْمِل ٍةَياَوِر يِفَو : "”هُةَعاَّسلا

 بلا ٍفاَنُكَأِب مُهْنأ» ٍةَروُصْنَمْلا ٍةَمِئاَطلا ِةَفِص يف َرَخآ ٍثيِدَح يف َءاَج دَقَو

 .َمْويْلا ِسّدَقُمْلا ِتْيَبْلا ٍفاَتْكَأِب يتلا يح ُةَمئاَّطلا ِهِذَهَو ."”ه«ِسّدَقمْلا

 .(19؟6) ةهز )١197١(. ملسم هاور 49

 )7797٠١(. دمحأ هاور (9



 3 كا ٌداَهِحْلا ٌباَتِك

 ْمَوُمأ يِع ةَقياُعلا و ٍهِذَه َّنَأ ُمَلْعَي ِتْقَوْلا نقيل رلاغلا لاوس ةيَدَتَي قَمَو

 مُهْنِإَف ؛اَهِيْرَعغَو ٍضْرألا ٍقْرَش نع اًداَهِجَو امك جلع ء :مالشإلا ٍنيِد ٍفِئاَولَلا

 ْمهيِزاَغُمَو «ٍباَتكلا ٍلْهَأَو َنيِكرُْمْلا ني ٍةَميِظَعَ | ةكرشلا لْهَأ نولتاَعي َنيِذَّلا مُه

 ىف َنيلِخاّدلا نم َنيِقِفاَنُمْلا ِةَق ٍةَقداَنَّزلا َعَمَو 3 كيل نِم نيكرشتلا َعَمَو ىَراَضنلا َعَم

 اًبيِدَق ٌةَموُلْعَم و ةطيارنلا نب ةّيليعامشسإلاك ْمِهرْيَغَو ٍةَضِفاَّرلا

 . اًثيِدَحَو

 مل ذهل رعي و اَهِبِراَعَمَو ٍضزألا ٍقِراَشَمِب َنيِمِلْسُمْ يذلا ُدعْلاَو

 ببص يل ال يور تأ كل اد مو َنيِعْسَيَو عْسِي َةَنَس اوُمْزُه

 هللا اَّلِإ ُهُمَلْعَي ا اَم اَهِبِراَكَمَو ٍضْرأْلا ِقِراَشَمِ

 . اًهَعِضْوَم اَذَه َسْيَل ٌةَريِثَك َكِلُذ ىف ُتاَياَكِحْلاَو

 وأ ٍداَهِجْلا نمت َنوُرِجاَع ٌفاَعِض ِتْنَوْلا اذه يف ِنَمَيْلا َناَكُس َّنأ َكِلَذَو

 أ مُهُرَتكَأَك ٍزاَجِحْلا ُناَكُس اَمأَو

 «ٍدالبلا ِهِذَهِ ماسلا ٍلْمَأ رْيَغِل ِتْفَوْلا اَذَه يف ُةَرِعْلاَو ُةَرُقْلا ُنوُكَت اَمْنِإَو

 . ةيلكْلا راختعلا َدَسَفَل اوُبَلَع وّلُق فوق َّنآلا ِهِلَوُسَرَو

 اوُنَسْرَأ مُهّنَأ اوُرَكَذ ىَّنَح «دالبلا ِوِذَه َكَلَم نَمِل َنوُعيِطُم مُهَو «ُهَل َنوُعْيَضُم

 ْمِهيِف ِنيَّدلاَو ٍناَميِإْلا ُلْهَأَو هللا الإ ُهُمَّلْعَي ال اَم ٍروُجُمْلاَو ٍلاَلَّصلاَو ِعّدبْلا نم

 ٌلَذَأ نِم ٍزاَجِحْلاِب نوُمِمْؤَمْلا ناكل - ىَلاَعَت للاب ُذاَيِعْلاَو  ٌةَمِئاَظلا ٍهِذَه ْتّلُد رَلَ

 م ع ًَء

 و

 .ِءاَلْؤَمِل َةعاطلاَو عْمّسلاب
 .ىَرَج اَم ِلْثَقْلا نم اَهِب ىَرَج َبَلَح ىلإ َءاَج اّمَل َنيِكِرْشُمْلا ُكِلَمَو

 مهيِفَو ةَعيِرَّشلا نَع َنوُجِراَخ مُهّْنِم ٌريِثَك وأ مُه

 .َنوُرِجاَع ٌنوُفَعْضتمَم

 هلل َنيِبراَحُمْلا راَتّتلا ٍءاَلْؤَه ُكْلُمَو «ضْفَرلا مهيف َبَلَغ دَمَو امّيِس ال ءِساّنلا

 مُه لب ؛قْلَكْلا ٌرَش نِم مُهَو اًهْيَلَع َنوُبِلاَغ اًهْباَرْعَأَف ةّيِقِيِرْفِإ دال ام

 .ِوْرَعْلاَو ٍداَهِجْلِل َنوُقِحَتْسُم



 ُهْندك مالسإلا خيش لئاسرو يواتف بيرقت سب أ

 َنوُموُقَي ال ْمِهِداَلِب ِرَثْكَأ ىَلَع جْنِرْثإْلا ءايِتْسا َعَمَق ىَصْقَألا ُبرْعَمْلا اّمأَو

 َناَبْلُصلا َنوُلِمْحَي َنيِذّلا ىَراَصّنلا نِم ْمِهِرَكْسَع يِف لب ؛كاَنُم ىَراَصَنلا ٍداَهِحِ

 ٌَلْدَأ نِم مُهَعَم ٍبرْغَمْلا لْهَأ َناَكَل ٍداَلبْلا ِهِذَه ىَلَع ُراَتَتلا ىَلْوَتْسا ول ءٌميِظَع ٌقْلَح
 .ٍبرْغَمْلا لْهَأ ىَلَع اًبْرِح َنوُريِصيَ ٍراَلا ْعَم ُلُخْدَت ىَراَصّنلاَو اَمّيِس ال ءِساّنل

 ِتْفَوْلا اذَه يِف َّرْصِمَو ٍماَّشلا يَِّلا ةَباَصِعْلا ِذَه نأ يبي اَمِ ُُرْيَغَو اَذَهَ
 مِهْيَلَع ىَلؤَتْسا ولف «مالْسإْلا ُنُذ ِمُهّلُدَو «مالشإلا ٌذِع مُهِْعَو «مالشسإلا ٌةبيِتَك مُه

 له اَهُفاَحَيةيِلاَع ٌةَرِهاَط ُةقئاَط اَلَو كيِلاَع ٌةَمِلك اَلَو َّرِع مال َقْبَي مَ دال

 َراَتَتلا َّنِإَ ؛راَثَلا نم ٍريِثَك نِم ٍلاَنِقْلاِب ٌّقَحَأ َناَك ٍراَتَتلا ىَلِإ مُهَْع َّرََك نَمَ

 [ه4 00 قركملا ريغَو ةركلا مهيف

 هه ه

 (ةمذلا لهأب ناعتسي ال)
 دسافم هنم مزلي هنأل ؛ةباتك الو ةلامع يف ةمذلا لهأب ناعتسي ال 75595 ]|

 . اهيلإ يضفي وأ

 جارخلا لثم يف مهب ةناعتسالا نع بلاط يبأ ةياور يف دمحأ لئسو

 ضقني نيملسملل اًناويد مهنم ىلوت نمو «ءيش يف مهب ناعتسي ال :لاقف

 نكل «هلامعتسا زجي مل داسف يف ىعس وأ نيملسملل ىذأ هنم رهظ نمو ؛هدهع

 لكب هنم ىلوأ هريغو «هلامعتسا زاج هتبوت قدص اهعم رهظ ةدم تضمو بات نإ
 ىلإ داع نإو دحأ ةدرلا لهأ نم لمعتسي الأ :دهع هْبَو ركب ابأ نإف ءلاح

 7١١[ /* كردتسملا] .مهتاين داسف نم فاخي امل ؛مالسإلا

 هه © ©



 د مل ٌةاَهِجَلا ُباَتِك
 ا

 (مهلاتق نم ضرغلاو لتاقي نم فانصأ)
 «هنع فكلا بجو نيتداهشلاب قطنف يبرح رفاك ىلع ردق اذإ ةنمللا

 وأ «هنط ركب وبأ مهلتاق نيذلا نيدترملاك ؛ةعيرشلا نع نيجراخلا فالخب
 نمم فئاوطلا هذه لاثمأو ءراتتلاو «ةيمرخلاك :يلع مهلتاق نيذلا جراوخلا

 .مالسإلا عئارش مزتلي الو نيتداهشلاب قطن

 نإف «باتتسي هنإف لصي مل نإ مث ءهنع فك :اهب قطن اذإ يبرحلا امأو

 رمألا يلو هلتقي امنإ «2''هلتق ةيعرلا نم ٍدحأل سيلو «مامإلا هلتق الإو ىلص
 .لتقلا نودب هبقاعي ةفينح يبأ دنعو ؛دمحأو يعفاشلاو كلام دنع

 نولتاقي ءالؤهف ءاهوحنو ةالصلا نع نيعنتمم ةفئاط ىف ناك اذإ امأو

 هيلع رودقملا نيب قرفلا بجيف «هلتق هيلع ردق نمو ء«جراوخلاو نيدترملا لاتقك

 [؟١7/* كردتسملا] .لاتق ىلإ جاتحت يتلا ةعنتمملا ةفئاطلا لاتق نيبو

 نيملسملا دالب نم مهيديأب ام ذاقنتساو رافكلا داهج بجي /509و]

 نأو ءرافكلا ىلع ةدحاو ادي اونوكي نأ نيملسملا ىلع بجيو ءمهارسأو

 نيملسملا اوعديو «هليبس يف داهجلاو هلوسرو هللا ةعاط ىلع اولتاقيو اوعمتجي

 مظعأ نم اذه نإف «قالخألا نسحو قدصلا نم فلسلا هيلع ناك ام ىلإ

 #/77١[ كردتسملا] .ناميإلا دعاوقو مالسإلا لوصأ

 اورفك ثيح نيملسم اوقبي مل تخسنو ةاروتلا دوهيلا تلدب امل اةنهكلا

 [77؟ #7 كردتسملا] .ضعبب اونمآو باتكلا ضعبب

لَغ اَهّنَأ فَرُْي ْمَل َدوُهَيْل 2 قنفتفأ
 ل در اوُناَك لب ٍءَبَرَعْلا تَبَ

 مهنأ معزب  نيدهاعملا ضعب لتق نم نامزلا اذه يف جراوخلا هيلع مدقأ ام َّنأ نيبي اذهو )١(
 دودحلا ًةماقإ نأ ركذ دقو «يبرحلا ىتح لتق نِم عنمي خيشلاف ءّيغو ٌلاَلَض - نويبرح
 نيملسملا نمألا لاجرو ركاسعلا لتق ىلع مدقُي نمب فيكف «ةيعرلل ال رمألا يلول اهعجرم

 .مهيلع دحلا ةماقإ مهل زوجي الف مهمعز ىلع نيدترم اوناك ولو «مهتّدر معزب نيلصملا



 ُهْندَي مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 09 0
 اطل

 ءاقلح ٌةظْيَرَف ثناك امك ءاًقيرق قيرق لك َكِلاَُيَف ؛َتَرَعْلا َنوُفِلاَخُي اوُناَكَو

 . جَرْزَحْلا َءاَمَلُح ٌريِضنلا تّناَكَو ءِسْوأْلا

 ٍلْبَحَو هللا نم ٍلْبَحب اّلإ اوُهقت : امتي ُهلَذلا مِهْيَلَع ْتَبِرُص ٍنيِح ني - ُهوُهيْلا
 60 3 ه4 ويم 2 0 *َ

 امنإو ءْمِهِرْيَغ اَلَو بَرَعْلا ىَلَع ا َدوُرِصتنَي ْمِوٌرَجْمِ اوُنوُكَي ْمَل - ِساّنلا نِم

 و ع5

 ٌثِعُب نيِح نم مُهْيَلَع ُتَبِرُض ُهَلْذلاَو «مالْسإْل لبق ْمِهِئاَمَلُح م َعَم َنوُلَباَقُي اوناَك

 [م01/1] .هوُيَدَكَم الكل ُحيِسَمْلا

 نأ دعب يزوجلا نبا لاق اذكو ..دترمك قفانملا وهو قيدنزلا ةنهللا

 ؟عقي مل هنأ يناثلا ىلع دروأو ؟فيسلاب مأ مالكلاب مهداهج له :ركذ

 .هورهظأ اذإ هنأ باجأف

 هع م

 أودي اوفي 2ث اَمَمْيَأ تينوملت» :لزن مث اًلوأ ناك اذه :انخيش لاق اذكو

 .اولتق اوناك امك هورهظأ نإ مهنأ ملعف 1١[« :بازحألا] 467 اليِقْفَت ْوُليف

 [777 777 // كردتسملا]

 يعنام هو قيدصلا لاتق لثم وه نيملسم اوناك ولو راتتلا لاتق /755944]
 .اًهاركإ ىعدا ولو مهيلإ زيحتملا اذكو .مهتيرذو مهلام ذخأيو «ةاكزلا

 .دهشت ولو مثأي مل حيرج ىلع زهجأ نمو

 ّل و

 .هل هتيقبو ٌسّمخ :اًنيش مهنم ذخأ نمو

 هب هارتشا ام ىطعأ هلهج نإو ءهبر هذخأ :ملسم لام مهنم عاتبا نمو

 [؟؟8 /# كردتسملا] .حلاصملل وهو

 ؛هلتق زاج "”هلتقب الإ "'ررض عفدني ملو ودعلا دلب ىلإ زفق نم
 [؟77/# كردتسملا] . لئاصلاك

 .ودعلل مهرابخأ لقني نأ دارأ وأ مُهَلَذَحو نيملسملا ناخ يذلا ءزفاقلا ررض : يأ )000(

 .مهيلإ زفاقلا ملسملا لتقب :يأ (؟)



 5 0 ٌداَهحلا كانك

 [777 /9 كردتسملا] 5

 هنأل ؛مهتايح لاح ىف هدالوأ نيبو يضفارلا نيب لاحي ْنأ بجي

 [77 /ع كردتسملا] .مهنيد دسفي نأ دب ال

 اهلعف مهلف ءمهل قح ةلثملاف نيملسملاب رافكلا لثم نإ :ليثمتلا /55.؟]

 يف نوكي ال ثيح اذهو «لضفأ ربصلاو ءاهكرت مهلو ءرأثلا ذخأو ءافيتسالل

 يف ناك نإ امأف ءاهريظن نع مهل لاكن الو داهجلا يف ٌةدايز مهب ليثمتلا

 ةماقإ نم انه هنإف ناودعلا نع مهل ٌرجز وأ ناميإلا ىلإ ٌءاعد مهل غئاسلا ليثمتلا

 ناك اذهلف ؛كلذك دحأ يف 2''ةّيضقلا نكت ملو «عورشملا داهجلاو دودحلا

 . لضفأ ربصلا

 امك :20نيحاو هلاثع ريصلاف +" لامع ل احن ةلقملا" تناك نإ: امان

 [7؟4 - 77/9 كردتسملا] .عزجلا مرحيو ء«راصتنالا نكمي ال ثيح بجي

 ُروُجَي ال ءاّذح ُماَمِإْلا ُهّلقي ُهّنإَف َلَتَك دق َنيِبِراَحُمْلا نِم ناك نَم 654.4 ]

 ٍةَنَرَو ىَلِإ ُهُرْمَأ نوُحَي اَلَو ِِذْنُمْلا ُنْبا ُهَرَكَذ ءاَمَلُعْلا عاَمْجِإِب لاَحب ُهْنَع ُرْفَعْلا

 تليد وشن نا ةيوصخ رآ نينو هئادقإ العر لعب لمَ ول ام ٍفاَلْخِب ِلوُيْقَمْل
 نِإَو ءاوُلَتَق اوُبَحَأ ْنِإ :ٍِلوُبْقَمْلا ِءاَيِلْوَأِل ُهُمَد اَذَه َّنِإَف ءَةَّصاَخْلا تلال 7

 . صاح ضَرَعِل ُهَلتَق ُهَنأِل ؛ةيّدلا اوُذَحَأ اوُبَحَأ نِإَو ءاْوَقَع اوُيَحَأ

 ةَلِْنَمِب ؛ُماَع مُهُرَرَضَك ءِساّئنلا ٍلاَوْمَأ ٍذْخَأِل َنوُلْقَي اَمّنِإَف َنوُبِراَحُمْلا اّمأَ
 َناَك وّل ىّنَح هِءاَهَمُقْلا َنْيِب ِهْيَلَع نَمَتُم اَذَهَو ل اًَدَح مُهّنْبَق ناك ءِقاَوُسلا

 .(01ا//45) ىربكلا ىواتفلاو «(550) تارايتخالا نم تبثملاو «(ةصقلا) : لصألا يف )١(

 . ىَلاَعَت هللا ّنَح ُتَّلَعُمْلا ناك اّذإ :(7505/5) عورفلا يف )م0
 :ةرابعلا هله ىنعم :(501) تارايتخالا ىلع هتيشاح يف نك نيميثع نب دمحم ةماّلعلا لاق (0)

 بجي لب ءانب اولّثم نإو رافكلاب ليثمتلا زوجي ال هنإف :ىلاعت هلل ٌّقح ةلثملا انلق اذإ اننأ

 .ها.ربصلا



 ههه مس ه1 سه سس شلل هناك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت جيا

 َلِتاَقْلا وأ ءاَدْبَع ُلوَُمْلاَو اًرُخ ُلِتاَقْلا َنوُكَي ْنَأ لْثِم ريان ٍئَفاَكُم َريَغ رسل

 ةواقتلا يف َلَْقُي لَه ُءاَهَقْفْلا فّلتحا ِدَقَق ام وأ انتو ُلوُثْقَمْلاَو اًملسم

 ْمُهَلاَوْمَأ َّذَحَأ اَذِإ ٌعطقُي اَمُك اًدَح ّماَعْلا ٍداَسَمْلِل لق ُهّنَأِل ؛لَتْقُي ُهَنأ ىَوْتْلاَ

 ِهِسْفَنِب َلْثَْلا ٌرَشاَب مُهْنِم ُدِحاَوْلاَف َةَعاَمَج ةَيِماَرَحْلا َنوُبِراَحُمْلا َناَك اّذِإَو

 ىلع وُ ءظَنَم ُرِشاَبُمْلا ُلَتْفُي ُهّنِإ :َليِق دَقَك هَل ءدرو ُناَوْعَأ ُهَل َنوُاَبْلاَو

 ةرئاقلا وه اذهو ةاوس يِقاَبْمْلاَو مدزلا نأ: ةقاق اوثاك لَو: دَولَتُف عيا نأ نأ
 0 ةَكيِبَر ل هنا ِباََطَخْلا ّنْب َرَمُع َنِإَف َنيِدِشاَرلا ِءاَمَْلُخْلا ِنَع

 َنَأِلَو «ءيجَي نَم مُهّل ُهِّْ ال ِناَكَم ىَلَع ٌسِلَجَي يِذّلا ٌرِظاَّنلا َوُه ُةكيبَرلاَو

 .يئوُمو ذل هوب لنك نم ل 3ك اهلإ نضاَيُملا

 و

 يف َنوُكِرَتْشُم م مُهَف َنيِعِنَتْمم اوُراَص ىَّنَح ا اَذإ ةَمِئاَطلاَو

 َنيِدِهاَجبمْلاَك ِباَقِعْلاَو بانل

 ٍةَيِبَصَع ىَلَع َنيِليَتْفُمْلا لثم ردا لطلاط ىلع هرقل انك

 .ِناَئَمِلاَط اَمُه :اَمِجِوْحَنَو نَمَيَو سْيَُك ؛ةّيِلِهاَج ىَوْعَدَو
 ُنْيَع فري ْمَل نإ لانو نيترو رخو قلنا ام ةِّئاَط ّلُك ُنِمْضَتَو و

 يِفَو ءِدِحاَوْلا ٍصْخّشلاَك ٍضْعَبِب ب اَهُضَْب َيَتْمُمْلا ََدِحاَوْلا ةَِئاَطلا َّنأِل ؛ِلِتاَقْلا

 [ملاك م /] .[ا4 :ةرقبلا] < تقلا ىف ٌصاّصِقْلا يع بيك» :ىَلاَعَت هلْؤَق َكِلَذ

 هدرا مُهْنِم ُلَثْفُي ٍقيِرَطلا َعاطُق َّنَأ ٍروُهْمُجْلا ٍبَمْذَم يِف َناَك اَذَهِلَو

 ٌرظْنَي يِذَلا ُرِاَنلا َوُمَو «َنييِراَحُمْلا هيب َلَتق هيف ٍباَطَحْلا ُنْب ُرَمْعَو ُرِشاَْمْلاَ
 . َقيِرَطلا مُهَل

 رْيَغَو ٍناَمّصلاِب ُهَب ةرتقلا يوتاع كيب دارتتلاب مّلُظلا ىَلَع نونواعتملاف

 لَك 1 مار ء َنْيَتلِتَعْمُمْلا نْيتَمئاَطلا َّنِإ :ِءاَهَقُقْلا ُةَماَع َلاَق 00

 .لاَمَو ٍسْفَت نم ىَرْخأْل ثقلت اَم



 0# ٌداَهِحْلا ُباَتِك

 ِفِلْئُمْلا ُنْيَع ْفَرْعُي ْمَل نإَو ٍةَمِئالَطلا ٍعوُمْجَم ىَلَع َناَمّضلا اوُبَجْوَأَف

 ال نالذك نم ءالؤك تينا فرت ال ةلوُهَجَت ٍبوُهْنَمْلا ُرْذَق 0

 للا نم ؛يواَتلا ىلع ملا لمبه ل1 ا رد

 ُكْضْنلاَو هلام فض ُجِرْحُي ُهَنِإَف ءُرَتْكَأ اَمهّيَأ فرْعَي ْمَّلَو ٌماَرَحَو ٌناَلَح ا يف

 ُهَّنِإَق ٍلاَومأْلا ىَلَع ٍلاَّمْعْلاِب ٍباَطَخْلا ُنْب ُرَمُع َلَعَف امك ؛ٌلاَلَح ُهَّل يِتاَبْل

 ل ىأَر ُهَنِإَ َقاَرعْلاَو 0 ماَّشلا ىَلَع ِهِلاَمع لاوْمأ "تلقت دخأَف مف راق

 اَلَو ٍكوُلْمَمْلا َناّيْعَأ ال فِرْعَي ْمَلَو هَنيِمِلْسُمْلا ٍلاَوَْأ نم ٌءْيَش ْمهِلاَوْمَأِب طّلَتخا

 .ِءاَلُؤَم نم ٍءاَلْؤَه اَلَو ٍءاَلُؤَع نِم ِءاَلُؤَع ُهَّذَحَأ اَم َراَدْقِه

 لك ُرَقُي اَذَه لثِم يِفَق ٌرتكأَو مَع نم لَكَ ِدِجاَوْلا َعَم نركب نأ نوخت

 َلوُهْجَمْلا َّنِإَك ءِناَوْدْعْلاَو منول ىَلَع ِنُواَعَّتلا نِم َباَن اَذِإ ِهِدَي يِف ام ىَلَع ٍدِحاَو

 . ُتِلاَمْلا ِيْكَرُي اَمَك َلاَمْلا َكِلَذ يكَرْيَو هب كيِلكَلا ظْقْسَي موُدْعَمْلاَك

 َفَرَعَو ُهَكِلاَم ٌفِرْعي ال اًماَرَحَو اكول اّلدَح ِهِلاَم يِف نأ رع نإو

 3 ِلاَلَحْلا َرْثَق ُذُحَأَيَف ماَرَحْلاَو ٍلاَلَصْلا ٍرْدَق ىَلَع َلاَمْلا ُمِسْفَي ُهّنِإَ :ُهَرْدَ

 نم كالملا ةلووجم لاَوْمأ دلنع نع ُلَعْنَياَمَك :هباَحْضَأ نت هب ُقدَصعي ماَرَحْلا

 نب دّمْحَأَو َةَقِيِنَح يِبَأَو ِكِلاَمَك ؛ِءاَمَلْعْلا َروُهْمْج َنِإَف ؛َعْئاَدَوَو ٌيِراَوَعَو بوصغ

 نَع َكِلَذ لْثِم يِف ٌروُنَأَمْلا َوُه اّذَهَو ءاَهب ُقَّدَصَتَي ُهّنِإ :َنوُنوُقَي م ْمِهِرْيْغَو ٍلّبْنَح
 ًَء

 . كي هللا ٍلوُسَر ٍباَحْصُأ

 ا ٍنْيَمْصِن َلاَمْلا ٌلَعَجَي ُهَنِإَف : ماَرَحْلاَو ٍلاَلَحْلا َراَدُّقِم ْفرْعَي ا نِإَو

 .هب ٌقَّدَصَت لَ مُهَفَرَع ْنِإ هباَحْصَأ نيل ضو 4 يناثلا ُتْصُلاَو ةَفْضِن ِهِسَْنِل

 00 نم 25 هم وعبق : يمل 0 ملا َحِلاَصَم يف ٌفَرَصَي مرو ا هَنإَف و هب قدم اَمَو

 بان ب داَهجْلا يف ٌقَقْنُيَو ءُجاَحْلا هيف ناَعُيَو ُفِيَّضلا ه هنِم ىَرُقُيَو ٌةاَكَّرلا

 ُلَعْفَي اَذَكَمَو ةَلوُهْجَمْلا ٍلاَوْمَأْلا ٍرْئاَسب لك امك كوسرت هللا اَهّيِحُي يتلا ربا

 ماا .ُهَكْلاَم ُفرْعَي ال ُماَرَحْلا ِهِدَيِبَو ماَرَحْلا َّنِم َباَت نَم



 هند مالسإلا خيش لئاسرو 8قواتف بيرقت ا

 ُحَوْرَأ َكِلْذ َّنَأِل ؛ووْحَنَو ِفْيَسلاِب ٍةَبَقَرلا ٌبْرَض َوُه : : ٌعوُرْشَمْلا ُلَمْلا كك
 ل عاونأ

 2 0 :َلاَق نَم 0 ل ِروُهْمَج َّدْنِع :م قل َْعَب َوُهَر ْمُهُرْمَأ
 2 22و

 .َنوُبَْلَصُم مُهَو نولتقي

 . ٍفْيَّسلا ِرْيَعِب مُهَلْتَق ِء ءاَمَلُعْلا ٌضْعَب ٌرّوَج دَقَو

 ُكْرَّثلاَو . .ٍصاصِقْلا ِهْجَو ىَلَع الإ ُروُجَي اَلَق ٍلْمَمْلا يِف ُليِقْمَّتلا اَمأَ
 نيَلَو ب رُسِتِووُع ام ٍلْئِمِب ْأوبِقاَمَم َرْيَنَياَع َنِإَرط :ىَلاَعَت هللا َلاَق امك ءُلَضُفْأ

 /1١71[. 32755 :لحنلا] ب هلأ لِ 1 امو ريِصَم © © ديرك ُدبَح 7 ل

 َلاَقَق « ريو ٍدحأ ءاَدَهْش نم ريغ ةّرمَحب َنوُكِرْشُملا لم اّمَل تَرَ امّنإ : لبق
 . هيآلا وذَم هللا َلَرْنأَك ؛ هاني اوُلَتَم ام ٍيَفْعِضِب نكمل مهب هللا يِنَرَفظأ ْنَِل١ : هلك نبل

 رك جور نع كتوئئسيو» :ِهِلْوَق لْثِم ءَةَكَمِب َكِلَذ َلْبَك ْتَلَرَن دق تناك َنِإَو
 نم اًنلْدو ٍراَلا قرط ءرلَصل متو :ِهِلْوَقَو ء[60 :ءارسإلا] #« قر ٍرْمَأ ْنِم حور

 يتلا تانألا نع كل 0-6 ء[4١1 :دره] «ْتاَكَتلأ َنْيِْدِي كش َّنِإ ٍلثْل

 يان هرم تَلِنأَك باطِحْلا يِضَققَي ٌبْبَس ةئيِدَمْلاِب ىَرَج مث ةَكَمِب تل
 ريصَن لب» : كي نيل َلاَقَق

 :ليق دقق لاَمْلا دغأل بءاَرْحَصلا 5 ِناَيَْبْلا ف ا اوُرَهَش ولو

 ُهُكِرْذُي ولا ل ؛ ٍبِهتْنَمْلاَو ِسَُِحُمْلا ِةَلَِْمِ مه لب َنيِبِراَحُم اوُسْيَل مهن

 نا َتاَعَتْسا اًذِإ ُتْوَعْلا

 يِف مه لب ٠ .ٌدِحاَو ِءاَرْحَصلاَو راباتلا يف يمخع إم مدد َلاَقَو

 ةئيِنْأَمُطلاَو ِنْمَأْلا ْلَحَم َناَيئبْلا ّنأِل ؛ِءاَرْحَّصلا يِف مُهْنِم ِةَبوُقُعْلاِب ٌقَحَأ ٍناَيْنبْلا
 ٍةَبَراَحُمْلا َةَّدِش يِضَمْفَي ِهُْيَلَع مُهُماَدُقِإَف ْمِهِنُواَعَتَو ٍساّنلا ِرُصضاَنَت ّلَحَم ُهْنَألَو

 ُباَوّصلا َّوُه اَذَهَو . .ِةَبلاَغُمْلاَو

2 

 اعلا



 2 يس | ُداَهِجْلا ُباَتِك

 :اًهِوُحَنَو عيِلاَقَمْلا وأ يِدْئَأْلاِب ٍةَفوُدُقَمْلا ٍةَراَجِحْلاَو اَصَعْلاِب اوُبَراَح وّلَو
 ان َنوُبِراَحُم مُهَق

 لاملا لع ىلع لام نم نأ 0 رمال ْيَلَع يِذَّلا ُباَوصلاَ

 َلَتاَق نَم َّنأ امك «"'"'عطاَق بِ :ٍلاَعَِقْلا 8 نِم ناك ٍعْوَن : يأ

 ٌلَئاَق نمو « ٌيبْرَح ّوُهَف ٍلاَتِقْلا ولأ نم ناَك ِعْوَن ْيأِب ٍراَمْكْلا نم ةدملشسلا

 هس

 يف ٌدِهاَجُم َوُهَف اًضَع وأ ٍةَراَجِح وأ ٍمْهَس وأ حْنُر وأ يسب َنيِمِلسُمْلا َنِ م َرافكْلا

 . هللا ليبَس

 وأ ؟َنيِبِراَحُمْلاَك مُه لَهَف . .ِلاَمْلا ٍذْحَأِل اًرِس َسوُفُتلا ُلْثْقَي َناك اّذِإ امو

 5 ُنوُكَي دق لب ؛ِةَعيِرَّشلا لونطأب هيَ ُهَبْسَأ ُلّوَأْلاَو . .؟دَوَقْلا ُمُكَُح مِهْيَلَع يِرْجَي

 .هب ىرْذُي ال ُهَّنَأِل ؛َّدَسَأ اَذَه

 دحلا ةماقإل ةلاؤن رأ تاظلشلا مقتل نإ ثان ْمِهْيَلَع َرَدَق اَذإ ُهلُك اذَهَر

 ّ هامل ٍقاَمَتاَ مُهْلاَتَ َنيِمِلْسُمْلا ىَلَع ُبِحَي هنن ِهْيَلَع اوُنتا ٍناَوْدُع الب

 نإَو اولي ْمِهْلُك ْمِهِلْثَق ىَلِإ يضفي لاَتِقب هلا اذاعي ل نو ءْمِهَْلُك مِهْيَلَع َرِدْقَي

 .اوُلُتقَي ْمَل وأ اوُلَتَك دك اوُناَك ُءاَوَس ءَكِلَذ ىَلِإ ىَضْقَأ

 ُدَحْؤُت اَكَو ءاَراَُك اوُنوُكَي ْمَل اًذإ ٍراَّمُكْلا ٍلاَتِق نمي َسِيَل مُهّلاَتِو نك
 ْدَحْؤيَ اَهَئاَمَض مُهْيَلَع َّنَِ ؛ٌقَح ٍرْيَغِب ٍساَّنلا َلاَوْمَأ اوُذَحَأ اوُنوُكَي ْنَأ اّلإ مُهْئاَوَْأ

 .ٍذِخآلا َنْيَع ْمَلعَن ْمَل نِإَو اوُذَحَأ اَم ِرْدَقِب مُهّْنِ

 َفِرُع اَذإ ْنكَل ُهاَنْلُق اَمَك ٌءاَوَس َرِشاَبُمْلاَو َءدرلا ّنِإَك ُِهْنْبَع َمِلُع ول َكِيَّذَكَو

 ْنِإَف ءِلاَوْمأْلا ٍباَبْرَأ ىَلَع مُهْنِم ذَحْؤُي اَم ُدَرُيَو ءِهْيَلَع ٍناَمَّضلا ُراَرَق َناَك ُهْنْيَع

 رْيَغَو مُهَل هّلَتاَقُمْلا ِةَمِئاَظلا ٍقْرِر نِم :َنيِمِلْسُمْلا حِلاَصَمِل َناَك مِهْيَلَع ُدّرلا َرّذَعَت

 . َكِلَذ
- 

 هجو يف اصعلا وأ حالسلا رهشأ نمف ؛«حّلسملا وطسلا :نامزلا اذه يف ىمسُي ام وهو )١(



 هني مالسإلا خيش لئاسرو قواتق بيرقت وا ١
 دبسحإ_ 44 يح

 داَسَمْلا َنِم ْمِهعْنَمَو ءِدوُدْحْلا ٍةَماَقإل مُم مُهْنِم ُنُكَمَّتلا ْمِهِلاَتِق نِم ُدوُصْقَمْلا لب

 ذك :نوكي نأ الإ ةكوتي عزه ل نفت اعز مهتم للا عي

 ٌدَح هّيَلَع َنوُكَي ْنَأ اّلِإ ُهْعَِتن ْمَل ُهّرَش اَناَُكَو َبرَه اّذِإَو
 عوجو 2 ا وم م 2

 .هِرْيَغ ىَلَع ُماَقُي يذلا ّدَحْلا ِهَْلَع َميِقَأ مُهْنِم رسأ نَمَو

 مُهوُناَعَأَو مالُس الْساللا | ٍةَعيِرَش نَع ٍةَجِراَح ٍةَمِئاَط ٍةَكَلْمَم ىلإ اوُرِّيَحَت اذ اًنَأَك

 . ْمهِلاَتقَك اوُلَتوُق َنيِمِلْسُمْلا ىَلَع

 ءائبأ نم ٌةَبيِرَص وأ ٌةراَمح ذأ ُهنكَلَو َقيِرطلا ْعلطْفَي ال ناك نَم امو

 ٌةيَوَقُع هيلع ساكم اَذَهَق َكِلَذ ِوْحَنَو ٍلاَمْحَأْلاَو ٌباَوَّدلاَو ٍسوُوُرلا ىَلَع ٍليِبَّسلا

 َنِإَ يملا اف ني وُ رسبَلَو ِهِلْثَق ٍراَوَج يف ُءاَهَقُمْلا فلتا ٍدَّكَو «نيساكملا

 5 ا

 هلي يلا َلاَق ىَّتَح ٍةَماَيِقْلا موي اًباَذَع ٍساّنلا ّدَسَأ هلأ عَ هب ٌعِطَقْنَي ال ٌقيِرَطلا

 . "0وهل َرِفْغَل ِسْكَم ُبِحاَص اَهَباَت وّل َةَبْوَت ْتَباَت دَقَل١ :ةيدماغلا ين

 رب ص

 عامجإب َنيِبِراَحُمْلا ُلاَتِق - مُهلاَونأ ُداَرت هولا نة اظل 0

 َّنكْمَأ اَذإ ٌريِثَك اَلَو ٌليِلَف ال ٍلاَمْلا َنِم مُهَل َلَدْبُي ْنَأ ُبِحَي اَكَو ؛َنِِلْسُعل

0 4 
- 

 ل ٍليِرأَت الب ُمِلاَّطلا َوُهَو ««ُلِئاَصلا» :ُءاَهَُّقْلا ِيْمَسُت يِذَّلا اّذَهَو

 لاَتِقْلاب الإ ْعِفَدْنَي ْمَل اذِإَف ءُنِكْمْي اَمب ُهُعْفَد َراَج َلاَمْلا ُهُبوُلظَم َناك اًدَِ

 .َراَج ٍلاَمْلا َنِم اَعْيَش مُهاَطْعَأَو َلاَنِقْلا َكَرَت نِإَو ءَلِتوُق

 ِناَسْنإْلا مِراَحَمِب ىنزلا َبْلْظَي ْنَأ لْثِم ؛َةَمْرُحْلا ُهُبوُلِظَم َناَك اّذِإ اّمأَ

 ْنَأ ِهْيَلَع ُبجَي ُهَنِإَق وية هر دوش نيشلا وأ ألا تلي

 فالحب «لاحب ُهْنِم ُنيِكْمَتلا ُروُجَي اَلَو ِلاَتِقْلاِب ولو ُنِكْمُي امي ِهِسْفَن نع عقد

 )١( ملسم هاور )©159(.



 ت1 - م 0-6 ُداَهِحْلا ٌباّتك

 وأ ِسْمَنلاِب ٍروُجُمْلا َلْذَيَو ٌرْئاَج ٍلاَمْلا َلْذَب َّنأِل ؛ُهْنِم ُنيِكْمَّتلا ُروُجَي ُهَنِإَق ِلاَمْلا 1 واتا 2

 .ٍرِئاَج ٌرْيَغ ٍةَمْرْحْلا

 ءِيَمْلا َنِم املا ىظطغأف ٍفيِلَأَت ىلا رك ما تلك 8

 ِهُرَش ِكْرَتِل وأ َنيِقاَبْلا ٍراَضْحِإ ىَلَع مُهنيِعُي 0 مل ةاَكبْلاَو ٍحِلاَصمْلاَو

 َرْكذ دَكَو ءُمُهْبوُلُق َِمَلَوُمْلا نم ِءاَلُؤَه َناكَو راج ةقررذ هنو نرئاتلا تفك
 5 باَتِكْلا ٌرِهاَظ َوُهَو ءوِرْيَغَو ٌدَّمْخَأَك ةّمِيَألا َنِم ٍدِحاَو ُرْيَع َكِلَذ لْئِم

 ٍةَعيِرّسلا ٍلوُصْأَو

 نَم اَلَو ِةّيِماَرَحْلا ٍةَمَواَقُم نَع ُفْعْضَي نَم ُماَمإْلا َلِسْرُي ْنَأ ُروُجَي اَلَو

 ّنِم ُلِسْرُي لب ؛ٍليِبّسلا ِءاَنْبَأ نِم 00 اجلا :َنيِؤوُحَأَمْلا ن د لا ذأ
 .لكمألاق َنئْمَأْلا ْلِسْريَك َكِلَد َرَّذعَتَي نأ اَّلِإ .ءاتمألا ءايوفأْلا ٍدْنُجْلا 54

 ع

7541| 

 8 هوم اس اصر 2 كد 2 َ - - 5 - ها -

 0 2. هم عم 1 - 2 8 .ىدوم #8 عرمرم 1 ًَء هس 5 03
 هكيِرَش َوُهَف ٍناَوُذُع الب َبِحاَوْلا هْنِم يِفْوَتْسَي نأ ُهَعَنَمَو ٌيِمدآِل وأ ىلاعت هلل ٌقَح وأ

 0 3 8 ًُ 7 مهو ساما 6 قمر قرلأ هود 1 فاد هرم
 يبأ نب ّيِلَع نع (وِحيِحَص١ يف ملَسم ىَوَر «هلوسَرَو هللا هتعل دقو «مرجلا يِف

 ىَوآ وأ اًنَدَح َتَدْحَأ : نم هللا َنَعَل» : هلع هللا لوس َلاَق :َلاَق هلو بِلاظ
 ع 2

 .'7(اًثِدُحُم

 ءوب مالغإلا وأ ةراضخإ ُهْنِم بلطُي هنإَف ٌتِدْحَملا ىَوآ يِذَّلا اذهب َرِفَظ اَذِإَو 0000 03 تاو 6 5 0 - هو5 0 كَ ب 2 2 نع
 5 2ئنك 2 م 00 ا َبِقوُع ماكو 3
 .ثدحملا َكِلُذ نم َنْكَمُي ىّتَح ِةَّرَم َدْعَب ٌهَرَم ِبْرَصلاَو ِسِبَحْلاِب َبِق 3 عنتما ٍنِإ

 2 7 2 2 5 م 4 70 0 2 95 0 6

 ترلانلا لخالا وأ يكب ولظتلالاجلا ناكت تركي جر ناكولو
 50 هوم شي - 2 هوك هو 2 درا تول 0 2 ا

 ُروُجَي اَلَو هْيَلَع َةَلاَلَّدلاَو ِهِب ُمالْعإلا ِهْيَلَع ُبِحَي ُهْنِإَف ُهْعَتْمَي يِذَّلا َوُهَو ّىَحِب
 تو در 37 7 رج 2 2 ل 0

 .ٌبِجاَو َكِلْذَو ىَوَقّتلاَو ْرِبْلا ىَلَع ِنْواَعَتلا باَب نِم اذَه َنِإَف ُهناَمْثك

 )١( ملسم هاور )1355(.



 تتش 7779797 797>+>+7898 8 9 9للللل الس ه5 مج هناك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت عقم 4

 انج ىَلَع ٍةَبوُقُع اَلَو «ِِرْيَغ ىَّلَع بَجَو ّقَحِب ٍلْجّرلِإ ةّبلاَطُمب اَذَه َسْيَلَو
 00 .[16 :ءارسإلا] ير َدِْو ةَدِناَ رو الو# < :ىَلاَعَت ِهلْؤَق يِف لحي ى ىَنَح

 سا ٍوِسْفَن بْنَذ ىَلَع بق

 0 ُعِنَتْمَيُف َنيّقِحَتْسُمْلا قوق هب يلَعَك دق يلا ٍلاَمْلا َناَكَم ُمَلْعَي وأ ّنَحْلا ِءاَفيِتْساِل

 ممكو 7/74 . عاَمْجِإْلاَ ِةَنَّسْلاَو باَتِكْلا يف ِْيََع هب ٍةَبِجاَوْلا ا ٍةَتاَعِإْلا َّنِم

 ىَلَع مُهُنِواَعُي وأ ِبْرَحْلا له يِرْؤُي ة هكا ٍلْمَأ 5 ناك نم 55:7 |

 رومألا ٍةاَلُو ىَلَع ُبِجاَوْلاَو هُهَلاَمَو ُهْمَد ٌّلَحَو هُهُدْهَع صا د دق ُهّنَك 00
 مُعُيَرَص ُفاَكي عِضْوَم يف َنيِمِلْسْمْلا ىَلَع َنوُنمْؤي ال ال َنيِذّلا ٍءاَلُؤَه لْثِم اوُكْرْتي الأ

 ُهمَد لغو ةدْنَع لمقنا دك هن ؛َنيِمِلْسُمْلا ُداَلْوَأ مِهْيَلِإ ُلَقْنُي وأ ؛َنيِمِلْسُمْلا ىَلَع

 [وا 1 ةلاَعو

 ْهَلَف ِهِب ُهَنَعَب يِذَلا هللا نيِد ىلإ هلي هللا ل شر اره ةننلب ني نك 554
 ه«دلي هلك ُنيِيلأ َنوُكَيَو هَ و سكت ل ٌّقَحِح ُهُلاَتِق ُبِجَي ُهَنإَق ُهَل ْبِحَتْسَي و سيم 4-1 2 00 ما

 ةراخا لا .[”8 :لافنألا]

 ِبِهاَرلاَو ِناَيْيَّصلاَو ِءاَسْنلاَك ٍةَلِتاَقُمْلاَو ِةَعَن ٍةَعَئاَمُمْلا لْهَأ نم نكي ْمَل نم كدنملأ

 نأ لِ ءاَمَلُعْلا ٍروُهْمُج مح دنع َدْنِع َلَتْقُي الق ْمِهِوْحَنَو ٍنِمّرلاَو ىتغألاَو ٍريبَكْلا ْخْيَشلاَو

 ِهلْعِف هلْعَف وأ ِهِلْوَقب َلِتاَقُي

 َءاَسّنلا اَلِإ رْمُكل . ٍرْفْكْلا ٍدّرَجُمِل ِعيِمَجْلا ٍلْثَق 500

 .َنيِمِلْسُمْلِل اَلاَم ْمِهِنْوَكِل ؛َناَيْبَّصلاَو

 . هللا نيد َراَهْظِإ اَنْدَرَأ اَذِإ اَنَلَتاَقُي نَمِل َوُه َلاَتِقْلا َّنأِل ؛ُباَوَّصلا َوُه ُلّوَأْلاَو

 َتَينَه .جراَوْحْلا ٍلاَتِقِب َرَمَأ ُهَّنأَو يفك ووجب نم للي ُهْنَع َتَبَت ] ١:754

 ملكت نِإَو مالْسإلا ٍةَيِرَش نع جرح نَم لَ 1 1 | َعاَمْجِإَو ةئسلاَو ٍباَتكْلاب
 عمور "55/74 .نيكداَهّشلاب
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 دلل | تلال ال ل لل ل اة وك
 ثلج

 ل ل
 امسسلا 37

 رَتَحكَرَك َةَبِتاَرلا َةَنّسلا تكَرَت وّل ٍةَعَِتْمُمْلا ةَمِئاَطلا يف ُءاَهَقْمْلا تلَتخا 68

 .نْيلْوَق ىَلَع ؟اَْناَتَي ُروُجَي لَه ٍرْجَمْلا
 2 يود

 اَهْيَلَع ُلَئاَقُيَق ٌةَضيِفَتْسْمْلاَو ُةَرِهاظلا ُتاَمَّرَحُْمْلاَو ُتاَبِجاَوْلا 0

 َنوُلَئاَقُي اًمب مهْيَلِإ هل تلا ِةَرْهَد غوُلب َدْعَب ٌءاَدِيْبا ٌبِجاَو ٍءاَلُؤَم ُلاَتِقَو

 ّنِم َنيِعَِتْمُمْلا ٍلاَتِق يِف ُهاَنْرَكَد اَمُك مُهُناَتِق ُدَكأتيَك َنيِمِلْسُمْلا اوُوَدَب اذ اّمأَ

 . ٍقّرَطلا عاطف َنيِدَُْمْلا

 ىَلَع اًبِجاَو ُهْعْفَد ُريِصَي ُهنِإَف َنيِمِلْسُمْلا ىَلَع َموُجُمْلا ُّوُدَعْلا َداَرَأ اَذإ اًمَأَ

 ٍنِإَوظ :ىَلاَعَت هللا َلاَق اَمَك ْمِهِيَناَعِإل ؛َنيِدوُصْفَمْلا ِرْيَ ىَلَعَو ْمِهْلُك َنيِدوُصْفَمْلا

 «[01 :لافنألا] وكم منيو مكشي مغ لع اَلِإ ٌرْصَتلا ْمْكَتِلَم نيل ىف ٌُكوُيَصَكَس

 ْمَل وأ ِلاَنِقْلِل ِةَقَرَتْرُمْلا نم ُلُجَّرلا َناك ٌءاَوَسَو همِلْسُمْلا رضَتب هلك ْنّنلا َرَمَأ اَمَكَو
0 

 :قَرْثكْلاَو َِلِقْلا َعَم ِهِلاَمَو ِهِسْفَتِب ٍدَحَأ ّلُك ىَلَع ٍناكنإلا ٍبَّسَحِب ُبجَي اّذَهَو

 مل ِقَدْنَحْلا َماَع ودل مُهَدَصَق امل نَوُمِلْسُمْلا ناك امك «بوُكَرلاَو يْشَمْلاَو

 يِذَّنا ودعا بّلَظِل ًءاَدَيبا ٍداَهحْلا كرك يف َنْذَأ اَمَك :دحأل ِهكْرَت يف هللا ْنّذَأَي

 ّنِإ َنوُلوع : لك يبا نود اسي يذلا مد لب ؛جراحتَو ٍدِعاَق ىَلِإ هيف هيف مُهَمَسَق
 004 رؤس وس 0000

 .[1 :بازحألا] 40 اناؤ لِ َنوُديِر نإ روعي 7 امو ةروع انتوس

 (ه0/18) .ِءاَمَلْعْلا َنْيب اًقاَلِخ هيف ُمّلْعَأ ال اَم اَذَهَو :رخآ عضوم يف لاقو )١(

 موقي صخش لك وه :قزترملاو ءال مأ هداهج ىلع ةلودلا نم اًبّئرم ذخأي ناك ٌءاوس :يأ (؟)
 نم ىلع قلطي اًبلاغو «هنم فدهلا وأ لمعلا ةيعون نع رظنلا ضغب «يدام لباقمب لمع يأب

 .لاملا لجأ نم يبنجأ دلبل ةحلسملا تاوقلا يف مدخي
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 1 اري اس ا ا ا

 ُلاَتِق َكِلَدَو ءِراَرِطْصا ُلاَتِق َوُهَو ءِسَمْنَأْلاَو ٍةَمْرُحْلاَو ِنيّدلا نع ٌعُفَد اَذَهَق

 اَهِوْحَنَو َكوُبَ ٍةاَرَمَك ٌّوُدَعْلا ٍباَمْرِإلَو ِهِئاَلْعِإَو ِنيّدلا يف ِةَداَيرلِل ٍراَبيخا

 .ٍةَعتْمُمْلا ٍفئاَوَطلل َوْه ٍةَبوُقْعْلا َنِم ٌعْونلا اَذَهَق
 - اَمأَك

 مُهُماَرْلِإ ٌبِحَيَف ْمِهِوْحَنَو مالس 35 ٍراَيِد ٍلْهَأ نم َنيِْئَتْمْمْلا ُرْيَغ ام
2 

 ءاَقَوْلاَو ِتاَناَمأْلا ِءاَدَأ نم اَهِرْيَغَو ٍسْمَحْلا ماَلْسإْلا يِناَبَم ّيِم يتلا ٍتاَبِجاَوْلاِ

 [مهو 0 .َكِلَّذ رْيَغَو ِتاََماَعُمْلا ىف ٍدوُهْعْلاِ

 ٍةَيِرَش نع ٍةَعيَمْمُم ةَمِئاَط الك نأ ىلع نيملتفلا ةانلع عمِجَأ 7595]

 ُنيّدلا َنوُكَي ىََتَح اَهّلاَتِق ُبجَي ُهَّنِإَف :َِرِتاَوَتُمْلا ِةَرِماّظلا مالْسإْلا عِئاَرَش نِم

 .ه ُهلُك
 ب

 َةَعُمجْلا ىّلَصُن اَكَو َرْشَحْا وُّلَصُي وأ ءيّكَرُت اَلَو يَْلَصُت :اوُناَك وّلَ

 ةفلقملا َءاّمد مرحن نال ِسْمَحْلا مالْسإْل يِناَبَمِب ُموُقَن وأ «ةعامجلا- لَو

 ُعِبَتن اَلَو َنآَرُقْلا 1 ( َِيِيَمْلا اَلَو َرْمَحْلا اَلَو اَبْرلا ُكُرْثَت ال وأ ْمُهَلاَوْمَأَو

 َدوُهَيْلا َّنأ ٌدِقَتْعَت وأ ُهْنَع ٍةَتباَتلا ِثيِداَحأْلاِب ُلَمْعَت اَلَو لكي هللا َلوُسَر

 للاب اوُرَمَك دم ِةَلْبِقْلا ّلْهَأ َّنَأَو َنيِمِلْسُمْلا ٍروُهْمَج نم ٌرْيَخ ىَراَصَنلاَو
 ُدِهاَجُت ال نإ :اوُلاَق وأ :'":هَليِلَق ٌةَمِئاَط اّلِإ ٌنِمْؤُم مُهْنِم َقْبَي ْمَلَو ِهِلوُسَرَو

 نإ را

 ٍةَعيِرَشِل ةفلاكملا روما نم َكِلَّذ رْيَغ وأ ."!َنيِمِلْسُمْلا َعَم عم رافكلا

 ِهِذَه ٌداَهج ُبِجَي ُهّنِإَف :َنيِمِلْسُمْلا ٌةَعاَمَج ِهْيَلَع اَمَو ل ٍلوُسَر

 .ةيليعامسإلاو ةيريصنلاو ةيرشع ينثالا ةضفارلا نيد وه امك )١(

 ٍداَهِحَو ٍرَكْنُمْلا نَع يّنلاَو ٍوُرْعَمْلاِ رمألا نَع اوُعَتَتْما نإ َكِلَذَكَو :رخآ د 00
 51١ 01١( /7) .َنوُرِغاَص مُهَو ِدَي نَع َةيْزجْلا اوُدَوُيَو اوُمِلْسُي ْنَأ ىلإ ٍراَمُكْلا
 لاح ىف وأ «نيكمتو ةوق لاح ىف نوملسملا نوكي ْنأك ءاًعورشم داهجلا ناك اذإ اذه :تلق
 ١  .داهجلا يف مكاحلا رمأ اذإ وأ «نيملسملا دالب ودعلا لوخد
 .بلطلا داهج مهيلع بجي الف نيملسملا فعض لاح يف امأ



 ا اجلا تاك
 ب ششي 7س 22 777770770077779 76

 َجاَوْحْلا اوُدَهاَجَو ءٍةاَكَّزلا يِعِناَم َنوُمِلْسُمْلا َدَماَج اَمَك اًهِعيِمَج ٍِفِئاَولَطلا

 ٍلْهَأ ٍفاَنْصَأ نِم مُهَرْيَغَو ةيِاَْلاَ ةظوارقلاو يوكل اوُدَماَجَو م

 ديل

 ٌةَنَتِف ترو ٌّتح َمُهوُلْيَو» :ِهِباَتِك يِف ُلوُقَي : ىَلاَعَت هللا َّنأل َكِلَذَو

 22 مر د!
 هضعبو هلا هلل 0 ضْعَب َناَك اًذِإَق [7"و :لافتألا] 9 ا لل نوكحيو

 0 2 َ 1 م ا ُ 3

 .هلل ُهَلُك ُنيّدلا َنوُكَي ىَّتَح مُهَلاَتَق َبَجَو :هللا ِرْيَعِل

 4 هلم اوُلَمَم كلا اتا ٌءرلَّصلا اوُماَقَأَو ابا نش :ىَلاَعَت َلاَكَو

 َدْعَبَو و ِهِرْفْكْلا عاَوْنأ عيِمج نم ةبْوَتلا َدَْعَب لإ مهليبس ة ةَيِلْحَتب 2 ْمَلَق «[6 :ةبوتلا]

 [:55- 43 ة سب ءاَنيِإَو ٍةالَّصلا ماقإ

 اهي كوكي قع تؤم 6 كيو الج :دباتك يف ىتاعت نا ؟215]
 ل ل ا مث مهنلط رجش

 هللا ْمَسْقَأ دّمَق : ِهَتَعيِرْشَو كي هللا ٍلوُسَر ٍةَنُس نَع َجَّرخ نَم لكف «[36 :ءاسنلا]

 ٌرِجْشَي اَم ٍعيِمَج يف 8 وللا ٍلوْسَر ٍمُكُحِب اًضْرَي ىتَح َنيُِي ال

 . ")ويك نم ٌجَرَح مِهبوُلُق يف ىَنْبَي ال ىَّتَحَو ءاثَدلاَو ِنيّدلا ٍروُمُأ نم مُهَّنيب
 ]١/54ا[

 َنيِذَّلا ٍراَمَتلا ٍءاَلْؤَه يِف :ِنيدلا ُةَمِئَأ ُءاَهَقُمْلا ُلوُقَت ام :خيشلا لئسو 75415 ]
 يِبَسَو َنيِمِلْسُمْلا ٍلْثَق نَم َرَهَتْش م 0

 .ٍنيّذلا ٍتاَمْرَح اوُكَتَمَو َنيِمِلْسُمْلا نِم ُهوُدَجَو نَمِل ٍبْهَّنلاَو ُيِراَرْذلا ٍضْعَب

 مدعو «هِتقو يف نيقفانملا ةيمست راهشإ كرت ِهِيَعيِرَشَو كي هللا ٍلوُسَر ِةَّنُس نم :كلذ لاثم )١(
 لاب ام :لوقي لب ءهباحصأ نم ًةيصعم وأ ةفلاخم بكترا نم ءامسأب ريهشتلاو حيرصتلا
 رفانتلا نع اًدعبو ؛ةملكلا عمج ىلع اًصرح اذه لك ءاذكو اذك نولعفي ماوقأ

 لتقي اًدمحم نأب :لاقُي نأ ةيشخ نيقفانملا ضعب ىلع دودحلا ةماقإ كرت لب .«فالتخالاو

 . هياحصأ
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 ؟ّبِجَي وأ مُهُلاَِق ُروُجَي لَهَف . .ِنْيئَداَهَّشلاِب َكّسَمَّتلا َكِلَد َعَم اَوَعَذاَو

 مْوَق ىَلَع َلِمَتْشُم مُهُرُكْسَع :ْمُهْنَع ُكوؤنملا ُمْوَمْلا ِءاَلُؤَه ..:َباَجَأَك

 ين مُهَو - مالْسِْلا ىلإ نيم وق ْرَق ىَلَعَو َنيِكِرْشْمْلاَو ىَراَصنلا نم ٍراَمُك

 ْمِهيِف َسِيَلَو ءَلوُسَّرلا َنوُمظَعُيَو ءْمُهْنِم ُتَبِلُظ اَذِإ ِنْيَتداَهَّشلاِب َنوُقِطْنَي  ٍركْسَعْلا
 ا ٍقاَلَّصلا نِم ْمِهيِف ُرَثْكَأ َناَضَم هل

 نم ِمُهَدْنِعَو ردك مهدتع َنيِعْلْمُمْلا نم م َنيِحِلاَّصلِلَو هِرْيَغ نِم ٌمظْعَأ مُهَدْنِع

 عِئاَرَش ني ريك كَل نْمَصعم :ِيلَع نواب يِذلاَو مهّماَع هلع يلا يكل - 8 2 520 3-8 9 2 0 20-7

 ىَلَع َلَئاَق نم لب ؛ُهَكَرَت نَم َنوُلتاَقُي اَلَو 0 وجو :اَلّوأ مُهَّنِإ
 نَم ُلُكَو ءوِلوُسَرَو هلل اًُدَع را َناَك نِإَو ُهوُكَرَتَو ُهوُمْظَع ٍلوُغَمْلا ٍةَلْوَد

 راي نم َناَك نِإَو ُهَّلاَمَق ادعت اقيلشاو ا د ِةَّلْوَد َنَع َجَرَخ

 َنْوَهْنَي اَلَو ٍراَعّصلاَو ِةَيْرِجْلاِب ٍباَتِكْلا لذا َنوُمْزْلُي اَلَو َراَمَكْلا َنوُدِهاَجُي ال

 ا ْهَش نِم َءاَش اَم َدْيْعَي ْنَأ ْمِحِرَكْسَع نِم اًدَحَأ
 ٍلُجَّرلا وأ ل زب مُمَْنِم لمْ َّنأ ْمِهَتَريِس نِم ٌرِهاَظلا لب ًَ هلعك 2ع

 يف ِقِاَقْلا رع مُهَدنِ ٌرِفاَكْلاَو «َنيِمِلْسُمْلا يِف عّْوطَتْمْلا وأ ءحِلاَّصلا
 . عُوطَتلا ِكِراَت ةَلَِْمِ وأ قيِملَسمْلا

 مُهّلاَومأَو َنيِمِلْسُمْلا َءاَمِد َنوُمّرَحُي ال مُهْتَماَع :اًضْيأ َكِلَذَكَ

 ع نَع وأ اَهْنَع مُهاَهَن اَذِإَو ءاَهكْرَت َنوُمرتلَي ال م ؛ ْمُهَئاَطْلُس اَهْنَع

 .ِنيِدلا ِدّرَجمب ا اًناَطْلُس ِهِْنْوَكِل



 مدا ُةاَهجَلا ٌباَتِك

 َنوُمُكَْحَي لب ؛وهللا مكب مُهَتْيَب َمُكْحْلا َنوُمِزَتْلَي اَلَو ءَكِلْذ ٍرْيَغ الَو ٌجَحْلا
 3 رواج ع

 . ىَرخأ ُهُفِلاَحُتَو َةَراَ َماَلْسِإْلا ُنِفاَوُت مُهَل عاَضْوُأب
 نَم َكِلَذ يِف ُكُّشَي اَمَو ءَنيِمِلْسُمْلا عاَمجِإِب ٌبِحاَو ٍبْرَّصلا اَذَه ُلاَتِقَو 2 00100 ٠ 0 25 20 كه” . 5 وم - هت مخ 0

 .ْمِهِرْمأ َةَقيِقَح َفَرَعَو ماَلْسِإْلا َنيِد َفَرَع

 ماَرَتْلا ىَلِإ ْمِهِئاَعُد نِم َيِعْرَّشلا َكَلْسَمْلا ِهِلاَِق يِف َكَلْسُي ْنَأ ٌبِجَي ءْمَعَن
- 

 ٌرِفاَكْلا َناَك اَمَك ءُمُهْنَعَلَب دف عِئاَرَّشلا ىلإ ُةَرْعَّدلا نكت ْمَل ْنِإ مالْسإْلا عْئاَرَش

 .٠ .ُهتكَلَب دق ُةَرْعَّدلا نكت ْمَل ْنِإ َنْيَتداَهّقلا ىَلِإ اَلََأ ىَعدُي ْنِرَحْلا

- 

 .لوُسَر ٍةَعاَطَو «هنيد ٍةَماَِإَو ملك ِاَرْعَِو
 ىَلَع ُلِتاَقُي َنوُكَي نب هِةّيِن ُداَسَكَو ٌروُجُق هيِف نم ""هيِف َناَك نإَ

 ْمِهِلاَقِق ٍكْرَت ُةَدَسْفَم تَناَكَو ِروُمأْلا ٍضْعَب يِف مِهْيَلَع ىّدَعَتَي وأ ءٍةَساّيْرلا
 اًضْيَأ ُبِجاَوْلا َناَك :ِهْجَوْلا اَذَه ىَلَع ْمِهِلاَتِق ِةَدَسْمَم نِم ِنيّدلا ىَلَع َمظغأ

 مالْسإْلا ٍلوُصأ نِم اذه َّنِإَف ِءاَمُماَنْدَأ ماّرِيْلاب ِنْيئَدِسْفُمْلا مظغأل اَعْفَد مُهَلاَتِ
 . ""اًهئاَعاَرُم يِفَبْنَي يلا

 ؛ِرِحاَكَو رب َّلُك َعَم ُرْرَْلا ٍةَعاَمَجْلاَو ِةَنْسلا ٍلْهَأ ٍلوُصُأ نِم ناك اَذَهِلَو
 ه_-
 َكِيَذِي َرَبخَأ اَمُكءِمُهَل َقاَلَح ال ماَوْقأِبَو ِرِجاَمْلا ٍلُجّرلاب َنيدلا اذه ُديَوُي هللا نإ 86

 ٍريِثَك ٍرّكْسَع َّعَم وأ ٍراَجُمْلا ِءاَرَمألا َعَم اّلِإ ُوْرَعْلا قّفَتَي ْمَل اَذِإ ُهْنَأِل ؛هللي ُيِبنلا

 :َنْيَرْمَأ ٍدَحَأ نِم َّذُي ال ُهْنِإَف ؛روُجُفْلا

 مُه َنيِذْلا َنيِرَحآْلا ءاَليِتْسا َكِلَذ نِم ُمَرْلَيَف ءْمُهَعَم ِوْرَعْلا ُكْرَت اّمإ -أ
 . اًيندلاو نيذلا يف اًرَرَض مظغأ 2م - 9 .٠ ع 2

 . مُهْلَياَعِي يذلا يف :يأ )١(
 هللاو ناكمو نامز لك يف جراوخلا لالض فرعت اذهبو ءميظعلا هقفلا اذه ىلإ رظنا (؟)

 . ناعتسملا



 ةَماَقِإَو «َنيِرَجْفَأْلا ُم 3 َكِلَذِب ُلُصْحَيَق ٍرِجاَمْلا ريمألا َعَم ُرْزَعْلا اّمِإَو -

 ِهِدَه يِف ُبِجاَوْلا َوُه اَذَهَق ءاَهِعيِمَج ُةَماَقِإ ْنِكْمُي ْمَل نإَو «مالْسإْلا عِئاَرَش ير

 ْمَل َنيِدِشاَرلا ِءاَمَلُحْلا َدْعَب ٍلِصاَحْلا ِوْرَمْلا نِم ٌريثك لب ؛ :يشأ اه كو ةيوصلا
 .ِهْجَوْلا اَذَه ىَلَع الإ ْعَقَي

 هب موق يِذّلا ٍداَهِجْلا نم ل ُنبنلا هب َرَمَأ اَمب اّمْلِع ا

 َّنأ َمِلَع : ْمهِمْلُظ ىَلَع ِةَمَلَطلا ٍةَئاَعِإ نِم ُهْنَع ىَهَن اَمِيَو ءِةَماَيِقْل ولا مْوَي ىَِإ ءاَرَمأْلا

 ؛َداَهِجْلا ٌقِحَتْسَي نَم ُداَهِج ِضْخَمْلا ماسلا 0 ىَطْسْوْلا َةَقيِرَطلا

 اَذإ ءْمُهْنِم مالْسِإْلاِب ىَلْوَأ َيِح ِةَفِئاَطَو ريمأ لك َعَم مُهْنَع ٍلوُؤْسَمْلا مْوَقْلا ٍءاَلْؤَهَك

 اَل ذإ لا ةَيِصْعَم يف مُهُعِيِطُي اَلَو للا ٍةَعاَط يِف مُهْعِيِطُي لب ؛هللا ٍيِصاَعُم نم
 .ِقِلاَكْلا ِةّيِصْعَم يِف قوُلْخَمِل ًةَعاَط

1 
 اذاَف

6 
- 

 ْمِهِلاَثْمَأَو ةيرورحلا ٍقيِرط َنْيب ةَطْسَوَتُم َيِهَو ءٍِفِلكُم لك ىَلَع ُةَبِجاَو َيِهَو
 ٍةِجْرُمْلا ٍةَقيِرَط َّنْيَبَو مْلِعْلا ة َِلِق نَع ئِشاّنلا ٍدِساَمْلا عَرَوْلا فلس فكلدم تف

 . اًراَرْبَأ اوُنوُكَي ْمَل نِإَو اًقَلظُم ءاَرمَأْلا ةعاط َكَلْسَم ُكْلْسَي نَمِم ْمهلاَْمأَ

 [ه 0م ه١ /؟54]

 اوُناَك نِإَو ٍةاَكَّرلا يِعِناَم ٍلاَتِق ىَلَع مُهَدْعَب ُةّمِيَأْلاَو ُةَباَحَّصلا ّنَمّا
 مل ممصس سونيك مل 8# عمم رك ومال حقك ف رو
 .ناضمر رهس لوموصيو سمخلا نولَصي

 َنوُلَئاَقُي مُهَو «2"”َنيدَتْرُم اوُناَك اَذَهِلَم ٌةَعِئاَس ٌةَهْبُش مُهَّل نُكَي ْمّل ِءاَلْؤَمَو
 [014 14 .هللا َرَمَأ امك بوُجْؤْلاِب اوُرَقَأ نِإَو اَهِعْنَم ىَلَع

 )١( ةَّنُسلاو باتكلا يف تباثلا نكرلا اذه نوطقسُيو «ةاكزلا بوجو نوري ال ٌمولعم وه امك ةضفارلاو -



 ٌداَهِحْلا بانك
 - لا 000060 0 د 0 2-5 2

 ٍباَحْضَأ َةَّصِق 4 ّيِبَّنلا نع "وِجيِحص» يِف ٌمِلْسُ ىَرَر 15

 َذَهِلَو ءِنيذلا ٍروُه ٍةَحَأْضَم لجأ هت ٍلث رمأ َماَلفْلا نأ :اَهِفَ 0
 هَط ىَلَع َبَلُع نو ٍراَذُكْلا ٌفَص يف ُمِلْمُمْلا َسِممْنَي نأ ُهَعب ألا ٌةَيَأْلا د
 [ه١4 14 : ييلشملا ةكلضم كلذ نو ناك 1ذإ 4 رش 7

 ةَنُسلاَو ٍباَتِكْلاِب ٌبِجاَو 1 ٍداَلِب ىَلِإ اوُمِدَك َنيِذَّلا ٍراَمَتلا ُلاَتِق 75499 !

 هيلا ةركحتت ةنك وتم هل ع ْمهوُلِيَقَوظ :ِنآَرقْلا يف ُلوُعَي هللا َّنِإَف
 و رعب همر

 هضعبو هلل ذل ِنيّدلا ضْعَب َناَك اًذِإَق ٌقَعالَكلا وه د [لثو :لافتألا] 4 1

 نكي: نلاتت هللا ناق اَدَهِلَو وش ُهْلُع نيدلا نكي بَ ٌناتِقْلا َتَْجَو للا ٍرْيَغِ
 500 هم ه ريعهنم

 اوُلَمْفَت ل نإ © َنيِنِمْؤُم رشنُك : نإ ْاَيَلَأ ّنِم نتي ام ْأوُرَدَو هَل اَوُقّنأ اوُنمَ تريلا

 سس مرام .[3ا/ل4 ء,تال4 :ةرقبلا] هك دلوس
 رو هلأ نم ٍبَرَحي اونذاف

 ًةالَّصلا اوُمَرَتْلاَو مالئإلا يف اناا ] ٍفِْئاَطلا ٍلْمَ يف ْتْلَرَن ل ِهْذَهَو

 ْمَل اَذِإ ِهِلوُسَرِلَو ُهَل َنوُبِراَحُم مُهّنَأ هللا َنّيبَق ءاَبرلا ِكْرَت نِم اوُعتَتْما نكل «َماَيّصلاَو

0-0 

 ٍضْعَب نَع تعدم اد َةََْمُمْلا ةمئاَطلا ْنأ ىَلَع َنيِمِلْسُمْلا ُاَمَلُ اَمَّلُع ّنَمّتا دَكَو

 [ه10 43 .اهّلاََق ٌُبِجَي ُهّنَِك َِِاََُمْلا ةَرِهاَطلا مال السالا ت ِتاَبِجاَو

 اوكرت امنإ مهف «ةباحصلا مهبراح نيذلا ةاكزلا يعنام نم ةدرلا فصوب ىلوأ مهف «عامجإلاو

 نع فلتخت مهتالصف ءاهيلع قفتملا مالسإلا ناكرأ رثكأ اوكرت ةضفارلاو «طقف نكرلا اذه

 نم كلذ ريغ ىلإ ءاهميرحت ىلع عمجملا ةعتملا نوحيبيو «ىتوملاب نوئيغتسي مهو ءاتتالص
 .روجفلاو كرشلا عاونأ

 َنيِذّلا ٍةاَكَّرلا يِعِناَم يِف اّمِم ٌمَظْعَأ نيّدلا عِئاَرَش نَع ِةَدّرلا نِم ْمِهيِف :مهنع ةقك خيشلا لاق
 2 (018/5) .ةَباَحَصلاَو ُقيّدَّصلا ركب وُبأ مُهْلئاَق

 مسام 0١



 ُهْنَدَج مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت مدح

 ةَريِزَج نم ىَراَصنلاَو ُدوُهَيْلا َجْرْخَت ْنَأ هِتْوَم ٍضَرَم يِف هلل يلا رم
 َربْيَحَو ِةَئيِدَمْلا نم كؤض ٍبالَطَحْلا ُنْب ُرَمُع مُهَجَرْخَأَف  ُراَجِحْلا َيِهَو  ِبَرَعْلا
 . "والا لَه فيِاَحَمَو ٍةَماَميلاَو عبي

 .ٍناَعَم لْثم :ماَّشلا نِم َوُهَك ىَنَحْنُمْلا يِداَو َنوُد َناَك اَمَق

 0#١[ 0/58]  .زاَجِحْلا ٍضْرَأ درع ويف -امهرتَو كوكو ىلعلا امو

2 > 

 (؟نجلل ةباحصلا لتاق له)

 َناَك ّنِلَع لب ؛ُهرْيَغ اَلَو ٌنِلَع ال ءٌنِجْلِل سْنإْلا نم ٌدَحَأ ْلِياَقُي ْمَل 7545 ]

 ال نجلا َراَمُك َنوُلِتاَقُي َةَباَحَّصلا َنوُعِبَتَي َنيِذّلا ٌنِجْلاَو ءَكِلَذ نم اًرْدَق َّلَجَأ

 [444 /4] . ْمُهَعَم ِةَباَحَّصلا ٍلاَتِق ىَلِإ َكِلَذ يف َنوُجاَتْحَي

 ههه

 (قاقرتسالا)
 ملسملل هللا حابأ هللا دبعيو ملسي مل اَمَل ءرفكلا هببس يعرشلا قرلا 55”. ]|

 [؟7 4/9 كردتسملا] . هديعتسي نأ

 لام مرحف :اهاراصنو اهيملسم ةيطلم يبس نع سابعلا وبأ لئس /54]

 مهل ةمذ ال ذإ ؛رافكلا رئاسك مهلامو مهتيرذو ىراصنلا يبس حابأو نيملسملا

 امبو قيرطلا عطقو ةبراحملاب ةمئألا نم قباسلا مهدهع اوضقن مهنأل ؛دهع الو

 ىتح مهلاتق نع نمألا مهل دقعي الو «كلذ ىلع ةناعإلاو انيلع ةضاضغلا هيف

 .نورغاص مهو دي نع ةيزجلا اوطعي وأ اوملسي

 نولتاقي ال مهمالسإ راهظإ دعب لب ؛كلذ ىلع مهنولتاقي ال رتتلا ءالؤهو

 «مالسإلا رئاعش اومزتلي ىتح رتتلا لاتق بجو اذهلو ؛مالسإلا ىلع سانلا

 )١( اهيجاّونو اهُقاَرظَأ :يأ .



 نومسي نيذلا ءرتتلا باونو «راغصلاو ةيزجلاب ةمذلا لهأ مازلإو داهجلا اهنمو

 .رتتلا مكح تحت مهو «مالسإلا ىلع نودهاجي ال كولملا

 نم دهعو ةمذ مهل ناك ول مهدوهيو قرشملا لهأو ةيطلم لهأ ىراصنو

 امل نميلاو برغملا لهأك ةيزجلا اوطعي وأ اوملسي ىتح مهدهاجي ملسم كلم

 مهوزغ ماشلاو رصم لهأل زاج دهعلا لهأ ةلماعم ماشلاو رصم لهأ اولماعي مل

 مهنيب نأ عم ةكم لهأ ابراح ريصب ابأو لدنج ابأ نأل ؛مهلامو مهمد ةحابتساو

 نم نوكي امنإ ةمذلاو دهعلا نأل ؛ةمئألا قافتاب اذهو ءاّدهع ِهلك يبنلا نيبو

 [؟؟6 5١4/7 كردتسملا] .هقاقرتسا مرحي هبتشملا يبسلاو «نيبناجلا

 هنوك لثم ؛اًعطقنم هبسن ناك وأ هاوبأ تام اذإ لفطلا مالسإب مكحي 2557؟]
 [؟؟ه//# كردتسملا] .ءاملعلا نم دحاو ريغ هلاقو .ناعلب اًيفنم وأ ءانز دلو

 هه

 (اهقراصمو ةيناطلسلا لاومألا)

 : ِفاَنْضَأ ُهَناَكَت ِةَئُسلاَو باَتِكْلا يِف اَهَّلْضَأ يتلا ُهيِناَطْلُسلا ُلاَوْمَأْلا 5617

 .ُكْيَمْلاَو - ج
 يع ع و هلا م هك جمأأ (كثأ عا ؛ 36 )16 1 2 ل

 ةروس يف هللا اهركذ لاتقل رافكلا َنِم ذوخأملا لاَملا ّيهف :ةميِيْعْلا امأف

 ٍلاَوْمَأ يِف ٌةماَيِز اَهّنأِل ؛اَلاَْنَأ اَهاَمَسَو ِرْدَب ِةَوْرَغ يِف اَهَلْرنَأ يِتّْلا ٍلاَمْنأْلا
 فلسا

 «ىَلاَعَت هللا ُهَرَكَذ نَم ىَلِإ سُّمُحْلا ُفْرَصَو «ُةُسيِوْحَت مَتْغَمْلا يِف ُبِجاَوْلاَف

 َدِهَش نَمِل ُةَمِيِنَعْلا :هيض ٍباَطَخْلا ُْب ُرَمُع َلاَق «َنيِمِناَعْلا َنْيَب يِقاَبْلا ٌةَمْسِقَو

 . َةَعْفَوْلا

 سسعلالا
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 اَلَو ِهِبَسَنِل ل ِهِيَساَيِرِل ال دع ىَباَحَي الف ءٍلْدَعْلاِب مُهَنَْب ا ب اَهَمَِسُق ٌبِحَيَو

 : اهنوُمَمفي ةُؤاَفْلُخَو ا َناَك اَمَك ءِهِلْضَمِل

 نِم ْتَرَسَت ةّيِرَسُك ؛ةَياَكِن دايز ُهْنِ َرَهَط نَم َنّفتُي ْنَأ ماَمِْلل ُروُجَي ْ
 ُهَلَثَمَف ٌوُدَعْلا دك ىلع لمح وأ حق يلاَع نضج د لَ دأ يشيل

 كِلَدِل نول اوناَك ُهءاَفَلُخَو هلي ىلا َّنأِل ٍ؛َكِلَذ وُحَتَو ٌدُدَعْلا َمَرَهَف

 َدْعَب َتْلُثلا ٍةَعَجّرلا يِفَو «ٍسْمُحْا دعب عيل ٍةَياَنِبْلا يِف ةّيِرَسلا ُلُفتُي َناَكَو

 .سْمْحْلا نِم ُنوُكَي ُهَنِإ :ُءاَمَلُعْلا َلاَق ُلْقَنلا اَذَهَو ءِسْمْحْلا

 َنيِمِناَعْلا ٌضْعَب َلْضَمُي اّلعِل ؛سْمُحْلا سمح نِم ُنوُكَي ُهَنِإ متع

 ْمِهِضْعَب ٌليِضْفَت هيِف َناَك ْنِإَو ِساَمْحَأْلا ٍةَعَبْرَأ نم ُروُجَي ُهَّنَأ :ٌحيِحّصلاَو

 ِةَّرَم َرْيَغ لَ هللا ٌلوُسَر َّلَعَف امك ءِسْفَنلا ىَوَهِل ال ٍةّينيِد ةَحلْضَمِل ٍضْعَب ىَلَع
 .ْمِِرْيَغَو دَّمْحَأَوَةَفبَح يِبَأَو ٍماّشلا ِءاَهَقُ ُلْوَك اَذَعَو

 هل وهف اكيَش ذأ قع :لوكي نأ ماتؤأل د حيححّضلا ٍلوَقْلا ىَلَع - َكِلَذَك

 ٌةَحَلْصَم َكِلَذ ىأَر اّذِإ ءِرْذَب ٍةَوْرَغ يف َكِلَذ َّلاَك اق دق َناَك هيي خيل نأ َيِوُر امك

 .ٍةَدَسْفَمْلا ىَلَع ٌةَحجاَر

 ّدَحَأ نَمَف ءاَرْئاَج اَنْذِإ ٍذْحَأْلا يِف َنِذَأَو َةَمْسِقْلاَو َعْمَجْلا ُماَمإْلا َكَرَت اًذِإَ

 .نْدِإ َوُهَف ٍنْدْلا ىَلَع َّلَد اَم ّلُكَو ءوِسِيِمْحَت َدْعَب ُهَل لح ٍناَوْدُع الب اَنْيَش

| 
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 ام داَدقِم داي نأ َناَسْناَلِل راج: ٍزئاَج َرْيَغ اَنْذِإ َّنِذَأ و ا لا

 .َكِلَذ يف ٍِلْدَعْلِل اًيُرَحَتُم ٍةَمْسِقْلاِب ُهُبيِصُي

 َلَعْفَي نأ ٍماَموَلِل َحاَبأَو ِهِذَه ُاَيْلاَو مِئاَنَعْلا َعْمَج َنيِمِلْسُمْلا ىَلَع َمّرَح نَمَو
 طوب للا نيدو ىفراتلا لراقت قالؤقلا لتاقت دن فا فاه

 2 2 0 ماوس هعوس 32 متقن نأ يع ها 8# سأل

 0 ربح َماَع لكي ئنلا مس مسك اَذَكَم 0 ِناَمْهَسَو هَل ْمُهَس ٌفَس :مهْسأ هناكَ

 هبيصي



 8 ٌداَهِجَلا ُباَتِك
 ا |[ + ج -------بب-لتتك

 و مد

 ٍلوُقْنَم وأ ٍراَقَع نِم َكِلَذ َلْبَق َنيِمِلْسْمْلِل َناَك دق - اَلاَم ُموُنْعَمْلا َناَك اّذَِو

 . َنيِمِلْسُمْلا عاَمْجِإي ِْيَلإ ُدَري ُهّنِإَف - ٍةَمْسِقْلا َلْبَق ُهْبِحاَص َفِرْعَو

 .ِهباَتِك يِف ىَناَعَت هللا ىّمَس نَمِل ّيِهف :ُتاَقَدَصلا اّمَأَو

 ُةفَدَصلا لت هلق ءةيافكلا ىلإ ةجاحْلا ىتغم اَهْمَمْجَي : ُنْيِكاَسَمْلاَو ِءاَرَقْمْلاَف

 .ييتكم يول الو يم
 . كلذ وخَنو اَهَوُبيحَيَو اَهَئوُظَمَْيو انبي َنيِذَلا مُه : هيلع َنيِاَعْلاَ
 . ِءْيَمْلا ٍلاَم يف - ىَلاَعَت هنآ اش نإ د 3 : مُهيوْلُق ةفَلَوُمْلاَو

 يام 17 ا

 ُنْنِعَو ءىّرْسُأْلا ُءاَدِتْفاَو َنيِبِتاَكُمْلا ُهَناَعِإ هيِف ُلْخْدَي :ٍباَقرلا يِفَو

 .اًهيِف ٍلاَوْقَأْلا ىَوُقَأ اَذَه ِباَقّرلا

 ْمِهِنوُيُد َءاَقَو َنوظْعُيَف اَهَءاَقَو َنوُدِجَي ال ُنوُيُد مِهْيَلَع َنيِذَلا مه : َنيِمِراَغْلاَو

 ىَّنَح َنوطْعُي اَلَق ىَلاَعَت هللا ِةَيِصْعَم يِف ُهوُمِرَع اوُنوُكَي ْنأ اَّلِإ ءاَريِثَك َناَك وّلَو
 اوبوتي

 ويف هللا ٍلاَم نِم َنيِذ مُهَو : س يِفو ْههِيِفْكَي اَم هللا ٍلاَم نم َنوَطْعُي ال َنيِذّلا ُاَرُعْلا مهو :ِهلل

 ٍةَقَمْلَو حاَلِسَو ٍلْيَح نم وب َنوُزْعَي اَم ّماَمَت وأ هوب َوُرَْي ام نوط مو
 .ٍةَرْجأَو

 . "16 يللا َلاَق اَمَك هللا ٍليِبَس نِم ُجَحْلاَو

 يبأل َّنِإَو ٌةَحَح َىَلَع َّنِإ هللا َلوُسَر اي :ْتَلاَق اهنأ اند ٍلَقْعَم ّمأ نع )١984(«: دواد وبأ ىور )١(
 وللا ٍليِبَس يف ُهُتْلَعَج ْتَقَدَص :ه5 ٍلَقْعَم وُبَأ َلاَق ؛(لبإلا نم يتفلا وه ركبلاو) اَرْكَب ٍلَقْعَم
 حيحص يف ينابلألا هحّحص وللا ٍليِبَس يف ُهَنَف ِهْيَلَع ٌجُْحَْلَك اًهطغأ :للكي هللا ُلوُسَر َلاَقَق
 .دواد يبأ

 .هللا ٍليبَس نم ّجَحْلا نإ ام :لاق هنأ هيف رمع نبا نع تبثو
 . 078037 /9) يرابلا حتف .ها. حيِحَص دانس دنع وُبأ هَج رخآ :هللأك رجح نبا ظفاحلا لاق
 يف امك لاق دقو «جحيل ةاكزلا نم ريقفلا ءاطعإ زاوج ىري هلك ةيميت نبا مالسإلا خيشف
 نم :ينعي ؛ها.هب جحي ام يطعأ ريقف وهو مالسإلا ةجح جحي مل نمو )٠١5(: تارايتخالا

 .ةاكزلا



 ُهْنَّأك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت م هر

 .ِدَلَب ىلإ ِدَلَب نم ُراَتْجُمْلا َوُه :ٍليَّسلا ُنْباَو
 هللا اَهَّلَرْنَأ يتلا ِرْشَحْلا ٍةَروُس يِف ىَلاَعَت هللا ُهَرَكَد ام ُهَّلْضَأَف :ْيَمْلا اَمأَو

 ام : يأ ؟[" :رشحلا] «باكر لو سس ْنِه ِدّيَع حج آن لوك كَمَو

 7 آَو اَلْيَح ْمُفْس اَلَو ْمُتْكَرَح
 هر 4

 ؛ِلاَتِق ِرْيَمِب ٍراَّمُكْلا نِم َّدِعَأ اَم َوُه َءْيَمْلا َّنِإ :ُءاَهَُمْلا َلاَك
 م 03

 ُهَءاَقَأ هللا َّنَأِل ؛اَعْيَف َيّمُسَو ءِلاَتِقْلا ىَنْعَم َوُه ٍباَكَرلاَو ٍلْيَْلا فاججيإ ا

 َقَلَخ اَمَّنِإ ىَلاَعَت هللا َّنأ لضألا َّنِإَف ؛ِراَثُحْلا نم مُهْيَلَع ُهَكَر ا يللا

 1 بأ هب َنوُرِفاَكْلاَ ؛ةتفاتعل قلخلا قلك مَنِ ا ؛ ِهَتَداَبِع ىَلَع َةَئاَع 0

 اًبعل : ِهِتَداَبِع ىَلَع اهب اوُئيِعَتْسَي همي ْمَل يت مُهَلاَوْمَأَو ءاَهب هوُدْبْعَي ْمَل يتلا مُهَسْف

 اَم ٍلُْجَّرلا ىَلَع ُداَعُي اَمُك ُهَئوُقِحَتْسَي اَم مِهْيَلإ ءاَنأَو ءُهَنوُدُبعَي َنيِذَل م
 علال 4 . َكِلْذ َلْبَق ُهَضَبَق نكي ْمَل نِإَو ِهْئاَريِه نم َبِصُع

 د ُبِحاَوْلاَق :ُفِراَصَمْلا اًمأَو 75:5 ]

 ٌةَعَفْنَم هب َنيِمِلْسُمْلِل لّصْحَي نَم ِءاَطَعَك :ِةَماَعْلا َنيِمِلْسُمْلا حِلاَصَم
 ُنَحَأ مُهَو ٍداَهِجْلاَو ِةَرْصْنلا ُلْهَأ مُه َنيِذَّلا : ُهلتاَمُمْلا مهنمف .٠ رم

 اى

 ٌعْوَن هب ّصخ اَم اّلِإ اًناَقِ حِلاَصَمْلا عبِمَجِلم ةياطلملا لاونألا راي اكو

 .مَتْغَمْلاَو ِتاَقَدَّصلاَك

 يف َنوُمَّدَقُي لَه اوُمَلَتْخا دك ءاَهَقُمْلا َّنِإَف ؛ِتاَجاَحْلا وُوَذ :َنيقَحَتْسُمْلا َنَِو

 َنِإَف ؛َنوُمَدَقُي مُهَّنَأ ٌحيِحَّصلاَو .؟ْمِهِرْيَغ ىَلَع ِهِوْحَنَو ِءْيَّقْلا نِم ِتاَقَدَّصلا ٍرْيَ

 نيملسملا ءارقف باكرإ يف ةاكزلا فرص زوجي )8/٠١"(: ةمئادلا ةنجللا ىواتف يف ءاجو
 نم ولأ ٍليِبَم فَو» :ىلاعت هلوق مومع يف هلوخدل :هيف مهتقفنو «مالسإلا ةضيرف جحل

 .ها.ةاكزلا فراصم ةيآ
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 . ريِضنلا يِنَب ٍلاَم يف مُهَمَّدَق اَمُك ءِتاَجاَحْلا يِوّذ ُمُدَقُي َناَك لي َىِنلا

 هيل قوم هس هل اك اَم اَدَحَأ َيُِْي ْنأ ٍماَمِوْلِل ُروُجي اَلَو

 ْنِإَو يلق ييلأت ىلإ ُحاَمَْي نم يلأتل ةاطتغإلا - ع ٌروُجَي ْنِكل
 ةَمّلْوُمْلِل َءاَطَعْلا ٍنآْرُقْلا يِف ىَلاَعَت هللا َحاَبَأ اَمُك ءَكِلَّذ ْذْحَأ ُهَّل ُلِحَي اَل َرُه َناَك

 ِءْيَمْلا نِم مُهْبوُلُق َةَمّلَوُمْلا يطْعُي للي ْيِبلا َناَك اَمَكَو ءِتاَقَدَّصلا نِم منول
 . ْمِهِرِئاَشَع يف َنوُعاطُمْلا ُةَداَّسلا مُهَو ءِووْحَنَو

 اَمُك ِءاَمَعُضلا ُكِْرَتَو ِءاَسْوُرلا ءاَطْعِإ ُهُرِهاَط َناَك نِإَو ِءاَطَعْلا نم ٌعْوّنلا اَذَهَو

 ِهِلْهَأَو ٍنيِدلا ٌةَحْلْصَم َكَِذِب ُدْصَقْلا َناَك اًذإَف ؛ِتاّينلاب ٌلاَمْغَأْلاَ ؛ُكوُلُمْلا ُّلَعْفَي

 ضال يف َّوْلُعْلا ُدوُصُمَمْلا َناَك نِإَو هئاََلُحَو لب َيِبَنلا ِءاَطَع سْنج نِم َّناَك
- 

 --15١[ .َنْوَعْرِف ِءاَطَع ٍسْنِج نِم َناَك َداَسَمْلاَو

 رمآلا ُهاَلُو اَهَمْسَك ىلَوتَي يتلا هللا باَتِك يِف لص اَهَل يتلا ُلاَوْمأْلا 7545ه ]

 : ةثالث

 اَم ُهَفِرْصَم َّنِإَف َسُمْحْلا اّلِإ َةَعْفَوْلا َدِهَش نَمِل اَذَهَو :ِمِئاَعَمْلا ُلاَم أ

 ىِنلَو 0 سم وّلل نأ ووَس ني مُثْمِنَع امن 0 :ِهِلْوَق يِفف هللا ُهَرَكَذ
 :لافنألا] عللي مّن ٌرْثُك نإ ٍليِيَتلا برو نكسملاو ىتلاَو َفْرُفْل

 .اًهُّسْمْحَو ُمِتاَعَمْلا ِهِذَهَك ِلاَِقْلاِب ٍراَمُكْلا نم ّدِخَأ اَم ُمْناَعَمْلاَو

 ِرْشَحْلا ٍةَروُس يِف ىَلاَعَت هللا ُهَرَكَّذ يِذَّلا َوُمَو «كْيَمْلا :يِناَّئلاَو - ب

 «باكر ال ٍلْيَح ْنِم ِهّيَع ٌرْثنَجوا آه حت هِلوْسَر لع ُهَلَل هَ آبو» :َلاَق ُتْيَح
 .[" :رشحلا]

 «ْمُتْفْس اَلَو مكلَمْعَأ اَلَو مُْكّرَع اَم :يأ ؛4رتنَجَوأ آنق» :هِلوَق ىَنَْمَو
 .رْيّسلا نِم اَعْوَن َراَس اَذِإ :هتفجوأو اًكوُجو ُفِجَي ٌريِعَبْلا فَجَو :ُلاَق

 رْبَغب َنيِمِلْسُمْلِل َراَص اَم َوُهَو ِِلوُسَر ىَلَع هللا ُهَءاَقَأ يِذَلا ُءْيَمْلا َوُه اَدَهَق

 .ِْيَلَع ْمُنلئاَق ام :ْيأ ؛لاَتِقْلا نع ةَراَبِع َكِلَدَو ءباكر اَلَو ٍلْيَخ ٍفاَجيإ



 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت م 3 ا

 هللا َّنأِل ؛ٌءْيَف َوُهَف ِهْيَلَع اوُنِتاَقُي ْمَل اَمَو ءةَلَتاَقْمْلِل َناك ِهْيَلَع اوُلَتاَق اَمَق

 . َنيِمِلْسُمْلا ىَلَع ُهَءاَ

 .ِءاَمَلْعْلا رَثْكَأ َدْنِع ِهِتاَّيَح يِف لكي َيِنلِل اكْلِم نكي مل ٌُءْيَمْلا اَذَهَو

 أ

 :هل اكلي ناك :دمحأ ٍباَحْصُأ ضْعَبَو ُنِعِفاَّشلا َلاَكَو

 ٍدْنُجْلا قاّرزأ ُهْنِم فّرْصُي ْنَأ ىَلَع ُءاَمَلُعْلا َقَمّتا دَقَف :ِهِيْوَم َدْعَب ُهُفرْضَم امَأَو

 .ُْيَمْلا مُهْنِم ُدَحْؤيك َراَُخْلا ُِذُت مُهتيِوْقت َّنِإَك ِءَراَُّكْلا َنوُلِتاَقُي َنيَِّلا َنيِِاَممْلا
 ؟ُهلِتاَقُمْلا هب ٌصَتْخُت ْمأ َنيِمِلْسُمْلا حِلاَصَم ٍرِئاَس يِف ُفَرْصُي لَه اوُعَراَتَتَو

 هذ يف َروُهْشَمْلا َّنِكَل ءدّمْحَأ ماَمإْلا ِبَهْذَم يف ِنْيَهْجَوَو ٌيِعِفاَّشلِل ِنْيَْوَك ىَلَع

 يِف ُفَرْضُي لَب ؛ُةَلِتاَقُمْلا هب ُصَتْخُي ال ُهَّنَأ :ِكِلاَمَو َةَّميِنَح يبأ ُبَمْلَم َوُهَو
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 . اًهَلُك حِلاَصَمْلا

 .ءقلا لأ ةماَع ٌةمَقثم هذ نم ىلتغي :يلْؤقْلا ىلع
 نم لاوما هاذر يه يِب وهف .تل ود ج : َنيِمِلْسُمْلا ٍلاَوْمَأ ٌةاَكَر ىِه ىَيَلا ُتاَقَدَّصلا َرُهَف :ُتِلاَثلا ُلاَمْلا اَنَأَو -

 ءناَمُتلاَو تويحلا نِم ٌةكوخأملا نوُشْعْلا فاَضْنَأَو ٌروُشُعْلا هو ترَحْلا ٌةاَكَر

 . ِنْيَدْقَلا ٌةاَكَرَو ءْةَراَجَتلا ُةاَكَزَو «ُمَتَْلاَو ْرَقَبْلاَو لبإلا َيِهَو ِةَيِشاَمْلا ٌةاَكَرَو

 َهرَقُمْلِإ ُتَكَدَصلا اَمّنِإ» :ِهِلْوَق يِف ىَلاَعَت هللا ُهَرَكَذ اَم ُهُقِرْصَم ُلاَمّْلا اَذَهَق
 نو ِهَلَأ ليس فو َنيِمِرقْلاَو باقرلأ فو مهتولف َةفلَومْلاَو الع َنامَمْلاَو ٍنكِدسمْلَ 0 دا 10 2 .ءل ىورثجل يكول سويس لا ساهم 210
 ٠١[. :ةبوتلا7 4029 ٌديكصَح ٌئيِلِع ُهَََو هنأ تري هةر ليبَبل

 ِءاَرَفُمْلاَك :ٍتاَجاَحْلا يِوَذ نِم َناَك نم :ُلوُقَتَف نالصألا ٍناَذَه َنّيَبَت اَذإ
 سوو و 20 2 2 2000 2 520000006
 نِم اوَطْعُي نأ ٌبِجَي لَب ُروُجَي ِءالُْؤَهَف : ليِبّسلا ٍنْباَو َنيِمِراَعْلاَو ٍنيِكاَسَملاَو

 .َنيِمِلْسُمْلا قامتاب ِةَلوُهَجَمْلا ٍلاَوْمَأْلا نِمَو ءِتاَوَكَّزلا

 اَهْنِم َّدُب ال يلا ٍةّماَعْلا حِلاَصَمْلا نِم َلَضَف اَّمِم ِءْيَمْلا نِم اوطْعُي َكِلَذَكَو
 2 0 ص

 اونو هونك هل نأ ةياككلا نع يجول ملولاب نوت وتاك ةاؤم



 مي ٌداَهِحَلا ُباَتِك
 سا لفل سلا دا داب د2 يي وساد كل ل ا تا يل ب يا تسع مسا

 هَ

 َناَك نيِد وأ ملعب اَرّيَمُم َناَك نَم ْنِكَل ءاوُنوُكَي ْمَل وأ ِطْبَر وأ اَياَوَز يِف اوُناَك

 .ِهرْيَغ ىَلَع اَمّدَقُم

 قاّرْزأ ُْنِم عُقد ْمِهيِفكَي اَم هن مُهُواَمَلُعَو ةيملكملا اقف ىَلْتَيَو

 َنِإَ ؛مِرَْغَ ةييشاتعلاو 0 ٍمِشاَه يِنَب 0 لا ماد ل

 57 5 الا وك ؛َحِلاَصَمْلاَو ٍءَْمْلاَو ِسْمحْلا نِم مُهُؤاَطع ءإ ُنَّيَعَتَي ِءاَلُؤَه

 ٍةاَكَّبلا نِم ُقِحَتْسَي يذلا ِةَنُملاَو ِباَتْكْلا يِف ُروُكْذَمْلا ُيِعْرَّشلا ٌريِقَمْلاَو
 وج عكس 2 .شر *لة<رس ع6 ل م4 ل ثل 4

 نِم َوُهَف ُهَلاَيِع يِفْكَتَو ِهيِفْكَت ٌةَياَفِك ُهَل َسْيَل نَم لك . . :اًمِهِوْحَنَو ِحِلاَصَمْلاَو
 .َنيكاَسَمْلاَو ِءاَرَفْلا

 .ِهتَباَفِكِب ةَغاطمإ ٌموُقَي ال يِذَلا َيِدْنجْلاَو - ج

 .ِهِيَباَمِكِب ٍفْقَوْلا نِم ُهُموُلْعَم ُموُقَي اَل يذلا َيِفوُصلاَو ٍريَِمْلاَو - د
 .هتياقكر هل ضخما وكي ذل يرلا هيقتلاو نساشلاو ده و
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 نِم َةَّنّسلاَو َباَِكْلا ٌفِلاَخُت ةَعْدبِل ل اًرهظُم و أ اَقِفاَنُم ِءاَلُؤَع نِم َناَك نَمَو

 ىّنَح ٌمّرْخُي ْنَأ ِهِتبوُقُع نِمَو «ةَبوُقْعْلِل ٌقحَتْسُم ُهل هَنِإَف : ِتاَداَبِعْلاَو ِتاَداَقِيْغالا عّدب

 ِءاَلُؤَه اونذلي نأ“ : ءاَيِنْغَأْلاَو لب ِءاَرَقْفْلا ِء ءاطغإ مع عم روما ٍةاَلُو ىَلَعَو

 [مالا ه5 . ِهِلوُسَرَو هللا ٍةَعاَطَو ِةَنُسلاَو باتكْلا عاّبتاب



 ُهْنَأَي مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت موه نم

 الإ ْمُكِيَلَع هللا ءاقأ امي يب َسْيَلا :نينح َماَع لَك ْيِبّنلا َلاَق 2546 ]
 هيف ٌعَجْرِي يلا مْسَقْلا مكحب هَل ا يأ ؛ "ويل دوُ َلَع ٌدوُدْرَم سْمُحْلاَو ْنسْمُحْلا

 «مكيلع دودرم وهو» :َلاَق 55 ا لإ | ّصاَخْلا 52 ِهِداَهَيِحا ىَلِإ

 ,ةعمرلر هين وقل إن يتلا سانخا برا فالح

 ىلإ مقري نقشلاو قيهتاخلا خيب ءاَوعَأْلا اَهُمْسَقُي م ُئاَنَعْلا تّاَك اَذَهِلَو

 اَهَتوُمسَقُيَك ؛"2ويمُأ يف لكي هللا َلوُسَر اوُقَلَح َنيِذَّلا َنِّيدْهَمْلا َنيِدِشاَرلا ِءاَمَلُحْلا
 اَمَك وِلوُسَرَو هللا ْمُكَُح َملْعُيِل اًهيِف َنوُعِجْرَي اَمّنِإَف ٍساَمْحَأْلا ٌةَعَبْرَأ اّمأَ ؛ مرن

 لكي ْيِبَنلاَو ءٌيِعْرَّشلا رْمَأْلا ٍةَفِرْعَمِل ٍدوُدَحْلا يِف اوُناَك اَمُكَو :يفتلتلا لتس سس

 ني ناك كد :َليِقَق ؛مُماَطغأ ام نينح ٍِاتع نم مهو ةقلؤُمْلا ىتغأ

 َكِلَذ َّلَعَف َوُهَف ِلْوَقْلا اَذَه ىَلَعَو ةَمِيَِعْلا ٍلْصَأ نم ناك هنأت لْيَقَو «ِسُمْحْلا

 ُهَبثَع َلاَزأ امي ٍراَصْنأْلا نِم َبَتَع نَم َباَجَأ اَذَهِلَو ٍ؛َكِلَِب َنيِنمْؤُمْلا ٍسوُفُن بيطِل
 .ٌكِلَذ نَع و داو

 [1 م88 ]6١/

 َوُه لق ٍذِخآلا ىلإ ْرظْنُي ْمَل :َنيِمِلْسُمْلا ٍةَعَمْنَمِل ناك اَذإ ًءاَطَعْلا 55557
 . اًهُدِساَف وأ ِدّيْنلا ُحِلاَص

 ٍدجَن ٍلْهَأ نم م مُهّبوُُق ةفَلوُمْلا ّنْئَب نينح َمِئاَنَع مسك نينح َماَع ناك اّمَلَو

 ِسِياَح ِنْب ِعَرفأْلاَو ٍسادْرِم ِنْب ِساّبَحْلاَو ٍنْضِح ِنْب ةَئْييْعك ٍشْيَرُق نِم ءاَمَلْطلاَو

 يِبَأَو ٍلْهَج يبأ نب ةَرْكِعَو ّيَمَأ ِنْب ٍناَوْفَصَو وِرْمَع ِنْب ٍلْيَهَس َنْيِبَو ْمِهِلاَثْمأَو
 حْنَمْلا َماَع مُهَقَلظَأ َنيِذَّلا ِءاَمَلُظلا نِم ْمِهِلاَثْمأَو َةَيِواَعُم ِهِيْباَو ٍبْرَح ِنْب َناَيْفُس

 ١ ايم زاَضْنَألاَو َنيِرِجاَهْمْلا ِطْعُي ْمَلَو

 هللا ءاقأ امم يل ام هديب يسفن يذلاو» :ظفلب )١١4٠( ليلغلا ءاورإ يف ينابلألا هححّحص )١(

 .ثيدحلا «.. . مكيلع

 مكيلعف» :ثيدح يف نيدشارلا ءافلخلاب دوصقملا ْنأ ىري مالسإلا خيش ْنأ ىلع لدي اذه (0
 يبأ ىلع اًروصحم سيلو «لداع دشار ٍةفيلخ لك «نييدهملا نيدشارلا ءافلخلا ةّنُسو يتئسب

 .يناعنصلاك ءاملعلا ضعب رايتخا اذهو «رنَو يلعو نامثعو رمعو ركب



 رب تت تت تت سس اهلا تانك

 2 هع
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 «َنيِقَّتُمْلا هللا اقل ٌتاَداَس مُهَو ىدْنِع ُل مْ مُه 3 5 ل َديِذّناَو

 .َنيِلَسْرْمْلاَو َنْيبَّنلا دْعَب َنيِحِلاَّصلا هللا ٍداَبِع ُلَصْفأَو

 ُاَبِْغَأ مُهُتَماَعَو هوِتْوَم َلْبَق مالْسإْلا نَع ّدَتْرا نَم مُهْنِم : ْمُهاَظْعَأ َنيِذَّنآَو

 ُءاَرَقُف ال

 ِطْعُي ْمَل :ِةّماَعْلا ٍةَحَلْصَمْلِل ٍءاَطَعْلا ىَلَع اَمَّدَقُم ٍةَجاَحْلِل ُءاَطَعْلا َناَك وّلَف

 نِم ُهَدْنِع نَم َءاَطَع ٌعَدَيَو ْمِهرِئاَشَع يِف َنيِعاطُمْلا َةَداَّسلا ءايرغألا ءاَلْؤَم لكي يلا
 0 5 و م

 : لضْلاو مي م ٌجَوْخَأ مه َنيِذل ١ ِراَصْنَأْلاَو َنيِرِجاَهُمْلا

 و ماع 1ك

 ُدَّمَحُم اَي :مُهلَوَأ ُهَل َلاَق انو لو بنل ىّلَع م ُجراَوَكْلا َنَعَط اَذَه لْئِمِبَو
 ل

 . 7 ىَاَعَت هللا | هج اهي ديرأ ام 3 ةمسقل دله نإ لاك < لدكت ِدْعَت ْمَل كْنِإَف ُلِدْغا
 تا

 [ه/4 ] 

 اهريغو لودلاو ةيملاعلا تامظنملا ضعبل ةيمالسإلا لودلا ضعي همّدقت يذلا معدلا اذه لعلو )١(

 سانلا ضعبو ؛مهرش اهب نوفكيو .مهنم ريثك بولق اهب نوفلأتي ثيح «بابلا اذه نم وه
 .أطخ 30 ءاذه 1 هراعف 2 20 يف نت

 0 هر ل

 نَم ّلُك َّنِإَ 'قاكلا نم اقرضت ْمسْوأ نم يتلا - حيجشلا ٍلْوَقْلا ىَلَع ِءْيَقْلا نِمَو  َحِلاَضَمْلا
 . .ُسكعْني الو حِلاَصَمْلا ني يليغأ ِةَكَدّصلا نم ىطْعُي نأ ٌراَج

 مُهاطعَأ اَذَهِلَو ءْيَملاَ حِلاَصمْلا ِلاَمب ٌنحأ مه َنيَِلا ِةعقْنَمْلا لهآ ني مه مُهْبوُلُك ُهََلَومْلاَو

 .ِنَمَيْلا نِم ٠ ّيِلَع اهي تعب يلا مدا ُهَلَعك امك ٍمِناََمْلاَو ِءْيَمْلا نو لك يلا

 يطغأل يْنإ ٠ :َلاَقَو دخن ٍلْهَو ٍشْبَرُق ِءاَسْوُر َنْبب اَهَمْسَ ُتْيَح نينح ِمِناَكَم يف َلَعَ اَمُكَ

 ل ل :ْمُهْنِم يَ ُبَحَأ َوُه نَم ُعَدَأَو اَلاَجِ
 (املك - ١1م5 /59) .«ِرْيَحْلاَو ىَتِعْلا نم مِهبوُلُق يف هللا َلَعَج اَم ىَلِإ اَلاَجِر



 2 مالسإلا خيش لئاسوو قواتق بيرقت قم ه4 ل

 نم هيف لب اماَرَح ُهُرَثْكَأ اَلَو ُهَلُك َسْيَل يِماَلْسِإْلا ناَويّدلا ُلاَم م5554]
 هه ةفو شا الإ ةيطخا هل م َحِلاَصضَمْلا ٍلاَوْمَأَو ِءْيَمْلاَو ِتاََدَّصلا ٍلاَوْنَأ

 نإو ءَكِلَذ ذخأ ُهَل 1 ْمَل ماَرَحْلا ن نم ٌهاَطْعَأ يَِلا نأ َمِلَع ْنِإَق ةَهْيَش وأ ماَرَح

 [هو١ /4] .َكِلَذ ِهْيَلَع ْمُرخَي ْمَل َلاَحْلا َلِهَج

© © 

 (اهتمسقو مئانغلا)
 هيف دهتجيف «بجاولا دحلا ال ءريزعتلا باب نم لاغلا لحر قيرحت /5459]

 امل يددملل بلسلا ِِلك هنامرح ةيلاملا ةبوقعلا نمو «ةحلصملا بسحب .مامإلا

 [؟؟6 /* كردتسملا] .رمألا يلو ىلع اًناودع هذخأ يف ناك

 نيمناغلا ضعب لّضف وأ .هل وهف اًئيش ذخأ نم :مامإلا لاق اذإ /55”.]

 زاوج دقتعي ال نمل حابت له :ةياور ىلع كلذ هل سيل :انلقو ءضعب ىلع

 . ؟هذخأ

 «هريغ ملظي ال نأ طرتشي نكل ءاقلطم ذخألا حابي :لاقي نأ بجاولاو

 .برقأ لحلاف نيرمألا نم دحاو هنظ ىلع بلغي مل اذإو

 يف نذإلا توكس تكسو لوقلا اذه كرتو ةمينغلا ةمسق كرت ولو

 نوكي ةراتو «لوقلاب نوكي ةرات نذإلا نإف ءنذإ وهف كلذ ىلع رقأو باهتنالا

 يف امك ءءاوس بابلا اذه يف ثالثلاف ؛كلذ ىلع رارقإلاب نوكي ةراتو «لعفلاب

 اميف كلذب ضار هنأ فرع ول لب «كلذ وحنو هماعط لكأ يف كلاملا ةحابإ

 هنذإ رييغتب هنم ىضرلاف «رارقإ وأ رهاظ لعف وأ رهاظ لوق هنم ردصي نأ نوري

 ةحكنألا ٌدَّقعو ّدحلا ماقأ ول ىتح ءهاضر لصألا ذإ ؛كلذ ىلع لادلا ةلزنمب

 نذإلا َنإف ءانلوصأ رثكأ ىلع هنذإ ةلزنمب ناك كلذ هلعفب ٌمامإلا َيِضَر نَم

 نأ ناسنإلل زوجيف «ماعلا نذإلاك صاخلا ىضرلاو «يظفللاك اندنع يفرعلا



 ةحابإلا يف لصأ اذهو ءةدوملا نم امهنيب اَمِل كلذب هاضر ملعي نم ماعط لكأي

 وأ هزجعل امإ باهتنالاب ضري ملو ةمسقلا كرت ول نكل «تايالولاو تالاكولاو

 نم هقح غلبم ذخأ ىلع ردق نَم انهف ةمسقلا زاجأ وأ «كلذ وحنو لاملا هذخأل

 نكل ؛ةئرولا نم بيرق وهو «نونيعتم هيكلام َّنأل ؛كلذ هلف كرتشملا لاملا اذه

 [511 5١6/7 كردتسملا] .اهوحن وأ ةنتف نم ةدسفملا ءافتنا طرتشُي

 قافتاب هتبه الو هعيب هل سيل «لالغتسا عاطقإ مويلا عاطقإلا هننفلا

 .ىلوألا روصعلا يف ناك ام فالخب «هتثرو ىلإ لقتني الو ءةمئألا

 لعفل ناك ةرجأ ناك ول هنأل ؛داهجلل ةرجأ سيل يدنجلا هذخأي امو

 نوكيو ايلعلا يه هللا ةملك نوكتل هللا ليبس يف اولتاقي نأ مهيلع امنإو ءداهجلا

 مهلاومأو مهسفنأ نينمؤملا نم ىرتشا هللا نإف هللا ىلع مهرجأو ءهلل هلك نيدلا

 . ةنجلا مهل نأب

 ليخلا ةماقإلو مهلايع ةقفنل اًقزرو «مهل ةنواعم هنوذخأي يذلا عاطقإلاو

 ىسوم مأ لثم هللا ليبس يف يتمأ نم وزغي يذلا لثم» :ثيدحلا يفو «حالسلاو

 ةقفشلا نم هيلع اهبلق يف امل هعضرت يهف .''”ناهرجأ ذخأتو اهنبا عضرت

 هللاب ناميإلا نم هبلق يف امل وزغي دهاجملا كلذك ؛اهرجأ لجأل ال «ةمحرلاو

 .لاملا لجأل ال «ةرخآلا رادلاو

 مهلاومأب اودهاجي نأ مهريغو ةباحصلا نم نيملسملا رمأ دق هللا ناك اذإو

 بجي ال فيكف ضرألا نم جراخلا نم مهلاومأ رشع مهيلع بجوأو مهسفنأو

 نمو ءازغ دقف اًيزاغ زهج نم» :ِلَك يبنلا لاق دقو ؟دهاجيل الام يطعي نم ىلع
 ءهلامب اًدهاجم نوكي دهاجملا يطعي يذلاف .''”ءازغ دقف هلهأ يف هفلخ

 )١( ةقيعضلا ةلسلسلا يف ينابلآلا هفّعض )50٠5(.

 ملسمو 285 يراخبلا هاور قفز )1١14864(.



 ُهْنََي مالسإلا خيش لئاسرو ٌقواتف بيرقت م
 لي ا 1١ يح

 نم اهدحأ صقني ال هللا ىلع امهنم دحاو لك رجأو ءهسفنب دهاجي دهاجملاو

 [؟؟17/* كردتسملا] .اذهل اًريجأ اذه نكي ملو ءاّئيش رخآلا

 «سانلا ىلع كولملا اهبرض يتلا فّلُكلاو لاومألا ريشعت مرحي 6545؟]

 [؟ام٠ /# كردتسملا] .انخيشو مزح نبا هركذ

 نيملسملا لاومأ نوكلمي رافكلا نأ ىلع دمحأ مامإلا صني مل /555؟]

 .كلذ اهنم ذخأ ماكحأ ىلع صن امنإو ءهمدع ىلع الو رهقلاب

 لك نم نيملسملا كلم يواسي ال اًديقم اكلم اهنوكلمي مهنأ باوصلاف

 . هجو

 مامإلا هيلع صن «مهل يهف نيملسملا لاومأ مهيديأ يفو اوملسأ اذإو

 .كلذ يف فالتخا نيملسملا نيب سيل :بلاط أ ةياور يف لاقو «دمحأ

 لاومألا نم رافكلا هضبق ام لك نأ ىلإ عجري اذهو :سابعلا وبأ لاق
 ةحكنألاو ةدسافلا دوقعلاك ؛مالسإلاب مهل رقتسي هنإف هزاوج نودقتعي اًضبق

 .عامجإلاب نيملسملا ىلع هوفلتأ ام نونمضي ال اذهلو ؛اهريغو ثيراوملاو

 هبر فرع مث هوكلمي مل انلقو همسق وأ ةمينغلا نم مامإلا هعاب امو

 ٌقحب مامإلا ضبق َّنأل ؛اًناجم يرتشملا نم هعازتنا كلمي ال كلاملا نأ هبشألاف

 .اًنطابو اًرهاظ

 وأ اًبوصغم وأ اًعدوم نيبتي مث يصولاو ليكولا هعيبي ام اذه هبشيو

 هنم هفرص كلذكو «حابم هنمو ءبجاو هنم ضبقلاو ءضبقلا اذكو ءانوهرم

 [771 7/7 كردتسملا] . حابم هنمو «بجاو

 لهج اذإ مهل لالح يهف دنجلا مامإلا اهعطق اذإ سوكملا /5554]

 [؟8؟ /# كردتسملا] .ملعلا لهأو ءاهقفلاو ءارقفلل اهبتر اذإ كلذكو ءاهقحتسم

 ه2



 م ًءاَهِجْلا بات

 (هفرصمو ءيفلا)

 [؟م»م /# كردتسملا] .'”ءيفلا يف ةضفارلل قح ال

 عاطقإلاك ؛ةجاحلا قوف امب هنم اورثأتسي نأ رومألا ةالول سيل /م5451]

 [7م /# كردتسملا] .هنووهي نم ىلإ وأ «هيلإ ةجاح ال اميف هنوفرصي

 [؟77/* كردتسملا] .دمحأ نع حصألا يف هريغ ىلع جاتحملا مدقيو

 نود هل ضرف نمف ةوشر وأ ةيده اولبقو هيف اوناخ اذإ ءيفلا لامع

 .ردقلا كلذ هنم جرختسي مل فورعملاب هلايع ةيافكو هتيافك نود وأ هترجأ

 ءءاطعإلا مامإلا مزلي هنإف «ةنايخ ذخألا مهل زوجي ال :انلق نإو :لاق

 هجارختسا يف ةدئاف الف نذإ الب هنيد ميرغلا وأ هتصح براضملا ذخأك وهف

 .كلذ ىلع نعي مل «ةيعرشلا هفراصم يف مامإلا هفرصي مل نإ لب «مهيلإ هدرو
 ع7 /# كردتسملا]

 ةئكل .ءاقعخ ف مِلْسُم ٌّلُكِل ٌلَعِجي ُهَنإَف :ِءْىَمْلا يف َرَمُع ُبَمْذَم اًنَأَو 9

 يِف اَوَوَتْسا اذ ٍءاَطَعْلا يِف مُهَنْيَب ىَّوَسَم هو ُقيدّصلا ٍرْكَب وُبأ امو
 مُهُروُجَأَو لل اوُمَّلْسَأ اَمْنِإ :َلاَقَو ءدِنيِد يِف َلَضْنَأ مُهُضْعَب َناَك ْنِإَو ءٍةَجاَحْلا معو وخل 1 وعدم 2 هام هر < 25 هم مبّس ءيحأ سمرعأ؟

 [همل" همك /4] . غالب ايئُدلا وْذَه اَمَنِإَو للا ىَلَع 2 صر

 ه2

 (ةندهلاو نامألا باب)
 لاق «ةمزال ةمولعم ةدم داهجلا ريخأت زاج ثيح الإ حصي ال هنت ١

 . ةزئاجو : انخلش 2

 عم نوقفتي ال «نايدألا ةيقبك فلتخم نيد باحصأ مه لب ؛نيملسملا نم اوسيل مهنأل )١(

 .اًدبأ ٍدحاو ءيشب نيملسملا



 هناك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 1
 ردك ماسإل ةيش زكسم كيا مش ل ل ل لل ل للا ”ةيباي

 :هلوقك ؛حصألا يف حصي مل نالف ءاش وأ انئش ام مكانداه :لاق اذإو

 [؟"غ /# كردتسملا] .اًضيأ هتحص انخيش راتخاو «هللا مكّرقأ ام مكُرِقن
 م اسأا وامه ف يكرسأ) م عام عك 000 ا يل وداد م ما عش

 بالكلا ٌءانبأ بالكلا نوملسملا ءالُؤه :لاق يِدوهَي نع َلِيْسَو 75445]
 5 ملا ضن هيما نق ناكر انياع ن ويضع 9

 نوم

5-4 

 ُتَقاَعُي هنِإَ َنيِمِلْسُمْلا نِم ٌةَنْيَعُم ٌةَمِئاَط ِهِمْيَسِب َداَرَأ ناك اَذِإ :هللكك َباَجْأَ

 .َكِلَذ لْثِم نع ُهَلاَتْمأَو ُهُرْجْرَت َةَبوُقُع َكِلَذ ىَلَع
 [8 74 .ُهَلْثَك ْبِحَيَو َكِلَّذب ُهُدْهَع ُضِقتْني ضقت نإ : موُمُعْلا ُدضَق ٌدْضَق ُهْنِم َرَهظ ْنِإ اًمأَو

 جي ْمَل :جاَرحح الو زج رثقي نيكرشملا نم قو مالا علا وأ 765
 . ةَييَدَحْلا َماَع هلي لا َلَعَف اَمُك ءَوَجاَحْلِل اَّلإ

 : ِةَيْرِجْلا لْهَأ ٍرْيَغ نِم َنوُكِرْشُم اًهّلُهَأَو َحْلُص َحْنَف ّضْرَأْلا اًنْحَتَف اّذِإ 1

 00/4 .َنيِمِلْسُمْلا عاَمْجإب ٍةَيزج ٍرْيَعِب مُهَراَرْفإ ٌروُجَي ال آ ُهْنِإَق

 اّلِإ ُحِصَن ال َهَنْدُهْلا َّنِإ :ْمِهِرْيَغَو اًئباَحْصَأ نِم ِءاَهَقُمْلا نم َلاَق نم 5455 ]
 كش فدك نرفلا زيي دعا لوضأل :تزاكت هنأ عاد ةلؤقك 1 ةكنؤل
 َناَك نم اّمأَك ءاَنْقَو انلر همم كورا ل هلإ 'َنيِدَماَعُمْلا ِرثْكأ يِف 5 وللا ٍلوُسَر
 ني مثدَهَع تريزا الا» :هلؤق ليلتي ءةٌضْفت هل ختي مل اوم هَ مرا 6 و ودعم ع
 تب هلأ نإ ْمعَدُم لإ ٌْمَكْفَع وتل ارك اَدَك مكِكع اورو ْملَو انيك خوْسشَي
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 (ةيزجلا ذخأ)
 ءاملعلا رثكأ دنع مدلا نقح نع اًضوعو ةبوقع تعرش ةيزجلا 5455 |

 نم مالسإب اهطقسي ال يناثلاب لاق نمو « مهضعب دنع رادلا ىنكس نع ٌةرجأو

 عازن رفاكلا دبع يفو ؛«ملسم دبع ىلع ةيزج الو «هتومب الو هيلع تبجو

 [؟ه /#* كردتسملا] .هريغو دمحأل



 ب ُداَهِحَلا باك
 - ات

 عيمج نم ةيزجلا ذخأ يضفارلا ىلع هدر يف سابعلا وبأ راتحخنا 6

 .اوملسأ دق اوناك لب «دعب برعلا يكرشم نم ٌدحأ قبي مل هنأو ءرافكلا

 نيب ىوس وأ عيمجلا نم اهذخأ نم :ةّنّسلاو باتكلاب ماصتعالا يف لاقو

 [778/ كردتسملا] .ةّنّسلاو باتكلا فلاخ دقف باتكلا لهأو سوجملا

 .طقف هب غلبتي ام الإ لام بهار دي يف ىقبي ال /75453]

 . اًعامجإ عرازملاو ةرويدلا يف يتلا قرولاك لام هنم ذخؤي نأ بجيو

 نمك مهنيد ىلع مهنواعم وأ مهطلاخم وهو ةعارز وأ مهنم ةراجت هل نمو

 .عازن الب مهمكح همكحو «ةيزجلا همزلت هريغو بهار نم هيلإ وعدي
 [7787/7” كردتسملا]

 .امهضراعتو امهلباقتل ىراصنلاو دوهيلا نيب ةيوستلا ىلع اوقفت دا 75 ]

 ةيزجلا ماكحأ يف لخدت برحلا لهأ راجت نم ذخؤت يتلا روشعلا ل

 [8*7/# كردتسملا] .فالخلا ىلع اهريدقتو

 مُه :مُهْنِم ِةَيْرِجْلا ٍذْحَأَو ْمِهِلْتَق يِف ُءاَمَلُعْلا َّراتَت َنيِذّلا ُناَبْهُرلا ةتنتلا

 هيض ٍقيَّدَّصلا ركب يبأ هلي هللا ٍلوُسَر ِةَفيِلََح نَع ٍروُنَأَمْلا ِثيِدَحْلا يف َنوُروُكْدَمْلا
 7 كنق ذل يلع ام نب كل افك ىأ ؛ َديِزَيِل ِهتيِصَو يِف َلاَق ُهّنَأ

 اَمو مُهوُرَذَ عِماَوّصلا يِف مُهَسْفْنَأ اوُسَبَح *دج دق اًناَوْنَأ َنوُدَجَتَسَو» :ِهِنيِصَو يف

 . هَل مُهَسْفْنَأ اوُسَبَح

 يِف َنوُسوُبْحَم ِساّنلا نَع َنوُعِطَمُْم ٌمْوَق مُهْن نإ ءاَلْؤَه ٍلْثَق نَع ىَهَن اَمنِإَو

 ل رس هيف رخأ ىلخ مونج لفأ واعي ال ءاَسيِبَح مُهُدَحَأ ىّمَسُي ءعِماَوَّصلا

 . هب ُلبتَ لا ْمُهاَيْنَد يف مُهَنوُطِلاَخُي اَّلَو ءالْضأ َنيِمِلْمُمْلا

 هديب ال َنيِمِلْسُمْلا ٌّرُضَي ال نم لت يف ْمِهمّراتَتَك مهلك يف كلتا نك

 . نايْبصلاَو اَلاَك ؛ِهِوْحَنَو ٍريبَكْلا ْخْيَّشلاَو نيَّرلاَو ىمعَأْلاَك ؛ِهِناَسِل اَكَو



 ُهْنََك مالسالا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ا

 930 00 وَ راح رو 00 1 03 عاموو ل 4

 يف ٍلاَتِقلا ىلَع مهل َنيِنواعملا نِم ناك نم الإ لمي ال

 .ٍنايْبَّصلاَو ا َناَك اّلِإَو ةَلْمجْلا

 ءاَسنلا ىتتكشا اَمْنإَو ٍلْثَمْلِل ُحيِبْمْلا َوُه ِرْفُكْلا ُدّرَجبُم لب : ٌلوُقَي نَم مُهْنِمَو

 ُناَوْمَأ مُهْنَأل َناَيْبّصلاَو

 ةيزحلا لخأ قبب لضألا اَذَه ىَلَعَو

 ةءأراهل هوكي نأ لثما (هناتلو ةدك قيد لهآ ُنَواَعُي يذلا تعادلا انآ

 اَذِإ ِءاَمَلُعْلا ٍقاَمّثاِب ُلَتْقُي اَذَهَف :ضيِضختل ْوْحتلا نم ٍعْوَن وأ ِلاَمقْلا يف لإ َنوُعِجْرَي

 مه نم تِنَكَك هوِديَعَتُم يف اًدرَمْتُم اًسيبَح َناَك نو ٌةيْرجْلا ُهْنِم ٌلَحْؤُتَ هْيَلَع َرِدُق

 ِتاَراَجّتلاِب ٍلاَوْمَأْلا ٍباَسِتْكاَو ءَساَّنلا مِهِتْطَلاَخُمَو ْمِهِشياَعَم يِف ىَراَصَنلا ٍرْئاَسَك

 [كو١ 509/74 ؟ِتاَعاَنَّصلاَو ِتاَعاَرّرلاَو

 هه

 (نيملسملا نئادم يف سئانكلا ءانب)

 دع صا ا نأ ٍرِتاَوَعُمْلا مْلِعْلا نم َّنِإ مع ]

 ظطئياوو ةقركلاو ةرضتلا َدعَيَو ةادقب دك كصي قش ةكامنالك نب م َرْثكَأ

 فب ني ل الا نب ةوفطشملا ؛ ةانن ام نأ ىلع نوملسملا قنتاددق

 مُهَل اَْقْبَأَو ءاَحْلُص َنوُمِلْسُمْلا ُهَحَتَف ل

 هلو ِباَلَطَخْلا ُنْب ب رَمَع 0 :ةميدَقلا م

 ؟نيِملْسُمْلا ني ىف تفيكَف ٠ .َحْلّصلا ضْرَأ يف َةَسيِنَك اوُنِدْحُي

 ىَنَبَف َكِلَّذ ٍوْحَنَو ٌرْضِمَو ٍقاَرِْلاَك وعلا ضرزأب ٌةَسِيِنَك مُهَّل َناَك اذ لب

 نبا نع دج ٍداَنْسِإِب "دوا يبأ ِنَئُس يِ َنِإَف ِ؛ِدْهَع ٍرْيَعِب ٌةَسيِنَك َنيِمِلْسُمْلا

 ,(لا دمع )١(



 مسي ُداَهِحَلا ٌباَتِك
 او احح

 ىَلَع ٌةَيْرِج اَلَو ضْرَأِب ٍناَتَلْبِو ُحُلْصَت ال» :َلاَق هنأ لكك َيِبَنلا نت او ٍساّبَع

 يرسم 5": 0 5
 #ه عر 0 كآ

 َنوُمِلْسُمْلا اَهْنُكْسَي يلا ُهَيرَقْلاَو َنوُمِلْسُمْلا اَهْنُكْسَي يتلا ةَئيِدَمْلا ”«هو

 ال ءِرْفُكْلا ٍرِئاَعَش نِم ٌءْيَش اَهيِف َرَهْظَي ْنَأ ُروُجَي ال أ َنيِمِلْسُمْلا ٌدِحاَسَم اَهِيِفَو

 .ْمِهِدْهَعِب مُهَل ىَفَويف دْهَع مُهَل َنوُكَي ْنَأ اَّلِإ ءاَهِرْيَغ اَلَو َسْئاَنَك

 ءاَمّدْحَأ َنيِمِلْسُمْلِل َناَكَل اَهِئاَِ 9 ٌةسِنَك اًهِوُحَنَو ِةَرِهاَقْلا ضْأب ناك وّلَ
 ه_أآء

 ؟ىراضتلا انكتعأ هدفت قفاتكلا هزه هتك «ةرنعت هزألا نأ

 22"”هالشإلا ٍةَعيِرَش ِرْيَغ ىَلَع ِةَئَس يام وحن اًهِروُمُأ ُهاَلُو ََقَب َةَرِهاَقْلا َّنِإَق

 ٌةَطِماَرَكَو ةيريصنو ٌةيِليِعاَمْسِإ :ِنِطاَبْلا يِف مُمَو ٌةَضِفاَر مُهّنأ َنوُرِهظُي اوُناَكَ
 ُدّرلا يف ُهَفَثَص يِذَلا ِهِباَتِك يِف - ىَلاَعَت هللا همحر - ْنِلاَرَعْلا ْمهيِف َلاَق اَمَك ءٌةييطاَب

 . ضْحَمْلا ٌرْفُكْلا ُهْنِطاَبَو ضْفَرلا مِهَِمْذَم ٌرِهاَظ :مِهْيَلَع

 . "0هَدْعَب ُةَضِفاَّرلا ّمُث ءْمِهِكوُلُمَو َنيِمِلْسْمْلِل َةَواَدَع ِساّنلا ةلقغأ ِءاَلؤَعَو

 |5515 - ”"ه /54]

 اًمَلَو ءِنيّدلا ءادغأ َعَم لِمَ ةَضِ ًةَضِفاَّرلا َّنَأ : :مواشولاب َنوُفِراَعْلا َفَرَع دق 74+

 ىَراَصُنلا تّيِوَقَو ٠ اًيِمْرَأ اًِناَرْصَن َةَرَمَو «اًيِدوُهَي ٌةَرَم مُهَريِزَ َناك ِةَرِهاَقْلا َكوُلُم اوناَك

 َكِيَلوُأ ِةَلْوَد يف رْضِم ضب ةَريِك ٌسْئاَنُك اْوَنَيَو «ينيِمْرأْلا ٌيِناَرْصتلا َكِلَذ ببسي
 . ٌبَدْرِإَو رايد ُهَلَف ٌبَسَو َنَعَل نم :نْيَرْضَمْلا َنْيب َنوُداَنُي اوناَكَو «َنيِقِفاَنُمْلا ةَضِفاَدلا

 بقاعت يتلا «ةليوطلا نينسلا هذه لاوط اهتديقعو اهنيد ىلع ةينسلا رصم تلظ كلذ عمو )١(
 ءمهماكُ باهذب رصم يف ةضفارلا نيد هللا بهذأ دقلو «لايجألا ولت لايجألا اهيلع
 «ةميلسلا لوقعلاو «ةّيكزلا سوفنلا هلبقتت ال ةضفارلا نيدف ؛ءّيسلا مهركذو يقبو
 .ةّيبألا بوعشلاو

 يذلا «نميلاو نانبلو قارعلاو ماشلا دالب نم ةضفارلا نيد ليزُي ْنأ ىلاعت هللا نم سأين نلف
 ءرشلاو داسفلا دالبلا هذه يف هباحصأ اثعو «ةليوط ةنمزأ ذنم حالسلاو لاملا ةوقب هب ءيج

 .ديعبب سيل هرصنو «بيرق ىلاعت هللا ٌجرفف
 . نيملسملل ناتدودل ناتودع امهالكو «ناتفلتخم ناتفئاط امهف قفز



 زك دوا يقرر ا ورا ا تا

 هحتف تح ةيلْقُمْلا نِم ماَّشلا َلِحاَس ىَراَصَنلا َتَّذَحَأ ْمِهِياَيأ يِفَو

 4 9 2 0#“ ع 2

 .نيدلا حالصَو نيدلا رود

 َنوُقِفاَنُم مُهَنِإَف ؛جنرفلا نِم اوُبَلَعَو سيبلب ىَلِإ جنرفلا تءاَج ْمِهِماَّيُأ يِفَو 2 2 2 م 04 3 مسام 0 ع
 4-0 3 #0 5 5 0 هر 2 سر حا > 57

 اوُتَعَبَف ءىَراَصَنلا َنوُلاَوُي مه َنيِذَلا َنيِقِفاَنُمْلا ٌرُصْنَي ال ُهْللاَو ءىَراَصَنلا مُهَئاَعَأَو
 «نيّدلا حالَص هيخأ ِنْباَو ِنيّدلا ِدَسَأِب مُهَّدَمَأَك ةَدِجَنلا َنوُبْلَظَي ٍنيّدلا ٍروُن ىلإ 0 07 7 508 و 20 وقررت جم ه0 < 2 8 0

 اوُبْلَطَف ىَراَضَتلا َعَم ٌةَضِفاَرلا تَماَق ّرْضِم ٍراَيِد ىَلِإ َنوُدِهاَجُمْل ملا ٌةاَرُعْلا تءاج اّمَلَك

 َلَتَق ىّتَح ُنماّنلا اًهُقرْعَي ٌلوُصُف ْتَرَجَو ءَنيِمِلْسُمْلا َنيِدِهاَجُمْلا ٍةاَرُغْلا َلاَتِق

 .َرَواَش مُهَمْدَقُم نيّدلا حاَلَص

 . ُةَعاَمَجْلاَو ُهّنّسلاَو مالسإْلا ُةَمِلَك ٍدالبْلا هِذَهِب ْتَرَهَظ ٍذِئئِيِح نمو

 َناَك دَّقَو ءاَهَرْيَغَو ِةَرِهاَقْلا ىِف سِئاَتَكْلا ٌثاَدحِإ َناك ِهِلاَْمَأَو بَبَّسلا اَذَهِبَ
 م سها < عام عك 01 1 هلال اه ىسإو 5# 3 00 .٠

 َنيِح اَهْيلَع نوملَسملا مهرقأ سئانكلا كلي ْنِكل «ةميِدق سئانك رْضِم رب يف
 اَمَّنِإَو «َنيِمِلْسُم اوُنوُكَي ْمَلَو ىَراَصَن مُهْلُك اوُناَك َنيِحاَلَمْلا َّنأِل ؛دالبْلا اوُحَتَ 2 25 0 يي كر 6. دلال. نل 2 1 - هم د س2 ؟ 0

 : ةضاش دل نوُبلَسُملا ناك

 هد وود < 0 مال هاما مارا نكوع ف لا لك ةسعاا "نحمد
 ٌدِجْسَم اَلَو َنوُمِلْسُم مُهَدْنِع َسْيَلَو ىَراَصَت اًهْلْهَ نوكي يتلا ُهَيْرَقْلا اَذَكَهَو

 ُهَلَعَف اَمُك َكِلّذ راج اًهيِف يِتْلا ْمِهِسِئاَنَك ىَلَع َنوُمِلْسُمْلا مُهّرَكَأ اًذِإَف َنيِمِلْسْمْلِل

 ةتوفلسملا

 الد :هلكت ْنَِنلا َلاَق دّقَك :ْمُهَدِحاَسَم اهب اَْنَبَو َنوُمِلْسُمْلا اَهَتَكَس اَذإ اّمَأَو
 2. ك4 هس سدو ع 8 هاه عوض 00 2 2 قفل ,” . علوم
 .«باذع تيبو ةمحر تيب عمتجي ال) :رخا رثأ يفو «ضْرَأب ناتلبق حلصت

 .٠ ٠ 20 2 سي دم و كا عك 3 3 مرو مه 0

 نب رمعك مهيف هللا َرْمَأ نوميقيو مُهَسِئاَنُك َنوُمِدْهَي َنيِذلا رومألا ةالو ناكف

 00 5 4 17 ايش -_ - هه 03 4 ه-- 2 هم

 مه َنيِذلا َناَكَو «َنيِروُصْنَم َنيِديَّوُم :اًمِهِوُحْنَو ٍديِشَّرلا َنوُراَمَو ٍذِيِزَعْلا ٍدْبَع
 ةئاا حا و الا و ل نمو
 .َنيِروُهَمَم َنيِبولْعَم كِلَذ ٍفالخب

 .(9) دمحأو ل يذمرتلا هأور )000



 د يحيا لل _ 2 ةاهنجلا فاتك

 َلَخَد ٍنيِح نم ْمِهِكوُلُم ىَلَع اوُهَرَمَتَو َنيِمِلْسُمْلا َنْيَب ُنَتِفْلا تَرْثَك اَمّنِإَ
 ِقَُمَتَو ِِياَمْلا ِةَراَروَو ْرِعمْلا ِةَلْوَد يف ةّيِرضِمْلا ٍراَدلاِ 2 الذ َعَم ىَراَصُنلا
 كلذ ِرْيَعَ ةيِرْحَمْلا

 َدْعَي ِةَوْنَعْلا ضْزَأ نِم َةَريِثَك َسِئاَنَك مُهْنِم َنوُمِلْسُمْلا َّدَخَأ دق

 نا يول قرا كلو اقل ني هنو وقل دلع تش الي ف اهل
 . َكِلّذ َرَكْنَأ

 . َنيِمِلْسُمْلا ىَلَع ٌرَّرَض هيف نكي ْمَل اذِإ ٌرئاَج ِةَوْنَعْلا سئاَك َمْدَه نأ َمِلْعَ

 5 نِم َكِلَّد وُحَنَو َنيِمِلْسُمْلا ِةّلِقِل َناَك مُهْنَع ضَرْعَأ نم ٌضاَرْعِإَف

 هلل ٍباَطَحْلا ُنْب ٌرَمُع مُهالْجَأ ىَّنَح ٍدوُهَيْلا ءالجإ نع كي ْيَِّنلا ضّرغَأ اَمُك
 4 -511١[

 ال ٌباَرَح ٌةَسينَك اَهِب ٌةَحاَس ِهِراَد بناتي ٍسّسِق يِنَرْضَن نك : َلْيْسَو 7 ؟:ه5]

 ًةَحاّسلا ٌسِيّسِقْلا ىَرَتْشاَف ءاَهباَرَخ َتْقَو ةيلستلا يع لَ لَو ءاَهَل فْقَس

 .اَهَرَمَعَو اًَهَتاَظيِح َحَّلْصَأَو ةرامعلا يف َةَسيِنَكْلا َلَحْدَأَو اَهَرَّمَعَو

 ٌراَثأ َكاَنُه َناَك نإ ةةسيئكلا قم ةركذ ام فَوخَي نأ هل ينل ةَتاَحأَف

 كلت [وكلمَو وَ م َنوُمِلْسُمْلا ُهحَتَق ماشا ْرَب نق ٠ ماَّشلا ٌرَبِب ٍةَميِدَ ٍةَسيِنَك

 ٍبوُجُو يِف اوُمزاَتَت اَمّنِإَو ِءاَمَلُعْلا قاما اَهُبِيِرْحَت مُهَل َراَجَو ءَسِياَتَكْلا

 [ 4 د0

 ىلع سيخ نأ وجي ال نيِمِلسُملا ّض مر نأ َنيِمِلْسُملا َنب عَ ال

 انيلِإ ْمُكاَحَتَو يمد اَهَمَقَو ول لب اَهْيَلَع ُكْفَوْلا ٌحِصْي د اَلَو ٠ ماَوّصلاَو ِتاَراَيَّدلا

 يلا ٍراَمْكْلا ٍدِباَعَم ىَلَع َنيِمِلْسُمْلا لاونأ نحب ؛ تيك ِفْقَوْلا ٍةَحِصِب ٍةُحِصِب مكن 3

 د عقلا هه ركوة عر حلا هيدر



 1 مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 8ع |

 َنوُسْلَدُيَف «َنيِمِلْسُمْلا ٍلاَوْمَأ ىَلَع ىَراَصّنلا نم ٍباَّتُكْلا ءاَيِتْسا :يِناَثلاَو
 [3051- 4 . نو ٌواَشَي ام ةيملتملا ىَلَع اًهيِف

 ه0

 (نّيعُملا نعل مكحو ءِديِعَولاو ٍدْعَولا صوّصن طورش)
 نيعملا نعل امأو ء«رفكلا نم مهيف امل نسح اًقلطم رافكلا نعل م5ةهده ]|

 [؟894 - 788/ كردتسملا] .ىلوأ هكرتو ءعازن هيفو هنع ىهنيف

 «نيعملا ال «قلطملا نعللا لالخلا هررق يذلا دمحأ نع صوصنملا /5463]
 انإف ؛رانلاو ةنجلاب ةداهشلا ىف لوقن امكو «دعولاو ديعولا صوصن ىف انلق امك

 نمل رانلاو ةنجلاب دهشنو «رانلا يف نيرفاكلا نأو ةنجلا يف نينمؤملا نأب دهشن

 هل دهش وأ صنلا هل دهش نم الإ نيعمل كلذب دهشن الو «ةّئَّسلاو باتكلا هل دهش

 بلطلاو ريخلاو «بلطلا يف نعللاك ربخلا ىف ةداهشلاف «لوق ىلع ةضافتسالا

 الو ءادهش نونوكي ال نيناعللاو نيناعطلا نإ» : كك يبنلا لاق اذهلو ؛مالكلا اعون

 .نعللا دض ةداهشلا نأ امك «نعللا دض ةعافشلاف «'”«ةمايقلا موي ءاعفش

 ةنعل نع 2 هيهنب جتحاو .زوجي ال :يضفارلا ىلع درلا يف لاق مث

 [1120 8*1 ١/ كردتسملا] . اًرامح ىعدُي يذلا لجرلا

 اًضِلاَح ُهّلَمَع َنوُكَي ْنأِب ظوُرْشَم صْخّملل ٍدْعَوْلا صوُصُن ُلُواَنَت ؟4ها#]
 .ةَنسِلِل اقِفاَوُم هللا ِهْجَوِل

 َو اَلْوَأَتُم َنوُكي الأي ظوُرْشَم ٍصْخَّشلِل ٍديِعَوْلا صوُصُن ُلٌواَتَت َكِيَّذَكَو
 .ِناّيْسْنلاَو أَطَحْلا نمت ِةَمَْلا ِِذَهِل اَفَع هللا َّنِإَف ءاَئِطْحُم اًدهَتْجُم

 .(؟594) ملسم هآور 4للز



 تا يي 222 2 ع ٌداَهِحْلا ٌباَّتك

 ٍتاَنَّسَحِب 3 ُلوُرَت دقو ةَبْوّتلاِب َلوُرَت بوُتلا ٌلْهَأ اًهْبكَت اًَهبكَترَي يلا ٌتاَكْيَسَل او

 َمْوَي هلك يلا ٍةَعاَفَت اَمَشِبَو ِْيَلَع َنيِمِلْسُمْلا ةالَصب ُلوَُ دك فكم َبئاَضَمَو ةَيَحاَم

 .ٍرِئاَبَكْلا ٍلْهَأ يف ٍةَماَيِقْلا
 عم ييامو 4 0 ه2

 0 رخو مْلُطلاب َفِرُع نّميِف َنوُراَتْخَي مْلِعْلا ٌلْهَأ ناك اًذَهِلَف

 ةحأ نوعي ال نأ درا تلو اعل ٍرِماَظلا يِف ٌةَحِلاَص ٌلاَمُع

 4© تيا كرش 03 ُةَنَعَل الأ» 0 ا واللا

 نيل امك :؛ ةيعملا نونعلي الو: اناع ةلوُسَوَو هللا هنَعَل نَم َنوُنَعْلَيَف «[18 :دوه]

 دخلا ترش ناكو ارا ىعذت ناك الغر نأ: :ِهِرْيَغَو «يِراَخْبْلا حيحَص» يف

 ُهْنَعْلَت اَل» :لكي ْيِبَنلا َلاَقَك ءّلُجَر ُهَنَعَلَك َةَرَم هب يِتَأَك ُهُدِلْجَي هللكي ْيِبَّنلا َناَكَر

 . 7هلوُسَرَو هللا بحي ُهْنِإَق

 َبِياَصَم وأ ِهِقَيِحاَم ٍتاَئَسَح وأ ّةَبْوَت نِم :ِةَروُكْذَمْلا ٍباَبْسأْلا ٍدَحأِل نّيَعُمْل

 . َكِلَذ ص ةَلوُبْفَم ٍةَعاَمَش وأ ِةَرْفَكُم

 :ِةَمَأْلا َدْنِع راَتْحُمْلاَو

 ٍِصْخّشلل هب ٌعطْقُي ال ٌماَعْلا ٌديِعَوْلاَو ءِديِعَوْلا ٍباَب نِم َهَنْعّللا َّنَأِل َكِلْدَو

 <( هع صلع ثا # ىكد 2<[ هرع صرع عا ل

 [275 - غ7: /ا1/]

 م

 ه5

 قلما ّنِم ٍجِراَحب َسْيَل ُهّنِإَو ءِرْمَحلا ٍبِراَش ِنْعَل ني ُهَرْكُي اَم ) :هلك يراخبلا بّوب دقو قول

 0 اذه هدئسب ركذ مث

 ُعَمْجْيَف هيا َنّيَعُي ْنَأ ِرْيَغ نِم َكِلَّذِب ٍفِصنُمْلا َنْعَل يِضَتْقَي ٌيِراَخُبْلا ٌعيِنَص :هك ظفاحلا لاق
 لوب ني طنب وأ يِداَكلا ىَلع هلي دق بَ الا ّيَمُمْلا نذل ؛ ؛ِنْيَتَحَلْصَمْلا َنْيَب

 اًئِعاَبَو َكِلَّذ ٍباَكِتْرا ِنَع اَعْدَرَو اَرْجَّر هيف َّنِإَف ٍفِصّنُمْلا ىَلِإ َكِلَذ فّرَص اذِإ اَم فالخب يول

 حتف .ها. ىَنّرلا ىَلَع ُتَدِلُج اذ ملا ىَلَع بيلا ِنَع ُيْهَّنلا ِيّوَقُيَو ُهْنَع عالفإلا ىَلَع ِهِلِعاَفِ

 .(85 /15) يرابلا



 نو مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت قم ا
 00 م ا ا ا ا اا تس سس

 (ةباش ('0[ام] وأ اّمَّمَِذ وأ اًرفاك ناك اذإو سطاعلا تيمشت

 :امهدحأ :ناظفل هلك يبنلا نع يور هنإ :يضاقلا لاق /54هه]

 هللا رفغي» :هبارصو :لاق اذك "”هللا مكمحري» :يناثلا "هللا مكيدهي»

 عملو /# كردتسملا] .نيدلا يقت خيشلا هلاق *'«مكل

 :برح لاقو «هتمشت الو ةباشلا لجرلا تمشي ال :ميمت نبا لاق /54هو]

 اهقطنتسي نأ دارأ نإ :لاقف تسطع اذإ ةأرملا تمشي لجرلا :دمحأل تلق

 ءاهتمشي نأ سأب الف كلذ دري مل نإو «ةنتف مالكلا نأل ؛الف اهمالك عمسي

 [؟89/ كردتسملا] .ةباشلا يف مومع هيف :نيدلا يقت خيشلا لاق

 بحتسي ال هنأ ىلع دمحأ صن دقو :نيدلا يقت خيشلا لاق 2551: ]

 [؟9/٠8 كردتسملا] . يمذلا تيمشت

 ه2

 (مهاضرم ةدايعو مهتيزعتو مهتئنهتو رافكلا ىلع مالسلا)
 ءاملعلا ةماع دنعو انباحصأ دنع هيلع درلا بجو مهدحأ ملس اذإ 54311

 [؟9/٠8 كردتسملا] .درلاب ذل هنع ثيداحألا ةحصل

 هيلع دري هنإف ملسملا ىلع يمذلا ملس اذإ :نيدلا يقت خيشلا لاق 55535 ]

 .سأب الف اًلهسو اًلهأ :لاق نإو ءهتيحت لثم
 هل نميف دواد وبأ لقن «ءلامتحا ةجاحلا يفو «مالسلاب ةءادبلا مرحتو

 هيلع صن ؟كلاح وأ ؟تحبصأ وأ ؟تنأ فيك :هلثمو «ينبجعي ال :هيلإ ةجاح

 . ””انخيش هزوجو

 .اهفذح باوصلا لعلو «لصألا يف اذكه )١(
 .(5775) يراخبلا هاور (')

 .(494) دمحأو 2(؟1701) يمرادلاو :(779) يذمرتلاو «(6078) دواد وبأ هاور (؟)

 .ىنابلألا هفّكضو :«(71*6) دواد وبأ هاور (54)

 .(عماجلا) . .خلإ .. .تنأ فيك :هلوق ينعي (5)



 ب | ٌداَهِحَلا ٌباّتِك
 د

 الف هل هسنؤي امم مالسلا ريغ مالكب هبطاخ نإ :نيدلا يقت خيشلا لاقو

 [؟ 51١/8 كردتسملا] . كلذب سأب

 دجسملا مهلوخدو «مهتيزعتو مهتئنهتو «ةمذلا لهأ ةدايع زوجت 5
 .مالسإلا ءاجرك ةحجارلا ةحلصملل

 [؟8/١51 كردتسملا] .مالسإلا هيلع ضرعيو يمذلا داعي :ءاملعلا لاق

 هه

 (مهيلع طورشلا نم)
 نم اذه نإف ؛ناضمر راهن يف لكألا راهظإ نم ةمذلا لهأ عنمي 15

 .مالسإلا نيد يف ركنملا

 تقو ال مالسإلا راد يف مهنيد رئاعش نم ءيش راهظإ مهل سيلو

 .كولملا ءاقل دنع الو ءاقستسالا

 ءعبنيلاو «ةماميلاو ةنيدملاو «ةكم وهو ءزاجحلا يف ماقملا نم نوعنمُيو

 .ناعمك ماشلا نم ناوصلا ةبقع وهو ىنحنملا نود امو اهوحنو «كوبتو «كدفو

 .هدهع ضقني انمكح مازتلا وأ راغصلا وأ ةيزجلا لذب يمذلا ىبأ نإو

 [؟57  ؟١81/ كردتسملا]

 .دمحأ بهذم وهو «'””ملسأ ولو لتقي لَك لوسرلا باس 75435 ]|
 [147 /8 كردتسملا]

 لهأ ناعأ وأ مهيلع سسجت وأ نيملسملا ىلع قيرطلا عطق نم 5533|

 كلذ وحنو برحلا راد ىلإ مهب بهذو مهرسأ وأ نيملسملا يبس ىلع برحلا
 [7147/* كردتسملا] .ملسأ ولو لتقي اذهف :نيملسملا ىلع ةرضم هيف امم

 ولو «مهمالسإب هللا عفنو هلك لوسرلا اوبس نيذلا نامزلا اذه يف رافكلا نم ريثك ملسأ دقلو )١(
 .مالسإلا يف لوخدلا نع مهريغلو مهل ّداص مظعأ اذه ناكل مهانلتق

 بترت اذإ طقست تابجاولاف ءاّيعرش اًبجاو :ملسأ ولو ِةقك لوسرلا ّبس نم ّلتق ناك نإو
 .ةعيرشلا دصاقم هقف نم اذهو ءاهب نايتإلا نم مظعأ دسافم اهيلع



 هلل مالسالا خيش لئاسرو قواتف بيرقت م بم

 هدتتت7”- ب بت -_- تس يت نح7ا 4 هج

 مهو «مالسإلا دالب ىلإ نيلخادلا راجتلا ىلع رمألا يلو طرش اذإ /75459]

 زاج نيملسملا راجتل مهنم برحلا لهأ هذخأ ام اونمضي نأ برحلا لهأ نم

 مل ام نامض وأ لوهجم نامض هنأ هتياغ نأل ؛اًحيحص اًطرش ناكو كلذ

 رجاتلا ىلع بجي ام نماضلا نمضي نأ وهو ,ءقوسلا نامضك وهف «بجي

 ةفينح يبأو دمحأو كلام ءاملعلا رثكأ دنع زئاج اذهو «نويدلا نم سانئلل

 :فسري] 6( ٌميِعَر هي أنأو ريِعَب ُلَمح يب هج نَمِلَوظ :هلوق يف امك «مهريغو
 ءدحاولا صخشلاك مهف اًضعب مهضعب رصني ةعنتمملا ةفئاطلا ءالؤه نألو 7”

 نيملسملل اوذخأي الأ طرشب مالسإلا دالب نولخدي مهراجت نأ اوطرتشا اذإف

 زاج راجتلا لاومأ نم ذخؤي نومضملاو ءهل نيئماض اوناك هوذخأ امو ءائيش

 ؟ذخوأ مالع دمحم اي :لاق نيح يليقعلا ريسألل لي يبنلا لاق اذهلو ؛كلذ

 نم كلذب لانيل هسبحو ِهي يبنلا هرسأو '"فيقث نم كئافلح ةريرجب» :لاقف

 [؟1437 747/9 كردتسملا] .هدوصقم هئافلح

 .نيملسملا قافتاب زاج انم هورسأ نم صيلخت لجأل اًييرح انرسأ ول /75434]

 ائيلع اودري ىتح يبرح لام انذخأ ولو ءانريسأ اودري ىتح هسبحن نأ انلو

 .زاج نامألا دقع يف كلذ مهيلع طرتشا اذإف ءزاج ملسمل هوذخأ ام

 [7 57 /# كردتسملا]

 «نيملسملا رايد يف مهنيد رئاعش نم ءيش راهظإ ةمذلا لهأل سيل /543]

 راهظإ نم نوعنميو «بئاونلا ءيجم تقو ىف الو ءاقستسالا تاقوأ يف ال

 نم مهعنم رمألا يلو ىلعو «مهتالصو ةءارقلاب مهتاوصأ نوعفري الو «ةاروتلا

 [7 17 / كردتسملا] .كلذ

 نيذاربلا اوبكر ولف «ليخلا سنج بوكر نم ةمذلا لهأ عنمُي ال 55

 [؟ 17 /* كردتسملا] .عنم الف ةفصلا هذه ىلع لاغبلاو اهيف ةنيز ال يتلا

 )١( ملسم هاور )151(.



 06 دايجلا تاج

 :ءاملعلا لاقو «نيملسملا مهناريج ىلع ناينبلا ةيلعت نم نوعنمي م7496 ]

 [7 27/9 كردتسملا] .بجاو

 هلي يبنلا دهع ىلع تحتف يتلا ربيخ ضرأك  نوملسملا هحتف ام /5479]

 تحتف ةليلق عضاوم الإ قارعلا داوسكو اهندم ضعبو ماشلا ضرأ ةّماعكو

 نينمؤملا ريمأ ةفالخ ىلع ةونع تحتف ميلاقألا هذه نإف ؛رصم ضرأكو اًحلص

 يورو ءاًحلص تحتف اهنأ رصم ضرأ يف يور دقو يَ باطخلا نب رمع

 نولمأتملا ءاملعلا هركذ ام ىلع ء.حيحص نيرمألا الكو «ةونع تحتف اهنأ

 اهلهأ ضقن مث ءاححلص اّلوأ تحتف اهنإف ؛بابلا اذه يف ةحيحصلا تاياورلل

 شيجب هدمأف هدمتسي اهو باطخلا نب رمع ىلإ صاعلا نب ورمع ثعبف دهعلا
 هحتف امف  ..ةونع يناثلا حتفلا نوملسملا اهحتفف ماوعلا نب ريبزلا هيف ريثك

 سوفنلا نم هيلع اولوتسا ام مهكلم امك .هايإ هللا مهكلم دقف :ةونع نوملسملا

 .ٌَراقعلاو لوقنملاو لاومألاو

 رئاسو مهعرازمو مهقاوسأو مهنكاسمو رافكلا دباعم راقعلا يف لخديو

 عاتملاو ناويحلا نم هعاونأ رئاس لوقنملا يف لخدي امك «ضرألا عفانم

 .دقنلاو

 ام نإف ؛نيملسملا كلم نع اهجورخ يضتقت ةصاخ رافكلا دباعمل سيلو

 اًثدحم وأ اًلدبم نوكي نأ امإ :تادابعلا نم اهيف لعفيو لاوقألا نم اهيف لاقي

 .هعرش ام دعب هنع ىهن هللا نوكي وأ ءطق هللا هعرشي مل

 هلل هلك نيدلا نوكي ىتح رفكلا لهأ داهج هنيد لهأ ىلع هللا بجوأ دقو

 قحلا نيدو ىدهلا ىلإ لطابلا مهنيد نع اوعجريو ءايلعلا يه هللا ةملك نوكتو

 نع ةيزجلا اوطعيو «هيلع همالسو هللا تاولص نيلسرملا متاخ هب هللا ثعب يذلا

 [155- 542/7” كردتسملا] .نورغاص مهو دي



 ُهْنَاص مالسالا خيش لئاسرو قواتق بيرقت عمل

 فالخ هيف ؟مهيديأب دباعملا ءاقب عم ةمذلا دقع مامإلل زوجي له 6549؟]

 :ةعبرألا ةمئألا بهاذم يف فورعم

 اهنع نيملسملا كلم جارخإ هنأل ؛مهل اهكرت زوجي ال :لوقي نم مهنم

 .ميدق دهع الب رفكلا رارقإو

 امك «ءكلذ ةحلصملا تضتقا اذإ اهيف مهرارقإ زاوجب :لوقي نم مهنمو

 نكاسملا ىلع رافكلا نودشارلا ءافلخلا رقأ امكو ءاهيف ربيخ لهأ ِهي يبنلا رقأ

 .دياعملاو

 نم مهنم «راقعلا نم اهريغ مكح سئانكلا مكح :لاق لوألاب لاق نمف

 مامإلا ريخي نم مهنمو «ةياور يف دمحأو هنع روهشملا يف كلامك هءاقبإ بجوي

 ةفينح يبأ بهذم وهو نيرثكألا لوق اذهو «ةحلصملا بسحب نيرمألا نيب هيف
 ربيخ فصن مسق ثيح لي هللا لوسر َةَّنُس تلد هيلعو «هنع روهشملا يف دمحأو

 .نيملسملا حلاصمل اهفصن كرتو

 نوكلمي ال مهنإف ءرهظأو هجوأ هلوقف مهيديأب اهرارقإ زاوجب لاق نمو
 كرت ام نوكلمي ال مهنأ امك ءهلام لجرلا كلمي امك دباعملا باقر رارقإلا اذهب

 هيف مهرقأ ام ربيخ لهأ كلمي مل امك «يعارملاو قاوسألاك ةكرتشملا مهعفانمل

 سيل اهب نوعفتني مهرارقإ درجمو «دباعملاو نكاسملا نم هي هللا لوسر

 هيلإ ملس وأ هتلغب عفتني لاملا تيب راقع ضعب ملسملا عطقأ ول امك ءاكيلمت
 سئانك نم هيف اورقأ ام لب ؛هل اًكيلمت كلذ نكي مل هب عفتني طابر وأ دجسم
 اهعزتنا امك «ءكلذ ةحلصملا تضتقا اذإ اهنم اهعازتنا نيملسملل زوجي ةونعلا

 نوملسملا بلط دقو ءاهيف مهرارقإ دعب هرمأب ربيخ لهأ نم ِهْكي يبنلا باحصأ
 ةونعلا سئانك ضعب ىراصنلا نم اوذخأي نأ كلملا دبع نب ديلولا ةفالخ يف

 رقأو دلبلا لخاد يتلا ةسينكلا مهئاطعإ ىلع مهوحلاصف «قشمد جراخ يتلا

 لهأ نم هرصع يف هعم نمو ''”نيدشارلا ءافلخلا دحأ زيزعلا دبع نب رمع كلذ

 )١( ىلاعت هللا همحر هنامز لهأ لدعأو دهزأو ملعأ نم ناك دقف ىل ٌقحو فيرشلا فصولا اذهب هفصو .



 لل ُداَهِحَلا ٌباَتك

 هبناج ىلإ يتلا ةسينكلاب قشمد عماج اوديزي نأ اودارأ امل نيملسملا نإف ؛ملعلا

 ةضواعملا ىلع اوحلطصاف ءاّرهق اهذخأ مهل نكي مل حلصلا سئانك نم تناكو

 ةسينك نع اًضوع رارقإلا كلذ ناكو ءاهعازتنا اودارأ ىتلا ةونعلا سئانك رارقإب

 [؟44 - ؟80//* كردتسملا] .ةونع اهذخأ مهل نكي مل يتلا حلصلا

 نع اضف مهنم حلصلا سئانك ذخأ زاج :مهدهع ضقتنا ىتم 4
 نإف ؛دهعلا اوضقن امل ريضنلاو ةظيرقل ناك ام ٍكَجي ىبنلا ذخأ امك ةونعلا سئانك

 نم رصم لهأ ضرقنا ول كلذلو ؛ىلصألا رفاكلا نم اًلاح أوسأ دهعلا ضقان

 مهراقع عيمج نيملسملل ريصي هنإف مهدهع يف لخد نم قبي ملو راصمألا

 أدتبملا دهعلاك ناك مهريغل ةمذلا تدقع اذإف ءاّئيف اهريغو دباعملا نم مهلوقنمو

 ام ةلزنمب مهرقي ال نأ هلو ,دباعملا يف مهرقي نأ ةمذلا مهل دقعي نمل ناكو

 ملو «نيملسملا عامجإب زاج كلذ مده هحتف دنع مامإلا دارأ ول هنإف «ءادتبا حتف

 يف لخدت مل اذإو «هئاقب زاوج يف اوفلتخا امنإو .همده زاوج يف اوفلتخي

 .نيملسملا حتف لبق اًميدق مهدباعم نم ناك اميف همكح باوجلا اذهو

 عّيبلا ثادحإ نم نونّكَمُي الو «هتلازإ بجي هنإف كلذ دعب ثدح ام اّمأ

 :هنع ةروهشملا طورشلا يف هن باطخلا نب رمع مهيلع طرش امك « سئانكلاو

 الو اًريد الو ةعموص الو ةسينك اهلوح اميف الو مالسإلا نئادم يف اوددجي الأ)

 دمحأ هاور 2”(دحاو دلبب ناتلبق نوكت ال» :ِةكَي هللا لوسر لوقل اّلاثتما ؛(«ةيالق

 ةسينك ال :لاق هيَ باطخلا نب رمع نع يور املو «ديج دانسإب دواد وبأو

 .مالسإلا يف

 «ىرقلا يف مهروهمج بهذمو ءراصمألا يف ةعبرألا ةمئألا بهذم اذهو

 نب رمع لثم هب لمعيو كلذ ذفني نيملسملا رومأ ةالو نم هللا هقفوي نم لاز امو

 .ينابلألا هفّعضو «0075) دواد وبأ هاور )١(



 هنا مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت قم ىلع
 -35952590959595544552555555201000-25-2بجلا "يح

 ا مولا دودطتملا ا

 .اهريغو ءاعنصب اهمدهف

 مدهت نأ ةّنَّسلا نم :لاق هنأ يرصبلا نسحلا نع دمحأ مامإلا ىورو

 هتفالخ يف ديشرلا نوراه كلذكو .ةثيدحلاو ةميدقلا راصمألا يف يتلا سئانكلا

 باتكلا لهأ مزلأ امل لكوتملا كلذكو «ءدادغب داوس يف ناك ام مدهب رمأ

 مهتبوجأب ثعبف هوباجأف عيبلاو سئانكلا مده يف هتقو لهأ ىتفتسا رمع طورشب

 ةباحصلا نع راثآلا ركذو قارعلا داوس سئانك مدهب هباجأف دمحأ مامإلا ىلإ

 هترصم رصم اميأ :لاق هنأ اه سابع نبا نع يور ام هركذ اممف د

 هنف“اوتبي نأ .- ةمذلا لهأ : ينعي - مجعلل سيلف - نيملسملا :ىنعي - برعلا

 هترصم رصم اميأو ءاّرمخ هيف اوبرشي الو ءاّسوقان هيف 50 9 «ةسيئك

 اوفوي نأ برعلا ىلعو ءمهدهع يف ام مجعلل نإف برعلا ىلع هللا هحتفف مجعلا

 [؟١5  ؟48/* كردتسملا] .مهتقاط قوف مهوفلكي الو «مهدهعب

 0 م 8 . --ّ» .٠ 15 ٠

 ام مر مهلو ءٌةعيب هيف اونبي نأ مجعلل سيلف برعلا هرّصَم رْضِم لك ؟4اه]
 ءرثكألا هراتخا ءامهعنم :هنعو «تمدهنا اذإ اهؤانبو :؟'"هنعو ءاهنم ثعشت

 ىلعأ ال :لاقو «ةيفيكلا يف ولو :انخيش لاق «ةدايزلا عنمك ؛ةريبه نبا هلاق

 [؟١5 - 56٠١ /* كردتسملا] . اًقافتا عسوأ الو

 هللا دبعي نم عنم مهل سيل ةمذلا لهأو ءدحأل اكلم تسيل سئانكلا ةننفلا

 .هيلع مهانحلاص انأل ؛اهيف

 [؟١51/" كردتسملا] "نيا مظعأ :نيلفاغلا نيبو مهنيب دياعلاو

6 52 

 .دمحأ مامإلا نع :يأ )١(

 نمم اًرجأ ٌمظعأ :نيملسملا نم نيلقاغلا نيب وأ رافكلا نيب هركذيو هللا دبعي يذلا :يأ (5)



 0 م داك اك

 (دهاشملاو روبقلا روزي نمل الو «جاح اي :مهسئانك رئازل لاقي ال)

 جاح اي :مهل لاقي لهف سدقملا تيب ةسيئك ةمذلا لهأ راز اذإ /ة+ ]|
00 

 ؟هلثم

 نأ دقتعا نمو «مارحلا تيبلا جاحب اًهيبشت كلذ مهل لاقي نأ يغبني ال

 «لتق الإو بات نإف «باتتسي دترم وهف اًملسم ناك نإف ءرفك دقف ةبرق اهترايز
 لاق نمو ءاّدترم راصو رفك دقف رصأ نإف ءكلذ فرع مرحم كلذ نأ لهج نإف

 هيف يذلا مالكلا اذه لثم نع هعدرت ةغيلب ةبوقع بقاعي هنإف جاح اي :مهدحأل
 كلذل ميظعت هيفو «مارحلا هللا تيبل نيدصاقلاب سئانكلل نيدصاقلا هيبشت

 نيملسملا دايعأب ىراصنلا دايعأ هبشي نم ةلزنمب وهو «ةسينكللو ينارصنلا
 ناميإلا لهأب باتكلا لهأ نم اورفك نيذلا هيبشت هيف امم كلذ لاثمأو ءاهمظعيو

 “/101١[ كردتسملا] 2 .[*ه :ملقلا] 4( َِمِزبْلَك ندا ُلَمبَتْْأأط : ىلاعت لاق دقو

 هركذ «ىلوأو ةايحلاك اًرهاظ اًرييمت انروبق نع مهروبق زييمت مزلي /5494]

 ؛بقللا اذكو ءهللا دبع يبأو ءمساقلا يبأك ؛نيملسملا ةينكب اونكتي الأو انخيش

 .هوحنو «نيدلا زعك

 بوكرو يمرلاو ٍناعطلاو ةلئاقملا مّلعتو هدي لفعلاو جالب لمحت نيو

 [؟5؟ /" كردتسملا] . ليخلا

 نيملسملا لاومأ ىراصنلا تقرحأ املو :ك ميقلا نبا لاق /5495]

 اوداكو «هترانم اوقرحأ ىتح مظعألا مهعماج قارحإ اومارو مهرودو ماشلاب

 هيلع اوؤطاوو ىراصنلا نم كلذب ملع نم ملعو ءهلك قرتحي نأ هللا عافد الول

 هرضح نم رمألا يلو مهيف ىتفتساف رمألا يلو هب اوملعي ملو هب اوضرو هورقأو
 ء«هوجولا نم هجوب هيلع ناعأو كلذ لعف نم دهع ضاقتناب هائيتفأو ءاهقفلا نم

 لب ءريسألاك هيف مامإلل رييخت ال اًمتح لتقلا هّدح نأو ءهيلع رقأو هب يضر وأ

 ةمذلا تحت وه نمم اًّدح ناك اذإ لتقلا طقسي ال مالسإلاو ءاّدح هل لتقلا راص



 هداك مالسإلا خيش لئاسوو قواتف بيرقت بع |
 1 صل ا 22222 2 2 فم ١ و

 الو هلامو همد مصعي مالسإلا نإف ملسأ اذإ يبرحلا فالخب ؛هللا ماكحأل اًمزتلم

 هل ملسأ اذإ دهعلل ضقانلا يمذلاو ءمكح هل اذهف ءمالسإلا لبق هلعف امب لتقي

 .هلوصأو دمحأ مامإلا صوصن هيضتفت يذلا وه هانركذ يذلا اذهو ءرخآ مكح

 .عضوم ريغ يف هب ىتفأو ءهحور هللا سدق ةيميت نبا مالسإلا خيش هيلع صنو
 [؟01 7017/7 كردتسملا]

 .راغصلا نم هنأل ؛ هدهع ضقتنا نيملسملل اًناويد مهنم ىلوت نم [؟:+خ]

 [؟67 7/9 كردتسملا]

 سيلف اهب مظعي يتلا صئاصخلا نم رافكلا دايعأ يف لعفي ام لك /5441]

 ,"”«مهنم وهف موقب هبشت نم» :ُلك يبنلا لاق ءاهنم اًئيش لعفي نأ ملسملل
 . 0«انريغب هبشت نم انم سيل» :ِةلك لاقو

 نم اًئيش اورهظي الأ باتكلا لهأ هو باطخلا نب رمع طراش دقو

 امك كلذ نع مهيهن ىلع نوملسملا قفتاو ءاهريغ الو دايعألا ال رافكلا رئاعش

 كلذ دصقي مل وأ مهب هبشتلا ملسملا دصق ءاوسو «نينمؤملا ريمأ مهيلع هطرش

 ام لكو ءمهصئاصخ نم وه ام لعفي نأ هل سيلف ءاهدوعت يتلا ةداعلا مكحب

 «مهدايعأ صئاصخ نم وهف كلذ وحنو ماعطو سابلب مهديع صيصخت هيف
 .نيملسملا نيد نم كلذ سيلو

 نع دئازلا ماعطلا ةعنصو «تاركنملا نم ىراصنلا ديع موي نيزتلا كلذكو

 يف ماعطلا ىلع سانلا عمجو «مئالولا لمعو ..نايبصلا ليحكتو «ةداعلا

 هنإف اهتكرب ايجار ىلاعت هللا ىلإ اهب برقتي رومألا هذه لعف نمو ءمهديع
 لجر مظع ول امك .ىراصنلا ناوخإ نم اذه نإف ؛لتق الإو بات نإف باتتسي

 نسح :دواد يبأ حيحص يف ينابلألا لاقو (مها5١5) دمحأو 56 رفا دواد وبأ هاور قلل

 ' . حيحص

 .ينابلألا هنّسحو .«(؟5546) يذمرتلا هاور (؟)



 م6 9 ُداَهِحْلا ٌباَتِك

 دترم رفاك وهف اذه لعف نم نإف ةيدومعلاب دمعتو «قرشملا ىلإ ىلصو بيلصلا

 مالس عم إو اعرش .: .مالسإلا كلذ ذأ نإو اًعرش هلتق بجي

 .هريغ يفو هيف تقو لك يف مارح هنإف هيف رامقلا امأو

 . كلذ وحنو هيف روخبلا كلذكو

 امم ءيش هيف لعفي الو «هريغ ىلع ةيزم مهديع مويل سيلف :ةلمجلابو

 .هب مه هنوزيمي

 امك «ءاملعلا نم ريثك ههرك دقف مهتفلاخمل اًدصق لجرلا هماص ول نكلو

 ؛ هو مهريغو «لبنح نب دمحأو «يرصبلا نسحلاو .كلام نب سنأ نع يور
 ال مه اوناك نإو ءاهل ميظعت عون موصلاب رافكلا دايعأ صيصخت نم نأل

 اوناك دوهيلا نأ ىرت الأ ؟هنولعفي ام سنج نم ميظعتلا ناك اذإ فيكف هنوموصي

 لَك يبنلا رمأو ءهيف رورسلا نورهظيو هنوموصيف اًديع ءاروشاع موي نوذختي

 هبوجو طقس ناضمر ضرف املف ءناضمر ضرفي نأ لبق ةدحاو ةرم همايصب

 هنوذخَّتي ىراصنلاو دوهيلا نإ هل ليق امل لَك يبنلا نإ مث اًبحتسم هموص يقبو
 :ملعلا لهأ رثكأ لاقف :؛''”«عساتلا نموصأل لباق ىلإ تشع نكل» :لاق اًديع

 نع ىهن امك «موصلاب ءاروشاع موي صخي الئل ؛رشاعلاو عساتلا موص هدارم

 «'"'”«هدعب اًموي وأ هلبق اًموي اوموص» :لوقي ناكو ءموصلاب ةعمجلا موي دارفإ
 الو دوهيلا فلاخيل همايصب رمأ ناك نأ دعب ءاروشاع يف اذه لعف ِةلَي وهو

 قافتاب موصلا ريغ هيف عرشي مل ءاروشاع نأ عم اذه «هميظعت دارفإ يف مهكراشي
 [151- 7554/8 كردتسملا] .نيملسملا ءاملع

 ه2

 .1. . . تيقب نئل» : ظفلب ء(2١11) ملسم هاور قلل

 . حيحص هدنسو اًموقوم يورو «فيعض هدانسإ )5١948(: ةميزخ نبا حيحص يف ينابلألا لاق (0)



 هناك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ٍ مو !

 (ةّيصربقلا ةلاسرلا)
 نم ءميِحَّرلا ٍنَّمْحَّرلا هللا مشي 0 يل لا

 ِءاَسّْوُر نِم ُهُتياَنِع هب ظوُحَت نّمَو ِهِتْلِم مالم ٍميِظَع ناوجرس ىلإ ةّبِْيَت نبا دّمْحَأ

 نَم ىَلَع ٌماَلَس عانت ٍباَّنُكْلاَو ارماني لاو نيييسملا ءاكطْعَو ٍنيدلا
 موك ها

 َناَرْمِع َلآَو َميِهاَرْبإ هَل َوُه اّلِإ هَلِإ ال يِذَّلا هللا مُكيَلِإ ُدَمْحَت انإَف :ُدْعَب ام

 ِهِتاَلَّصِب ٌصْخَيَو « د نان رس لا

 ٍدخأب اوُصحخ َنيِذّلا مَمأْلا ُةَداَقَو قَْكْلا ُةَداَس مُه َنيِذَلا ْذَعْلا يلوأ ِهِماَلَسَو
 ل ع نسر ها حوت 0 قائيملا

 ِهتَمْكِحَو ِهِتَئيِشَم َراّن مف َرْهظَأَ يرش َقِئاَلَحْلا َقَلَح هللا َّنِإَف :ُدْعَب

 . هتّداَبِع وه هب ب مُهَرَمَأ اًميِف ُهَل اوُقِلُخ يِنَلا ٌدوُضصُفَمْلا 0 «هتّمْحَرَو

 ٌةَمْحَر ُهاَنآ َميِقَتْسُمْلا ُهَطاَرِص هللا ُهاَدَه نَمَك ٌهنَبَحَمَو ُهُتَِرْعَم َوُه َكِلَذ ْلْضْأَو

 َلَجَوْلاَو هوْيَلِإ َةَباَنإْلا ُهَقَرَرَو ءاَيلُعْلا ِهِتاَفِصَو ءىَتْسْحْلا ِهِئاَمْسُأَي َةَفِرْعَمَو ءاّمْلِعَو

 7 ءاهراكوأ ىلإ روُستلا َنيِنَح إن هل لاَ هَل َحوُشْحْلاَ هر

 نمل ةنيذ نلخأو 6 كفوا ةفوو ضر كاز لإ ديفا هوما يضلا كلك رك
 م

 هورقل ا م قِلاَح ءِنيّدلا مْوَي ِكِلاَم َنيِرَخَآلاَو َنيِلَوَأْلا تر هَل ُةَرِخآلاَو يثدلا

 ْنُك هَل َلوُقَي : ْنَأ اًعْيَش َاَرأ اذ هرم يِذَلا ٍةداَهَّشلاَو ٍبْيَْلا ٍمِلاَع ءدورِصبت ال اَمَ
 ملل

3 

 7 ءِنَمَيْلا نضر نم 3 نامل ٌقيِلَصْوَمْلا مَئاَح نَع َنوُيِراَوَحْلا َرْبْخَ دَقَو

 ٍقالطإ ىلع اهيف هثحي صربق كلم ىلإ فك ةيميت نبا مالسإلا خيش اهلسرأ ةيصربقلا ةلاسرلا )١(
 .نيملسملا ىراسأ

 «ُكِلُك اهب وهف ةيراجلا هذهبو رمألا اذهب فِلَك :ءيشلاب عاليإلا : ثلكلا :نيعلا بحاص لاق (؟)
 .ها .هتْفّلكتو رمألا اذه ٌتفِلَكو

 .هاَفلَت َكْضْمُب اَلَو ءاَمَلك َكُبُح نكي اَل» :مهلوق هنمو :تلق



 ب ْ ُداَهِجَلا ٌُباَتِك

2 5 
 «ليوُأَتلاَو ٍتاَنيبْلاِب ٌءيِجَي ُهَّنَأ ُحِبِسَمْلا َرَبْخَأَو ءُكْيَّسلا َوُهَو بدأ ٍبيِضَقِب ثَعْبي

 .ٍلاَْمألا َءاَج َحيِسَمْلا و

 .هْحْرَش ُلولطَي ُباَب ادعو 0
 ةئاّيدلا نم ُهَدْنِع اَم دلي ابل ول ال لفعل 0 - ام

 ””يسدقملا ِساّبَعْل اَبأ َحْيَّلا تير َقَرَكاَذُمْلا ِبَلَطَو ملِعْلا َِّبَحَم ةبَحَمَو ل تلاد
 . ْمِهوْحَنَو ماو و اًرِكاَشَو ِهْيَلَع ِهِلاَبقإَو َةقلمَلَو ِهِقْفَر نِم : د

 2 م سرس هس 2 2 مَ هغ خخ 21 2 25 .

 اًيندلا َريخ كَل هللا َعَمَجي ْنَأ بحنتو ءدَحَأ ُلُكِل َرْيَخْلا بحت ّمْوَق ٌنَحَنَو

 0 خآَلاَو

 ىلإ 0 1 0 كو َقْشَمِد ىلإ ُهَعاَبْنَأَو نازاغ ٍِلوُعَمْلا ُمّدَقُم َمِدَق اّمَلَو

 اوُم ومر 0 ؛ُهوُلَعَف اَمب َنوُنِوْؤُمْلاَو َُلوُسَرَو هللا َضْرَي ْمَل ْنِكَ ,مالْسِإلا

 لب ال 5 وي ٌُلوُصُف ِمُهَعَم يِل ىَّرَجَو هئاَرَمأِبَو هي تعم دَقَو ءىللا َنيِد

 نإ ردت ني ىلع ا ل هلدأَك ؛ 0 ل را

 ُن 0 1و ةمتْسَي نت هلع رعي كت لا نينا صنن داك ىلع

 و

 َداَرأ يِذَلا رثآلاب هاك ينربخَأَ ءلِجاَسلا ٍةَيِحاَت ىلإ ْمُكّلُسُر تعا ا أ ضاع

 اًنَدلا َّن َناَكَو ءِروُرْغْلاِ ْمُكاَنَم ُتْيَح « هيف ُهَنْيَبَو ْمُكَنْيِب َلُحْدَي نأ مم كاف

 .ُهَل ةَناَهِإَو سيِس ٍبِحاَصِل ةَميِتَّش ِساَّنلا مظْعَأ

 نم 0

 .كلملا :ينعي (؟) .هسفن : ينعي )١(
 .ةيدف وأ ةعافشب هحارس قلطأ دقو ءكلملا اذه دنع ىرسألا دحأ ()

 ىلع اوتومي نأ نوئمتيو «سانلل ةيادهلا نوبحُي ءامحر «ةعامجلاو َةّنّسلا لهأ مه اذكه (:)

 .مهعم ةظلغلا ٌةحلصملا ضتقت مل ام «نيملسملا ريغ عم مهمالك يف نوقفريو «مالسإلا
 .نيملسملا دض راتتلا عم لتاق «ىراصنلا نم هنأ رهظي (5)

 . ٌسيس ٍبِحاَصل :يأ (3)



 .مُهْنَع ٌبَذلاَو مِهْيَلإ ٍناَسْحِإْلاب ْمُكيَلِم َلْهَأ ُلِماَعُ انك اّنِإَف :اَذَه َعَمَو

 ىَرْسَأْلا ٍقاَلظإ يِف َراَتَّتلا تْبَطاَخ اّمَل يّنَأ مُهّنُك ىَراَصّنلا َفَرَع دَقَو
 . َنيِمِلْسُمْلا ٍقالظإب َحَمَسَق ْمهيِف َياَلْؤَم تّبَطاَحَو ءهاشولطقو نازاغ مُهَقَلْظأَو

 :نوقلطب ال ءالؤه سذقلا نب اتذخحا ئواضت انعم وكل 0 لا
 ؛انيمِذ ّلْهَأ مُه يذلا ئَراَضُتلاَو ٍوَوُهَبْلا نه م ْكَعَم نّم ٌعيِمَج لب :ُهَل

 هل ا
 هقك وك
 .هللا َءاَش نم ىَراَصَتلا نِم اَنُقَلْظَأَو

 .هللا ىَلَع ُءاَرَجْلاَو انْناَسْحِإَو اَنَْمَع اَّذَهَق

 انَتَمْحَرَو اًنَتاَسْخِإ ٍدَحَأ ّلُك ُمَلْعَي ىَراَصُنلا نِم اَنيِديَأِب يِذّلا نْبّسلا َكِلَّذَكَر
 اَمَو َةاَلَّصلا» : ِهتاّيَح رخآ يف َلاَق ُتْيَح َنيِلَسْرُمْلا ُمَتاَح اًناَصْوَأ اَمَك ؛ مهب اَنتكََرَو

 ."0«هكُناَمُيَأ ْتَكلَم

 402 ارييأو امو انيكسم هييْح لع ماظل وُممظيَو» :ِهِباَتِك يِف ىَلاَعَت هللا َلاَق
 .[48 :ناسنإلا]

 مُهْعواَحُن ْمَلَك ءَوّلِمْلا ِهِذَه ىَلِإ مِهِباَسِتْناَو ِةَّلِمْلا ِهِذَهِل ٍراَتَتلا ٍعوُضُخ عَ

 مالْسِإْلا نَع ء ٍجِوُرُحْلاَو ِداَسَمْلا نم ِهْيَلَع مه ام مُهَل اني لب ؛ ْمُهُفِفاَنُن ْمَلَو

 َةَرِقَتْسُمْلا َةَروُصْنَمْلا ُهَرِكاَسَعَو هةَدّيَوُمْلا هللا َدوُنَج َّنَأَو ءْمِهِداَهِجِل ٍبِجوُمْلا

 نَم ىّلَع َةَرَفظُم ءاَمْأَواَن نَم ىَلَع ةَروُصْنَم ْتَّلاَّز اَم :ِةّيِرْصِمْلاَو ةّيِماَّشلا ٍراَيّدلاِب

 ركْسَعْلا َكَسْمَأ َنوُمِلْسُم َراَتتلا َّنَأ ِةّماَعْلا َدْنِع َعاَش امل ِةَدُمْلا ِهِذَه يِفَو ءاَماَداَع

 ا م ؛ْمِهِلاَِق نع

 نِم ٌةَنوُعْلَمْلا ُةَفِئاطلا ِهِذَه ِهْيَلَع اَم ُهَعَلَبَو َّرْصِم ىَلِإ ٌرَكْسَعْلا َفَرَصْنا اَّمَلَق

 ُلْهَّسلا تألم دق «""”ٌديِتَو اَهْنِم 0 هللا ُدوُنُج ْتَجَّرَح :نيّدلا مَدَعَو د ٍداَسَمْلا

0 

 )١( دمحأو ء(1576١) هجام نيا هاور )19159(.

 ) )0.ديدش ٍلاع ٌتوص :يأ



 أ مه يس سل لل ل 1 777673252 5 مكي ةاهجلا تاب

 َتاَبْلَأْلاَو َلوُقُعْلا تَرَهَب دك ءِقُدِصَو ٍذاَمِيِإَو ِةّدَعَو ِةَّوُقَو ٍةَرْثَك يِف ءَلَبَجْلاَو
 ءاَمِئِراَيِل ًةَصُِخُمْلا ةّيِفيَحْلا َهَمَأْلا اهب ُدمُي نانا ام يلا هللا ٍةَكِئاَلَمِب ٌةَكوُقَحَم

 .اَيَباَقُمِل فتي ْمَلَو اهئ ني ٌوُدَعْلا َمرَهْنَ
 «َلْيَحْلاَو َسوُفْنلا َكَلْهُأ اَم ٍباَذَعْلا نِم ِهْيَلَع َلَسْرَأَف اَِناَن ُوُدَعْلا َلَبَْ ّ

 يِف آلا َوُمَو هُهَنْبَع ٌَرَصَنَو ُهَدْعَو هللا َقَدَصَو ٌريِسَح َوُهَو اًكِساََح فَرَصُناَو
 .هب طاخأ يِذَّلا ٍءاَكَبْلاَو ؛ ميِظَعْلا سيكعتلاو ءِديِدَّشلا ِءاَكْْلا

 هللا َّنإ» :َلاَق دق للك َيِبّنلا َّنِإَك ِ؛ِدِفاَرَكُم ِرْيََو ءِياََُم رع يف ماَلْسِوْلاَ

 . "اهني 2 اَهَل ُدَدَحُي نَم ِةَنَس ِةَناِم َُّك ِسْأَر يف ملا ِهِذَهِل ُثَعْبَي

 اَل يذلا ُلاَو ِهِباَحْصََو ِكِلَمْلِل ٌحِصاَن اَنَأَو ءِديِدْجَتَو ٍلاَبْثإ يف ُنيِدلا اَّذَه
 .َناَمْرُمْلاَو َليِجْنإْلاَو َةاَرْوَتلا َلَرْنأ يِذَّلا َوُه 1 هل

 ٍلاَوْمَأْلا َدْخأَو ميِرَحْلا َيِبَسَو ِءاَمَّدلا َكْفَس ُلِحَتْسَت فيك ءُكِلَمْلا اَهّيأ ا

 1 ؟ِلْسَُو هللا َنِم جرب
 ان ناعألاو :ةعدلا ٍلْهَأ ىَراَصنلا َنِم اَنِراّيِدِب َّنأ ُكِلَمْلا مَلْعَي اَمأ مك

 0 ىَرْسُأ َنوُلِماَعُي فْيَكَن رو ْمهيف اًنُيكَماَعُمَو هللا اّلإ افكت يِصُْحُي
 نَع ُلوُقَأ تْسَل «نيد وُد اَلَو ٍةَءوُرُم وُذ اهب اَضْرَي ا / يِيْلا ِتاََماَعُمْلا ِهِذَهِب

 اريفك هيب لهو ِكِلَمْلِل ٌركاَش سائلا اَبأ ١ َّنِإَف ءوت ا

 ىَرْسَأْلا قل ةّيِعَرلا موُمَع ِنَع 2 اَمْنِإَو ءرِيَحْلا 0 ع ول اَمِي افِرَتْعَم

 ؟ناَسْحِإْلاَو ٌريْلاب يصَوُت ِءاَييْنأْلا ِرِئاَسَو حبلا ُدوُهُع ْتَمِئَلَأ ؟ِكِلَمْلا 0 يف
 ؟َكِلُذ َنْيَأَك

 ٍلَلِمْلا عيِمج يف ٌماَرَح ُرْدَعْلاَو اَرْدَع اوُدِخَأ اَمَنِإ م 0 م عد 6 ص ©

 ع اَرَّشلاَو

 )١( دواد وبأ هاور )87591١(.



 ا 1 بح يتمم و: رح 2 مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت عم هى

 نأ اذه َْق قولمأكتا ءاَرَدَع ةخأ نع نلغ اولوكشت نآ قولتك تيك
 ؛ ْمُهْنيِعُمَو مهَرِصاَت هللاو ؟َنيِروُدْعَم 00 اَنَع ٍضْعَِب َنوُمِلْسُمْلا ْمُكَلِباَقُي

 ِدالَجْلِل ُتدَعَتْساَو ءٍداَهِجْلِل ُتّدَتْما دق لو ءِتاَمْوَأْلا هذه ىف انمي ال

 ُءاَرَمَأ ٌةَيلِجاَّسلا َروُقّتلا ىَّنَوَت دقو ءهِيَعاط يف ِنَمْحَّولا ءايلوأَو نركلا هلا: كقرَو

 .ٍداَيِد ْنا يف مُهَو ْمِهِرَنَأ ضْعَب َرْهَظ دَقَو ويش سَ وو

 اًهِشْرُق يِف َكوُُمْلا َنوُناَتْغَي َنيِذَّلا ةيوادفلا ٍلاَجّرلا نِم ء َنيِمِلْسُمْلا َدْنِص من

 .اًئيِدَحَو اًميِدَق مُهَرَبَح ُكِلَمْلا َمْلَب دق نَم ءاَهِساَرْفَأ ىَلَعَو

 اَلِإَو ءىَنْسْحْلاِب مُهاَئْلَماَع ُحُّْلْصَي اَم ِهِباَحْصَأَو ِكِلَمْلا نِم اَنْيأَر اَذِإ ٌنْحَنَو

 يِضَرَغ اَم اَنأَو :يميشملا ىلع روثألا رسبأ ني كيد ذأ ملفت كن
 عاَبتاَو مْلِعْلا يف ِرْظّنلا قلع ةنراكتلاو نسخ يه ينل ْمُكتْبَط احم 1 0

 .ُبِجَي اَم ٍِلْعِفَو َّقَحْلا

 ملعْلا ٍلوُصَأ نح ُهَعَم ْتَحْنَيلف هِيَ هِلفعي ُنِئَي نَم ِكِلَمْلا دن ناك نإ |

 اَل َنيِذَّلا َنيِدّلَمُمْلا ىَراَصّتلا ٍءاَلُؤَه نِم َنوُكَي ْنأ اَضْرَي اَلَو ءِناَيْدَأْلا َقِئاَقَحَو

 . اليس لضَأ مُه لب ؛ ماَعْنألاَك الإ مُه ْنِ واقل 2000 عمي

 7 ِرْدَغ َرْيَغ وأ اًَرْذَغ اًمْوَق عرامتلا رس ْنَأ ِبَجَعْلا ّلُك ِبَجَعْلا نِمَو

 كّدَح ُهَل ْرِدَأَك ٍنَمِئَأْلا كّدَحَح ىَلَع كّمظَل نَم» :ٌُلوُقَي ُحبِسَمْلاَو ْمُموُلَتاَقُي

 .(كَصيِمَق هطغأَف كَءاَدِر َلَخَأ نَمَو ةمبألا

 ِداَّبِع ٍبَضَعَو 0 اك ْمُكَدْنِع ىّرشألا ترك اَمْلُكَ

 ةعاغو انيس: مرق ىف نيملتملا ىرشأ ىلع كوكسلا نكن تكف ءىيفلكملا

 ِساّبَعْلا 1 2 ؛مهيف ىَعشَي ن ِ نَم مُهَل َسْيَل ُءاَمَعْضَو ُءاَرَقُف ٌمْوَق ىلا ءاَلُؤَم

 َداَك اَمَق اَذَه َّعَمَو ٌةَحَيْشَم ِهيِفَو هّرْفَكَو ةَداَبِع ُهَلَو َنيِمِلْسُمْلا ٍداَّبُع نِم ُهْنَأ َعَم



 2 ُهاَهِجَنا ُباَِك
 نر تلا 777772777727222

 ا «ليجنإلا يِف َكِلَّذِب يِصوُي ُحيِسَمْلاَو اَمِّيِس 1 ال قَريِتَك ِهوُجَو نِم َكِلَذ ىَلَع

 .ِرظَمْلاَو ٍسْمشلاَك ٍلِماَّشلا ٍرْيَخْلاَو ِةُماَعْلا ٍةَمْحّرلا

 َناَك مُهْنَلِ ٍناَسْحِْلاَو ىَرْسَأْلا ٍصيِلْخَت ىَلَع اتويواَع اذإ ُهَباَضصَأَو كَلَمْلاَو

 .ةَّرِخَآْلاَو اًُّْدلا ىف َكِلَذ ىف مهل ُرْمْوَأْلا كسلا

 َدِعاَسُي نأ نحأ كلملا «تيعّضلاَو َدِيَقَمْلا نيِعُت نأ ان ماي مالْسإلا ٌنيِدَو

 َبْيَر ال امه اَذَمَو هْيَلع ُرُجَأَيَو َكِلُو ىَلَع ُبيِتي هللا َنِإَف :ٍةَرِخآلا يف ام
 .ىَوَهْلا َنوُعِبَتي ال َنيِذْلا َنييِحيِسَمْلا ِءاَمَلْعلا َدْنِع هيف

-_ 

 لك نِم ٌرَّشلاَو ٍرْيَخْلا ملا دق َنِمِْسُملا نإ : اينّدلا يف اّمأ

 هَل ِلْيَوْلا َّلُك َلْيَوْلاَف ُهوُبَراَح نَمَو ءِدَحَأ
 َّنِإَف ؛َنيِمِلْسُمْلا نِم ْمُكَدْنِع اَم فاَعْضَأ ىَراَصَنلا نِم ْمِهِداَلِب يف َّنإ َّمُث

 .ليِلق الإ مُهّلْثِم رْحَبْلا يِف َسْيَل نَم ىَراَصنلا ٍسوُؤُر نم ْمِهبف
 00 ْيَلِإ ٌجاَْحَي نَم ْمهِيِف َسْيَلَق َنيِمِلْسُمْلا ُءاَرَسَأ امر

 ايرَهَتَو و مُهَل ًةَمْحَر ىَلاَعَت هللا لجَأِل ْمِهِصيِلُخَت يِف ىَعْسَن اَمّْنِإَو «وب َنوُعِفَتْنَي

 : ةييففلا َرْجَأ ُعْيَضُي اَلَو َنيِقَّدَصُمْلا هللا يِزَجَي َمْوَي

 ىَرْسأْلا نِ ِهِرْيَعبَو ِساّبعْلا يبأ ْخّْشلاب َةْي ٌةَيِصَوْلا باَتِكْلا هب ُميْخَأ يِذَّلََو

 نيد ٍرِْغَت نم عاَنْماِلاَو ءْنآَوُقْلا لأ نِ مُهَدْنِ نمي قْفّرلاَو ءْمُهَل ٍةَدَعاَسْمْلاَو

 كك َكِلَذ ٌةَبِقاَع ُكِلَمْلا ىَرَي ٌفْوسَو مُهْنِم دحاو
 ما ل

 ين ُمَلْعَي ُهللاَو هِسْفَن يِف اَم ٍفاَعْضَأب َكِلَذ ىَلَع َكِلَمْلا يِزْجَن ُنْحََو

 نكي ريكلا يرث ذأ انَل َعّرَسَو َكِلَدب اَنَرَمَأ ىَلاَعَت هللا َّنأِل ِ؛َرْيَخْلا ِكِلَمْلِل ٌدِصاَق

 َنيِطاَيَس مُهْنَع َفْدَنَو ِهنيِد ىَلِإَو هللا ىَلِإ مُهوُعْدَتَو هللا ٍقْلَخ ىَلَع فطْعَتَو ٍدَحَأ

 ُةَحّلْصَمْلا هللا َدْنِع َيِه يتلا ِهِيَحَلْصَم ىَلَع َكِلَمْلا َنيِعُي ْنَأ ُلوُؤْسَمْلا ُهللاَو
 ل وول

 ها ا هد ا مول د ْنَأَو



 ال01 ف

 امينلو ة5يلموملا ةكاكلا نع كنون + يملاكلا نر هش ديخلاو
 عمل ا 0 َنيِلَسْرُمْلاَو َنيييَنلا متاح ٌدمَحُم

2 »© 

 (ةبسحلا يف ةدعاق)
 :0"2ةَيْسِحْلا يف ٌةَدِعاَف ِهْذَه 7544

 :اًيلعلا: نع ها ةنلع نورك نآو هل هلك يذلا وكيلا ْنَأ اَمُدوُصْقَم مالثإلا يف

 7 لإ ٍةَرِخآْلا يف اَلَو ايْنُدلا يف ال | مُهُتَحَلْصَم ُميَن ال َمَدآ يِنَب لكَ

 ُهضاَتَتلاَو ٠ ءْمِهِعِفاَنَم ٍبْلَج ىَلَع ٌرُص ُماَنئلاَونْواَعتلاَ ؛ِرُضاَنَتلاَو ٍنُواَعّتلاَو

 : عْبَطلاب ّيِنَدَم ُناَسْنِإْلا : لاقي اَذَهِلَو ؛ ْمِهُراَضَم

 اهَنوُبرَتْجَي ِروُمْأَو ءاَهب َنوُبِلَتْجَي اَهَن و نِم مُهّل ّلُب دب الق اوُعَمَتْجا اّذِإَف :

 َكْلَي نَع يِماَّلاَو ٍدِصاَقَمْلا كلِ ركل َنيِويُِم َنوُنوُكيَ ا ا
 .اَنَو ريآ ٍةَعاَط نِم مُهَل ذب ال َمَدآ يِنَب ُعيِمَجَف ءِدِساَقَمْلا

 يف خيشلا فطل كلذ نمف «نيملسملا ريغ عم نسحلا لماعتلاو فئاطللا نم ةلاسرلا هذه يف )١(
 .هيلع هؤانثو «كولملاب ةقئاللا ظافلألاب كلملا هتدانمو ءهباطخ

 ةرمو «حيرصت ريغب ديدهتلا ىلإ ليمي ةرمف «هعانقإ يف بيلاسألا ةفاك خيشلا مدختسا دقو

 . هفاطعتسا ىلإ ليمي

 نورهاجُي نيذلا ءاذه انتقو يف جراوخلا باطخ نم «قبللا نيللا فيطللا بولسألا اذه نيأف

 ؟نينمالا نورجفيو نوددهيو «نيملسملا ريغ ءامد كفسب

 ءمهضعب لتُق دقو «نيملسملا ىرسأ نم ريثكلا هتزوح يف يذلا كلملا بطاخ خيشلا نأ عم
 قفرلاو نيللا لمعتسا كلذ عمو ءمهودّيأو رتتلا عم اولتاقو ؛مهنم ريثكلا نيهأو

 ملو ؛هدنع ىراسألا نيملسملا حارس قالطإ ىلع هثحو .هظعوو هحصانو كلملا لسار هنأ هيفو

 مكو «مهريغو مهدالب رمأ ةالو نوحصانُي ءاملعلا ناك اذكهو ءرمألا ةالو ىلإ رمألا لكي
 عورأ هلك زاب نب زيزعلا دبع ةماعلا مامإلا خيشلا برض دقو «تاحصانملا هذهب هللا عفن

 هتعافشب نيحلصملاو نيملسملا ءاملع نم ريثك باقر هللا قتعأ دقو ءماكحلا ةحصانم يف ةلثمألا
 .نجسلاب وأ مادعإلاب مهاياعر ضعب ىلع اومكح نيذلا رمألا ةالول اهلسرُي يتلا هلئاسرو

 ةمهم ىلوتي نم نييعتب هاضتقمب رمألا يلو موقي نيد ٌبصنم : ءاملعلا حالطصا يف ةبسحلا قفز

 نم نيدلل ةيامحو «فارحنالا نم عمتجملل ةنايص ؛ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا

 .ىلاعت هللا عرشل اًقفو ةيويندلاو ةينيدلا سانلا حلاصمل اًقيقحتو «عايضلا



 02 اجلا بات

 هللا ِةَعاَط يف ِءْرَمْلا َلوُُم َّنأ را :ِءاَنَو ٍرِمآ ٍةَعاَط نِم ّدُي ال َناَك اَذِإَ
 ٍليِجْنِإْلاَو ٍةاَرْوَّتلا يِف ُبوُثْكَمْلا نم ملا ُيبَنْلا ُلوُسّرلا َوُهَو 0 ةلدرخ ةلوسرو و 1826 يمه < ومر

 مييلع ضنو تايبقلا مقل لسور تملا نع ىهنتو قوَرعْلاب رفا يزل
 . ٍقْلَخْلا عيِوَج ىَلَع ُبِجاَوْلا َوُه َكِلَدَو ءَتْئاَبَحْلا

 يِذَّلا الا ؛ ٌىَهَنَو م ِتاَياَلوْلا ٌْعيِمَجَو ٍنيّدلا َعامِج َناَك اد

 ِنَع ْيهَّنلا ٌوُه :هب ُهَنَعَب يِذَّلا ُيَهَنلاَو ءِفوُرْعَمْلاِ تا رك ار

 مس ُتتمؤُملاَو َنوُئمْؤُمْلاَو : ىَلاَعَت َلاَق اَمَك ؟َنينِمْؤُمْلاَو ىلا ُتَْن اَذَمَو 00

 ٌبِجاَو اًَذَعَو «[الا :ةبوتلا] « كسلا ِنَع َنْوُهْنَتو ٍفوُرَعمْلِي تب رومي ضعت ضع ماك

 ةَياَمكْلا ىَلَع ٌضْرَك َوْهَو ءِرداَق مِلْسُم رع ىلع

 .ُهْريَع هب ْمُقَي ْمَل يِذّلا ٍرِاَقْلا ىَلَع نْيَع َضْرَك ُريِصَيَو

 نِم مُهّيَلَعَو ْمِهِرْيَغ نم ُرَدْقَأ ٍناَطْلُسلا وُوَذَق 1 َاوُلاَو ُناَطْلُسلا َوُه ٌةَرْدُقْلاَو

 ٍناَسْنِإ لُك ىَلَع ٌبِجَيَم ُةَرْدُقْلا َوُه ٍبوُجْوْلا طاَتم َّنِإَف ءْمِهِرْيَغ ىَلَع َسْيَل ام ٍبوُجْوْلا

 [15- 4 .[17 :نباغتلا] ؟ممَعطَمْسأ ام هللا أو اوفئاق» : ىَلاَعَت َلاَق رت

 لدعلا ةتفاغو :ةميعو مّلظلا ةقاع نأ يف اوُعراتتي 0 َساّنلا َّنإ 45

 ٌرْصْنَي اَلَو َةَرِفاَك تّناَك نِإَو َةَلِداَعْلا ةَلودلا ضني يللا ئواتت اَنكلَو ٌةَميِرَك

 1 .اًةَبِْؤُم تَناَك َنِإَو َةَمِلاَظلا َةَلْوَّدلا

 اَذإَو ءِلْدَعْلاَو ٍقْدَّصلا لأب َنيِعَتْسَي ْنَأ رمأ َىِلَو لُك ىَلَع ُبِحَي /؟ عمه
 ُدّيَوُي هللا َّنِإَف ؛ٌمْلُظَو ٌبِذَك هيِف َناَك نِإَو ءلئْمَأْلاَف لئْمأْلاِب َناَعَتْسا َكِلَذ َرَّذَعَت

 لْعْف ره اَمْنِإ ُبِجاَوْلاَو ءْمُهَل َقاَلَخ ال ماَوْقَأِبَو ٍرِجاَمْلا ٍلْجَّرلاب َنيّدلا اَذَه

 ٍةَباَصِع ىَلَع اجر َدَّلَق نَم» ؛ باطلا ني دمع وأ هل يلا َلاَق دَقَو ءِروُدْفَمْلا

 :كلذك ناك اذإف: يغوع وا نيتروأ كلم نم ريغ ةعاط يف هلوخد نم كفني ال ءرملاو )١(
 .4 هلوسرو كي هللا وهو ( هئيصعم هرضتو «هّتعاط هعفنت نم تحت هتعاط ء«كتلف



 هنو مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت هل م

 ُهَلوُسَر َناَخَو هللا َناَح دقق ُهْنِم هلل ىَضْرَأ َوُه نَم ٍةَباَصِعْلا َكْلَي يِف ُّدَجَي َّوُمَو

 1 .”نيؤملا ؛ 0

 00 ةيِعْرَش ٌةَياَلو ٍلضأْلا يف ّيِه ِتاَياَلِوْلا هذه ٌعيِمَج

 ْدَعَو ٍمْلِعِب اًهَساَسَق ِتاَياَلوْلا ِهْذَه نِم ٍةّياَلِو يِف َلَدَع نَم يأ :"ةّيِنيِد

 1 نم ُيَأَو «َنيِحِلاَّصلا راَرْبأْلا 0 ؛ ناكنإلا بسب ب ُهَلوُسَرَو هللا َعاطْأَو
 اكمل

 رارباْلا َّنإ» ىَلاَعَت هلْوَق طباّصلا اَمّنِإ «َنيِمِلاَطلا راج اجَجبُفْلا نص َوُهَف لْهَجي اًهيِف لوح

 .[14 لا :راطفنالا] © ريح ىف ىنل َراَجْفْلأ نِإَك © عيب ىَنل

 1 امه ٍرُكدُمْلا نع ء ْنْهَنلاَو ٍفوُرْعَمْلاِب ُرْمآْلا ُهَّلَق ُبِيَتْحُمْلا اّمأَو

 ٍةّيريَدلا ٍروُمأْلا نِم ٌريِثَكَو «ْمِهوُحَتَو ٍناَويَّدلا لْمَأَو ٍةاَضُقْلاَو ٍةاَلُوْلا صِئاَصَح نم
 ىَلَعَف «هيف ُهّتَعاَط ْتَّبَجَو َبِجاَوْلا هيِف ىّدَأ نَمَق نومألا الز نيب كرت م

 َلَصُي ْمَل نَم م َبِقاَعُيَو ءاَهِتِيِقاَوَم يِف ِسْمحْلا ِتاَوَلَّصلاِب ةكاعلا ماي نأ 0

 .رْيَغ ىَلَِك لفل مَ 2 ٍبْرَّضلا
 مالْسإلا ُدوُمَع َيِهَو ءِلاّمْغَأْلا نم ٍِفوُرْعَمْلا ُفّرغأ َيِه َةاَلَّصلا نأ َكَِدَو

 1 .ِنيَتءاَهشلا ُةئيِرَق َيِعَو ءِهْاَرَش ُمَْعأَ
 َقْوَف َنوُكَي ْنأ ُبِجَي اَهِب ِرْمَأْلا ٍةاَلُو ٌءاََيغاَك هب طاَحُي ْنَأ نم ْمَظْعَأ اَهُرْمَأَو

 علا 59/143 .ٍلاّمغَأْلا عيمجب مِهِئاَنَيْعا

 َلِسْرَتْسُمْلا اوُعيبَيَو ءرْعِسِب ٌَسِكاَمُمْلا اوُعيِبَي ْنَأ قوُسلا ٍلْمأِل َسْيَل ؟ةهه]

 ٌرَكْنُي امه اّذَه ءرَْسلا َكِلَك نم رأي رْغّسلاب لِهاَج َوُه نم وأ ُسِكاَمُي ال يلا

 نب نيسح نع «(40) ءافعضلا يف يليقعلاو )07١77( مكاحلاو )١577(( مصاع يبأ نبا هاور )١(

 . اًعوفرم سابع نبا نع «ةمركع نع «سيق
 .ها.«باطخلا نب رمع مالك نم ىوريو «هب الإ فرعي الو «هيلع عباتي ال» :ىليقعلا لاق

 .(4040) ةفيعضلا ثيداحألا ةلسلس يف ينابلألا هفّعضو

 .بصنملا اذه مظع ةالولا رعشتسيلف ءاهريغو ةطرشلاو ةرامإلا بصنم ىتح (؟)



 8م | ُداَهِحْلا ٌباَتِك
 دل

 للك نيل نا كل ؛ِرْعّسلا 1 مِداَقْلا َّنِإَف ؛ عّلّسلا يفلت ِةَلِْنَمب َوُهَو
 نم مُهَضْعَب هللا َقْرْرَي سائلا اوُعَد» :َلاَقَو ٍداَبَل ٌرِضاَح َعِبِبَي نأ ىلا ضعَب 6 تك لل 2 - عى و هس 220- 5 سا 1

 ؟هداَبَل ٌرِضاَح ُعيِبي الد : ُهَلْوَ ا نبال لم قو

 .ٌراَسْمِس ُهَل نوي ال

 يف ِمِاَْلِل َلكوَت اد َميُِمْلا َنِإَك ؛َنيِرَتْشُمْلا ِرَرَض نِم هيف اَمِل ُهْنَع ٌيِهَن اَذَهَو

 َلاَقَق ؛ ّيِرَتْشُمْلا َكِلّذ ِّرَض َرْعّسلا ٌفِرْعَي ال مِداَقْلاَو ءاَهْيَلِإ ٌنماّثلا جاَتْحَي علم عي

 [به /؟4] .«ضُعَب نم مُهَضْعَب هللا ُقْزْرَي َساّنلا اوُعَد» :هلكي يلا

 2 لا نأ هلل ٍدْبَع نْب رمغَم نع هوِجيِحَس» يف "علم ىََر ةككهخ]
 جاكي ام ِءاَرِش ىلإ ُدَمْعَي يِذَّلا َوُه َرِكَتْحُمْلا َّنِإَف .ٌنِطاَخ اّلِإ ُرِكَتْحَي اَل» :َلاَث
 قْلَحْلِل ٌمِلالَط َوُه د «مويلَع ءالغإ ديري مُهْنَع ٌةْسِيْحَيُ ماَعلا نِم ُنماّنلا ِهْيَلِ

 ٍةَميِقِب مُهَدْنِع اَم عْيَب ىَلَع َساّنلا َءِرْكُي ْنَأ ٍرْأْلا ٌيِلَوِل َناك اَذَهِلَو «َنيِرَتْشُمْلا

 بَل سائلا ٍةَروُرَض َدْنِع لْذِمْلا

 :َرْعْسْلا نأ نيت ع 0

 زوي ب 1 ع و ان

 يفور وق

 .ٌرياَج ُلْذَع ّوَه اَم ُهّْنِمَو - ب

 ءْمُهْنِم مْلُظ ِرْيَغ نو ٍفوُرعمْلا وجَوْلا ىَلَع مُهَعَلس َنوُحييي الا ناك اً

 ُماَرْلِإَق للا ىَنِإ اَذَهَق :ٍقْلَخْلا ٍةَرْثكِل اّمِإَو ءءْيَّسلا ِةّلِقِل ان :ٌرْغسلا َعَف َعَمَتْرا دَقَو

 .قَح ٍرْيَعب ٌهاَرْكإ اَهِنْيَعِب ٍةَميِقِب اوُعيِبَي ْنَأ ِقْلَخْلا

 ساثلا ٍةَروُرَض َعَم اَهِعْيَب نم ِعّلْسلا ُباَبْرأ َعَِْمَي ْنأ َلْثِمَق :يناّلا اّمأَو

 اَلَو «ِلْثمْلا ٍةَميِقِب ٍةَميِقِ اعني مهْيلَع ُبَحَي انه انْهَف + ةقورعملا ةَميِقْلا ىَلَع دايز لإ اَهَبَلِ

 هللا مُهَمَرْلَأ امي اوُمْرَتْلَي ْنَأ ُبِحَيَ «ٍِلِْمْلا ٍةَميِقِب مُهَماَرْلِ الإ ٍريِعْسَّتِل ىَنْعَم

 .(15866ه) (؟) .(6١؟5؟) ملسم هاور قلل



 ناي مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ما
 تتتتختتكتتلل للسلع 11 و

 الإ هَرْيَغ وأ َماَعطلا َعِيِبَي الأ اوُمّرَتْلا ِدَ ُنساّنلا َنوُكَي ْنَأ اَذَه نِم ُعَلْبَأَو
 مُهرْيَغ َعاَب ولك ءمُه اَهنوُعييَي م ءمهل الإ ٌعلَسلا َكِلَي عاّبت ال ءَنوفوُرْعَم سانأ عوود م مد و كوع لت ٌءاَ ال نفع * 21

 ءِلْثِمْلا ٍةَميِقِب اّلإ َنوُعيِبَي اَل ُثْيَحِب ٠ ؛َمِهَْلَع لع ريغَستلا بجي اَنِهَهَف : 0

 نِم ٍدَحَأ َدْنِع َكِلَذ يِف ٍدْدَرَت الب لْئِمْلا ٍةَميِقِب اَّلإ سانا لادن ٌنوُرَكْسَي و

 . ِءاَمْلْعْلا

 لو 01 0 دكار هع هيب ىلإ د ٌةَجاَحْلا تَناَك اّذِإ ءِلْيمْلا

 ٍلَبْتَع ِنْب دّمْحَأَو ٌيِعِفاَّشلا ٍباَحْضأ نِ ِءاَقُقْلا نم ٍدِحاَو ُرْيغ لاق مكق4: ]

 ٌضْرَف ٍتاَعاَنّصلا ِهِذَه َّنِإ :ْمِهِرْيَغَو َيِذْوَجْلا ِنْبا جَرَمْلا يِبَأَو َيِلاَرَعْلا ٍدِياَح يبأك
 ىَلَع ُضْرَف َداَهِجْلا نأ اَمَك ِءاَهِب اّلِإ سائلا ٌةَحَلْضَم مين ال ُهَنِ ٍءِةَياَمِكْلا ىَلَع

 4١[ -4 .ِناّيعَأْلا ىَلَع اًضرَ ُنوُكَيَف َنّيعتَي ْنَأ اّلِإ َدياَمِكْل

 ٍبَلَط لثِم ؛ُنّيعَتَي اَميِف اَّلِإ ِةَياَمِكْلا ىَلَع ٌضْرَك َىِعْرَّشلا ملل بلع 0
 امك نيالا ىَلَع ٌضْرَف اذه َّنِإَف ؛ُهْنَع ُاَهَن اَمَو ب هللا ُهَرَمَأ اَم َمْلِع ٍدِحاَو ّلُك

 0 :َلاَق هنأ لك َيِبَنلا نَع «ِنْيَحِيِحَّصلا» يف ُهاَجرْخَأ

 ُههَقَمُي ْمَل نَمَك ءِنيّدلا يف ُهَهّقَمُي ْنَأ دب ا اًرْيَح هب هللا 00 َلُكَو 0 (نيّدلا

 . اًرْيَح هب هللا دِرُي ْمَل ِنيِّدلا يِف

 هب ٌقيِدْصَنلا رمل ىلع ٌبِجَي ام َوُهَو ءُهَلوُسَر ِهِب هللا ٌثَعَب ام : ُنيّدلاَو

 14١ /4] .هب ُلَمَعْلاَو

 يلْوَت ٌحَصَأ يف ِِلاَم ُداَهِحْلا ِْيَلَع ُبِحَي ِهِسْفَتِب ٍداَهِجْلا نع موي هندننا

 ِسْفنلاَو ٍلاَمْلاِب ٍداَهِجْلاِ َرَمَأ هللا َّنِإَف ؛دّمْحَأ نت ِنْيََياَورلا ىدِإ َوُهَو ءءاَمَلُعْلا

 «معطَتَسا ام َهَلَأ اونا :ىَلاَعَت هللا َلاَق دَهَو ِنآْرُقْلا نم ِعِضْوَم ٍرْيَع يف

 ١١[. :نباغتلا]
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 ا

 نَم َّنَأ اَمُك ِلاَمّلاِب ُداَهجْلا ُهْنَع ْظْقْمَي ْمَل ِنَدَبْلاب ٍداَهِجْلا نَع ٌّرَجَع نَمَك
 [م 11 .ِنَدَبْلاِب ُداَهِجْلا ُهّْنَع ظْقْسَي ْمَل ِلاَمْلاِ داَهجْلا نك ّرَجَع

 َنوُرَمْؤُي اَنُهَف :ُهْعْيَب مِهّْيَّلَع ُبِحَي اَم عْيَب نم ُساَّنلا َعَنَتْما اَذِإ ]

 ِهِكْرَت ىَلَع َنوُبَقاَعُيَو ءٍبِجاَوْلاِب

 م َرثكأب اّلِإ َعبِبَي ْنَأ َمََتْماَف لْثِمْلا ِنَمَكب َعِِبَي ْنَأ ِهْيَلَع ِبَجَو نَم َكَِّذَكَو

 .ِبْيَر الب 4 ِهكْرَت ىَلَع ُبَفاَعُيَو هِهّْيَلَع بجي اَمِب ٌرَمْؤُي اَنُهَ

 ْرْعَسُمْلا َوُه هللا َّنِإ» :هلك َيِبَّنلا ٍلْوَقِ ا ا

 يف لطم ينئلاطبا كتي عل نذل َسِيَلَو هللا ىَقْلَأ ْنأ وُجْرَأَل ينِإَو ءٌطِساَبْلا ُضاَقْلا

 ايف َقسْيلَو ءاماع اظْفْل تسيل ٌةَنَيَعُم ةَيِضَق لَه َنِإَق ؛ َطِلَغ دقق :2'”«لاَم و مد

 َرْْكَأ َكِلَذ يِف َبَلَط وأ ا وْيَلَع ُبحَي ِعْيَب نم عنا اًدَ َدَحَأ َّنأ
 [4 0 1 .ٍلْثمْل ٍضَوِع نم

 اوُدِجَي مل ان ٍناَسنِإ ٍتْيَب يف ىَتْكُس ىلإ اورظضأ اًمْوَق نأ َرْدُق م

 . ْمُهَتُكَسُي ْنَأ ِهْيَلَعَف :َتْيَبْلا َكِلَد اّلِإ ِْيَلإ َنوُرَأَي اناَكَم

 ىَلِإ وأ هِدْرَبْلا نِم اَهِب َنوُقِفْدَتْسَي اَباَيْث مُهَريِعُي ْنَأ ىَلِإ اوجاَتْحا وّل َكَِذَكَو
 .اًناَجَم اَذَه ُلّذْبَي :َنوُقْسَي وأ َنوُببَي وأ ءاَهب َنوُحُبْظَي ٍتالآ

 ءاَهيِف َنوُحْبظَي اًرْدِق وأ ءوب َنوُقَتْسَي اًوْلَد مهرس ْنَأ ىَلِإ اوججاَتحا اّذِإَو
 يف امل ٍناْوَف هبف ؟كاَزي ال لئلا َرْجْأِب ُهّلْذَب هْيَلَع له :وي َنوُرِفَْي اَسَك

 اَهّيِحاَص َناَك اَذِإ اًناَجَم َكِلَذ ِلْذَب ٌبوُجُو ٌحيِحَّصلاَو وِرْيَغَو دم ِبَهْذَم

 :ىَلاَعَت هللا َلاَق َةَنّسلاَو ُباَتْكْلا ِهْيَلَع َّلَد اَمَك ؛ اًهِضَوِعَو ةعفْبَمْلا َكْلَي نع اًْفَعم
 نوهام َمهاَلَص نع 7 َش َنيدَلأ © تامل ُلْيَوه

 .[/- د <«( َنوُعاَمْلا َنْوُعَتْمَيَو
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 الحس

 رْذِقْلاَو ِوْلَدلا َةَيِراَع َنوُعاَمْلا ُدْعَت اّنُك :َلاَق ٍدوُعْسَم نْبا نَع ِنّئَّسلا يِفَو

0 0 

 ُلَعَجَي اَذَهِْلَو ؛ل هيِف ُقَحْلاَ َةَماَع ٌةَجاَح نماّنلا ِهْبَلِ علقم ا

 ءْمِهِدوُدُحَ ةييمكألا ٍقوُقُح ٍفالخب لل اًدوُدُحَو ءىَلاَعَت هلل اًقوُقَُح ِهِذَه ُءاَمَلْعْلا

 ٍلْمَأ ىَلَع ٍفَْوْلاَو ءِتاَقَدَّصلاَو ِءْىَمْلا ٍلاَمَو ءِدِحاَسَمْلا ٍقوُقُح ُلْثِم َكَِذَو

 ىنزلاَو ٍةَقِرَّسلاَو ٍةَبَراَحُمْلا دَح لْثِمَو ءَكِلُذ وْحْنَو َة ةماعلا فاما ةتاحانلا

 راقت نالوا سنع رح احلا اال رك ؛ِرْمَكْلا ٍبْرُشَو

 لثِم ؛ صاح سرت اضحك اًضْخَش ُلْثْقَي نَم يفالخب هُهْنَع ُوُمَعْلا ٍلوُْفَمْلا ٍةَئَرَوِل َسْيَلَو
 اوُبَحَأ نِإَو ءاوُلَتَق اوُبَحَأ ْنِإ ءكوُتْقَمْلا ِءاَيِلْوَأِل ُنَح اَذَه َّنِإَف ِ؛اَمُهَتيَب ٍةَموُصُح
 . َنيِمِلْسمْلا ٍقاَقتاب اْوَقَع

 َسْيَل :ِةّماَع ٍةَحَلْصَم نم َكِلّذ ِرْيَغَو ٍساَبللاَو ماَعطلا ىَلإ َنيِمِلْسُمْلا ٌةَجاَحَو
 ٠٠١[ /14] . هِنْيعب ٍدِحاَوِل اهنا نكلا

 ٍقوُّسلا ىَلِإ ظَّبَم اَذِإ عِئاَبْل َلَعِجَو ءبَلَجْلا يّنَلَت نع لكي ْيِبَّنلا ىَهَن 5595

 عئاَبْلا رص نم هيف اَمِل َكِلَذ نع ىَهَ هنأ ىَلَ ءاَهَمْمْلا ُرَثكَأ َناَك اَذَهِلَو ؛ُراَيِخْلا
 ١ . عيال اَذَهِل َراَِخْلا هلي ينل َتَبئَك هيْبَعَو لثمْلا ِنَمَث ٍنوُدِ

 ِناَتياَوِر اَمُه ِءاَمَلْعْلِل ٍناَلْوَق 3 نب اًذإ وأ اًقَّلْظُم ٌتباَت هيف ٌراَيِخْلا اَذَه لَمَو

 . َنبُغ اّذِإ ٌراَيِجْلا ُهَل تبني اَمْنِإ هنأ اَمُهُرهَظَأ ءدّمحَأ نع

 ل َرْشلاَو عْيَْلا نع لي يللا ىَهَن دك :ٍةَلْمُجْلا يِفَ
 ةعلْسل ايها ْمَلْعَيَو 0 مث َوُهَو ٍرْعّسلاِ ُعِئاَْل َمَلْعَي ىَتَح

 دَقَو ءَءاَش ُتْيَح َيِرَتْشَي نأ يِرَتْشْمْلِل لوفي ة:َدِياَمْلا سايل ٌتِحاَصَو

 .َرِضاَحْلا َلُكَوُي ْنَأ يِداَبْلِلَو :ٌُلوُقَي اَمُك عِئاَبْلا نم ىَركْشا

 0 ْفرْعَي هي مل اَذِإ َبِلاَجْلا َنِإَ ؛ةّماَعْلا َةَحَلْصَمْلا ىَعاَر راشلا َّنكَلَو

 6 قكلا اذَعلو ل راع يِرَتْشُمْلا ُنوُكَيَق ءِلِْمْلا ٍنَمَتِب الِماَج َناَك
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 هنِإَف ؛عييَمْلا ٍةَميِقِب ُلِجاَجْلاَو ٌسِكاَمُي ال يذلا :ٌُلِسْرَتْسُمْلاَو ءٍلِسْرَتْسُم ّلُك َكِلَذب هه

 .ٍرعّسلاب َنيِِاججْلا َنييِلاحلاٍةَلَِْمِ
 ٍفوُرْعَمْلا ِرْغْسلا الإ ِءاَلْؤَع لف َعبَي ال نأ ٍناَسْنِإْلا ىَلَع ٌبِحَي هنأ نت

 عِئاَبْلا َكِلُذ نِم َعاَيِتْبالا ىَلإ َنيِجاَتْحُم ٍءاَلُؤَه نُكَي ْمَّل نِإَو ءلْئِمْلا ُنَمَت َوُهَو

 يا هَل يي رع ِئاَبْلا ل نمل وأ ٍةَميِقْلاِ َنيِلِهاَج يك نك

 اَل دَّقَو ىَضْرَي دّقَف ّنْبَع هنأ ْمَلْعَي ْمَل نَمَو َمْلِعْلا ٌعْبْتي ِءَبْتي اضرلاَو ءاَضّرلا هيف َرَبَتْعَي

 ْمَل لثمْلا ِنَمَكِب َضْرَي ْمّل اَذِإَو ها ا َمِلَع ادِإَف ءىَضْرَي

 لضألا َّنِإَف ؛سيِلْدَتلا وأ بيلا ْمَلْعَي مَ نَمِل َراَخْلا ٌراّشلا َتَبْنَأ اَذَهِلَو
 َفِرُع اَمَق َكِلَذ ىَلَع ىَرَئشا اّذِإَ ' «رهاظلاك نطاَبْلا َنوُكَي نأَو ةْحّصلا عْيبْلا يف

 ٍةَمِصِب اَهَفَصَو ول اَمُك َوُهَف اَئْيَع وأ أ اَّشِغ ٍةَعْلْسلا يِف َّنأ نيت اًذِإَف ءَكِلَذِ الإ ُهاَضِر

 عَيبلا َحَسَف اّلِإَو َيِضَر ْنِإَق ءىَضْرَي ال دَقَو ىَضْرَي دقق ءاًهِفالْخب ْتَنَيَب هد

 ]54/ ٠١7 -٠١4[

 نوُكَيَ ٌراَرِتخاِلاَو ُعْنَمْلا امَأَو ءِتباَن ٍبْنَد ىَلَع اّلِإ ُنوكت ال ةَبوُقْعْلا 5659
 .ةَمُهّتلا عم 54/١ ٠0١[

 ِتاَيوُقُعْلاِب الإ ُمِيَي ال ٍرَكْنُمْلا نَع ُيْهَئلاَو ٍفوُرْعَمْلاِب ُرْمألا 7*«ةهل
 .نآرُقْلاِب ٌعَرَي ال اَم ٍناَطْلسلاب ٌعَرَي هللا َّنِإَف ؛"'”ةّيِعْرَّشلا

 [1 ١07/4 .روُم ملا ٍةاَلَو ىَلَع ٌةَبِجاَو دودج ةَماَقِإَو

 ام ُهْنِمَو «مالَكْلاب ٍرْجَّرلاَو خيبؤّتلاب ُنوُكَي اَم ُهْنِمك «ٌنماَتْجأ ُريِزعَّتلا ؟4ة5]

 ىلع ركنملا نع نيهاّنلاو فورعملاب نيرمآلا راصتقا نم نويبيرغتلا هب يداتُي ام فالخي اذهو )١(

 !نيدلا يف هاركإ الف ؛نوؤاشي ام نوراتخي سانلا اوكرتي نأو ءبسحف هيجوتلاو حصنلا
 نكمُي نأ زوجي ال نكل ؛نيدلا يف مهلاخدإ ىلع سانلا هركُي ال مالسإلاف ءضحم أطخ اذهو

 كرتو «تامرحلا كاهتنا ىلع اًضعب مهضعب ئرجُيو مالسإلا فلاخُي ام راهظإ نم سانلا
 .نيدلا عاض الإو «تابجاولا
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 00 ا ل ل

 .ٍبْرَصلاب ُنوُكَي اَم ُهْنِمَو ءِنطَوْلا نع يْفَنلاب ُنوُكَي ام ُهْنِمَو ءِسْبَحْلاِب ُنوُكي

 ُْشَع :اَهُدَحَأ ِورْيَغَو دّمَْحَأ ِبَعْذَم ف لاَومأ 5 ةَناَلَث هيِفَف ٍريِزْعَّتلا ٌرَثْكَأ امو

 و 7 راما جب عر جب 2 هش أ

 َنوُعْبَسَو ةَعْسِت اّمِإَو ٍ؛اًطْوَس َنوثالثَو ةَعْسَي اّمِإ ؛ِدوُدُحْلا

 نم ٍةَمِئاَطَو ِكِلاَم باَحضَأ ُلْوَق َوُهَو ءَكِلَذب ْرَدََتَي ال ُهَن

 .ُهْنَع ِنْيياَوُرلا ىّدْحِإ َوُهَو 1

 ٍريِزْعَتلا لْثِم ؛دئقُمْلا كلك هب لي مل رقم هيف اميذ يزل ناك نإ نك

 اَل ٍرْمَحْلاِب ٍةَضَمْضَمْلا ىَلَع ٍريِزْعَنلاَو «َعطَقْلا هب ُعْلْبَي ال ٍباَصّنلا َنوُد ٍةَقِرَس ىَلَع

 .دعلا و نق ال يرزا نك جلكلب عادلا ءٍبْرّشلا َّدَح هب لبي

 ِهئاَمَلُخ ُةَّنُسَو هلي هللا ٍلوُسَر ُةَنُس ْتْلَد ِهْيَلَع ءِلاَوْقَأْلا ُلَدْغَأ ُلْوَقْلا اَّذَهَو

 َنيِدِشاّرلا

 ٍةَعاَمَجِل ِقْرَمُمْلا لثم ؛َلُِق ٍلَْمْلاِب الإ صْرَأْلا يف ُهْئاَسَم ْعِفَدْنَي ْمَل نَمَو
 .ٍنيّدلا يِف عَّدبْلا ىَلِإ يِعاَّدلاَو َنيِمِلْسُمْلا

 ُلْثقْلا ُهَل َسْيَل َبِسَتْحُمْلا َّنِإَف ءَكِلَذ َعِضْوَم ٌةَرَصَتْخُمْلا ُةَدِعاَقْلا ِهِذَه ْتَسْيَلَو

 3١/541 -٠١9[ . ُمظَمْلاَو

 يف ٍةَصوُصْخَم َعِضاَوَم يِف اًضْيَأ وردم ذ َِّلاَمْلا ٍتاَبوُقْعْلاِب ٌريِزْعَتلا #59..]

 يفد هْنَع 8 الب د ٌعِضاَوُم يف مشا ِبَمْذَمَو ُهْنَع ٍروُهْشَمْلا يِف كِلاَم ِبَهْذَم

 امك ءَكِلَذ ٍليِصْفَت يف اوُعّراَتَت نإو ءٍِلْوَق يف َيِعِفاَّسلاَو ُهْنَع ٌعاَرِن اهيف عضاوم

 دما ٍمَرَع يف ُداَكْصَي يذلا َبْلَس وا لئم يف و وللا ِلوُسَر سلع ث

 نب هللا دبع ِهِرْمَأ لْئِمَو «وِفوُرظ َّقَشَو ِرْمَكْلا ٍناَنِ ٍرْسْكِب هرْمأ لْثِمَو ءُهَدَجَو نَمِل

 . ِنْيَرْمْصَعُمْلا ِنْيَبْوَنلا ٍقْرَحِب ورْمَع
 َباَش دق الْجَر ىَأَر ُتْيَح ؛ِباَطَخْلا ُنْب ب ٌرَمُع ُهَّلَعَف اَم قرر كين



5 

 5 ُةاَهِجْلا ٌباَتِك

 هذ ِباَطَحْلا نْب َرَمُع نع ٌتباَن اَذَهَو هْيَلَع ُهَئاَرأَك عبَبْلل ِءاَمْلاب َنَبّلا

 يي

 ِهِفاَلْنِإ يف ٌرُكْنُمْلا هب ْماَك يِذَّلا َكِلَّذَكَو ُهُدَيَو ٍبِراَحُمْلا ٌلْجِر ُعَطْقُتَو ءِقِراَّسلا
 0 ل

 امك وب َقَّدَصَتَي ْنَأ امو هلل اّمإ ٍءاَضُيأ ُهُؤاَقْبإ ٌراَج ٌةَدَسْفَم ُّلَحَمْلا يِف نكي ْمَل اذ

 زبُخْلا نم َسوُشْمَمْلا َماَعتلا ٌذ شالا ان كه راسل نب فال تأ
- 

 مس ىو 2# ؟ ساو يوعاو م و
 :وهو نرتوحمملا ماَعطلاَكَو ْجَضْنَي ْمَل ي ىزذلا ماَعَطلاَو ِزْبُحْلاَك ٍءاَوَشلاَو خيطبلاو

 ىَلَع ِهِب ُقَّدَصَتُي :َكِلْد وُحََو ٌدّيَج ُهّنَأ يِرَتْشُمْلا َرَهْظَأَو ٍءيِدَرلاِب طلح يِذَلا

 .هفالثإ نِم َكِلَّذ َّنِإَك ؟ِءاَرَقُمْلا

> 

 7 سس ماسما

 ه جدك رس

 ٌروَجَي ْنألَف : يبل َبيِش يذلا َنبللا تأ دن دق ِباَطَخْلا ُقْب ُرَمُع َناَك اَذِإَو

 :ِدْوَعْلا نق شالا 3 ُةَبوُقَع هب ُلْصْحَي ُهَنِإَ ؛ىَلْوَأْلا قيرطب َكِلَّذِب قدا

 َساّنلا يِنْغُي َناَك ُهَنَأل ُهَمَلْثَأ ُرَمْعَو ءوفالْثِإ نِم َعَمْنَأ َكِلَّذب ِءاَرَقُمْلا ٌحاَقِتْلا ُنوُكَيَو

 ]709/14-11٠6[ . َنيِموُدْعَم اَّمِإَو اٌليِلَق اّمِإ ٍةَئيِدَمْلا يف ُهَدْنِع ُءاَرَقْمْلا َناَكَف «ِءاطَحْلاِ

 َقّقَح اذ عامجبإْلا نِم ِهيِعَّذَي امِب ٍِصوُضُنلا ع حسن يِعَّذَي نم م رَثْكأ م ١

 ذ ْفِرْعَي ْمَل ُهّنَأ ُهُبياَع لَب ٍ؛اًحيِحَص ُءاَعَذا يِذَّلا ٌعاَمْجِإْلا نُكَي ْمَل هْيَلَع رثألا

 [1 41 , اعاَّرِن

 ْقَمَتُم ُهُريِيْغَتَو ُهتَلاَزَف : مّرَحُمْلا ٍفيِلَأَتلا وأ ِنْيَعْلا نِم َناَك عيادصلا

 ٍريِيْغَتَو ؛يِمالَمْلا ِتالآ ِكيِكْفَتَو مِلْسُمْلا ٍرْمَح < ٍةَفاَرِإ لْثِم ؛َنيِمِلْسُمْلا َنْيَب اَهْيَلَع

 تاَوصلاَو «لاخلل اك اهلج يقدلتإ ٍزاَوَج يِف اوُعَّراَتَت اَمّنِإَو «ةَرَّوَصُمْلا رولا

 ِكِلاَم ِبَهْذَم ٌرِهاَظ َوْهَو ءِفَلَّسلا َعاَمْجِإَو ُةنَسْلاَو ُباَتِكْلا ِهْيَلَع َّلَد اَمُك ُهُزاَوَج
 مور

 . اَمِهِرْيَغَو دمحأو

 َكِلَذ يِف ُلُخْدَيَو ءٌماَرَح َوُهَق ٍباَرَّشلاَو ماَعّظلا ني ركْسُم َّلُك َّنأ ُباَوّصلاَو
 اين .َكِلَذ ُرْيَغَو ةيبنقلا ٌةَشيِشَحْلاَو ُرْوِمْلاَو نبل

 ةيِف



 هام 41 سلس سس ت53 -“ تل “را هُناك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت تاو

 نَع نَئّسلا ٍلْهَأ نم م ُهُرْيَغَو ِدْواَد وُبَأ ىَوَر اَم ٌلْثِمَك : ُميِرْغّتلا امو ة5ه.؟]

 537 :ِنيِرَجْلا ىلإ َُوُْي نأ َلْبق يّلَعُمْلاِرمَكلا نم َقَرَس نمي ينل

 ىَلِإ ىَوْؤُت ْنَأ َلْبَق ٍةّيِشاَمْلا نِم َقَرَس نَميِفَو ءِنْيَتَرَم ُهُمْرُعَو ٍلاَكَن ٍتاَدَّلَج
 .نْيتَرَم ُهُمْرُعَو ٍلاَكَت ِتاَدَلَج ِهْيَلَع نأ :حاَرَمْلا

 ءاَهُمْرُع ُفَعَضُي ُهّنَأ ِةَموُيْكَمْلا ِةَلاّضلا يِف ٍباَكَحْلا ُنْب ُرَمُْع ىَصَق َكَِّذَكَو

 .ِهِرْيَغَو دمْحَأ ُلْثِم ؛ املا نِم ٌةَفَئاَط لاَ ِهَّلُك 0

 ِهْيَلَع ْفَّعَضُي ُهَّنأ اًَدْمَع ّيمّذلا لَك اذإ ِمِلْسْمْلا يف نافع ُنْب َناَمْفُع تفَعض

 .ليتع ُنْب دّمْحَأ َكِلَذِب َدَتأَو ءمِلْسُمْلا َةّيِد ُفْضِن ٌيّمّذلا ةَيِد 3 ؛ ةَيدلا

 0 ١

 هعْرَش يِفَو هللا ٍرَدَك يف ِلَمَعْلا ٍسْنج نِم ٍناَنوُكَي ُباَقِعْلاَو ُباَوَّتلا هيكل

 نإ» :ىَلاَعَت هللا َلاَق امك ؛ُضْرَأْلاَو ُءاَمَّلا هب ُموُقَت يِذَّنا ٍلْدَعْلا نِم اَّذَه َّنَِ

 144 :ءاسنلا] 40 ادق اًوُقَع نك هلأ نإ مت وع اتت ا هرم وأ انيَح أود

 [14/58] 2 [5؟ :روتلا] 00 هلأ رْفْغي نأ نوبي الأ ا اوُفَحيلَو» :َلاَقَو

 مد

© © © 

 .ةيسحلا ىف ةدعاق نم ٌةاقتنملا دئاوفلا تهتنا انه ىلإ )١(



 مسا عيبلا باتك

 دال "سابع ع
 (يغف وأ لق نب اقبوضفم ىّع ل ام كب حت ةوُن) 2

 «لوق نم «خارتم وأ ءبقاعتم نم :ةبه وأ اًعيب سانلا هَّدع ام لك /”ه.ه ]

 [ه /4 كردتسملا] .ةبهلاو عيبلا هب دقعنا «لعف وأ

 :ٍلاَوْقَأ ٍةَثاَلَث ىَلَع اًهيف يف ذ ُءاَهَقْمْلا : ِدوُقْعْلا 0

 ُتاَراَبِعْلا َيِهَو ِةَعيَّصلاِب اّلِإ ٌحِصَت ال اَهّنَأ ٍدوُقْعْلا يِف لضألا َّنأ :اًهُدَح

 . ٍلوُبَمْلاَو باججيإلا مسا ءاََقُمْلا ٌضْعَب اَهُّصْحَي دك يتلا

 ِتاَعيِبَمْلاَك ؛ٍِلاَعْفأْلاِ ُهُدْفَع َرْثَك اَميِف ٍلاَعْفَأْلاِب ٌحِصَن اَهّنإ : ينال ُلْوَقْلا

 نأل :بهذملل اًفالخ عويبلا يف لئاسم زاجأ نأ دعب ىلاعت هللا همحر نيميثع نبا ةماّلعلا لاق )١(
 :ءايشأ ةثالث ىلع اهانبم  حيحص هلوقو 5 مالسإلا خيش لاق امك  ةعونمملا تالماعملا

 ةثالثلا رومألا هذه نم دحاو ىلع لمتشت ةلماعم تدجو اذإف ءرسيملاو ءررغلاو ءملظلا

 هللاب نعتساف مهلاوحأ رسييو «سانلا عفني امم كلذ ادع ام امأو ءاهرقي ال عرشلا نأ ملعاف

 ىلع تنأف «هميرحت نيبتي مل ام لحب تيتفأ اذإ تنأو «ميرحتلا كل نيبتي ىتح «هلحب ٍتفأو
 ىلع تمرح اذامل خه هللا كلأسي فوس ةمايقلا مويو ءلحلا تالماعملا يف لصألا نأل ؛قح

 ال اًئيش مهل تللحأ ول نكل ءباوج كدنع سيل !؟باوجلا نوكي اذامف ؟همرحأ مل ام يدابع
 سيل طرش لكو ««ةحابإلا لصألا نأ» ةيعرش ةدعاق ىلع تيشم يبر اي :تلق مارح هنأ ملعت
 نقي لا 32 اذه نالطب هللا  باتك يف سيلو 10 باتك يف

 : ةدئاملا] «رد وتلا أوفْوَأ اَوُنَماَء تيدا اًهُيَأَيط :ىلاعت هللا لاقو
 نوهأ مّرحملا ليلحت نأل 0 بناج بّلغي نأ يغبني تاذلاب ةلأسملا هذه يف ناسنإلاف
 لالحلا ميرحت نكل «لصأ ىلع ينبم تالماعملا يف مرحملا ليلحت نأل ؛لالحلا ميرحت نم
 عتمملا حرشلا .ها.ه هللا نم ناهرب نودب دابعلا ىلع قييضت هيفو ءلصأ ريغ ىلع ينبم

 .(1١غ/9)

 ىَنْعَم يف ُنساَِق وأ ٌعاَمِجِإ وأ ص ُةَمّرَح ام اّلِإ ِدوُقعْلا ني ٌمرْحَي ال :هقك مالسإلا خيش لاقو
 (159/80) .ها.عاَمْجإْلا وأ ٌّصّنلا ىَلَع َّلَد اَم



 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتق بيرقت 1
 هسا

 .هيف ٍةاَّلَّصلا يف ِساّنِ َنْذَأَو اًدِجْسَم ىَنَب نم للْثِم فق ٍففُقَوْلاَكَو َةاَطاَعُمْلاِ

 ءلْغِف وأ ٍلْوَق نِم اًَمِووُصْقَم ىَلَع َّلَد ام ٌّلُكَب ُدِقَعْنَت اَهّنِإ :ُتِلاَكلا ُلْوَقْل
 ْ .ٌةَراَجِإَو ّعْيَب َوُهَك َةَراَجِإَو اَعْيَب ُسماَّنلا ُهَّدَع اَم ُّلُكَف

 لك َدْنِع ُدْقَعْلا َدَقَعْلا :ٍلاَعْفَأْلاَو ِظاَمْلأْلا يِف ٍساَّنلا ٌحالطضا فّلَتْخا نِإَو

 ِعْرَش يف ال ٌرمَتْسُم َّدَح َكِلَذِل َسْيلَو ِلاَعْفَأْلاَو ْغَي ص | نم مُهَّنيب ُهتوُمَهْفَي اَمِي ٍمْوَ

 . مُهُتاَعُل حوت امك ٍساّنلا حالطضا ع 02 وتب ْعَوْنتِي لب ؛ِةَعَل يف لَو

 ىَلْعَي يبأ يِضاَقْلاَك ؛دّمْحَأ ُباَحْصَأَو َيِعِفاَّشلاَو ِكِلاَم تاكضأ 55 3

 0 اَمَف ْمِهَيَداَع ىلإ ِر راَفُكْلا جاكي يف ْعَجْرُي هنأ :قيرخاتملاو ٍليِقَع ِنْباَو

 ٍذئَئيِح نكي ل اَذِإ ءاَتْيَلِ اوُمَكاَحَتَو الس اذإ هلع مُهْراَرْقِإ راج مُهَنْيَب اًحاكَن

 . يع. ٌراَرقإْلا بجي مل حارب سيل هل ُهَنَأ َنوُدِقَتْعَي اوُناَك َنِإَو عِناَم ىَلَع اٌلمَتْشُم

 . هني اهنمكمي راثآلاو ةتشْلاَ ِباَتكْلا يف ٌعِراَّشلا اَمَربَتغا يلا هولا ِهْذَهَ

 طع و أ هيف َسْيَلَف صوُصْخَم ِظْفَل ُماَرِيْلا اًنَأَ

 ىَلَع َّلَد اَم لكَب حِصَت وعلا َّنأ نم اَهاَنْرَكَذ يتلا ُةَعِماَجْلا َُدِعاَقْلا ِِذَهَر

 يتلا َيِهَو ةَعيِرَّشلا ُلوُصُأ اَهْيَلَع ُّلُدَت يلا َيِه :لْعِف وأ ٍلْوَق نِم اًمِووُصْقَم
 . ُبوُلُقْلا اََُِْ

 ُهوطق اع ُهْنِي وََك نع كل َنبِط نإَ# :َلاَق ىَلاَعَتَو ُهَئاَحْبُس هللا َّنأ َكِلَدَو

 «5نق ضر نع هر تركت نأ ةلِإ» :َلاَقَو [4 :ءاسنلا] 4© اك اي

 .[79 :ءاسنلا]

200000 

 :ووجو نم اًهيِف ةلالذلا َنِإَ

 كت دأ الإ> :ِهِلْوَق يِف ْيَبْلا يف ذ يِضاَرّتلاِب ىّمَتكا ُهّنَأ :اًمُدَحَأ

 يل َّنْبِط 0 : ِهِلْوَق يِف م 0 بيبو «[4 :ءاسنلا] مكن ضي نَع
 : ءاسنلا] <46 هي انوع وكذا دف وت نع

 لَو ءَتاَع مثلا سنجل ي 50 ذَهَو ِتاَضَواَعُمْلا ٍسْنِج يف ُهيآلا َكَّْ



 تا“ و ادت ننال ا ل ااا الا فاق
 حا

 . يقتل بلب ىلعو يالا ىلع ذب تن افي الو ات اقل ظن
 مُهَنَأ ْمِهِلاَعْفَأَو ْمِهِلاَوْقَأ يِف ٍساّنلا ٍتاَداَع نِم ٍراَرِطْضالاب ُعَلْعَت ُنْحَن

 .ةَدّدَعَتُم ٍقْرَطِب سْفَنلا َبيِطَو َيِضاَرَتلا د

 قَّلَعُم وِلوُسَو ِةَنُسَو هللا ٍباَتُك يِف تءاج َءاَمْسَأْلا ِهِذَه َّنأ :يِناّنلا ُهَجَوْلا

 نيا ال ا ٌةَيِعْرَش ٌماكخَأ اَهِ

 ِءاَمَّسلاَو ِرْحَبلاَو ٌرَبْلاَو ِرَمَمْلاَو يك ؛ٍةَعّللاب ُه ٌدَح ْمَّلْعُي اَم ُهْنِمَق -أ

 ٍضْرَأْلاَو

 اَكَّزلاَو ٍةاَلَّصلاَكَو ٍقِفاَنُمْلاَو ٍرِفاَكْلاَو ٍنْؤُمْلاَك ؟ ع ؛ عْرَّشلاب ِرّشلا مَلْعُي اَم ام ُهْنِمَو - ب

 . ُجَحْلاَو ماّيّصِلاَو

 ٍفْرُع ىَلِإ هيف ُعِجْرَمْلاَ :عرّشلا يف الو للا ين دَ هَل نكي ْمَل اَمَو - ج
 ىَنَح ُهْعِبَي الق اًماَعَط َحاَكبا نَم» :كي ِهِلْوَق يِف ٍروُكْذَمْلا ِضْبَمْلاَك ؛ِساَّنلا
 . 20صهضمف ١08 < عم
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 ع ًَ

 هل ادع اهل ٌعراّشلا 1 مل اًمَوُحَنَو ةَبهْلاَو َةَراَجِإْلاَو َعْيَبْلا َن ْنَأ ُموُلْعَمَو

 َنّيَع ُهّنَأ َنيِعِباَتلاَو ب ا ولوَُو نس اَلَو للا ٍباَك يف

 ال اونا نمت كلذ لع لدي ا اق وأ اَهِرْيَغ وأ ِظاَمْلأْلا نم َةَئيعُم م ُةَفِص ِدوُقعلِل

 .ٍةّصاَخْلا ْعَيّصلاب ا

 . ِبَرَعْلا ٍةَُل يف َّدَح َكِلَدل و

 فزع ىلإ هي جزم اك ةكنل ين الو رطل يف ةخ هل ني مل

 عايش ويف هه ردم اكو ءٌعِيِب َوُهَف اَعيَب ُهْوَمَس اَمَف ءْمِهِتاَداَعَو سائلا

 َّنَأ :ُتِلاَثلا ُهْجَوْلا
3 

 :ِناَعْوَن ٍلاَعْفَأْلاَو ٍلاَوْقَأْلا نِم ٍداَبِعْلا ٍتاَفرَصَت

 . ْمُهْنيِد اهب ُحَّلْصَي ُتاَداَبِع -أ

 )١( ملسم هاور )ه؟١6(.



 مستمع دل تاسست طخ نير عك ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتق بيرقت 2

 . ْمُهاَيْنُذ يِف اَهْيَلِإ َنوُجاَتْحَي ٌتاَداَعَو - ب

 ال اَهّيَحَأ وأ هللا اَهَبَجْوَأ يتلا َتاَداَبِعْلا نأ ُمّلْعَت ِة ٍةَعيِرَّشلا لَو ِءاَرْفَتْسابَ

 . عْرَّشلاب اِّإ هينا تبي

 .هَّْلِإ َنوُجاَتْحَي امم مُهاَيْنُد يِف ُنِماَّنلا ُهَداَمْعا ام َيِهَف ُتاَداَعْلا اّمَأَو

 ُهَناَحْبس هللا ُهَرَظَح اَم الإ ُهْنِم ٌرظْحُي الق ءِرْظَحْلا ُمَدَع :ِهيِف لْصَأْلاَو

 نيك نأ ل 0 ىلا عن اَمُه َيْهَئلاَو َرمألا َّنأِل َكِلَدَو ؛ىَلاَعَتَو

 ؟داَبِع ُهَّنأب هْيَلَع مكي فيك هب ٌروُمَأم ُهَنَأ ْتْيثي ْمَل اَمَك ءاَهب اًروُمُأَم

 ل ا ا ا و و

 لضأْلا نإ :َنوُنوُقَي ِثيِدَحْلا 1 ءاهقن وو 2ع ناك اذهل

 يف اَنْلَحَد لَو ءىَلاَعَت هللا ُهَعَرَش اَم الإ اَهْنِم ٌحَرْشُي الف ءُكيِقْوَتلا ِتاَداَبِعْلا يِف

 دما دي اني مل اع ع 0 ازرق اوضس# هو 19 ءولؤفق قت
 .[؟١ :ىروشلا]

 يف اَنَلَخَد اّلِإَو ُهَم ةميخ ام لإ اًهنِم طحت الك تملا ايف اضألا 0

 «اللعو اًمارَح ُهْنَم 1 ٍقَْز تي مل هلأ ٌلْرَنأ آم مسير لف» :هِل هِلوُف

 .[69 :سنوي]

 ٍفُرَصَتلا وأ ِكيِلْمَّتلا وأ ٍةَحاَبِإْلا يف َيِفْرُعْلا َنْذِإْلا نأ :اًذَهِب ُنِحَتْلَي اّمِمَو

 ُلُدَي امي ُدِقَعْنَي ٍةَحاَبإْلاَو ٍةَلاَكوْلا نم ٍدِحاَو ُلُكَف ّيِطْفَللا ِنْدْلاَك :ِةَلاَكوْلا ٍقيرطب

 .ٍلْعِفَو ٍلْوَق نم اَهْيَلَع

 . ىَضّرلِل ِهِراَهظإ َماَقَم ُموُقَي ٌقِحَتْسُمْلا ىَضرب ُمُلِعْلاَو

 وه تبثملا لعلو ءاهيلع تفقو يتلا خسنلا عيمج يف اذكه وهو «(تادابعلا) :لصألا يف )١(

 يف لاقي الو ءِرْظَحلا ٌمَدَع :تاداعلا يف لصألا َنأ لبق ركذ دقف «ىنعملا ميقتسيل ؛باوصلا
 ىلع ليلدلا تبثي ىتح عنملا اهيف لصألا :لاقي لب ءرظحلا مدع اهيف لصألا :تادابعلا

 . اهتيعورشم



 مث. عيبلا باتك
 ا 0

 ٍناَوْضّرلا َةَعْيَب ناَّمَع ِنْب َناَمْنُع نَع لكي يتلا ُةَعَياَبُم جرحي اَذَه ىَلَعَو

 نرد نا ليَ َةَحْلَط يبأ لِزْنَم ىَلِإ ِقَدْنَخْلا َلُهَأ ُهُلاَخْدِإَو ءاَبِئاَع َناَكَو

 .َكِلَذِب ٍناَيِضاَر اَمُهّنَأ ِهِمْلِعِل ؛ اَمِهِناَدِْسا

 َنٌدأَتْسا ىّنَح ُهْلِيْدُي ْمَلَف ّلُجَر مُهَعَبَتا :ِةَنِس سِواَس ُماَكّللا ل ُهاَعَد اّمَلَو
 ل1 هر , "0كعاّدلا ُماَكّنلا

 ال َنوُمَلْعَي اوُنوُكَي ْمَلَو اًدوُقُع مُهَنْبَب اوُدَقاَعَت اَذِإ َنيِمِلْسُمْلا َّنِإ 7*ه.+]
 ْمَل اَذإ اَهَنوُحُحَصُي  ُهُمّلْعَأ اَميِف - مُهَعيِمَج َءاَهَقُمْلا َّنإف :اَهَليِلْحَت اَلَو اَهَميِرْحَت

 الود ٍداَهِيْجاِب ال اَهَليِلْحَت ُمَّلَْي ٍذِئَتيِح نكي ْمَل ُدِقاَعْلا َناَك نو ءاَهَميِرْحَت اوُدَقَتْعَي

 [59١/؟9] . دليلقتب

 مببْلا نأ اَمِهرَْغَو ِهِبَمْذَم نم ٍروُهْشَمْلا يِ دس 0

 ُساّنلا ُهَّدَع اَمَك ٍةاَطاَعُمْلاِب َكِلَذ ُتْبْنَي لب ؛ٍةَعيِص ىَلِإ ٌرِقَتْفَت ال َةَراَجِإْلاَو ةَبهْلاَو

 .َكِلَّذَك َّوُهَف وه ا اَعْيَب

 ّدَح اَهَل َسْيَل ءوباَتِك يِف اًَلْظُم َةيِطَعْلاَو َةَراَجِإْلاَو َعْيَبْلا َرَكَذ هللا َّنأ َكِلَدَو
 3 1 نع 8 د

 .ٍِفْرْعْلا ىلإ اَهِيِف ُعِجْرَيَق ءعْرّشلا اَلَو ِةَعْللا يِف

 ِدّقَعْلا ٌدوصَفَم م هْيَلَع د ِظْمَل ُّيَأَق يناَعَمْلا ُماَهْفِإ :باطْخْلاِب ٌدوصَمَمْل ُةَمْلاَو

 كَل اًمْذُح :َلاَقَو َةَمَأ ِهِنْباِل ٌدَحَأ ىَرَتْشا اَذِإ «ٍِساّنلا ٌةَدِعاَق اذه ىَلَعَو

 [كال د الا 11 . ْمُهَدْنِع اًكيِلْمَت اَذَه َناَك َكِلَذ وُسَتَو اهب ْعِتْمَتْسا

 "م آ ماَلْعل َلاَقَك ءِبِيَعْش اَبأ ىَتْكُي ٍراَصْنألا َنِم ُلجَر ءاَج :َلاَق هيض ٍدوُعْسَم يبأ نع ١(
َ 

 ُتْفَرَع دق يّنِإَف ٍقَسْمَح ٌَسِماَح هلي َيِبنلا َرْعْدَأ ْنأ ُديِرَأ يّنِإَك ءةَسْمَح يِفْكَي اًماَعَظ يِل ْلَعَجا

 0 : للك 0 َلاَقق لجو مُهََم ُهَعَم َءاَجبَ 0 عيل وب هج يف



 7( يي 7 77 77٠7٠ لسا 4١و هني مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ن1

 نع َكَِد َدَحَأ ُهَّنإ ؛ِرْيَغ ٍلوُصَأ نم هم ةرخأ عرتللا يف كلنات لوضأ كهمل

 :ُلاَقُي َناَك اَمَك عوُبَبْلا ي ِساّنلا ُه ُهَقْفَأ َوُه :ُلاَقُي َناَك يِذَلا ِبيَسُمْلا ِنْب ٍديِعَس

 مُهْعَمْجُأ ٌُنَسَحْلاَو قاَلَّصلا يف مُهُهَقْنأ ْميِهاَرْبإَو ؛ِكِاَمْلا يف سانا هَ ءاطَع

 .هلُك َكِلَذِل

 نَمِل ِهيِف َلّضُق ام ٍبَلْغَأ يِف َنيِعِباَّتلا نِم ٍدِحاَو َّلُك دّمْحَأ َّقَقاَو اَذَهِلَو
 .بلغألا يِف َكِلَذ يِف ِكِلاَمِل ُنِفاَوُم دّمحَأ ُماَمِإْلاَو ءهِيَبوْجَأ نِم َكِلَذ أَرْفَتْسا

]17 31 

 نذل ةيجارخلا ٍضْرألا َعِبَب َنيِعِباَتلاَو اكمل | ّنِم ةرك نَم رك [ق1:]
 .ةتزجلا ماّرَيْلا يف ِةّمَّذلا َلهَأ َهَبْشَأ اَهْنَع َجاَرَكْلا ىّدأ اَدإ اَهَل َيِرَتْشُمْلا َمِلْسُمْلا

 ّنِم ْمِهَّقَح طاَفْسِإِب َنيِمِلْسُمْلا ملط اَهُدَؤُي ْمَل َنِإَو ينال 20ج علا
 لا
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 لِقمنت ةيجارخلا ُضْرَأْلاَو ءُتَروُي اَلَو ٌبَموُي لَو ٌعاَبُي ال اَذَهِلَو ءَفْقَوْلا ُلْبُي
 َماَقَم اَهيِف ُموَُعَي يِرَتْشُمْلا ُبِهَتْمْلاَو ءاَهّثَبِح ُروُجَتَو ءاَمَلُعْلا ِقاَمّاِ ِثِراَوْلا ىَّلِ

 يّئِحَتْسُمِل ٌةَرَضَم اَهِِبَب يف َسْبَلو ءجاَرَخْلا َنِم ِهْيَلَع َناَك اَم يدَوُيَف ؛ عِئاَبْلا

 1 . ٍِفْقَوْلا عْيَب يف امك ٍجاَرَحلا

 اًهِاَبر ُعْيَب رك اَمَنإ ةَكَم : اوُلاَق ِءاَلُؤَم نِم َةَمِئاَط َّنأ :َكِلَذ نِم ُبَجْعَأَو

 3 اوبال عيوح عع ارئاتابت مترا امنا عقل نر هوم تح هدرا

 لِعَج اَمّنإ ُجاَرَخْلاَو 0 اًهُضْرَأ ْتْلِعُج يتلا ةَوْنَعْلا َضْرَأْلا

 :قييلشتلل اًهُضرأ تلعج نق ةكم تناك ولف 4 ِنِكاَسَمْلا ىَلَع ا ِعِراَرَمْلا ىَلَع

 لكي نتا اَهّرَكَأ ُةَكَمَو تت :ٌجاَرَح اَهيَلَع َلعُجَو

 اَهْيَلَع ب رضي ملو اهذببشي ملو 'اهعرازتو اهتكاشم هيلع اتناك ىَلَع اَهِلْمَأ ِدْيب

 َةَوْنُع ْتَحِيُف اَهّنَأ َبْيَر اَلَو ءاَحْلُص ْتَحِتُق اَهّنِإ :َلاَق نَم َلاَك اَذَهِلَو ؛اًجاَرَح



 مع عيبلا باتك

0 

 اًهَلْمَأ َقَلظأ هلي َىبَنلا ّنِكَل 5 ةرباؤتملا ةكيهكلا كيواخ الا: ةتلع لدي انيك

 اَذَهِلَو ءاَلاَم مُهَل َمِنَغ اَلَو َدَيْرُد مُهَل ٍبْسَ بْسَي ْمَلَو ُهلئاَك نَم اَّلِإ ْلّدْفَي ْمَلَف مُهَعِيِمَج

 .َءاَقَلظلا اوُمُس

 نالت اًهِعاَبِر عْبَبَو اَهِروُد ٍةَراَجِإ يف ُلاَوْقَأْلا ِتّناَك اّذَهِلَو
 «ةوزتوألا رجب لو ادع الو اذه ال رومي ال هزي
 . اًهَتَراَجِإ ُزوُجَي اَلَو اًهِعاَبِر ُعْيَب ُزوُجَي هنأ ٌحيِحَصلاَو

 رييَخك اَهُْعْسَق بي لك“: ميل ل ع

 01 رْشَحلا ٌةَروُس ِهْيَلَع ْتَْلَد اَمك اَنْبَق ٌريِصَت وأ ٌّمَتْعَم اَهْنأل

 ِءاَمَلْعْلا ُرَثْكأَو ءِلاَوُق 0 اَلَث ىَلَع ؟اَذَمَو اَذَه َنْيَب اَميِف ماعلا كك أ ٠ مَنْغَمْلا

 هع ٍروُهْشَمْلا يِف دّمْحَأَو َةَميِنَح يبأ ُبَمْذَم َوُهَو 3 حيا َوُهَو ٍرييْخَتلا ىَلَع

 راج :َنوُدِهاَجُيَو َنوُمِلْسُي ُهَلْهَأ َّنأ ِهّْنَط ىَلَع َبَلْغَو اَدَلَب ُماَمِْلا َحَتَق وّلَو

 َةَكَم لفأب هلي ُيِبَنلا َلَعَف امك ءُمِهِداَلْوَأَو ْمِهِلاَوْمَأَو ْمِهِسُفْنأِب مهْيَلَع 0

 أ ْمِلْسُي مل ُهَّنِإَك رَبْيَخ لْهأ ٍنالخِب ءفالخ الب مهلك ريما 4

 ؛ْمُهَل اَهَكَرَت ِءاَلْؤَعَو ِرْفُكْلا ىَلَع َنيّرِصُم اًراَمُك اوُناَك مُهّنَأِل مُهَضْرَأ َمَسق َكِئ 0
 ءاَيْلُعْلا َيِه هللا ُةَمِلَك َنوُكَت ْنَأ ٍداَهِجْلاِب ُدوُصُْفَمْلاَو «َنيِمِلْسُم اوُراَص مُهلُك مهن ل

 .هلل ُهّلُك ٌنيِدلا َنوُكَي ْنأ

 ال تيكك .مالشإلا ىَلَع مُهَملتيِل مهبول ةَملوُمْلا يطغُي لك ْيِّنلا ناك اك دَقَو 7

 [ع9 - 1 ؟ْمهِلاَوْمَأَو ْمِهِراَيِد ِء 3 مُهْمْلأَتي

 وه هريغو يمفاشلا هيلإ بهذ امو : هلاك نيميثع نبا ةماّلعلا لاق هيك يعفاشلا لوق وهو )١(

 يف ةراجإلاو عيبلا ٌراوج حيحصلا َّنِإ :لاقو ةريثك ةلدأب هديأو ءينغملا يف قفوملا هرصن يذلا

 .لوقلا اذه ىلع لمعلاو .ةكم تريب

 .فيعض لوق وهف اهتراجإ الو اهعيب زوجي ال هنأب لوقلا امأو
 هنع باجي نأ نكمي هنإف «ةوقلا نم ءيش هيف ناك نإو وهف مالسإلا خيش هيلإ بهذ ام امأو

 .(18/8 عتمملا حرشلا .كلمت ال اهنأ كش ال هذهف ءرعاشملا ةنكمأ يف ةيآلا نأب



 0 مالسإلا خيش لئاسوو قواتف بيرقت نول
 تت خت تحت تت سساأ7ل مس بنس ١١٠١ دج

 ٍ؛ُهرْكُت اَل اَهّنَأ ٌحيِحّصلاَو ا هك : "0ةجتْفَسلا ةّلأْسَم ##هوو]

 [م 00 اًذإ اًعيَِج اَمُهَل َةَعَفبَم اَهيِفَك ءاَضْيَأ اهب ُعِفَتْي َضِرَتْفُمْلا َّنأِل

 :يأ] ْتَدَقَعْنا َدوُصُفَمْلا اََرَع ْنِإ نْيَدِقاَعَتْمْلا َّنأ يو

 .ُدْقَعْلا هب َدَقَعْلا اَمُهَدوُصْقَم ِناَدِقاَعَتُمْلا هب َفَرَع ٍظاَمْلَأْلا َنِم ِظْفَل ُيَأَك ء[ةراجإلا

 ٍ؛اًدَح ٍدوُقْعْلا ٍِظاَمْلَ ى 0 ل َحِراَّشلا َنِإَ هدوقعلا عيوب 7 ُماَع اَذَهَو

 ٍةيِسِراَمْلا ِظاَمْلَأْلا َنِم اَهْيَلَع ُلُدَي اَمب ُدوُقُعْلا ُدِقَعْنَت ةقعنت امكف قلت هوك ل

 ٍظاَقْلَأْلا َنِم اَهْيَلَع ُلُدَي اَمِب ُدِقَعْنَت َيِهَف : ِةّيِمَجَعْلا نشلألا 2 اَمصرْيَْو ةيِموُرلاَو
 .ُهُرْيَغَو ُعْيَبْلا َكِلَذَكَو 0 قالا َّعَكَو اَذَهِلَو هّيِبَرَعْلا

 هيلع َلدَي ايفل لي دعني هي هنأ ةاَكْلُمْلا يل ّحَصَأ َنِإَ «حاكتلا اَذَه ُدِرْطَو

 ةَفيِنَح يبأك ء ِءاَمَلُْعْلا ِروُهْمَج تعلم اَذَعَو «جيِوزّتلاَو حاَكْإْلا ٍظْفْلِب ٌصَْخَي طي م

 اَذَه ىَلَع اّلِإ ُلُدَت ْمَل ُهُصوُصُن لب ؛ هديلخأ بحلم يف كدت دعا ردن قلم

 [م8 د ه7 .هْجَوْل

 نلخت مل يتلا ٍناّيْعَأْلا ىَلَع َدْقَعْلا َرخَوُي ْنَأ َناَسْنإْلا َرَمَأ الا 1

 ٌوُدُب لبق ٍرَمْثلا عْيَبَو ٍقَلَبحْلا ٍلّبَح عِيبَو ٠ «''َنيزَسلا عْيب 7 نَع ىَهَنُق ٠ لح نأ ىلإ

 [هالال 1 . َدَتْشَي سَ ٌبَحْلا عْبَب نَعَو ٍدِحاَلَص

 ٍةَباَحَّصلا َنِم ٍدَحَأ نَع اَلَو لب ؛هِلوُسَر نس اَلَو هللا باتِك يِف َسْيَل 75015 ]|

 عينت نع يلا هف امن ءٌماَع ىَنعَم اَلَو ٌماَع َظْفَل ال ُنوُجَي ال موُدْعَمْلا َعْنب نأ

 يه يتلا ءاَيْشَأْلا ٍضْعَب عْيَب نَع ُيْهّنلا هيف امك ٌةَموُدْعَم َيِه يتلا اَيْغأْلا ضب

 دلب يف هيضقي نأ ضرتقملا ىلع ضرقملا طرتشي يو ءاّضرق رخآ نم صخش ضرتقي نأ :يه )١(

 فسد ل لا لوصو نامض ديفتسيل رخآ

 وأ اًنالث نينس اهنايعأب تالخنلا وأ ةلخنلا هرمثت ام لجرلا عيبي نأ وه :هلقك يباطخلا لاق (؟)

 الو ؛دقعلا لاح قولخم الو دوجوم ريغ ءيش عيب هنأل ؛ررغ اذهو ءاهنم رثكأ وأ اًعبرأ

 عويب يف امأو «نايعألا عويب يف اذهو ءال مأ لخنلا رمثي لهو ءال مأ كلذ نوكي له ىرْذُي
 .رثكأ وأ عيرأ وأ نينس ثالث ىلإ ءيش يف فلسي نأ لثم ؛زئاج وهف تافصلا



 ا عيبلا باتك

 يف تبت يذلا لك « مدل لَو ةوَخَوْلا آل عْنَمْلا يف لفل ستلر  ةةرشوت

 .ِرَرَعْلا عيب نع ىَهن ُهّنَأ ل ْيِلا ٍِنَع حبحّصلا
 دتعل اك كودو نر ناك كاوج ينقل ىلع دقت ال16 ررعلاَو

 لشي دق لثا ؟هميلشت ىلع ريلي ل دق اقع كلك رشْمَو ةراشلانيِغَبلاَو قآلا
 مشت متل تجوم نإ .ءادوجوم ناك نإو عي دوخي ال درع وش لصخت ال دو 3

 ُهَنكْمَأ َّنَِ ةرماَُمَو ٌةَرَطاَخُم ِهيِرَكْشَي ام يرَتْشُمْلاَو ُهْنَع ٌرِجاَع ُِئاَبْلاَو عييَمْلا

 6 دق ُعِئاَبْل اتاك انغأ ةنكتن هز داي رطل مل يتحمل داك ذا

 هدزكي ال اًّرَع ِهِنْرَِل هِِيَب نَع ىَهَت َرَرَع َوُم يِذَنا موُدعَمْلا اًدَكَمَر
 مسا عمور

 [61 .امودعم

 ىلإ َءاَقْبإْلا ٌقِحَتْسُم حاّلَّصلا وك َدْعَي ِرمثلا عنب هب روج هلك ْىِبَنلا ؟[؟ هدد ]

 يِف ُلْحُدَيَو «عداضلا لامك ىلإ ة ملل ُىَفَسْلا اب ىَلَعَو «حالَّصلا ٍلاَمَك

 ا ٍنْيَعْلا ٍضْبَق ٍةَلِْيَمِب َناَك ضب اَذإ اَذَهَو هْىَلْخُي ْمَل ٌموُدْعَم َوُه اَم اَذَه

 0 ٌحَصَأ َوْهَو ءاَمَلْعْلا يَلْوَق , ٍرَهَظَأ يِف هيف فرَصَنلا ُهَل حيِبُي ''”ُهْضْنَق
 د ا لا ير وتلا ةاقيقلا 0 ُبِجوُي ال ُهْضْبَقَو ءَدَمْحَأ

 ""'عِئاَبْلا ِناَمَض نِم َناَك ِهِحاَلَص

 يي ل ا ازعل يلا يف سبت دَقَو

 ذَحَأَي مي ءاَنيَش كيِخأ ل ْنَأ كل لحي اَلَن ٌةَحِئاَج اَهْبَباَصَأَق َةَرَمَت

 . 1؟ َقَح ٍرْيَغِب هيِخَأ ّلاَم م

 لفني َفْرَصُنلا ٌرّوَج ٍضْبَق ّلُك َّنَأ ىَلَع َلُدَي ٌيِعْرَش ٌليِلَد عِاَتمْلا َعَم مه سلو
 ْرْوَجُي ِةَرَجَوُمْلا ِنْيَعْلا ٌضْبَق لب ؛َناَمّصلا ٍلْقْني ْمَل تامل و2 505

 .هجالص ٌوُدُب َدعَب ِرَمّثلا ٌضبق :يأ )١(
 .كلذ يف طرفو رمثلا ميلست دعوم نع رخأت يرتشملا ناك اذإ الإ (0)



 هناك ملسإلا خيش لئاسرو ةقواتف بيرقت مسح _

 [ه57- ]5/٠١0 , 2ناَمّقلا 0 و َفُدَصتلا

 26/1. دامانقع يف ناقه ّقَكْلي اهارَعلا ذأ يحصل
 اَمَك ءاكلص عي الو وَرْجَأ ِرْيَغ ل بي ال ٌبيِلَّصلا دو

 ا

 1 ةرجأ لغم ؛ ؛ُهاَقوَتْسا ِعْفَت وأ ٍةَمَّرَحُم ٍنْيَع نع اًضَوَع دَخَأ نَكَو
 03 "اهب ُقَّدَصَتَيْلَف :َكِلَّذ د ٌّىِضَبْلا 6 ِبيِلَّصلا خاص وو رْمَجْلا

 َنِإَف ؛ُهَّلَعَ امل هات ٍضَوِْلاب ُهتَقَدَص ُنوُكَتَو مّرَحُمْلا ٍلَمَعْلا َكِلَد نم ْبْنيْلَو
 ع ٌضَوِع دحلا ؟ هب ب َعاَفِتْناِلا زوجي و ا ضوعلا اَذَه

 لماع لغم يف دم مَا ْيَلَع صن امك املا نب ء صَت نم َكِلَد ىَلَع

 [147 - 11/35] . 7ههُرْبَغَو ِكِلاَم ُباَحْصَأ ِهْيَلَع ٌصَنَو هِرْمَحْلا

 نم نأل ؛رجأتسملا ال رّجْؤُمْلا نامض نم ىهف كنم طيرفت نود تقرُسف ًةرايس ترجأتسا اذإف )١(
 ١ .همرغ هيلعف ءيش منغ هل

 .هللا نم رجألا بلط ةينب ال ءاهنم صلختلا ةيئب (؟)

 .هبسكل اًمرحم نوكي نأ امإو «هنيعل اًمرحم نوكي نأ امإ مارحلا لاملا (")
 هنأ ملعي وهو هب عافتنالا دحأل لحي ال اذهف ءقورسملاو بوصغملا لاملاك هنيعل مرحملاف

 .هبحاص ىلإ هدر بجي لب «نالف نم قورسم
 ءانيل هب عربتلا بصاغلا ئزجي الو ءهبحاص ىلإ دري نأ :لاملا اذه بصغ نم ةبوتلا ةقيرطو

 .هبحاص ىلإ هدر ىلع ردقي وهو دجسم
 .(سانلا نم ةملاظلا تاموكحلا ضعب هبصتغت يذلا لاملاك) هبحاص ىلإ هدر رذعت نإ نكل

 .دجاسملا ءانب اهنمو «ةماعلا نيملسملا حلاصم يف هقافنإ يف جرح الف

 وأ ءابرلاب لماعتلا وأ ءرمخلا عيبك مرحم قيرطب ناسنإلا هبستكا يذلا وهف هبسكل مّرحملا امأو
 هنم هذخأ اذإ امأ ءطقق هبستكا نم ىلع مارح لاملا اذهف «كلذ وحنو ىنزلاو ءانغلا ةرجأ

 ةرجأ هعفد وأ ءدجسم ءانبل هب عربت ول امك ءكلذ يف جرح الف حابم قيرطب رخآ صخش
 مرحي امنإو «هب عافتنالا ءالؤه ىلع مرحي الف فدالوأو هتجوز ىلع هنم قفنأ وأ ءهدنع لماعل

 .طقف مرحم قيرطب هبستكا نم ىلع
 .ربلا هوجو يف هقافنإو ءهنم صلختلا :مرحملا لاملا اذه نم ةبوتلا ةقيرطو



 تنس ت59 حجت
 ل يول ..| ا حظ

 . اًهِضْعَب ُحاَلَص اَدَب اَذِإ ةاثقملا ْبَب ُزاَوَج ل ٍِضْعَب يف ٍحاَلّصلا ٌوُدُبِل ٍدِحاَوْلا ٍسْنِجْلا نم ٍناَتسْملا َعْبب َرّوَج نم 514

 ىَلِ وَعْذَت ةقاضلا َنِإَف ؛ وَرَمْلا ِءاَرَجَأ نم موُدْعَمْلاَك اهيف انه موُدعَملاَو

 ِتاَءاَنِقْلاَو ِتاَحيِظبْلا ٍقيِرمت نم ل عيَبْلا يِف راجش ألان ٌقيِرْمَت ذإ ؛ رَثْكأ َكِلُذ

 نِإَف ؛ظيضنَي ال رن ا َّقْسَي ْمَل ول ٍةَطْقَّللا نع ٍةَطْفّللا ٍزيِيْمَتَو ءِتاَراَيِخْلاَو
 ةيضاادخلا . ٌتواَقَتُم َكِلَذ ف ضاتلا داَهَتَِجا

 تلسَعما هي هللا َلوْسَر ّنأ» :ِعِفاَر يبأ نع "”مِلْسُم حيجص» يف مهل ]
 َلُجَّرلا َيِضْني ْنَأ عِفاَر اَبأ َرَمأَك ِةَقَدَّصلا لإ نم لبإ هْيَلَع ْتَمِدَقَق اركب ِلُجَر نِم

 18 لا لق ءايعابر اًراَمخ اّلإ اًهيِف دج ْمَل :َلاَقَق ٍعِفاَر وُبأ هَْلإ َّمَجَرَق (ةَرْكَي

 َوَج ىَلَع ُليِلَد اَذَه يِفَك .«ءاَضَق مُهئَسْخَأ سائلا َراَيِخ َّنِإَن ُهايإ ٍهِطَعَأ»

 اه ع امك. ناَوََكْلا نفر نوُروُملاَو ٍليِكَمْلا ىَّوِس اًميِف ِفاّلُسِتْساإِلا

 َضْرَمْلا َّنأِل ٍ؛َكِلَد ُروُجي ا :َنيِفوُكْلا نم َلاَق نَمِل اًفاَلِخ ءِثيِدَحْلاَو ٍزاَجِحْلا
 . ٌىِلْثِمِب َسِيَل ُناَوْيَحْلاَو «ِلْدمْلا ُدَر ُهبِجوُم

 ىَلَع ٌليِلَد اَذَهَو . .ِةّمَذلا يف اًبيِرْقَت د ِناَوّيَحْلا ّلِْم ُتْبْعَي كي هنأ ىَلَع ٌليِلَد هيِفَو

 ؟مارح لام نم ينب دجسم يف ةالصلا مكح نع :للأك نيميثع نبا خيشلا لئس --

 يف دارأ نوكي امبر مارح لام نم هانب يذلا نأل ؛اهيف جرح الو ةزئاج هيف ةالصلا» :باجأف

 اذإ الالح دجسملا اذهل هؤانب نوكي ٍذئتيحو ءهبستكا يذلا مارحلا لاملا نم صلختي نأ هئانب
 ءانبب نيعتي ال مارحلا لاملا نم صلختلا ناك نإو «مارحلا لاملا نم صلختلا هب دصق
 ىواتف عومجم .ىهتنا .«ةءاربلا هب تلصح يريخ عورشم يف ناسنإلا هلذب اذإ لب «دجاسملا

 )9/25١١(. باوجو لاؤس ءمالسإلا هةر مقر لاؤس (١؟) نيميثع نيا

 ءهتجاح ردق لاملا نم ذخأي ْنأ اًجاتحم ناك نإ مرحملا بسكلا نم بات نمل زوجي :هيبنت
 نع داز امب قدصتي مث «ةعانص وأ ةراجت يف لام سأر هلعجي هنم اًئيش رمثتسي نأ هلو

 ءارقف اوناكو ءرامخلا اذهو يغبلا هذه تبات نإف» :هلك ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق ءهتجاح
 ةعنص لمعي وأ رجتي ردقي ناك نإف ءمهتجاح ردق لاملا اذه نم مهيلإ فرصي نأ زاج

 .(*:08/99) ىواتفلا عومجم نم ىهتنا .«لام سأر هل نوكي ام يطعأ «لزغلاو جيسنلاك
 .(ل5د) (0)



 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو 8واتق بيرقت ع

 لْثِم ٍناَويَح ُدوُجُو ٌرِعَيف اَّلِإَو ءٌبيِرْقَتلا ّوُه :ِهْيَلَع ٍدوُقْعَمْلا ٍةَقِرْعَم يف ذ َرَبَتْعُمْلا َّنأ

 [57/1؟4] . ناَويَحْلا َكِلُذ

 يِف ىَوْلَبْلا هب ٌتّمَع دق اَم :هحاَلَص ْوُدب لبق ِرمَنلا عْيَب ٍلْئاَسَم نم ] 58٠

 ُنوُكَت ضْرَألا َّنأ َكِلْدَو ءُقْشَمِو اًمِّيِس ال اَهِرَتْكَأ هبا
 ىَلَع َكِلّذ عم ْتَْلَمَثْشا اَمَبْرَو «عززدي حلضت آو ٍساَرِغ ىَلَع ةلجتشم

 كِل َّعَم اَهُِكُْي وأ اَهْعَرَْيَو اَهِقَْي نَمِل اَهَرجاَوُي نأ اَهيِحاَص ُديِرُيَ ؛َنكاَسم
 :ٍلاَوْقَأ ِةَناَلَث ىَلَع هيف ُءاَهَقْفْلا فلتخلا اًمِم - ّن ٌنساَرِْغَو ٌضْرَأ اَهيِف َناَك اًذِإ  اَذَهَق

 َّوُهَو ؛ٌيِعِفاَّشلاَو َنييفوكْلا لَك َوُهَو «لاحب ُروَجَي ال َكِلَّذ َّنَأ :اَمُدَحَأ
 موك هدو

 . ِهباَحْصَأ رثكأ َدْنع دي ِبَمْذَم نم ٌرْوُهْشَمْلا

 وأ ِنْيَنْلُدلا ُضاَيَبْلا َناَكَو ءاليِك ٌرَجَّشلا َناَك اَدِإ ُروُجَي :يناّنلا ُلْوَقْلاَو

 ُوْحَنَو بْنِ ُتاَرَجَش وأ ُةَليِلَف ٌتاَلَخَن اَهيِف اَراَد ىَرْكَتْسا اَذإ َكِلََكَو ٌركأ
 .ِكِلاَم ُلْوَق اَذَمَو ءَكِلَذ

 .ٌحاَمْجِإ : ٌريثك ٌرَجَش اًهيف يتلا ضْرَأْلا ٍةَراَجِإ نِم َعْنَمْلا نأ :ِدْيَيُم وُبَأ َرُكْدَو

 ُلوُخُمَو ءٌرَجَش اًهيِف يِتَّلا ضْألا ُراَجْبَيْسا ُروُجَي ُهّنَأ :ُتِلاَنلا ُلْوَقْلاَو

 َناَك نِإَو ءٍِفَلَّسلا نِم عاَمْجِإْلاَك ُكْوَقْلا اَذَهَو . .اًمَّلظُم ٍةَراَجإْلا يِف رَجَّشلا

 . هقالخ َنيِعوُبتمْلا م ةئيألا نع روش

 :َلاّق ِهِلِئاَسَم يِف ينامركلا ٌبْرَح ُهْنَع ُهاَوَرَو - ٍروُضْنَم ُنْب ٌديِعَس ىَوَر دق

 نا ا يو ع

 ركشلاو لخللا اهو ني ةعذأ 0 اَعَدَق هٍمَهْرِد يف

 يل ل
84 - 

 اللا بلا
 دعا ُه لب ؛'' ماَرَحِب َسْيَ 0

 حورل هبرشتو همهف نم اذهو ءهب لمعلا قيطُت ال ةمألا نأب زاوجلا ىلع مالسإلا خيش لدتسا )١(

 .اهدصاقمو ةعيرشلا
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 ِناَسِل ىَلَع اَنَع هللا اًهَعَضَوَو َليِئاَرْسِإ يِنَب ىَلَع تناك يِتْلا راض ٍلاَلْغَأْلا

 لو ِدَمَحُم
 هِلْوَك ىَلَع َةّبِْبَم اَمَدَجَو اَهِرِواَصَمَو اَهِدِراَوَم يف َةَعيِرَّشلا اَرْفَتْسا نَمَو

 اَم ٌلْكَف ..[978:ةرقبلا] 4ْهيلَع َمْثِإ لك داع الو ْغاَب َرْيَغ َرطْصأ ِنَمَتظ :ىَلاَعَت

 لْغِف وأ ٍبِجاَو ُكْرَت يِه  َةَيِصْعَم ُهَبَيَس نكي ْمَلَو ْمِهِشاَعَم يف يَ ُساَّنلا َجاّتْحا
 .ِداَع اَلَو غاَبي َسِيَل يِذَلا ٌرَطْضُمْلا ىتغَم يف مُهَنأِل ؛مِهْيَلَع ْمّرَحُي ْمَل - ٍمّرَحُم

 ءِقَعْيَمْلا ىَلإ هيِف رظضأ ٍةَيِصْعَم َرَفَس ٍرِفاَسُمْلاَك َةَيِصْعَم ُهُبَبَس َناك نِإَو
 ام ُهَل ُحاَْمَو «ةَيْوتلاب ُرَمُْي ُهْنِإَف :ُنوُيدلا ُهثمَِل ىَّنَح يِصاَعَمْلا يف ِلاَملِل ٍقُِْمْلاَ
 .ٍةاَكَّرلا نِم ُهئْيد ُهْنَع ىَضُقُيَو «ُهتيَمْلا ُهَل ُحاَبتَك ٌهَتَروُرَض ُليِزُي

 .ُلاَتْحُمْلا ِهِسَمَِل ُمِلاَّطلا َوُهَف :ْبْنَي ْمَّل نِإَو

 ُنماَيِق َوُه : ليقع ُنْبا ُهَراَتْا يِذَّلا فّلّسلا نمت ٌروُنأَمْلا ُلْوَقْلا اَذَهَو

 , 20 لاَعَت هللا َءاَش ْنِإ ٌحيِحَّصلا َرُهَو ءٌّيِعِفاَّشلا َلَوخأ ٍضْعَبَو ديا

 . اًريثَك ُرمْمُي دَكَو اًليِلَق ُروْقُي دق ُهّنأِل ٍ؛ٌرَرَع اَنْه ِدْقَعْلاِب ُدوُصْقَمْلا :ليِق ْنَِق
 اَذَه ىَلَع اًضْيَأ ٌرَرَع ٍدْقَعْلاِب َدوُصْمَمْلا َّنِإَف ؛ضزألا ءاَرْكإ يف ُهَلْثِمَو :ُلاَقُي

 .اًريثك ُثِبي دَكَو ايلف تي دك اَهّنإَك ؛ٍر يللا
 .ِتباّنلا عْرَّرلا ُسْفَن ال عاَروْرالا نِم ُنُكَمَتلا َكاَنُه هْيَلَع ُدوُقْعَمْلا :َلبِق نِإَ

 ءجِراَخْلا ِرَمَّثلا ُسْفَن ال ءِراَمْفَيْسالا نِم ُنْكَمَّتلا اَنُه ِوْيَلَع ُدوُقْعَمْلاَو :َليِق

 1 .ُرَمُفلاَو علا َوُ امن اَمهيِف َدوُصفَمْلا نأ ٌموُلَْم
 ءاَريُماي َدوُصَْمْلا نأ اَمُك ءَكِلَذ ليِصْحَت ني ِنْكَمَتلاِب ُضَوِْلا ُبِجَي اَمّنإَو

 قلك ليصت نم كمتلاب يملا تتعود. ىتكشلاروغ اعز ناثلا

 ال 486 خيشلا نكلو :ءكلذ نم عنملا عامجإلا يكُحو لب «هفالخ ىلع ءاملعلا ريهامج نأ عم )١(
 نم فلاخ ولو «ةعيرشلا دصاقمو هلوسر مالكو هللا مالك ىلإ رظني لب «نيفلاخملا ٌةرثك هلوهي
 .فلاخ
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 عْيَبَو اَهُوِهُز َلْبَق َوَرَمَتلا عْيَب نم + لكي َِْنلا ُهْنَع ىَهَن يِذَّلا َّنأ هب َرَهِلَعَف
 اَهعْرَرَو اًهَترَمَت لضخ نمل اهاركإاد هللا اق ننوه: قل ودادكتا نبق ثخلا

 يب

 َنْكَمْتي ىَنَح اَْيَلَع َلَمَعْلاَو اَهيفَس ُماَمَت ِْيَلَع اَهِترَمكل َعِئاَبْلا نأ :َكِلَو ُحْضَوُي
 نم يرَتْشُمْلا َنكَمَكي ىلع هيف مات علا عِاَب ىلع امك ءاَجْلا نم يمل

 :نْرَوْلاَو ٍلْيَكْلاَك عِئاَبْلا ىَلَع ِةَيفْوَّنلا َة ُةَنوُتَمَو «ةّيِفْوّتلا مام نم اَذَه نإ ؛ِداَصَحْلا

 نمل ضْألا يركذك وه َرمنُت ىّنَع اَهئِيْحَي نَمِل اهل يرْكمْلا ا امأَ
 نِم ُنيِكْمّتلا ِهْيََع اَمَنِإَو ءالضأ ٌّلَمَع ئركفلا ىلع قبل تينت ىتخ ّدَح اًهُمِدْحَي

 .عْرَرلاَو ُرَمّثلا هب ْلّصْحَي يِذْلا ٍلَمَعْلا

 اَهيِقْسَيَو اَهُفِلْعَي نَمِل ٍمِئاَهَبْلا ءاَركإ َروُجَي ْنَأ :اًذَه ُدْرط :ُلاَقُي ْنِكَ

 اَهُمِلْعَي نَم ىلإ ُّيِشاَمْلا َعَقْدُت ْنَأ نْيَئياَوُرلا ىدْحِإ ىَلَع انزّوج اَذِإ :َليِق

 اهرتي اهتلش لمعي نع ىلإ اَهْعْفَد راج :؟'"اَهِلْسَنَو اَهّرَد نِم ِءْرجِب اَهِيِقْسَيَو

 .ٍنوُمْضَم ِءْيَشِب اَهِلْسْنَو

 را ُةَراَجِإ َّراَج امك اَيَبَل باليخال اَهُتَراَجِإ ٌراَج اّلَهَف :َلِبِق نَِ
 :ةراَوَج * َنَماَيَقْلا لبق

 .اًميتمُم اَذَه نكي ْمَل :اَهَعِضْريِل لُجَر مَع َرجأَتْساَد منغ ٍلُجَرل ناك ولو
 :ويِفوَتْسَي يلا َوُه وأ للا ٌبِلحَي يِذَلا َوُم ْرِج ٍْاَكْسُمْلا َناَك ْنِإ اّمأَو

 هيِبَش َوُهَو ءلَمَعِي ِنْيَعِْل اًيِفوَتْسُم اَلَو هةَعَقْتَمِل اًيِفْوَمْسُم َسْيَل ءِنَبلِل ِرَثْشُم اَذَهَ
 اله :هلوَب كك نيل هلع ىََت يلا َوُمَو ءاهفاطيا بالاول ءاَريشاب
 . 'عْرَض يف نبل عاني

«َ 

 حجارلا وهو 2غ(



 ب 0١١ه م _ ال _ ل ل  _ط+4+ق3 0 عيبلا باتك

 ِءاَرتْكا ٌريِظَن اَذَهَف اَهَنَبَل َبِلَتْحَيَو اَهْيَلَع َموُقَي ْنَأِل اَمَرَجَأَتْسا ول اَم ٍفاَلِخِب
 . ٍرَجَّسلاَو ٍضْرَأْلا

 دخايو اهنيك نأل اهَدَحَو ةركشلا وأ « يشلاو ىعرألا ارك ]ادع

 ٌلصأْلا اَّلِإ ْءيِجَي ال اَنُهَف :ىَتْكُسلِل ضْرَأْلا ُهاَرْكَأَو ظَقَف َهَرَمَّثلا ُهَعاَب ْنِإَق

 اَذإ :نْيئياَوُرلا ىدخإ يِف دّمْحَأَو ِكِلاَم نع ُهْضْعَبَو ٍليِقَع ِنْبا نع ُروُكْذَمْلا ُلّوَأْلا

 يف ٌروُجَي ءاَمُهَتْيَب عْمَجْلا ىلإ ٌةَيِعاَد َةَجاَحْلا نأ َوْهَو ءىّتْكسلا َوُه ُبَلْغَأْلا َناَك

 ْ . ٍرئاَظَنلا نِم َمّدَقَت اَمُك ٍقيِرَّْتلا يِف زوجي ال اَم عْمَجْلا

 ُهَل اًدوُضُقَم ِةَرَمَّكلاَو ىَتْكّسلا نِم ٍدِجاَو لُك َناَك اّذِإ اَذَهَو

 َناَك ٌءاَوَس ءٍِلاَحِب ب غلطت ْمَل ُرَمَّكلا َناك نِإَو ُروُجَيَف :لضألا َكِلَد ىَلَعَو

 .لَوآْلا ِمْسِقْلا يِف َكِلَذ ُلْثِم ُروُجَي امك َةَقُرَفَتُم اًساَنْجَأ وأ اًَدِحاَو اًسْنِج

 ٍذاَدَج ٍلْجَأِل تَءاَج اَمْنِإَو داضأ ةَدوُصْفَم ٌتَسِيَل ٌةَعْفْتمْلا ِتَناَك نإ اَنَأَق

 ال اَذَهَم :ِهِفاطَقِل ِةَقيِدَحْلا يف َمِيِقُي ْنَأ ُديِرُيَو اَحَلَب وأ اّبَتِع َيِرَتْشَي ْنَأ لْثِم ِةَرمَدلا

 يذ ٍناَتْسُي يف هرَمَث ٌعاَْلا ُدوْصَْملا اَمِْإَو ًةدوُصْفَم ىَتْكّشلا نكت ْمَل ولو
 ِثِلاَلا ِلْوَقْلا ُنماَيِق َوُهَو ُروُجَي ِثْيَللا َدْنِع اَذَهَف : عِئاَبْلا ىَلَع ُيْفَّسلاَو ٍساّنْجَأ
 هك منكلا ىلإ ةجاسلا نال“ ةةانزرلو مرتع اًنباَحْصَْأ نمت ُهاَنْرَكَد يِذَلا

 دق ُهّنإَك ؛َدَشَأ َّناَك اَمَبُرَو ِةَعََْمْلاَو ِةَرمَدلا عيب َنْيَب عْمَجْلا ىَلِإ ٍةَجاَسْلاَك ِنْيَسْنِجْلا

 ْلْصْحَي ال ِتاَقْؤلا ني ٍريثك يف هك هحاَّلَص ٌردب دْنِع سْنج لك ُعب نكي ال
- 

 .ريثَك رَّرَضِب ْلْصخَي اَمَّنِ اًهِضْعَب يِفَو َكِلَذ
 3 - 2 عو يمس ع ةم ا ىوس < 2682 عب اعيع ما # م

 ى]1| ذأل ؛اَهِحاَلَص ٌوَدُب َدْعَب اًهِعيِمَج ةاثقملا عْيَب ٍْزاَوَج نِم ُهاَنْرَرَق ام َنماَيِق ّوُهَو



 نِإَو ِءِدِحاَوْلا ٍناَتْسُبلا يِف ٍساَنْجَأْلا ٍقيِرَْت ِرْسَعَتَك ؛ٌرَذَعَتُم وأ ٌرْسَعَتُم اَهِضْعَب َقيِرْفَت
 .ِكِلاَمَك َساَنْجَأْلا َمَتَم نَم اَهّرَّوَج اَذَهِلَو ٍ؛َدَكْوَأ ةاثقملا يف ٌةَمَسَمْلا تناك

 ىّنَح ٍرَمّثلا عْبَب نَع هلل َيَِّنلا يْهَن موُمُع يف ٌةَلِخاَد ٌةَروُصلا ِهِذَه :َليِق ْنِإَق
2 
 و

 امك  ُهَنَف ِهْيَلَع َلَمْعَيِل ٌرَجَّشلاَو ضْرأْلا ُهاَرْكأ اًذِإ ام ٍفاَلْخب ُهَحاَلَص َوُدْبَ

 .نْيَعِل ٌعَْب ال ءُلَمْعَي نَمِل ٌةَراَجإ ُهَلأِل ؛موُمُعْلا يف ٍلِخاَدِب َسْيَل - ْمُتررَ
 ؟َيْهّلا َنوُفِلاحُت فْيَكَك ءيْهَنلا يِف ُلُْحْدَيَ ِةَرَمَثلِل ٌعْيبَ اَذَه اّمأَو

 عاَيتْبا نم عاَمْجِإْلاَو ِةَنّسلا ُروُجَي اّمَع ٍباَوَجْلاَك اَذَه نَع ُباَوَجْلا :اَنَلُق

 ّْمَل يذلا اَهِعَْر َعَم ٍضْرَأْلا عابتباَو ,2"”ةحاَلَص ُدْبَي ْمَل يَِلا ِةَرَمَت َعَم ِرَجّشلا
 .َْلْخُي ْمَل اًهِرِضَح ضْعَب نأ َْعَم يئاقملا ايبا نم ُهاَنْرَصَت اَمَو بح ٌدَْدَي

 :ِنيَميرطي ِهَلُك َكِلَذ ُباَوَجَو
 ال ُهّنَِم . .ةَروُصلا ِوِذَه ِهِظْملِب ْلَمْشَي ْمَل َيهَنلا َّنِإ :َلاَمُي ْنأ :اَمُهُدَحَأ

 .ِِرْيَغَو بَنِعْلا َنوُد ٌبطُرلا اَنُه ٍرَمَثلاب َداَرُمْلا َّنأ َنيِمِلْسُمْلا َنْيَب فالي

 َيِه ْتَسْيَل ْنكَل َيِظْللا َموُمُعْلا اَنْمَّلَس نإَو :َلوُقَن ْنَأ يِناَنلا ُقيِرَّطلا

 ؛موُمُعْلا اَذَه لْثِم ٌصْحَت يلا ِةّلِدَأْلا نم ُهاَنْرَكَذ ام ٌةَصوُصُخَم َيِه لب ؛ةَداَرُم
 َلاَق ُتْيَح ءوِرَجَشِل عباّتلا ِرَمّثلا يِف عاَمْجِإْلاَو ِةّنُسلاب ٌصوُصْحَم َموُمُعْلا اَذَه ّنِإَ

 ؛ٌعاَتْبُمْلا طِرَتْسَي ْنَأ الإ عِئاَبلِل اهتَرَمَتْف ْربَوي مل لْخَت َعاَتْبا نَم» : هلك قولا مو م ا # سو مآ خا - س25 نم هَ 5< يتيىنسو - 07 و

 يتلا َدْعَب اًهطَرَتْشا اًذِإ عاَتْبُمْلِل اًهَلَعَجَف َرَمْ نبا ٍثيِدَح نم "”ةاَجّرْخَأ
 .ةَكَرْفُم اَهْعْيَب ُروُجَي اَلَو ءاَهْحاَلَص ُدْبَي ْمَل ٍذِئئيِج اَهّنأ ٌموُلْعَمَو هكدمدس5 0 هم م وكس 7 2 يع هس مو ا. 2 2م

 4 - ها يف 2 5 22000 ” تاكو هَ 2
 ْعِبَب هنأ قرأ ٍةَياَوِر يِف اًرُسَفَم َءاَج يذلا ٍةَمَواَعَمْلا نع هي ُهَيِهل ماو

 وأ ُهْنِم لكي ىَّح ٍلخّنلا عْبَب نع لي هللا ُلوُسَر ىَهَن» :ِيَلع ِقَتُمْلا ٍساّبَع ِنْبا ثيدَح اماو )١(
 ٍلْخْنلا َءاَرِيْشا َرَّوَج دق للي ُهّنأِل ؛ِقاَمَئالاب ُهُرَمَت لْخْنلاِب ُداَرُمْلا :خيشلا لاقف :هُهْنِم َلَكْؤُي
 (م5 /19) .ِتَرَمَتل يِرتْشَمْلا ٍطاَريْشا َعَم ِرَّيَوُمْلا

 )١1847(. ملسمو 719/9(2) يراخبلا (؟)



 1# عيبلا باتك
 ٠١65١ يي يبي ل ب جس س ل _سبتلتغمعح

 َءاَتْبَي ْنَأ ىَهَن امن َقَلَبَحْلا ٍلَبَح عْيَب 6 د َوُهَف :َنيِنّسلا

 بح ِةَرْجَّشلاَو ٍضْرَأْلا ُءاَرتُكا 59 قركتلا هكر اقريكمت يتلا ةَرَمْتلا يِرَتْشُمْلا

 0 نم حو ََوْه اَمَّنِإَو ءقَلْظُمْلا عْيبْلا يف اذه ٌلْحْدَي الق اه اَهَر 0

 نَع ىَهَنا ُهَّنَأ نِم يلا يف ٍرِباَج ِثيِدَح نِم َمّدَقَت اَم اَم :اًذَه ديكو

 :َلاَق أَو كَقَعَراَرُمْلا نَع َء ىَّهّنا آو ةقرراكملا نع ىَهْن١ هنو ««ٍضْرأْلا ِءاَرك

 َءاَج امك ءُهَئوُداَتْعَي اوُناَك يذلا ُءاَرَكْلا :َكِلَذب َداَرُمْلا َنِإَ :2َضْرَأْلا اوركت ال١

 اونا ام مُهاَهَنَف ءاَهَتوُداَتْعَي اوناَك يلا ُةَعَراَرُمْلاَو ُةَرَباَحُمْلا َيِهَو ءاَرّسَمُم

 ءَحّلْصَت ْنأ َلْبَ ةَرمَتلا عيب : ىلإ ُهُلِصاَح ّعِجْرَي يِذّلا ٍةَمَواَعُمْلاَو ِءاَرِكْلا نم ُهَنوُداَتْعي

 [م4ا/ هه /1] . ٌنيعُم ٌءْزَج اَهيِف ٍطوُرْشَمْلا ٍةَعَراَرُمْلا ىَلِإَو

 «عاَرِوْراِلِل ٍضْرَأْلا ِءاَرْكِإ ىَرْجَم يِرْجَي ٍراَمْئِيْساِلِل ِرَجَّسلا ًءاَرْكإ 505 ]
 . عاَضّرلل ٍرْثَلا ٍراَجْئيْساَو

 عفانَمْلا ىَرَجَم يِرْجَت اهِلوُصأ اب َعَم كلتش 5 يلا اقل نأ ةَكِلُذَو

 ءاَمْلاَو فوُّصلاَو مْئاَهَبْلاَو ِتاّهَدَآْلا نَبَلَو ءِرَجّسلا ٌر 2 ّيِهَو ءاَناَيْعَأ تَناَك نِإو
20 

 هو وه ع

 ٍلضألا ِءاَقَي َعَم ُهَل دق هلا قلع عام هورق دق نتورك اهلك اهنإ :ِبْذَعْلا
 ءاَوَس عِفاَنَمْلاَك

 ىَرْجَم ِءاَمَّنلا نِم ِءْرَجَب ِةَلَماَعُمْلاَو ةَيِراَعْلاَو ٍفْفَوْلا يِف ْتَرَج اَذَهِلَو

 ُكْقَو َراَج اًّذِإَف ءدلضَأ را عفتني اًميِف اّلِإ ٌنوُكَي ال فْقَوْلا َّنِإَف ؛ِةَعَمَْمْلا
 ْكْقَوَو ءاَهَتَرَمَتِل ناَطيِحْلا ُفْفَو َكِلَذَكَف اَهيَعَننَمِل عابرلا وأ ء ِءاَضْيَبْلا ٍضْرأْلا

 ُبَمْلَي ام ٍفاَلْخب ءاَهِئاَمِل ٍنوُيْعْلاَو ِراَب آلا ُفَقَوَو ءاَهِفوُصَو اَمُرَدِل ةَيِشاَمْلا
0 

 [/ل 1 0 اَلَق ِوِوْحَنَو ٍماَعَطلاَك عامتنالاب

 اَهْيَلِإ َنوُمِلْسُمْلا جاتا اذِإ َةَصَواَعُمْلا نأ ُهَل َنّيبت َةَعيِرَّشلا ًاَرقَتْسا نَم م
 هوبا ا ع 5 هوو هع سا مخ

 .ْتَبَجَو :َنيِمِلْسُمْلا ٍةَجاَح ىَلَع ُديِزَي ِرَّرَض

 ,( "١١ لمالثك) ملسم ةهأور قلد



 هن مالسإلا خيش لئاسوو قواتف بيرقت قمع ا
 -ت-ت-ت>ت-ب تت د د د د-_-ببستتسا 1٠:يح

 :ٍضاَئْعُمْلا ٍةَجاَحِل ةّيِفاكُملا ٍلاَمْلا ٌبَر ٍةَجاَح َعَمَو ٍةَجاَحْلا مَدَع َدْنَع امك

 ٍهِدَلَو نم ِهِلاَمِب ُنَحَأ ُلُجَّرلاَو ءِرَّرَّضلاب ُلاَرُي ال َرّرّضلا َنِإَف ؛ىَلْوَأ ٍلاَمْلا ّبَر

 .«ُلوُعَت نمي ّمُث كِسْقتي ْأَدْباَو» «َنيِعَمْجَأ ٍساّنلاَو ِِدِلاَوَو
 ٍةَعيِرَّشلا يف 3 ريتك لها َّث اَهَلَو يا كا ٌةَدَِعاَق ِوْذَهَو

 ال ْناَسْنإْلا ذإ ؛نيّدلاَو اّيْئَّدلا ٍةَروُرَض نِم تاضواعنلا ُبوُجْوَف :ِةَلْمُجْلاِبَو

 5 ءدِسْنِج يبي ِةَناَعَيْساِلا نم ُهَل ذب ال لب ٍ؛ِهِسْفَن ٍةَحَلْصَمِي ُدِرَمْتَي
 َدَسَمَل ِهْيَلِإ ُجاَتْحَي اَم اَذَهِل اَذَهَو ءوْيَلِإ ا اذهل اذه لدي نأ َمَدآ يِنَب

 اًهَُحاَلَصَو ِءَةَضَواَعُمْلاِ اَلِإ مُهُحِلاَصَم ُمِيَت اق ءْمِهِنيِدَو مُهاَينُد ُرْمَأ َدَسَقَو ءُنِماَنلا

 اَنَسرَأ دق : ىَلاَعَت َلاَقَ ءَلُسْرلا هب َتَعَيَو َبْيُكْلا ُهَل هللا َكَرْنَأ يِذَّلا ٍلْدَعْلاِ
 .[76 :ديدحلا] « طْسِقْأب َساَّنلَأ موق ناريمْلاو بتكلا مهعم َكدَأَو ِتَكَيِبْلاِب اًنَلَسُو

 ٌعِراَّشلاَف ءاَّْبَإ اَهِتَجاَسِل ٍةَصَواَعُمْلا ٍِلْذَب ىَلَع ٌةَلوُبْجَم َسوُْتلا َّنأ َبْيَر اَلَو

 يِف يِضاَرَّتلا ىَلِإ رْمأْلا ٌدَرَو ةاَركإلا ِعّرْشَي 00 6 وار الب ِهْيَلِإ ُحاَمْحُي اَم َلِذُب اَذِإ

 ٍضَوِعْلا ٍراَدّقِم يِفَو ةَضواَعمْلا ١ ٍلْصأ

 :َلَدِي مل اذإ:اًمأَو

 .ٌةَراَت َةَضَواَعُمْلا ُبِحوُي دَقَف -أ

 م22ع

 .ةَراَت اًردَقَم اًضَرِع ُبِجوُي دقو - ب

 . اًعيِجَج اَمُهْبِجوُي دقو - ج
 نتا“ وك َضيِوْعَّتلا ٌبجوُي دَقَو - د

 ةقيرب 1 هيلع صر الإ رْيَلَو هب َبِلوَُق ّنْيَد ِهْيَلَع وتلا لا
 ُبِحاَوْلا مي اَل اَمَو بَل لإ مي ل ا نيل َاَقَو َّنِإَك هَنْيَتلا ُهَيِف
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 نأ َهْلَو هَ ِءاَمَو يِف ٍضَرَعْلا عْيَب ىّلَع ُهمِرْكُي نأ مِكاَسْلِلَو «ُبِجاَو وُ هب الإ

 .ىنعملا ميقتسيل ؛باوصلا وه تبثملا لعلو (َنّيَعُمِل) :لصألا يف (1)



 ا كا عيبلا باتك

 ْمِهيِف ِناَطْلَسلا وذ َماَقَ َةَباَينلا َلِبَقَف ِْيَلَع َبَجَو ُنَح ُهَنأِل تع اَذإ هُيَلَع عيب

 . َكِلَذ ِرْيَغَو ُهُتَبلَط اَذِإ اَهِيفُك نم ميلا ٍجيِوْرَتَو ِنْيَدلا ِةَيِفْوَت يف ُموُقَي اَمُك ؛ُهَماَقَ

 عْيَبْلاِ الإ ُهُؤاَدَأ ْنِكْمُي ْمَل اّذِإ ٍلاَم ُءاَدأ ِهْيَلَع َبَجَو نَم ُلُكَف :ٍةَلْمْجْلاِبَو
 .راتخا ريغ 0 0 اًجاَو 0 َراَص

 درعا دخأ م اميل 2 اوك ٠ «ِلُثْلا

 اَقُمْلا ةَلرْنَمِب ُهّنأِل ؟ ِهْيَلَع ُهَلِتاَقُي ْنَأ ُهَلَ ُهَلَك ماَعطلا ٍلْذَب نع َعَتتْما ول ُهنِإ ىَتَح 02

 ا م 0

 57 - 1 . ايل

 تاَعاَنَّصْلا وا نأ : : ْمِجرْيْغَو اًنباَحْصَأ نِم ءاملعلا نِم ٌدَفِئاَط َرَكَذ ةيكنل

 َدْنِع ٌضْرَف اَهَّنَأ :ٌقيِقْحَّتلاَو «ِةَياَمِكْلا ىَلَع 00 ةَياَنِبْلاَو ٍةَكاَيِحْلاَو ٍةَحاَلِفْلاَك

 [5 .ٌبجَت الق اَهْنَع ِءاَنْعِتْساِلا ٍناَكْمإ َعَم "1 ل الا

 َيِرَتْشُمْلا َّنآِل َناُك اَمَّنِإ :ةيجارخلا ٍضْرَأْلا ِءاَرِش نِم ُهَرْكُي يلا مقل
 اًناّيحأ اوُناَك اَمُك َنيِمِلْسُمْلا ّقَحِل طافش َكِلّذَو اَهْنَع َجاَرَخْلا عريف اَهيرَتْشَي

 عاطقَِك ل ٍلاَكْغِيْسا َعاَطْقِإ ال ِكيِلْمَت َعاطْقإ َنيِبِراَحُمْلا ِضْعَبِل اَهَضْعَب َنوُعْفَي

 كلا و مل نو ٌعاَطْقِإْلاَو ٌعاَمتْناِلا ادهن ِتاَوَمْلا

 ُهتَعَفْنَم ْتَعِطُق اًذِإَف «َنيِمِلْسُمْلِل َةَمِئاَد ُهُيَعَمْنَم َنوُكَتِل ِةاَرُعْلا نِم ُهوُذَحَأ ُءاَمَلُحْلاَو

 . ْمُهَل اًملظ راض ةيولسملا نع

 اًهاّيِإ ُهاَّلَو وّل اَمَك َوُّهَق ا جاَرَكْلا نِم ِهْيَلَعَو اَهاَرَتْشا اّدِإ ام
 ص

 عمتحم اهب ٌقَحَأ َتِراَوْلا نأ : ِهْيَلَع ٌعَمْجُم َتزإلا َنِإَف ؛اَهَتِرَو آ اَمَكَو ءٌقح الب
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 رَمّلاِب ّعْيَب ُهَّنِإ :َليِق دق جاَرَخْلاِب هْئّيَطْغَأ نَمِل اَهَءاَطْعِإ ّنأِل َكِلَدَو ؛حاَرَخْلاِ

 .ٍةَراَجإْلا نِمَو عيل نِم ِهّبَّش ُتاَّذ ءاَهِسْفَتي ةَمِاَق ٌةَلَماَعُم اَهّنأ :ُثيِقْسُتلاَو و

 :ةدئؤُم ٌدَعَفْنَمْلا ةْذَه َكِلَم اَمّنِإَو ءاَمْرِحَأَتْسَي مََو اًقَلظُم َنّيَعْلا ِكِلْمَي 8 هن

 ْنِم -دلوُسر ّلَع هنأ هنأ اق :ِهِلْوَق يِف ''7ِجاَرَكْلا لضأ نأ :َكِلّذ ُحْضَوُي
 َدَقَف اَذَه 84 ٍلوُقْنَمْلاَو ل 0 َنِإَف ء[“ :رشحلا] «ىّثْلا لق

 اًهي مُهُصاَصِتحا َمِلْعَم مِهْيَلِإ ىَرُقْلا فاَضأ

 ىَلَع ُهْضَواَعَو ٍجاَرَحْلاَ ٍلّوأْلا َئّمَّذلا نِم نم ُهَدَحَأ وّلَف :َكِلَذَك َناَك اّذِإَو

 .ِهِعْنَمِل َهْجَو اَلَق الضأ ٌرَْرَض َكِلَذ يِف نُكَي ْمَل اًضَوِع َكِلَذ

 َنوُكَي ْنأ نَع ٍةَصَواَعُمْلا ِهِذَهِب ُهُجِرْحُي ال اَذَهَق ءٌفْقَو ُهّنِإ :َليِق نإ ُهّنَأِل

 َلاَزإل ُهْنِم َعِنُم اَمّنِإ ٍفْقَوْلا ُعْيَبَو ءَناَك اَمُك تاب ٍفْقَوْلا ٍلْهَأ ٌقَحَتْسُم لب ؛اَقُقَ

 امه َرثكأب ٍفْقَوْلا ضزأ ٍةَراَجإ ِةَلْزْنَمِب َوُه لب ؛ُكوُرَي ال اَذَهَو ءِفْئَوْلا ٍلْهَأ ٌىَح

 يتلا ٍةَداَيرلاََ ٍجاَرَحْلا نم ّىَلَع اًمب ضْرأْلا ِهِذَه كتيركأ :َلاَق ُهنَأَكَ اك رج اكس

 ُبَموُي الو ُعَُي ال تول ودي دم يف يه نم َِكَدَو ىلإ لِي لَ «يَلإ اهلج
 َكِلَذَكَف ُهَلْعِم ُهَبهْلاَو - َناَك اَم ٍةَمِص ىّلَع ِثرإْلاِ هلاقتتا راج اًذِإَف ءُتَروُي اَلَو

 ةراجإ وأ امي اتيعس ةاّوَم ةضوانملا

 اًناَدَص َنوُكَي ْنأ ّراَج اَمَو ةيجارخلا ٍضْرَأْلا ٌقاَدْض دّمسأ زوج اَذَهَلَو

 . انَكَتُم َّناَك اَنَمَث َناَك اَمَو 0 ارت نوي نأ ذاج

 [؟١و :7١ /54] : ةلمأت قتتي ني ٌباَب اَذَهَف

 اَهْلْذَب ُبِحَي لب ؛اًهُتَراَجإ ُروُجَت ال ُهّنَأ اَهيِف اَم ُنَسْحَأ :ةكم كريب هك

 .ِءاَضِيَبْلا ٍضْرَْلاَو ٌرَجَش اَهيف يتلا ضزألا ىَلَع ٌةيِرَص : ُجاَرْخْلا :خيشلا لاق (1)
 َعَم ٍضْرأْلِل ٌةَراَجِإ ِهِيْيَعب اّذَهَو ءاَراَدُفِم مْرَكْلا بيرج ىَلَعَو اًراَدْقِم ٍلْخْنلا بيرج ىَلَع َبّرْضَو

 ةفرفرت ركل . ٍرَجَّشلا



 0 عيبلا باتك

 00 ايلا ُراَثآْلاَو ُهَنْسلاَو ُباَتِكْلا ِهْيَلَع ُنُدَي يِذَّنا اّدَيَ « ٍضَوَع ِرْيَكِب جاَتْحْمْلل

 َعنُم اَمَل ََوْنَع اَهِحْنَق َنْوَك ُعِناَمْلا َناَك وّلَك ءّرظَن ِهيِفَق اَهِعِيَب نِم ُعْنَمْلا اّمَأَو

 . اَهتَراَجإ
 رَثْشَي يِتَّلا ٍرِعاَشَمْلا ضْرَأ اَهُّنوُك اَهِتَراَجِإ نم ناقل نأ :ُباَوَّصلا لب

 هيف .ب كيت ةآوس# :ىَلاَعَت هللا َلاَق اَمُك َنيِمِلْسُمْلا ٌعيِمَج اهب عامتنالا ٍقاَقْحِتْسا

 ىلإ اوُقَبَس مُهَنَأِل ؛ِهْيَلِإ اوججاَتحا ام ُقَحَأ اَهِب دويكات ء[؟5 :جحلا] هْؤاَأَ

 رس لأ يرن ذا ريش نريد ىلإ َقَبَس نَمُك حاملا

 ل ل ٌلِضاَفْلا اَمَأَو

 مِهْيَّلَع ُبِجَتَو ءاَياَدَهْلا مهّْيَلِإ َنوُدُهُي ُنماّنلا ٌراَص اّمَل َيُكَمْلا ّنأِل وأ

 ٍناَسْحِإْلل َهلَباَقُم ْمِهِلِزاَنَم يِف ٍساّنلا ُلاَرْنِإ َنييْكَمْلا ىَلَع ُبجَي َراَص ءْمِهِيِف اَهُيَمْسِق

 . ناسا
 ِدَيِب اَهِئاَقْبِإل ب لا كا مم نس ا

 مهْيَلَعَو اّنَح ةكَمب َنيِميِقْْل نأ ؛الضأ مِهْيَلَع ٍبوُرْضَم ٍجاَرَخ ٍرْيَغ نم ايان
 .ِراّصْمأْلا نم اَهِرْيَغَك ْتَسْيَل ءَّنَح

 لان 53م اهنا | نمل اًبِساَنُم َةَوْنَع اَهِحْنَمِب ليِلْعَتلا ٌريِصَي اَنُه نِمَو

 [1 151-17 : ةَوْنَعْلا ٍضَْأ ربا ٍرْئاَسي هَل اًقاَحْلِإ

 ُلُحْدَيَو - هكْلِم يف ةَروُفَُحَم 7 َكِلْمَي ْنَأ لْثِم اَعِباَت َءاَم ُكِلْمَي نَم 7
 ل 0 نو ثالرذلا:ه: هه سناب :رثيلا ظل يف

 . اًعيِوَج َنْيَعْلاَو َرْثْلا َعيِبَي ْنأ 100 اَذَهَف - ُهَل ِةَكوُلْمَم ٍضْرَأ
 ِهنْوَكِل ُهْعِيَب حِصَي لَه :ِراَرَمْلا ٍنوُدب َءاَمْلا َعاَب ول :ُءاَمَلُعْلا َعّراَتَت اَمْنِإَو هم ل

 اَم :َةَكَم عِراَرَم نع خبشلا لاق ءاهعيبو اهتراجإب سأب الف عرازملا امأ «تويبلاب صاخ اذه )١(

 َيِهَو «عاَبَرلا يف ذ ُماَلُكْلا اَمْنِإَو ءاَهَتَراَجِإ وأ اَهَعْيَب َعَنَم ْمِهِرْيَغ اَلَو اًئباَحَْأ نم اًدَحأ تْمِلَع

 (111/79) .عراَرَمْلا اَل ُنِكاَسَمْلا



 89-1 مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت عقبمص بع )

 نع ناكر زر امه نيوركشم طلو ىلع ؟كلعب ال نرخ وب 1 نأ كلما

 َوُهَو ِكِلاَمَو َةَفيِنَح يِبَأ ُبَهْذَم َوُهَو ِهِعْيَب ٍزاَوَج ىَلَع ِءاَمَلُعْلا ٌرَثْكَأَو ءدّمحأ

 اَعُراَنَت ِهيِف تْمِلَع اَمَك» :اَهْنِم ِءْدُج ٌعْيَب وأ اَهِلاَمْكِب ِنْيَعْلاَو ِرئْلا ٌعْيَب اّمَأَو

 اهلا ٠ نِم َةَموُر رْثب ِءاَرِش ىَلِإ هلي ُيِبَنلا َبَدَن دََو ةَكوُلْمَم ضل تَناَك اَذِإ

 ُهْوْلَد َناَكَو «َنيِمِلْسُمْلا ىَلَع ُهَسَبَحَو اَهَّفْضِن نافع ُنْب ناَمْثُع ىَرَتْشاَف ءٌيِدوُهَيْل

 زغالا تطنلا ةعاع كلذ دويل ىَأَر اّمَل ّمُث «َنيِعِلْسُمْلا نِم ٍدِحاَو وُلَدَك اَهّْنِ
 4 ةولتملا ناع انساك را َلَعَجَو ءُناَمُْع ُهاَرَْشاَف

 عاَمُمْل ِفقَو لْثِم ؟لِئاَسَم ِةَّذَع ىلع اعلا هب ّحَتْحا اّمِم ُتيِدَحْلا اَذَهَو

 ٌةَعْفَش هيف لَه : َكِلَذ لْثِم يف ُءاَمَمُمْلا ملَكَتَو

 نع روُهشَمْلا ّنَكلَو 220 اكمل دا

 .هيف ةعفش َةَعْفش ال هنأ : َيِيِفاَّشلا

5-5 

 م

 ل يلا ل

 مهطأ َكِلَذ ةبه ٌراَوَجَو كلذ عيب ِزاَوَج ىَلَع اوُقَمتا مُهّنَأ انه ُدوُصُقَمْلاَو

 [؟117 ِهِعِب ٍزاَوُج نِم

 َوُهَق :©"9ُناَئلاَو ُةَلَكْلاَو ُءاَمْلا :ِثاَلَث يِف ُءاَكَرْش ُساّنلا» : ُهّلُوَق لهب

 ىف َتباّنلا اَلَكلا نأ ىَلَع َنوُمِلْسُمْلا َققلا دو ءِنَئُسلا ُلْهَأ ُهاَوَر ٌفوُرْعَم ٌتيِدَح

 دق نك و م ِهْيَلِإ َقَبَس نَمَق «سانلا ني كَرْشُم م ةعانملا نعول

 اًجاَبْحُم ضْرَأْلا ُبِحاَص َناك نإ ُهّنَِف :ٍةَكوُلْمَمْلا ٍضْرَأْلا يِف تبان 3

 علا لقا وارسل نار ريق ا ا اا ءدب نَحَأ َرُهَق ُهَق ِهْيَلِ
 5ك
 . ٍضَوَع ريغ ُهَيْعَر قورَوُجَيو ةفيركلا اَذَهِل ٍضَرع ٍرْيَمب ُهَّدْخَ نور مهرثكأو

 )١( دمحأو .(741/7) هجام نيا هاور )11741 170417(.



 ما عيبلا باتك
 حا ا١'15هرب

 نإو « ٍساّنلا نيب ب ُكَرَتْشُم , َوُهَف َةَحاَبَم ٍضْرَأ ٍِ اًعباَت ُناَك نإ :ُءاَمْلا َكِلَذَك

 نيئوف الي اني ةللاوللا حان قعر ورش ْذَي ِهْيَلَعَف لُجَر ِكْلِم ىف اًعباَت َّناَك

 -57٠١[ 514/54] .ْثيِدَحْلا اَذَهِل ضَرِع الب ٌباَوَّدلاَو

 نِ ٍرييَك َدْنِع ِهَفِحَتْسُم ىَلإ ُهْفِرْضَي ءُرْشْعْلا لختلا ٍبِحاَص ىَلَع ؟ه:2]
 . هباَحْضَأَو لي ّيِنلا نَع َكِلَذ يف ّيِوُر اَمِل ؛ْمِهِرْيَغَو َةَفييَح يبأك ِءاَمَلْعلا

 ْنَأ ُنِكْمُي ال َلوُلُظلا ِهِذَم َّنِإَف ءؤَلَكْلا نم ِلْذَبْلاِب ُنَحَأ يه "”نوُلُظلا ٍهِذَهَو

 َناَك اًدِإَف ءدِضْرَأ يف ِءاَنِجْلاِب ُقَحَأ ُهَّلْحَتَك ضْرَأْلا ٍبِحاَصِل تناك اذ ْنِكَ
- 

 [؟3001- ١7م . َكِلَذ نِم ُعْنَمْلا ُهَلَق ُهيِرْضَت لخَنلا َكْلِي ْْنَج

 رتتلا نم ىَرَئْشاَف اًبوُكْرَم ْدِجَي ْمَلَو رتتلا ٍدَلَب نِم َرَجاَه نَّمَع :َلِيْسَو 25ه؟9]
 ؟ماْسِإْلا ٍراَد ىَل هتَرْه َدْعَب ُنمّنلا ِهْيَلَع لَهَق وب بكري اَم

 َناَك ْنِإَو ُهَعاَب نَمِل َنَمَّنلا َيِطْعُي ْنَأ ِهْيَلَعَف مُهْنِم ىَرَتْشا اَذِإ ءْمَعَن :َباَجَأَت

 [74/5] ا

 َدَحْؤُي ال ْنَِ ٍةَحَماَسُمْلا ٌيِناَطْلُس عيِقؤتب هَل َمسُر ِرِجاَت نع :َليْسَو 205-]

 ؛رَخآ رجال هدي يذلا َعيِقْوتلا َعاَبَ ."ةَرْفَس َرَجاَتَك هوِرَجْنَم ىَلَع ٌءْيَش ُهْنِ
 يرتشملا نإ مل ” ؟عيِقؤّتلا يِف اَم ُمِيَب حِصَي لَهَف هيف يِذَّلا يقالظإلا لجأل

 ؟ِنَمَثلا ُءاَدأ ُهْمَرلَي لهَق ءْعِقتتَي ْمَلَو ُهُرَمَس لطب عيِقؤّتلل
 ال لب ؛ٌةَريِسَي اًهَّتَميِق َنِإَ ؛ِةَقَرَوْلا َعْيَب ةكوصقم سبل ُعيِمْلا اَذُه :تاَجَأَف

 .لحنلا اهنم ينجي يتلا )١(

 .رجافلاو رفاكلاو ملسملل اهؤادأ ملسملا ىلع بجي يتلا ةنامألا نم اذهو (؟)

 .ةراجتلل رفاس :يأ (9

 تاحول ىلع موسر نم مويلا هيلع ام هبشُي اذهو .ِهِرَجْنَم ىَلَع ٌءْيَش ُهْنِم ذَحْؤُي ال نأب (5)
 .اهوحنو تاالحملا



 ل كمال وش الافرع ةولتقا تيوتا سل لل ل0
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 ِناَطْلُسلا ُباَوُن اَمْذُحُأَي َناَك ىَيَلا َةَميِظَوْلا َّنَأ دوُصُفَم اَمْنِإَو ءالصأ عِيبلاِب ُدَصْقُت

 تناك َعِئاَبْلا َّنأِل ؛ُْنِم اَهَضَوِع وأ اًهَضْعَب ُعِئاَبْلا اَذَه دخاَيَو «قومخلا نعلق

 ْمَل ُهْضَوِع اَلَو ْجُرْخَي ْمَل اًذِإَف َلَمَعْلا َكِلَذ َلِمَع اّذِإ ُهاَطْعُي اَمَّنِإ اَذَهَو

 ْمَل عيِقْوّتلا ٌبِحاَص اَلَو َوُه ال ٍضِراَعْلِل اَذَه َناَك اذِإَف :َكِلَّذَك َناَك اَذِإَو

 .ٌءْيَش ُهَل ْنَلظُي

 بجي ىَّنَح اًمِزال َركُذ ام َسْيَلَو ءاَئْيَش يِرَتُْمْلا ىَلَع ٌقِحَتْسَي ال ٍذِئَئِِحَو

 ماا 1١ و1 . وذم ٌةَلاَصْلاَو اَرِ هر ل ؛ِدْقَعْلا ٍدّرَجُمِب

 0 نطاق :ُهَل َلاَقَو "اَهَلَغ ِءاَلَكْلا َدَنَس َذَحَأ لُجَر نَع :هأكك يشف
 ةئاجب سَ ٌلذَخَأَف را ف يي َرَبَصَو لا ٌرَقَتْسَُي ىّتح ُهَل َلاَك اًهيِف

 ؟ِدَّلَغ وأ ُنَمَت ُهَل لّهَف 5 هيو

 ُهَناِمْلا َوُهَو اًيَضاَرَت اَم ُهَّل نأ ٍةَلَأْسَمْلا وِذَه يِف ٌحيِحَّصلا :َباَجَأَ

 يَلْوَق ةدخأ نع هقسلاَوُه اَلَوَأ َناَك َبِجاَوْلا 2 :ليق ٌءاَوَس «(نوسيسلاَو

 . ٌحيِحَص رْعَسْلاِب يبل نأ ديخأ نَع ٍنْيَتياَوَرلا ىّدِْإ َوُهَو ءِءاَمَلُعْلا

 لو: هناعذر جلف نع مدي قيعدلا خيشلا باوج )١(

 لٌصْخَي يذلا لْخَّدلا :يه :ريثألا نبا لاق .ةيعارزلا ليصاحملا :يأ ؛تاَلَغ عمج : :ةّلّقلا (7)
 .(للغ) : ةدام ؛ةياهنلا .َكِلّد وْحَنَو جاتتلاو ٍةَراَجِإْلاَو ِنَبْللاَو رمّثلاو علا َنِم

 .ةئيعُم ٍةَرْجَأِب هاّيإ هالو :اًمهوُحَنَو لَمَعْلاَو رجألا نم اَذَكَو اك ىلع اَناَُق عطاق ()
 .ءالغلا لوزيو رعسلا رقتسي ىتح يدنع لمعت : يأ عج

 .ءالغلا اهيف يتلا رهشألا هذه ةدم هدنع لمع :يأ (0)

 .اًمارج وليك نيسمخو ٌةئام نزيو ءاعاص نيرشعو ةعبرأ عسي بوبحلا ريدقتل ٌلايكم : بدرا 003
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 اَحلطْضصا اّذِإ اَمُهّنِإَف ءَلَدَبْلا ُدَر َبِجاَوْلا َّنَأَو اَلِطاَب َناك َعْببْلا َّنِإ :َلبِق وأ

 علل ا 3807 /54] .مِرَلَو ُحلّصلا راج - حالطضالا ّتْقَو - هتَميِقب ِلَدَبْلا َنَع

 ُهَنُس َكِلَذِب ْتَضَم امك َنيِمِلْسُمْلا ٍقاَمّئاِب ِعاَسُمْلا ُعْيَب ُروُجَي ل5

 كرش هَل َناَك لج امي :'"”ملشُم َحيِحص١ يف يذلا ِهِلْوَق ّلْثِم للك هللا ٍلوُس

 ءاَش ْنَف ُهَكِيِرَش َنِذْؤُي ىّبَح ُهَعِبَِي هر ا
 ءييوع و 56

 [؟1854- 1 .(ِنَمّنلا ب ّقَحَأ َوُهَف هنذّؤي ْنَأ لبق َعاَب ْنِإَف كَرَت ءاش اش نإو َدَخَأ

 ُعاَمِتْنالا ِكيِرَّشلا ىَلَع دلَعَتَو يِرَتْشُمْلا ىلإ َعيِمَجْلا َمَّلَسَو ُهَبيِصْن ُهَبيِصَن َعاَب اًّذِإف

 . ِكيِرَّشلا ٍبيِصَنِل ئياَض َناَك : ِهبيِصَنِ

 عمه /؟] .هتَميِقب هل ُهَتَمْضَي ْنَأ اّمِإَو ءِدبِصَن نِم ُهَنْكَمُي ْنَأ اّمَِق

 بح ٌعْيَب ُروُجَي اَمُك هوِتْيَز ُراَدُمِم ْمَلْعُي مل نإَو ٌرْئاَج ِتْيَّرلا ُعْيَب 75ه5؟

 [ا 41 ا ِتاَعيَمْلاَو ِتاَرِصَعْنَمْلا نم اًمِهِوْحَنَو 0 نْظُْقْلا

 دوُقْعْلا يِف ِنِيّْتلاِب نّيعَتَت له :ٍمِحاَرَتلا يِف الو ِءاَمَلْعْلِل 5054|
 ِةَعيِدَوْلاَو ٍبْضَْلا يِف ىَتَح ضوبقلاو

 . ِنْيَياَورلا ىدخإ يف ذمخأَو ٌيِِفاَّشلا ٍلْوَقَك اَقَلَظُم ُنّيعَتَت : ليقف

 . مِساَق نبا ٍلْوَقَك اَقَلظُم يي ال :لِبقَو

 نيش يِبأ ٍلْوَقَك ِهِدْقَعْلا َنوُد ءِةَعِيِدَوْلاَو ٍبْضَعْلا يف ُنّيَعَتَت :ليِقَو

 [11 1 0 ةَياَورلا ىف

 ٍنْوَكِل ؛ُنْيَعْلا تاق نِإَو مِلاَطلا ٍلاَم َنْيَعِب ُنَّلَعَتَي موُلظَمْلا ّنح َّنِإ ةه؟ه]

 .ِهِلاَم ُلَدَي اَذَه
 يم ف

 :م ٌديِزَي اَم نوكَيو
 08م

00 
 اها 3

9 00 

 اع

 ١

3 
  5س٠ 5 5

.)1514( )١( 

 ) )1ءْفزَ اَلَو ٍلْيَك ِرْيَغ نِم «نظلا ةبلغو يرحتلا دعب نيمختلاو ريدقتلاب ٌُعْيَبلا وه :ةَقّراَجُملا ُعْيَب



 هنأ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت سرس ا
 تت ت77 بت”  ”-تتت دادس 11

 نإ لاق نمق «"وشقلا بق ع هيي 0 لا

 درا أ يِرَتْشُمْلا نب "ل :ُلوُقَي ٌفَقوُت ا َدوُقْعْلا

 نود هيلع نوف وجم ذ يف َوُم ُهَبَصَع دقو ُهاَأ يَا نَمكلاَو ءدِساَك دفع َُصَ

 ل ساتأل وم لج ؟ةكلتت ال هيب يف انو « مقلم َنيِذْلا سائلا

 َنيِيِئاَعْلا ىَّلَع ٍفِّرَصَتلا ُهَياَلو ُهَل نّمِم ِهِرْيَغَو ٍمِكاَحْلاَك رمألا َيِلَو نإ :َليِق

 .ْمُهَل هدي يف يتلا ٍلاَوْمأْلاِب مِئاَبْلِل مِهْيَلَع ْتَبَجَو يلا دولا يضفي

 ا د ا نإ :ليِقَو

 ذأ هيجاصل موُلْعَمْلا َنِإَف ؛ ؛ حَصَأ اَذَعَو ٍمكاَح ٍناَدْئِيْسا ىَلِإ ُجاَتْحَي اَلَو ءِاَمْلا
 للك نبل َنْذَأ اَمُك «ٍمِكاَحْلا ِنْذِإ | ىلإ ُجاََْي ال هّيَلَع َّوُه نَم ٍلاَم نِم ُهَيِفْوَتْسَي وو وه

 ذأ ةأنملا رم اّمَكَو هنْذإ ِرْيَغِب ٍفيِضُمْلا عزز نم ُهّمَح َذُحَأَي ْنأ مرا نحل

 .جْوّرلا ِنْذِ الب ٍفوُرْعَمْلاِ اَهَدَلَوَو 1 ام لاَ
 هز

 اَلَو كَتَمَتْنا نَم ىلإ َةَناَمَألا ٌدَأ» :َلاَق دَقَف : اًدوُحْجَم يَحْلا َناَك اَذِإ ْنِكَل
 ءاَدِساَق اَعْيَب َةَعْلِس ُهَرْيَغ َعاَب دف ُناَسْنإْلا َناك اَذِإ فْيَكَف ."”0كئاَخ نَم ْنُحَت

 اًدوُدُرَم ُهُفَرَصَت عَ عَقِب له :هْذإ ٍرْيَعب ِرْيَعْلا ٌّقَح يِف َلْجَّرلا ف َّرَصَت اَّذِإ هنأ وه :ِدوُقُعْلا فْقَو ىنعم )00

 ؟ِهيَراَجإ ىَلَع اًنوُقْوَم وأ

 ٍدوُقُعْلا ِفْكَوي ُلْوَقْلاَو :رخآ عضوم يف لاق ثيح «ةزاجإلا ىلع ةفوقوم اهنأ قت خيشلا حجر
 .ِةَباَحَّصلا َنْيَب ِهْيَلَع ّنَمَتُم ٍةَجاَسْلا َدْنِع

 ْنأ ىَرَي دق َلُجّرلا َّنِإَف ءِداَسَك اب ٌحاَلَص لب ءالضأ اًراَرْضِإ َكِلَذ َسْيَلَو ءِروُهْمَجْلا ُلْوَق َوُْهَو

 اَم ُهْبِصُي ْمَلَف اَلِإَو َيِضَر ْنِإَف ةدرانب 3 1 يوتا هلع أَتْسَي وأ هَل عييت وأ ِهِرْغِل يِرَْشَ

 .َكِلُذ ِوْحَنَو ِهييلَوُم جيبات يف َكِلَذَكَو ُهرُضَي
 (080/؟١) .ها .ُهْنِم ّدُب ال هب ُلْوَقْلاَف َةَجاَحْلا َعَم اّمََو

 لاقو )١2454(. دمحأو ء(؟719) يمرادلاو )١574(.: يذمرتلاو :(7675) دواد وبأ هاور (0)

 .بيرغ نسح ثيدح اذه :يذمرتلا



 دل 1 عيبلا باتك

 :ىدرخالاو ىَلْوَأْلا قيرطب ةَعلّسلا هذه نِم نم ٌيِفْوَتَسَي ْنَأ ُهَّلَق نمثل هْنم ضَبَفَو

 ]12/1” -0:١[

 :ِةَعَمْتَمْلاَو ٍةَعْلّسلا نِم ٍناَسْنإْلا َدْنِع اَم ىَلِإ اوُرَظْضا اذ نقلا نإ ةندفلا
 هَ

 اًراَدَقِم َعِيِبَي ىَّتَح 3 عل َعيبَي ال ْنَأ ُهَعْنَمَو 2 ٍلْثمْلا ٍةَمِيِقِ ةَمس لدي نإ لع هب و
 - ةمبقل 9 2

 هلا . اًديعَم

 يف ْتْْنَي مل ِنْيِناَجْلا ٍدَحَأ نِم َناَك اذ َنيمدآلا قع يف َميرخَلا نإ
 َعِئاَبْلا َنِإَ ءٍبِصاَخْلا نم َبوُضْعَمْلا ُهكْلم َلْجّرلا ىَرتش ا ؛ِرَخآلا ِتناَجْلا

 نِم َهَلَّذَب اَم ُلْذَي اَلَو وكلم ذأ هب مري ال يرِشُمْلاو نما د هيلع مَ

 ءٌّقَحْلا عْنَمِل ال مْلُظلا عفَدِل ٍلِماَعْلا ٌةَوُشِر زوجي :ءاملعلا لاق اًذهلَو ؛ِنَمّلا

 . اًمِهيِف ٌماَرَح ُهٌؤاَشْرِإَو

 قيرطب ُهْنِم ْتَدَتْفاَف اَهَقاَلَط ُجْوّرلا َدَحَج اَذِإ نات ُةَقَلَطُمْلا ُةأْرَمْلا َكَِذَكَو

 [؟08/14] .ِهئاَليِتْسا ٌّقِر نِم اَهضلَخُيَو ُهنَلَدَب ام ِْيَلَع اًماَرَح َّناَك ٍرِماَظلا يِف ْلُخْلا

 اَئْيَش ىَرَتْشا نَم َّنأ ىَلَع ِهِرْيَغَو َدَمْحَأَك ِءاَمْلْعْلا نِم ٍدِحاَو ُرْيَغ ّصَن [5ه؟

 ْنَكَلَو ُهَنَمَك َلُحَأَيَو ُهَعيِبَي ْنَأ ُهَل َنِإَف :ُهَكِلاَم ْفِرْعَي ْمَلَو ءٌبوُصْعَم ُهْنأ ُهَل ٌرَهَظَن

 559/54 . حبَرلاب َقَّدَصَتَ

 ُدْبْعَي :َلاَمْلا ُبِحُي اَل نَميِف َرْيَخ ال :ٍبِّيَسَمْلا ُنْب ُديِعَس َلاَق 9
2 

 ٍِ ا رع ع ا روس 00

 قلك نع وب ىنْعَتْسَيَو « ةَسْفْن هب نو «هتنامأ هب ىدّؤيو «هبر
3 

 خحكانلا :مُهُنْوَع هللا ىَلَع ْقَح َةَناَلَثا :َلاَق لكي َيِبَنلا نَع "0نَئّسلا» يِفَو 0 ه#< ه2 ه2 2 015 ههتااتتك *َ - - . ا

 . ؛ءاَقَوْلا ُديِرُي مِراَغْلاَو ءءادألا ُديِرُي ُبَناَكمْلاَو ءَفاََعْلا ُديِرُي

 َصيِلْحَتَو ءوجْرَف َةَمِع :ُنِمْؤُمْلا ِْبَلِإ ٌجاَمْحَي ام ِثيِدَحْلا اَذَه يِف رَكَذَ
 421 ما ل

 .هتمذ ةءاربو «هِتبقر

 لاقو «(9415)دمحأو .(؟4١01) هجام نياو )7١١١(« ىئاسنلاو )١5605(.: يذمرتلا )١(

 .نسح ثيدح اذه :يذمرتلا



 هذ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 8اس.

 ؟ك20 مس علا . عم 00 0 سا رسأإ هم 5 هس 5
 « سفنلا ةنايصو «نويذلا ًءاضقو هللا ةداَبِع نم ِتاَبِحاَوْلا هذه نأ َرَبْخْأَف

 و 0 ْمَِي اَل اَمَو ِِلاَمْلاِب الإ ُمُمَتُث ال :ٍساّنلا نع ُءاَنْعِتْساِلاَو

 2 أ ُنيّدلا ُموُقَي ال يذلا ميِظَعْلا ٍبِجاَوْلا اَذَه لْثِم َءاَدَأ ٌبِحُي ال نَمَو «بجاَو

 [8 1 .هيِف َرْيَخ ال

 نوي نأ يتاملا يوولا ٌليِكَو َوُه يِذَلا  ٍلاَلَّدلِل ُروُجَي ال

 ين يِرَتْشَيَو ٌديِزَي يذلا قم نْوُكَي اذه َنِإَ عئاَْلا ٍمْلِع ِرْيمب ديزي نَمِل اًكيِرَش

 هْيَلَع ٌدحأ َديِزَي نأ بحُي ْمَل اذه لْثِم زِهَغ نمو عِئاَبْلل ةَناَِخ اَذَهَو ءىَنْعَمْلا

 .ةاَداَتْمْلا ِءاَهْنِإَو ِةَداَيَرلا ِبْلط يف َعِياَْلا حضني لَو

 مُهُعَدْرَي يِذَّلا َعيِلَبْلا َريِزعَتلا َنوُقِحَتْسَي مُهّْنِإَف : َكِلَذ ىَلَع ٌةَعاَمْج طاَوَت اَذِإَو

 َرَهْظَت ىََّح ٍةاَداَتُمْلا نِم اوُعَتْمُي ْنَأ ْمِهِريِزْعَت نِمَو هَةَئاَيحْلا ِهِذَه لْثِم نَع مُهَلاَتْمَأَو
 [س0 1 و

 نأ ةفيماوم نأ ةكتارق ناك وساع زاك ني 0 ةفتنلا

 اَدِإَف ءِنَمَّثلا يِف يِرَئْشُمْلاَو ِعئاَلا ْملَع يرتشي نأ دب ١ ْنِكَل ةَكِرَش وأ َةيِلْوَ

 نمت ةريخأ درك +« قلك يرتشملا لنج ديالك لجأ ىَِإ هاَرَمْشا دك ُِئاَبْلا َناَك
 06-200 . ٌمِلاَط ٌرِئاَج اَذَهَ ٍلَجَأ ىلإ ُهاَرَئْشا ُهنأ ُهَل ْنّيبي ْمَلَو ٍقَلظُم

 ِنَمّنلاب َرِبْخُي ْنَأ ُهَل 1 نكي مَ اركإْلا هبَو ىَلَع ةَعْلِس ىَرتش ذا نَم َّنِإ 75ه4؟ |

 .ِةَناَيْجْلا عْوَن نِم اَذَه ذإ ؛ِءاَمَلْعْلا ٍقاَمَثاِب ٍلاَْلا ِناَيَب رْيَغ نِم

 ِناَعّيَبْلا» :هلل نَا َلاَق اَمُك ُناَيبْلاَو ٌقدْصلا ُهَّلْصَأ ِنَمّنلا ريوق ْميَيلاَ

 اَمَتَكَو اَبَذَك نِإَو اَمِهِعْيَب يف اَمُهَل َكِروُب اَنيَ يو اَقَدَص ْنِإَف اَقّرْفَتَي مل اَم ٍراَيِخلاِب
 . "امه 0 < ٌةَكَرَب ْتَقِحُم 2

 .عئابلا نم ةرجأ هلو ؛ةعلسلا يف ديزي نم :يداني ثيح ءجارحلا قوس يف )١(
 . عئابلا اهارتشا يتلا ةعلسلا نمثب يرتشملا رابخإب عيبلا :يأ (0

 .(1 350 ملسمو ا يراخبلا هاور ©



 8-5 عيبلا باتك
 0 ا تت

 :نَمّثلا َكِلَذب ِرَتْشَي ْمَل اَهْيَلَع يِرَعْشُمْلا َمَلظا اَذإ يلا ِروُمُأْلا نم َناَك اَمَن
 علما .ةئايخ ُهْناَمّتِك َناَك

 ٍليكَمب ُهَعاَبَو انور زم وأ ليكم ناك اًدِإَف « ٌضوُبْفَم ةقدلا يف اَم نإ مكه

 اًدَهَك ُهَضَنك اذ كا ءٌْضِْفَي ْمَلَو ٍليكَمِب اًليكَم َعاَب دقق ُه ُهْضِبْفَي ْمَلَو ٍنوُرْوَم وأ

 [ 01 5/4] . ٌرْياَج

 لع هَْلَع َقِفْنْيو ُهَبَبَطُي نأ ٍلُجَر نم َبّلط ٍضيِرَم نع :َلْيْسَي [555؛ |
 ؟ِةَقَمَتلاِب ٌضيِرَمْلا َبِلاَطُي ْنَأ ٍقِفُْمْلِل لَهق

 أ اظْفَل ٍضَوِعْلِل اًبِلاَط ُقِقْنُي َناَك ْنِإ :َباَجَأَك

 د

 رز ١1[

 هنأب ةيعرش ةجح موقت ىتح هريغو فقولاب هديب اميف هفرصت زوجي 504ه ]|
 [5/4 كردتسملا] .كلملا تبثي ىتح فقولاب مكحي ال نكل ؛هل اكلم سيل

 نإف ؛اهتراجإ ال اهعيب زوجيو «ةونع تحتف ةفرشملا ةكم ةضقخلا

 [5/5 كردتسملا] .اهلذب مرحي ةطقاس ةرجألاف اهرجأتسا

 :لاق ,"”كلم يف ناك نإ اًلاح ملسلاو ةفصلا عيب انخيش : زوج 8 ؟]

 زجي مل ولف 2”«كدنع سيل ام عبت ال» 0 ا

 ءاذه عبت ال :لاقل الاح ملسلا

 .ال وأ هدنع ناك ءاوس

 :ناتروص انهو ()
 اهايإ كعيبأ :يرتشملل لوقيف ءاهكلمي ال ةعلس هنم بلطيو «عئابلل لجر يتأي نأ :ىلوألا

 نم خيشلا هركذ اَمِل ؛زوجي ال اذهف :دغلا نم اهَمِلَتْسَت نأ ىلع الاح اًلثم اًلاير نيسمخب
 .ليلعتلا

 ءاهعيب هل زوجيف «هدنع تسيل اهنكل ءاهكلمي ةعلس عئابلا نم يرتشملا بلطي نأ :ةيناثلا
 . اهباج نيح ىلإ ةعلسلا ميلست ئجرُيو

 «(51417) هجام نياو :(551) يئاسنلاو 401717 يلمرعلاو ,(9697) دواد وبأ هاور (؟)
 .دواد يبأ حيحص يف ينابلألا هحّخصو )١65111(« دمحأو )١1878(: كلامو



 هَذَا مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت بس

 ءرعسب هعيبيف «حبرلاو ةراجتلا دصقل هلعفي امنإف :هدنع نكي مل اذإ امأو

 هل لصحت ال دقو «هيلع ردقي دقو «لاحلا يف هميلست همزلبو ءصخرأب هيرتشيو

 .مدنيف فلست امم ىلعأ نمثب الإ ةعلسلا كلت

 نأ هنكمي ناك ذإ ؛فلسملا مدن :كلذ نم صخرأ رعسب تلصح نإو

 .نمثلا كلذب هيرتشي

 ريعبلاو قبآلا دبعلا عيبك ؛ةرطاخملاو رامقلاو رسيملا عون نم اذه راصف

 مدن :لصحي مل نإو «عئابلا مدن :لصح نإف ءهنمث نودب عابي دراشلا

 [7 - 5/4 كردتسملا] . يرتشملا

 ءافتكا هعم وأ دلج يف محل عيب حصي ال :هريغو صيخلتلا يف 75644

 هعيب زوجي :حوبذم ناويح يف انخيش لاق ءطومسو سوؤر عيب هنإف دلجلا ةيؤرب
 هآر اذإ هملعي امك «ءاملعلا ريهامج لوقك حبذلا لبق امك ءاّعيمج هدلج عم

 .اًيح

 .ةفص الو ةيؤر نودب بئاغ عيب هنأ اًنظ ءاهقفلا يرخأتم ضعب هعنمو

 نم غلبأو «هذحو دلجلاو هدجحو محللا عيب زوجي كلذكو :انخيش لاق

 هل اطرتشاو «ةاش لجر نم ايرتشا «ةرجهلا رفس ىف ركب ابأو ِةيكك يبنلا نأ» كلذ

 [ل/5 كردتسملا] .نوعيابتي دلع هباحصأ ناك كلذكو «ءاهطقاوسو اهدلجو اهسأر

 [7/5 كردتسملا] .هسبح- زاج اذإ هتوص دصقل ريطلا عيب زوجي 5849

 وأ ةاشلا هذه نم هنوك طرتشاو ةمذلا يف اًفوصوم ابل هعاب نإ ة؟هد.]

 .حص : ةرقبلا

 طئاح يف ملسي نأ ىهن» :ِكَك يبنلا نأ 'دنسملا» يف امب ُنَأُك جتحاو

 نم قسوأ ةرشع ىف كيلإ تملسأ :لاقو ءهحالص ادب دق نوكي نأ الإ «هنيعب

 هذه نم قسوأ ةرشع كنم تعتبا :لوقي نأ زوجي امك ءزاج طئاحلا اذه رمت

 [8-ا//4 كردتسملا] .هحالص لامك ىلإ هضبق رخأتي رمتلا نكلو «ةربصلا



 #8 سس | عيبلا باتك
 رز كه هش

 . هتابنتسا دصق اذإ هضرأ يف دوجوملا هوحنو ءالكلا عيب زوجي م5ههؤ]

 [8/4 كردتسملا]

 [4/4 كردتسملا] .حاكتلاك لثملا نمثب حص نمثلا مسي ملو عاب ول /5ه9؟]

 ةييلسملا مالسإْلا ٍراَد يِف ُمْرْحَي هلأ يلع نوجلسملا َعَمْجَأ نال

 [ة3/؟] ..ِةَدِساَْلا ِتاَكَماَعْمْلا نِم َنيِمِلْسُمْلا َنْيَب ُمُرْحَي اَم ِدْهَعْلا ٍلْهَأَو

 دقَتْعَي ْنَأ دحأل َسِيَل هَْلَعَو ُهَل ِهِداَقيغا ٍبَجوُمِ َلَمْعَي ْنَأ ُبِحَي .. :ِنْيِاَجْل
 اًداج نآك اذإ هنأ ٌدَقَتْعَي نمك دلع اًهيف خلا ُلوَملاَو «ُهل هيف نيتؤقلا دع

 .ٍراَجْلا ٌةَعْفش ِهْيَلَع ْبِجَي 3 ايِرَتْشُم َناَك اّذِإَو ءِراَوِجْلا لا

 ع مهو 0 0 5 - 0 5 < يه 501 200

 .َنيِمِلْسَمْلا ٍقافتاب اذه لثم عاّرِن ٍةلَأْسَم يف َدِقَتْعَي نأ دحأل َسْيِلَ
 هلثم هلم ا م#ب مول 8 هرم عوض مرن م 0 فرو ؟ ها ومس 5 2
 هلثم ىلع مرخيو ءولثِم ىلَع همرحي اَم ٍهِسقنِل للحي نأ اذه نومضَم َنِإف

 5 1 0 م 1 2 072 4 أ 3 م 25

 ءوِسفَن ىَلَع ةبجوي ال اَم  ُهَلْثِم َوُه يِذَلا  ِورْيَغ ىَلَع َبِجوُيَو ءوِسْمَتِل ُهَلْلَحُي ام
 قيد مرا طيشالا راق فلكوز ةنحرب ال اكو دع قلع وسكلا كرك ل 2 7 م5 ع 0. 00 6 م 7
 2 22 0 2 98 مدعو -- ب 2 0 2 04 1 0:

 .ٌرِفاَك َوُهَف اَذَه ٌراَوَج َدَقَتْعا نَمَو ءُروُجَي ال اَذَه نأ نيد َّلُك نِمَو لب ؛مالْسإْلا

 ]١ا/ لالا١  ملا١ا[

 ه0

 (عيبلا يف طورشلا باب)

 عاب ولف ءدوقعلا عيمج يف عرشلا فلاخت مل يتلا طورشلا حصت /؟هدد]
 .طرشلاو عيبلا حص نمثلاب اهب قحأ وهف اهعاب نإ يرتشملا ىلع طرشو ةيراج

 ال اهب ىرستي نأ طرتشي ةمأ ىرتشا نمع دمحأ مامإلا بلاط وبأ لأس

 .هب سأب ال :لاق ةمدخلل

 عيبلا يف اًكرت وأ اًلعف عئابلا ىلع طرش اذإ هنأ يضتقي دمحأ نم اذهو

 امكو «قتعلا طارتشاك طرشلاو عيبلا حص هسفن عيبملل وأ عئابلل دوصقم وه امم



 هنآك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 5

 وأ «هملعي نأ طرشب هعيبي نأ اذه لثمو «هيلع هراد فقو بيهصل نامثع طرتشا

 وأ «ينالفلا لمعلا يف هلمعتسي الأ طرش وأ ءدلبلا كلذ نم هجرخي الأ طرش

 . هبهي ال وأ (« هعيبي ال وأ .معطملا يف هيواسي وأ «هجوزي نأ

 «نيهجو ىلع ؟خسفي وأ هيلع ربجي لهف ءافولا نم يرتشملا عنتما اذإف

 ال ذإ ؛اهيلع جوزتي الأ وأ اهب رفاسي الأ حاكنلا يف طرش اذإ :انلوق سايق وهو
 ١١/5[ كردتسملا] .كولمملاو ةجوزلا نيب ةقيقحلا يف قرف

 ْمُرَسَيَو اَهْنِم لحي اَميِف ءاَهيِف ٍطوُرُشلاَو ٍدوُقُعْلا يِف :ُةَئِاَلا ٌةَدِعاَقْلا /#هد1]

 ُهظْبَض ُنِكْمُي يِذَّلَاَو ءاّدج ٌةَريِثَك ِةَدِعاَقْلا ذه ُلِئاَسَمَو ُدُسْفَيَو اَهْنِم ٌحِصَي اَمَو

 :َكِلَّذ وْحَنَو اَهيِف ٍطوُرُشلاَو ِدوُقْعْلا يِف ْلضألا :َلاَقُي ْنَأ :اَمُمَدَح

 يب ٍلوُصأ نم ٌريَِكَو ٍرِهاَّطلا لهأ ُلْوَق اَذهَ راجي ٌعْرَّشلا َدَرَو ام اّلإ ءُرلْطَحْلا
 . اًذَه ىَلَع ىتَبْنَت َةَفيِنَح

 الو ةضشلاو زاوكلا طوذشلاو دوقُتلا ني لصألا نأ: يناثلا لذقلا

 نَم َدْنِع اَساّيِق وأ اّضَن ِهِلاَطْبِإَو ٍهِميِرْحَت ىَلَع ٌعْرَّشلا َلَد اَم اَّلِإ ْلْظْبَيَو اَهّْنِم ُمُرْحَي
7 

5 
 2 هي 0

 رثكأ ٍةعَبرأْلا ِءاَهَقُفْلا يِف َسِْيَلَف ءطوُرشلِل اًحيِحْصَت ٌرَثكأ دّمحَأ ّنكل «هْنِم ٌبيَِق
 .ُهْنِم ٍطوُرُشلِل اًحيِحْضَت

 عاّمْجإْلاِب راج اَمَكَف ٌةَعْوَتتُم ٌتاَقُرَصَت وب ُداَمَتْسُي َكْلِمْلا نأ :َكِلَذ ٌعاَمِجَو 21 0 دو 0 م 02 0 00 007-2 ؟ 0 215 ترس م
 أ 101 ع مو

 َءاَنْثِيْسا اًضْيأ َرَّوَج ِهِعِفاَنَم ضب ءاَنْثَيْسا ُهَرْيَغَو دَمحَأ َرّوَجَو «عيِبَمْلا ٍضْعَب ُءاَنْثَيْسا

 . ِتاَفَّرَصَتلا ضعت

 ىفاَنُيَأ :ُهَل ليِق ءِدّقَعْلا ىَضَتْقُم ىِفاَنُي طْرّشلا اَذَه :َلاَق نَمَق اَذَه ىَلَعَو
7 

 ؟اًقَلظُم ِدَْمْلا ىَضَتْقُم وأ ءِيَلُمْلا ٍدقَعْلا ىَصنم -



 8 عيبلا باتك
 ةتننوا 2227لل_ىل 2222-252--9-3-555-

 ؛ِدْقَعْلا َدوُصْقَم َيِفاَنُي ْنَأ :ٌروُذْحَمْلا اَمّنِإَو ُهَل ْمّلِسُي ْمَل :َيِناَّنلا َداَرَأ نِإَو

 .ِدْقَعْلا يِف ْخْسَْلا ِطاَرَيْشا وأ 00 يف ٍقاَلَطلا ٍطاَرِيْشاَك

 .ُهَدوُصْفَم ِفاَنُي ْمَل :ِدْقَعْلاِب ُدَصْقُي ام طَرَش اّذِإ اّمأَ

 َعَم ٍراَبِْعاِلاَو عاَمْجِإْلاَو ِةَنّسلاَو ٍباَتِكْلا ٍةَلاَلَدِب :ُحيِحَّصلا َوُه ُكَْقْلا اَذَه

 1 . يفاََمْلا ٍليِلَدلا مَّدَعَو ٍباَحْضَتْساِلا

 ٍقيِئاَوَمْلاَو ٍِطوُرُشلاَو ٍدوُهْعْلاِب ٍءاَفَوْلاِب ِرْمأْلاِ ُةَئّسِلاَو ُباَتِكْلا َءاَج دقق

 ةَناَيِْناَو ٍدوُهْعْلا ِضْفَنَو ٍرْدَعْلا نع َنْهتلاَ فد ِةَياَعِرَو ٍةَناَمَأْلا اي ِدوُقْمْلاَو

 ١ .َكِلَذ َلَعْفَي نم ىَلَع ٍديِدْشَتلاَو
 ص

 8 ع ا

 سف 0 نأ 00 وام َديعلا 0 اولا سَ 1 000
2 

- 

 ٍدوُهُعْلا ٍدوُصُقَمِب َرَمَأ دق ٌعِراَّشلا َناَك اَذِإَق «٠ اني الالاف :ِدّقَعْلا ٌدوْضْفمَو

 . ٌةَحاَبِإْلاَو ٌة م

 ِنْب وِرْمَع ِنْب هللا ٍدْبَع نب ريثك ِثبِد ٍدَح نِم ُراَرَبْلاَو '”ُيِذِمْرّتلا ىَوَر دَقَو

 نع راج حلُصلا» :َلاَق هلي هللا درا ع ٍفْوَع

 لإ ْمِهِطوُرس ىَلَع َنوُمِلْسُمْلاَو اًماَرَح ّلَحأ وأ ااَلَح م هَرَح َّح اًحْلُص ال َنيِعِلُْملا

 .ٌحيِحَص ٌّنَسَح ٌتيِدَح :ُيِذهْرَتلا َلاَق ؛اًماَرَح 7 وأ اَلاَلَح َمّرَح َءَدَح طيش

 ٌةَعاَمَجْلا ُهَفَعَض وِرْمَع مع َّنْب َريثك َّنكَل ؛َلَوَأْلا لكفللا هنو هعات نبا ىَوَرَو

 .وه ْثْدَحُي ْمَلُك ِدَنْسُمْلا» يف ِهِثيِدَح ىَلَع دّمْحَأ برضو

 .ووُجو نِم ِهِتباَوِرِل ُهَل ٌيِذِْرَتلا َحيِحْضَت َلَعَل

 )١( )93ه"١(.



 ُهْنَدَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 2س
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 ينامليبلا ِنْب ٍنَمْحَرلا ِدْبَع ِنْب دمحم نت اًضْيأ َر راَرَبْلا ٍرْكَب وُبَأ ىَوَر دَقَو

 اَم ْمِهِطوُرَش ىَلَع ُساَّنلا» :ِِلكك هللا ُلوُسَر َلاَق 6

 ُدشَي قرط نِم اَهُعاَمِيْجاَف - اًيِعَض اَهّْنِم ُدِحاَوْلا َناَك نِإَو  ُديِناَسأْلا ِذَمَر

 . ُةَنُسلاَو ُباَتِكْلا هَل ُدَهْشَي يلا وه نفعا ادعو

 »هم ع

 ضِقاَنَتُم َتيِدَحْلا اَذَه َّنأ َمّهَوَت ىَّنَح 3 ِساّنلا ٍضْعَب َدْنِع ٌةَهْبش ُْثَدَرَو دَكَو

 ءايرلاك ؛ُهُحيُِي اَل ظْرَّشلاَف :طْرَّشلا ِنوُدب اًماَرَح َناَك ام ُلُك لب ٍ؛َكِلَذَك َسْيَلَو

 لا ا و ِهِرْيَمْلا ِكْلِم يف ِءظَوْلاَكَو

 ِرْهَمْلا يف ٍةَداَيَزلاَك طْوَّشلاَق : ِطْرَّشلا ٍنوُدِب اخانم ناك اهااكأَو

 . ءاَفيِتْساِلا يخت ِنْهَرلاَو ِنمْنمْلاَو ِنَمّكلاَو

 اًعْفأْلا ٍباَب نم طوُرُشلاَو َدوُقْعْلا نأ :اًَهُدَحَأ :ِهوُجُو نمَق ٌراَبِيْعالا اّمَأَو

 ىَّنَح اهيِف ٍميِرْحَّنلا مَدَع ٌبحْضَتْسُيَف «ميِرْحَنلا مدع اًهيِف ٌلْصَأْلاَو ِةّيِداَعَل

 :ىَلاَعَت هلؤَقو ميرنا ْمَدَع هنعاهيف لضألا :ناتعألا نأ امك ٍميِرْحّنلا لق 0

 اًذِإَو ءِلاَعْفْأْلاَو ٍدايعألا يف ّماَ «[114 :ماعنألا] كْمكَيلَع مرح ام مْكَل َلَصَف َدَقَو

 ْنْكَت ْمَل اّذِإَ «ميِرّْلا نم َْْنَي اَمَنِإ َداَسَمْلا َّنآِ ةقياق نت ل نار ْنْكَت ْمَل

 . ةححَص َتَناَك ةَدِساَف

 ل
 َلُدَي

 لْثِم ؛©"عِراَّشلا َدوُصْفَم فان دق اَهِنْوكِل َلظْبَت دف ُةَدِساَمْلا لئورشلاو

 ُهَدوُصْقَم اَلَو ٍدْقَعْلا ىَضَتْقُم يِفاَنُي ال اَذَه َّنِإَف ؛©"1ِقِتْعُمْلا ٍرْيَمِل ِءاََوْلا ٍطاَرِيْشا

 .ِدْقَعْلِل اًدوُصْفَم ُنوُكَي دق ْنّيِْلاَو ءُكْلِمْلا :ُهَدوُصْقَم َنِإَ

 .دقعلا ىضتقُم وأ دقعلا دوصقم يفانُت اهنوكل ال )١(

 ءَءالَوْلا اَهّْيَلَع اوظَرَتْشاَق 5 ْتَداَرَأ اَهنأ ا ةَنْئاَع نع نيحيحصلا يف تبث 00
 قتعَأ نَمِل ُالَوْلا اَمنَِك ءاَهي درَمْشا» :َلاَقَك 82 َىِنلِل َكِلَذ ْتَرَكَذَ



 مدع حد وعسل د 0060060606 ل ل222[ لل تت خس موسم ل عيبلا باتك

 ٌدوصُقَم ىِفاَنَي ال ٍءاَلَّوْلا ٌتوُبتُف ءاَريِثَك ُدَصُفُي ِهِقْيِعِل ٍدْبَعْلا َءاَرِيْشا ْنِإَف - ةءا و ر4د دن هكدأ م لا فا ١ تف ها نيو في

2 
 ٌدَمَعْلا َناَك ِدْقَعْلا ٍدوُصْقَمِل اًيِفاَنُم ظْرَّشلا َناَك اًذِإَف .'“'06ُقَنْوَأ هللا َطْدَشَو ْقَح 5كم 2 5-5 - م. هَ ه6 205 6 - 0 و - 2 5

 .ِهِلوُسَرَو هلل اًقِلاَحُم َناَك عِراَّشلا ٍدوُصُقَمِل اًيِفاَنُم َناَك اّذِإَو ءاَوْعَل

 ام ىَلَع َلَمَتْشا اَلَو اَوْعَل نُكَي ْمَلَف :اَمُهْنِم ٍدِحاَو ىَلَع ْلِمَتْشَي ْمَل اَذإ اّمَأَ
 ُدوُصْفَم ّلَمَع ُهنأِل ؛ُهّلِح ُبِجاَوْلا لب ِهِميِرْحَتِل َهْجَو الق ل كلا هن
 ٍلْعِفْلا ىَلَع َماَدْقإْلا َّنَِك ُوُلَعَف اَمَل ِهْبَلِإ مُهُتِجاَح اَلْوَل ذإ ِ؛ِّْيَلِإ َنوُجاَتْحَي ٍساَّنلِل

 َناَك نإَو َلِطاَب َوُهَف هللا ٍباَتِك يِف َسْيَل اًطْرَش ٌطَرتشا نَم» :لكي ُهَلْوَق اّمَأَ
* 1 - 

 هللا باَتِك يِف َسْيَل ام ُلَمَْي اَمّنِإ : . .هُنَنْوأ ُهْطْرَشَو ّقَحَأ هللا ُباَتِك ءِطْرَش هناي
 يف ُهنِإَف ِهِموُمُعِب ِهِتَحاَبِإ ىَلَع هللا ُباَتِك َّلَد اَم َّنِإَف دِصَوُصُحب اََو ِهِموُمْعِب ا
 .موُمُعْلاِيَو ٍصوُصُحْلاِب هيف َوُه اَم مُحَي هللا ٍِباَتِك يف اَذَه :اَنَلْوَق َّنأِل ؛هللا ٍباَتِك

 ٌحيِحَص :عاَمْجِإ وأ ٍةَنسِب ُهُراَوَج َتَبَت يِذَّلا طْرَّشلا َّنأ :َكِلَّد ىَلَع ُلُدَي
 هللا ٍباَتِك يِف نوُكَي ال دقو «هللا ٍباَتِك يِف َنوُكَي ْنأ ُبِجحَيَف ءِقاَمّئاِلاِ

 نوُكَيَف «َنيِنِمْؤُمْلا ٍليَِس عاَباَو ِةنّسلا عاّبتاي ُرْمَأْلا هللا ٍباَتِك يِف ْنِكَل ءوِصوُصُحب
 ْ ْ .راَبَيْعالا اَذَهِب هللا ِباَتِك يف

 هللا ُباَتِك َّناَك اًذِإَف :باَوَجْلا اَذَه ىَلَع َلاَقُي ْنَأ ىَقْبَي

 . موُمْعْلا يِف ٌلِخاَد ِءاَلَوْلا ظْرَشَك ءاّموُمُع ٍطوُرُشلاِ

 ٌرَسَفُي ٌصاَخْلا َّنِإَف ؛ صاح ٌليِلد ِهِقْني ْمَل اذِإ اّلاَد ُنوُكُي اَمَنِإ ُموُمُحْلا :ُلاَقب

 ءهتَبِه نَعَو ءِءاَلَوْلا عْيَب نَع ِهيْهَنِب كلي ُيِبّنلا ُهاَمَن دق ظوُرْشَمْلا اَذَهَو َّماَعْلا

 .قتعأ نمل وه امنإ ءالولا نإف ؛اهئالو نم كل عنام ريغ هوطرش يذلا طرشلا نأ :ينعي -

 .هكلم يف صخش قتع ببسب ءرملا هقحتسي ٌثاريم وهو «ةقاتعلا ءالو :انه ءالولاب دارملاو
 .هتبه الو ءالولا عيب زوجي ال هنأ ىلع ليلد ثيدحلاف

 .هل ظفللاو )2١5١5(« ملسمو )5١374(: يراخيلا هاور (0)



 نو مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 5 375 ا_
 بت سف ا تي ا ف م م ا ا يعل مل

 ا 1 2 ياخ سا هلع 20 هج 0 ص - 0

 ٍةَكِئالَملاَو هللا ةَنْعل ِهْيَلَعُف ِهيِلاَوَم َرْيَغ ىلوت وأ هيبأ ٍرْيَغ ىلإ ىعدا ِنَم» :هلْوَقَو
 . نيعمجا سالاو (”(عَمجَأ ىماّنلاَو

 ع
 ٌدوُصْفَم ِهيِف ٍفُّرَصَت ّلُك ِطْرَش ٌراَوُج يِضَتْقَن ُهّصوُصُنَو دّمخَأ ُلوُصَأو و 25

 علدفك 1١75 /54] .ِرْيَغ نِم ّعْنَم هيف َناَك نِإَو ٌحيِحَص

 مالك ىضتقمف :ةمولعم ةدم هريغل عيبملا عفن عئابلا طرش اذإ /هد#]

 تطرشو ةنيفس تقتعأ اهنأ» :ةملس مأ ثيدحب اوجتحا مهنإف ؛هزاوج انباحصأ

 يف اهئانثتساك قتعلا يف هريغ ةمدخ ءانثتساو 2«شاع ام لَك يبنلا مدخي نأ هيلع

 [١؟/5 كردتسملا] . عيبلا

 هنأب انباحصأ نم ةعامج هلّلعو «لطاب :بيع لك نم ةءاربلا طرش ههه

 ةءاربلا ةحص ليلعتلا اذه ىضتقمو .ةعفشلاك هلبق طقسي الف عيبلا دعب تبثي رايخ

 . عيبلا دقع دعب بويعلا نم
 هب يضقت يذلاو «بيع ّلك نم ةءاربلا طرشب عيبلا ةلأسم يف حيحصلاو

 در الف بيعلا كلذب ملع نكي مل اذإ عئابلا نأ :ملعلا لهأ رثكأ هيلعو ةباحصلا

 مل هنأ ""فلح :عئابلا ركنأف كلذب ملع عئابلا نأ "”ىعدا اذإ نكل «يرتشملل

 [١؟ /4 كردتسملا] .هيلع يضق لكت نإف «ملعي

 عيبلا حص :ديز يضر نإ وأ ءاذكب ينتئج نإ كتعب :لاق ول /559]

 [١؟/4 كردتسملا] .دمحأ نع نيتياورلا ىدحإ وهو ءطرشلاو

 رربتلا نود نيميلا قيلعتلاب هدصق ناكو «”هعيبب هدبع قتع قلع نإو 6580 ]
 .نيمي ةرافك هأزجأ : هقتعب

 نوكيو فعيب حصي الف رذنلاك اًمحتسم هقتع ناك :برقتلا هب دصق نإو

 [١١؟/4 كردتسملا] .عيبلا ةروص ىلع اًقلعم قتعلا

55 

 . يرتشملا )9 .(179/0) ملسم هاور )غ0(

 .ٌرح تنأف كتعب ْنِإ :لاق نأب (5) .عئابلا (9)



 ا 7

 (ةمزاللا ريغو ةلطابلا عويبلا)
 [144/141  .َنيِمِلْسُمْلا قاما مزال ُرْيغ ٌّعِيَب ُقَح ٍرْيَعِب ِهَرْكْمْلا ُعَِب

 ُبِجاَوْلاَو لاَ ٌّعْيَب :ِهْيَلَع َةَياَلِو اَلَو ِهِلاَم ِنْذِ رْيَغب كْلِمْلا عب 0

 ]٠00/94[  .ُهكْلِم ِكِلاَمْلا ىلإ ٌدْرَيَو ءْنَمّنلا نِم ُهاَطْعَأ اَم يِرَتْشُمْلا ىَلِإ َدْرَي ْنأ

 وأ هلثمب هدر هيلعو «لطاب عيبلاف :هل فصوي ملو عيبملا ري مل اذإ /5ه5؟]

 [177/4] . هتميق

 ُر وأ "'عييَمْلا ُدَر هيف ب بحي ليات عب :هْلص رب ةياقلا يملا خت ُمبَب 7561|
 :ئيسملا قمتلا هيف دلل جه لو 0

 رتكأ ءاَذَكِب ُهَكْعيِبَأ اَنَأَو ءاَّذَكَو اًذك َةَعاَّسلا يِواَسُي اَذَه :َلاَق اَذِإ تفْيَكَن

 اًدُقَت تْغعبَو اَدْقَت تْمّوَق اَذِإ :هذ ساّبَع ُنْبا َلاَق اَمَك ؛اًبِر اَذَهَق ؟ِلَجَأ ىلإ ُهْنِ ُ

 . َمِهاَرَدِب ْمِهاَرَد كلِ ٍلَجأ ىَلِإ َتْعِبَو اَدَقَن تْمّوَق اَذِإَو ا الق

 ىلإ عيَمْل هو نكي ْمَلَو ٍقَّفَّصلا ِتاَوَقِل َمِيَْلا م َّحَسْف دَق يِرَتْشُمْلا َناَك اَذِإَو

 ْيَلَع ٌبِجَي ْمَل :ُهَنَمَث ُهَل طْفَحَو ُهَعاَبَف ءِدَحَأ َدْنِع هِتْيَعِ د هظْفِح لَو «هنْيَعِب + عِئاَبْلا

 عمال "1/11 .هلثم نم ُهَعاَب دق ناك اذ نمل َكِلَّذ ٌرْيَغ
00 

 فار اذإ رايخلاب وهو .ةفص ريغب ١ ةحص سابعلا أ راتخا /#هحو | | 7 جهد |
 0 7 . و ف 6-2 سس : وب

 .””فحلا بهذمو دمحأ نع ةياور وهو

 .اهوحنو ةرايسك .«فلتي مل اذإ )١(
 .اهوحنو تاورضخلاك ءافلت اذإ (0)
 هللا ءاش نإ :لاق 1و 3 نيأ :هل لاقف ءهترايس رخآ ىلع ٌلجر عاب :كلذ لاثم ()

 يرتشا :لاق «فالآ ةسمخب :لاق ؟مكب :هل لاق ءاهفرعتو اهارتس
 ل ل أ ع ب ال :مهريغو ةلبانحلا بهذم ىلعف

 .هآر اذإ رايخلا يرتشملل نوكيو عيبلا حصي :هكك ةفينح يبأ بهذم ىلعو

 هل ناك اذإ هنأل ؛يلوضفلا عيبب هيبش وهو ءحيحصلا وه اذهو :هللكك نيميثع نبا ةماّلعلا لاق
 .(١16؟/4) عتمملا حرشلا .ها.صقن هيلع سيلف هآر اذإ رايخلا



 ١ مالسإلا خيش لئاسوو قواتف بيرقت اد 11
 د ١49 5 هه خخ سس _ ىس سس سس سنن

 [07/4 كردتسملا] . '"”رخآ عضوم يف هفعضو

 ُهْرجُي ْمَل اَذِإَو ٍقَّلاَكِو وأ ٍةَياَلوِب اّلِإ ٌحِصَي اَل ٍرْيَعْلا ٍبيِصَن ٌعْيَب 7

 يربو يف ُْيلا ْحِصَب نكل ءةّئِلا تائب لطب قِسمْ

 .ِهِيَراَجِإ وأ عيل خسف يف ْراَيِحْلا يِرَئْشُمْلِلَو ءِنَمّثلا نم ِهِطْسِقِب ِءاَمَلعْلا

 .ٍةَمْسِقْلاِب ِكيِرَّشلا ُماَرْلِإ "اهلك ِرَرَض الب ُمَسْقُي اّمِم ْناَكَمْلا َناَك نِإَو

 .َّنَمَّثلا اَمِسَتْقَيِل عيِمَجْلا عب ُةَبَلاَطُمْلا ُه ُهَلَق ٍرَرَصضِب اّلِإ ْمَسْقُي ال امم َناَك َنِإَو

 [71 5 _ ؟"ه /59]

 ههه

 (ةهوركملاو ةمرحملا عويبلا)

 00 .اًرَْح ُهَرِصَْي نَمِل ٍبَِْلا عيب ُروُجَي ال
 [(511/* كردتسملا] .اهقرحيل ةقدنزلا بتك عايتبا حصي

 َرْمَحْلا ٌدححأ دق يِرَتْشُمْلا َناك اَدِإَف ؛ ُهََمَت ُْكِلْمَي ْمَل اًرْمَح [ةووادنتللا

 يِف ُفَرْصُيَم ُلاَمْلا اَذَه ّذَحْؤُي لب ؛ِضَوَعَمْلاَو ٍضَوِعْلا َنْيَب ُهَل ْعَمْجي ْمَل : اَهَبرَشَ

 امم َكِلَذ ٍلاَثْمَأَو ءِنِماَكْلا ٍناَوْلُحَو «َينَبْلا رْفَم يف لبق ا امك :َنيِمِلْسُمْلا َحِلاَصَم

 .ّضَوِعْلا ىَقْوَتْسا دق يِصاَعْلا َناَك اَذإ ِةَمّرَحُم ٍةَعَفْنَم وأ ِنْيَع نَع ٌضَوِع ّوُه

 ا 0

 0 انتا مُهْنِم 1 هع 000 : 2 َناَك 5

 د هي نال يو لبو ناو رحاب لق
 [5/4 كردتسملا] . ضوع الب هركملا عيبك

 خيشلل لعلو «ملعأ هللاو «نيلوألا نيلقّتلا يف ىواتفلا عومجم يف هركذ ام وه هفّعض يذلا )١(
 ا



 هن يب
 عيب فالخب ؛هزاوج يضتقي هيد رمع ثيدح رافكلل ريرحلا عيب 04

 بهذلا ةينآ عيب هسايق ىلعو «قالطإلا ىلع اًمارح سيل ريرحلا نإف ؛رمخلا

 مهل اهلمع زاجو «مهنم اهعيبل اهتعنص زاج مهل اهعيب زاج اذإو ؛مهل ةضفلاو

 [5 /4 كردتسملا] . ةرجألاب

 :َلاَقَو ءِوّيَلَع ّصَن ٌهوُرْكَم :هٌؤاَنِبَو ُهَتَراَجِإَو ُهُؤاَرِشَو ماّمَحْلا َعْيَب] مكوبج]

 نِم ُروُجَي ال اَم ىَلَع ُلِمَتْشَي اَئِلاَغ ُهّنأِل ٍ؛ءٍِلْذَعِب َسْيَل ءاسنلل :اماقخ يني يذلا

 . "0[ءاَسْنلا اًهِلوُخُدَو اَهِرَطَنَو ٍِتاَرْوَعْلا ٍفْشَك

 :ُلاَحَكْلا ىَيْحَي ُنْب ٌدّمَحُم َلَقَن :ةَراَجإْلا يِف ٍصْفَح يبأ ٍعوُمْجَم يَ
 ؟ُهَعيبي نأ ُديِرُي ُهُنَلَع ُهُميِقَت ٌماَمَح هَل ِلُجَر نع َدَمْحَأ تْنََس

 ُهَرَكذ َماَّمَحْلا ُمِدْهَيَو ٌراَقَع ُهّنَأ ىَلَع ُهْعيِبَي ُماَّمَح ُهّنَأ ىَلَع ُهْعيِبَي ال :َلاَق

 َرُه اًمِم َكِلَد ُرْحَنَو ّىِئاَتَك ُةَرَوَصْمْلا ُةَييْبَأْلا َكِلَّذكَ :َل اكو نيدلا قت م ملا

 ُنكْمُيَو ملا كاملا ورك را دول رخو لا يح

 ٍلُجَّرلِل ِبَمَّذلا منان ءٍِلاَجّرلِل ٍلَّضَقْمْل ٍريِرَحْلا َلْثِم ؛ٍةَح بم عقم ىَلَع ُريوْصَت
 [1- 8/4 كردتسملا] :ةضْقْلاَو ِبَمذلا ةيِناَو

 ىمسي ام لك هيف لخديف ةتيملا عيب ميرحت امأ :ُهنك ميقلا نبا لاق /هال؟]

 اهضاعبأ هيف لخديو ءهلح ديفت ال ةاكذ يكذ وأ هفنأ فتح تام ءاوس ةتيم

 نم هيف مهل ام عم محشلا عيب ميرحت و ةباحصلا لكشتسا اذهلو ءاّضيأ

 اذهو .ةعفنملا نم اوركذ ام هيف ناك نإو مارح هنأ ٍةلِكَو يبنلا مهربخأف ةعفنملا

 وه ال» :هلوق نأ وهو لَك هدارم مهف يف مهفالتخال سانلا هيف فلتخا عضوم

 ؟اهنع اولأس يتلا لاعفألا ىلإ دئاع وأ «عيبلا ىلإ دئاع وه له "'”«مارح

 عيب مرح هللا نأ مهربخأ امل ِكك هنإف عيبلا ىلإ عج بار وه :انخيش لاقف

 .ةدئافلا مامتو حيضوتلا ةدايزل ؟(١771 /7) ةيعرشلا بادآلا نم نيتفوقعملا نيب ام ()

 .(1941) ملسمو ,(5775) يراخبلا هاور ةهز



 هنو مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 2 اعس |
 تت تتت7>؟ ”ت>””[”س سس _ ١4 ؟.3

 غوسم كلذ لهف نونعي اذكو اذك عفانملا نم اهموحش يف نإ :اولاق ةتيملا

 [5/4 كردتسملا] .«مارح وه ال» :لاقف ؟اهعيبل

 عيبي امك وأ ."”'رعس عطقني امب الو ءلوهجم مقرب حصي ال مهوب

 نم هذخأو «رعسلا ةلأسم هنأو «حاكنك ؛لثملا نمثب انخيش هححصو

 [8 - 7/4 كردتسملا] .فلاحتلا ةلأسم

 كلذ ملع اذإ اًرمخ هذختي ريصعك مارحلا هب دصق ام عيب حصي ال هالو ]

 .نيلوقلا دحأ وهو ءنظ وأ «هريغو دمحأ بهذمك

 رادلا رجأتسي رجأتسملا نأ رجؤملا نظ ول :اولاق باحصألا نأ هديؤيو

 حصت ملو رادلا كلت هرجؤي نأ هل زجي مل :هوحنو رمخلا عيبك ةيصعمل

 [8/5 كردتسملا] .ءاوس ةراجإلاو عيبلاو «ةراجإلا

 مل :نيزيمتم نيضوعب مكحلا يفلتخم نيدقع نيب عئابلا عمج نإ #5975 ]
 [8/4 كردتسملا] .هضوعب امهدحأ لبقي نأ يرتشملل نكي

 لوألا يرتشملل ناك كلذ لعف اذإو «هيخأ ءارش ىلع ءارشلا مرحي هاب |

 [4/4 كردتسملا] .اهضوع وأ ةعلسلا ذخأو ةعلسلاب عئابلا ٌةبلاطم

 . "دمحأ نع ةياور وهو «قروتلا ةلأسم مرحت /#هاله]

 ال امهنأل كلذو ؛ةمواسملا يف هيلع فقي امب هايإ كعيبأ :يرتشملل عئابلا لاق :كلذ لاثم )١(

 .ةعلسلا هيلع فقت مك نايردي

 , (”54//7"3) فاصنإلا )١90(.« تارايتخالا (0)

 .تارايتخالا يف ءاج ام ىوس ءاهميرحتب اًحيرصت هلك مالسإلا خيشل دجأ ملو

 عجورو «قروتلا ةلأسم نم عنمي هك انخيش ناك : هلك مّيقلا نبا لاق ام :تيأر ام حرصأو

 اهيف دوجوم ابرلا مرح هلجأل يذلا يملا :لاقو ءاهيف صخري ملف رضاح انأو اًرارم اهيف

 ىندألا ررضلا مرحت ال ةعيرشلاف ءاهيف ةراسخلاو ءاهعيبو ةعلسلا ءارشب ةفلكلا ةدايز عم هئيعب
 .(154/5؟) نيعقوملا مالعأ .ها.هنم ىلعأ وه ام حيبتو

 .ميرحتلاب اًحيرص سيل اذهو



 _ © سا عيبلا باتك
 حا "١4 1 5بلس 77 يبخل م ع وي ا سس سجل

 ِئاَرِشَك ؛'"[اًحيِرَص اَضّرلا َّعَم هيخأ مْوَس ىَلَع ُهُمْوَس ُمُرْحَي] :هلوق كداب ل
 ."'”ٍراَيِخ َنَمَّز ِهْيَلَع ِهْعِبب , (5) سس ع

 1-7 وق

 نم عاَْنَأ اَعُدَر ىَلِإ ُبّبَسَتي هن اهئ ىَلَع ىلوألا ٍةَعْلّسلا ٌدَر يِف َبِغَر اذإ ُهْنِإَق

 ٍرَّرَض ىَلِإ ىّدَأ اَمَو ا يف ِهْيَلَع حاَحْلِإْلاِب وّلَو ٍةَروُرَضِل ِةَيِضَئْقُمْلا ٍقّرُطلا
 .ىَهَتْنا . «اًمّرَحَم َناَك مِلْسُمْلا

 رراستلا يزدكرا نم لجش نإ ءِنيّدلا َىِقَن ون حْيَّشلا َكِلَذ يِ َعِبَتَو

 لثم ٍهباَحْصَأ ءامدكو ديا م مالا مالك ِهْيَلَع دي يِنْلا نأ تاجاآو «ةيواَدفتلا
 سا مسوس و ل ُدَثَأ

 ٠١[ 94/54 كردتسملا] . ِهِمَدَعَو ٍراَيِخْلا ٍنَمَر َنْيَب قرف ال ُهنَأ رْكَب يبأ

 .صخرلا هركيو نيملسملا راعسأ ولغ بحي نأ لجرلل هركي 504. ]
 الام نإ :ةمئألا نم لاق نم لاق امك ءكلذ نم بوسكملا لاملا هركيو

 .ءوس لامل نيملسملا مومع نم عمج

 ٠١/4[ كردتسملا] .ءالغلا ىنمتي نأ يغبني ال :دمحأ لاق

 الب هنم ءارشلا هرك هدذحو هيف يرتشي ؛يو عيبلل اًناكم نمض نم /؟ههئ]

 ٠١[ /6 كردتسملا] .قح الب ةدايز ذخأ هيلع مرحيو . ةجاح

 .هريغ نم رثكأ لسرتسملا ىلع حبري ال /5047]

 .هرايتخا ريغب ةفورعملا ةميقلاب هنم هذخأي نأ هلو

 ؟كلذ هركي ةسمخ ةرشعلا يف لجرلا حبر نإ :دمحأل ليق :بلاط وبأ لاق

 .هب سأب الف حبرلا ردقب لقأ وأ ةنس ىلإ هلجأ ناك اذإ :لاق

 .ةدئافلاو حيضوتلا ةدايزل ؟(07/5١) عورفلا نم نيتفوقعملا نيب ام )١(

 . طّرّشلا َرايخو سلَجمْلا ٌرايخ ينْعأ ءٌرْيغ ال ٍنْيَراخْلا نمز يِف ميرحتلا لَم نأ :يأ (0)



 هناك مالسإلا خيش لئاسوو قواتف بيرقت "ع
 هن 2

 هبش هنأل ؟لجألا ردق ىلع ديزي يذلا ريثكلا حبرلا ةهارك يضتقي اذهو

 ٠١[ /4 كردتسملا] .ةمواسملاو ةحبارملا عيب معي اذهو «رطضملا عيب

 ؟؛ضرغ اهيف مهل ؛ةعلس يف اوديزي الأ ىلع قوسلا لهأ قفتا اذإ ة؟هدع |

 .نابكرلا يقلت نم رثكأ نيملسملاب رضي اذهف :اهومساقتيو مهدحأ اهيرتشيل

 باب نأل ؛كلذ مرحي الف :ديزي نم قوسلا يفو نانثا قفت ةهتا اذإ امأ

 ٠١/4 -١١[ كردتسملا] .حوتفم ةديازملا

 ام عفديف اهب يرتشملا يرغيل اًريثك اًنمث ةعلسلاب بلطي نأ زوجي ال مكهدعل

 1١١/4[ كردتسملا] .ةميقلاب الهاج ناك اذإ اهتميق ىلع ديزي

© © 

 (ِشوُشْفَمْلا ْعْيَب مكح)
 ْمَلَو َكَِذِب يِرتْغُمْلا َفّرَع اَذإ هّْشِغ ُرْدَق ُفَرْعُي يِذَّلا 00 عَ

 ُهْنَع َنِهْنَم اَذَهَق :ِءاَمْلاِب طَلْخُي يذلا ٍنَبللاَك الوهن هدف ناك اذإ قو
 "ا 0 أ أ يِرَتْشُمْلا َمِلَع ْنِإَو

 اَمَّلُك اَذَكَمَو ٌرَرَغ َوُهَو اَلَوُهْجَم ُعيَبْلا ىَقْبََك ِطْلَخْلا َراَدْقِم ْمَلْعَي ال َيِرَتْشُمْلا َّنأِل :خيشلا لاق )١(

 َكِلَذَكَو ُهْعيِبَي نَمِل ِهِلَمَع نَكَو ِهِعيَب نع ىَي قم رك ملعب ال يِذلا شوُشَْمْلا نم ناك

 اذإ َكَِك ِرْيَغَو ٍسياَكَمْلاَو ٍمِعاطَمْلا يف ُنشِغْلا نِم َناَك اَم َّلُكَو ءضّيبَأْلا ٍفوُصلاب ٌقاَشْمْلا ظْلَح
 3 /19) .َكِلَذ نَع ىَهْنُي ُهَنِإَف ٌنْشِغْلا ٌراَدْقِم ْمَلُْي ْمَل
 الا 79 عامجإلاب مارح ندوشفم هنأ هل نيب ال نمل يدوم خب :رخآ عضوم يف لاقو
 ٍناَقْرَح َنوُذْحَأَي مُهْنإ َمُث ءوِرْيَغَو ِدْرَوْلا ام لغم ايلا جوخ نوناعتي ٍساَنَأ نع : هقك َلِيْسَو
 اًسِياَي هَنوُعَقُتَي - ٍنيحايّرلا نم عون وهو - رفونينلا َكِلَّذَكَو ٍةَداَعْلا نع ةوجرْخَتْسَيَو ُهَنوُعَقْنَيَو ِدْرَوْلا

 ؟هوُعييَو َكِلَذ اوُلَعْفَي نأ مُهَل ُروُجَي لهَف
 َنوُرَتْشُمْلا َكِلَّذ َمِلَع وّلَو ُهَعِيب ُديِرُي نَمِل يِناَّلا ِءاَمْلاِ لوألا داعلا ظلخ ةوجي ال :تاغاق
 ِهِذَه َّنإَق هرقل هب ناب 1 ع هو نا تبا ل نأ ل ينل دع نين انك

 (159//0517) .ها . ٌنشِخْلا نِم اَهْلُخْدَي اَم ُراَدْمِم ف فرعي مل تَبيِش ٌتَبيِش اّذِإ ِتاَعِئاَمْلا



 تا عيبلا باتك
 هْيَلَعَف ءُنِْغْلا ِنَمَن ٌراَدقِم الإ | ِنَمَّثلا نِم ُهْيَلَع 2 ْمُرْحَي مل : :اًشوُشْعَم َعاَب نَمَو

 ل ع تل اوجاع قا

 ِبْيَمْلاِبَو ٌةَرَسَع اًمِلاَس َناك ول ُهُتَمِيِقَو وَرَشَعِب اشوُشْعَم اًبيِعَم ٌعيِبَي نم :َّلْثِم
 ةهمامعو 08 مهة2 88 2: - 22 104 0000
 هْبَلإ ّدَر لَو اتا نإ ِنْيَمَمْرّدلا هْيلِإ َمَقْذَي نأ َيِرَتْشُمْلا َفَرَع نإ ِهْيَلَعَف ةَيِناَمُث ُهَتميِق

 [م5- 01 .نْيَمَهَرْلاِب هْنَع ٌقَّدَصَت هفِرْعَي 3 نو « مييَمْلا

 يِف ِبْيَعْلا ٍبّبَسِب ٌبِح هما نإك نر وقتا ىف نيقلا بكشر ونا ول 000

 لاحلا وه امك ءزوجي ال هريغب طلخ اذإ دوعلا نهد مكح نإف :خيشلا هررق ام ىلعو :تلق -
 .داوعألا رثكأ ىف

 ناميإلا بعش يف امك هيض ةريره يبأ نع اًقوقوم يورو ءالسرم يورم اذه ثيدحلا نكل
 :ةَريَرُع وأ ُهل َلاَقَك ٌةْعيَِي ِءاَمْلاِ ُهَطْلَخ دق اََبَل لِمَسَي ٍناَسْنإب رم ٌةريَرُه اَبأ نأ (44707) يقهيبلل
 «؟نّبللا َّنِم َءاَمْلا صّنَح : ةَماَيقْلا َمْوَي َكَل َليِق اَذِإ َكَل فْيك»

 «ةدوجوملا ءايشألا نم ريثكلا ميرحت هيلع بترتي هنإف «لمأت ىلإ 0 مارح هنأب مزجلاو
 .هريغ وأ ءاملا نم ءيشب ةبوشم اهنإف «نابلألا نم ريثكك
 ىهن هنأب كي لوسرلا نع اًئيدح ٌتعمس :لئُّس ثيح كلذ يف هك زاب نبا مامإلا فقوت دقو
 «نبللا عم ءاملا نوطلخي اذه اننامز يف سانلا نأب ملعن انلك نحن «نبللا عم ءاملا طلخ نع
 ؟هوركم وأ مارح اذه لهو «ةنيتشلا اندنع هنومسي يذلا نبللاب دوصقملا لهف

 :خيشلا ةحامس عقوم .ها.هللا ءاش نإ  ىرخأ ةقلح يف لمأتو رظن ىلإ جاتحي اذه :باجأف

 طخااط://كتخأ 5/0051

 ام طْسِق - شرألا :يأ  وهو» :هلوق :عنقتسملا دازل هحرش يف هلك نيميثع نبا ةمالعلا لاق )١(
 نأ :نمغلاو ةميقلا نيب قرفلاو «نمث :لقي ملو «ةميق» :لاق ««بيعلاو ةحصلا ٍةميق نيب
 يواسي ام تيرتشا اذإف ,دقعلا هيلع عقو يذلا وه نمثلاو «سانلا ةماع دنع هنمث يه ةميقلا

 .ةتسلا نمثلاو ةينامث ةميقلاف «ةتسب ةينامث

 ءاّبيعم موقي مث اًحيحص ءيشلا اذه ُموَقيف «بيعلاو ةحصلا ةميق نيب ام طسق» :لاق اذهلو

 نم اهريظن طقسيف ”ضرالا يف رك ءائين كيفو اكيسنح هحيق نيب تلا ةنسحلا لشعر

 نيب اميف فلتخت دق ةميقلا َّنأل ؛ «بيعلاب ملعلا تقو ال ءدقعلا تقو ميوقتلا نوكيو ءْنَمَّتلا

 . بيعلاب ملعلاو دقعلا تقو

 : ةربخلا لهأل انلقو «بيع اهب نيبت مث ءاّقلأ نيسمخب فلأ ةثام اهتميق ٌةرايس عاب :كلذ لاثم

 «سمخُحلا نآلا شرألاف «ةئام يواست ةميلسو نينامث يواست ةبيعم يه :اولاق «بيعلا اوردق

 .(718/48) عنقتسملا داز .ها. فالآ ةرشع صقتيف ءاَّقلأ نيسمخ ناك نمثلاو

 .واولا فذح باوصلا لعلو «(. .بيعلاب ملعلا تقو الو ..) :لصألا يف عقو :هيبنت

 .ةعلسلا وهو ءْنمْثُمْلا :دصقي (؟)



 هناك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت مم
 تتح تسدد علل ١:1 يح

 شرألا ُرْذَك 2'ِنَمّقلا نم طقس :- ي رَثْشُمْلا ُهْضِْقَي

 ليكولا مث «شزألاب ّعِئاَبْلا تلال ْنَأ هَلْ ِهِليِكَو وأ عِئاَل ُهَضَيَق ناك نِإَو 5 14 ه5 20 ه- - 00 7 - - ا
 يف يمسك ىهأو همه معد 55 ص. ع#غكرو عه هلع ام جد مع م

 روجَيف ٍشْرالِل َنِماَض َوُهف ٍدَمَعلا يِف هلكوم ْمَسُي ْمَل وأ ِعيِبَملا ةَدهُ َنِمَض نإ

 ىَلَع ؟َكَِدِل اًئياَض ُنوُكَي لَهَ َةَنْهعْلا نَمْضَي ْمَلَو ِدّقَعْلا يِف ُاَمَس نِإَو

 [م- .ِهرْيَغَو دمْحَأ ٍبَهْذَم ىف ِءاَمَلُعْلِل نْيَلْوَق

 هس مث ع مقهش - ساد ىلا 2 6 و رع قا ع 1 م 62 <(.

 ٍنيصخش َنيِب ٍراذ نع :- هحيرض َرَونَو ةحور هللا َسَّدَق - َلِيْسَو ؟#هوا]

 هلع موعأر 5 ه0 مدد م يي( هكراشأ هج م" رام ه2 /يوعلا# سمر
 ا ل ا ل ا ل ل

 دو هع

 ءراَدجْلا تدق برت َراَدج ٌةَفِصاَلُم ٌةاَنَق ِهِقوُقُح نِمَو ءاريِبك َءاَنب ُهاَرَتْشا اَم َقْوَق

 هَنيَبْلا تَدِهَشَن ةَبْسِحْلِل َيِرَكْشُمْلا ٍةَبْرتلا ُكاّلُم َعََرَ رْبَقْلا ىَلِإ ُةَواَدّنلا تَرَسَو

 ىَلَع ٌةَتَدْحُم َةاَنَقْلا َّنَأَو ِءِرْبَقْلا ىَلِإ َكِلَذ ٍلوُصُوَو ٍراَدِجْلا ِةَيِدنَتِب ِةَرْبِخْلا ُباَبْرَأ
 ام لَهُم ءاَهِلْقَتِب يِرَكْمُمْلا َمِرْلََك اَهِناَكَم نِم اَهُتَلاَزِإ ُبِجَي ٌرَّرَض ُهَّنأَو ءِراَدِجْلا هَ مهو ل ا وه

 ؟ْنشْرَأْلا ُتْبْنَي هك َعَتَم اَذِإَو ؟ال أ ّدّرلا ٌعَتْمَي ب مُدَهْلاَو ءاَنبْلا نم يِرَتْشُمْلا ُهَّتَدْحَ

 مَرْلُي ُهّنِإَف :اًهاَدْحِإ ُروُجَي ال ُتْيَح َةَنَدْحُم تناك اّذِإ ُةاَنَمْلا اّمأ :َتاَجَأَق

 ُهئاَدْحِ ُروُجَي ال 0 ب
 ُهتَلاَزِإ ُروُجَي ال ِكْلِمْلِل ّقَح اَذَم نأ َدَقَتُع َدَمَتْعا لَب َكِلَذب ْمَلْعَي ْمَل ْنِإ يِرَئْشُمْل

 . اًبيَع اَذَه َناَك :َكِلَّد د

 شذألا الإ َسْيلَف : بيع ُهّنأ َملَع مث ٍبْيَعْلاب ِِمْلِع َلْبَقِراَمَعْلا يف ىَتَب اذ
 . ُهْنَع نْيَكياَوُرْلا ٌّحَصْأ يف دّمْحَأَو َةَقيِنَح يبأك :ِءاَمَّلْعْلا ىَلْوَق ٍدَحَأ ىف ُدّرلا َنوُد

١ 

 عئاَبْلل اكيِرَش نوُكَيت ءاَضُيَأ ُدّرلا هَل :- ِكِلاَم ُلْوَ َوُهَو  ىّرخأْلا يِفَو ه2 م

 .ّقَحِب ىَتَب ُهّنأِل ؛اَناَجَم مْدَهْلاِب ُمَرْلُي اَلَو ءويِف ٍةداَيرلا نِم ُهَئَدْحَأ اَمِب

 .ةبيعملا ةعلسلا لباقم عئابلل يرتشملا هعفد يذلا غلبملا :يأ )١(



 6# عب ا عيبلا باتك
 أ 4١و سس س٠ ٠ ٠ ل للللسلل

 ةفيِيَح يِبَأَو ِكِلاَمَك ِءاَمَلعْلا ٍروُهْمُج َدْنِع يخاَرَتلا ىَلَع ٍتْيَْلاب دولا ُراَيِخَو
 .اًمهِبَمْذَم رِهاظ ىف دّمْحَأَو

 . ٍقاَمَتاِلاِب ُهَراَّيِح طَقَس :لْعِف وأ ٍلْوَق نِم اضرلا ىَلَع ندي اَم َرَهَظ اّذِإَق

 .ةرايخ طَقَس : ِبيَعْلاِ ِهِمْلِع دعب سا اًذِإَف

 َدْعَب وب َبِلاَطُي ْنَأ ُهَل "”َناَك ُهَّقَحَتْسا :شزألا ٍبّلظب َدَهْشأ اذِإ اَمأَ

 اَميِف در وأ ٍشْرَأ نِم ِكرّدلاب ُبَلاطُي ُعِئاَبْلاَو فاضت ل َكِلُذ

 .هكْلِم نم ُهَعاَب

 :ِهِلُكَوُم ِكْلِم نم ُهَعاَب اَذإ اّمأَ

 . عيبمْلا ِكرَدب اًضْيَأ بلوط عْيَبْلا يف ِهُمَسُي ْمَل َناَك ْنَِف -أ

 ؟عيبَمْلا ةذيكل اكماغ نوكيو ةحلاطم روكي لَهَف :ُهاَّمَس َناَك نِإَو - ب

 دّمْحَأ نَع ٍناَئَياَوِر اَمُه ِءاَمَلُعْلِل 0 /

 ُروُجَي اَل يلا ٍةَكَدَْحُمْلا ٍاَنَمْل ٍلجَأل ألا َمزْلَأ يِرَكْشُمْلا َناَك ْنإ ان

 [م50-"50/19] .ِِرّرَغب هَمزَل اَم شرّ ُهَل َآ ٌراَغْلا َمِئاَبْلا َبِلاَطُي ْنَأ ُهَل
 رح 0

 ه2

 (ررغلا عيب)
 َراَبخألا ّمْدَو ءٍلاَبْلاي اَنْ اَنَنْيَب اَنِلاَوْمَأ ّلكأ ِهِباَتِك يِف - ىلاعت - َمّرَح ةدلسلا

 دَقَو اًبْرلا مِهِذَحَأ ىَلَع دوُيْلا َّمَدَو ءٍلِطاَبْلاب ٍساّنلا َلاَوْمَأ َنوُنُكأَي َنيِذَلا َناَبْمُرلاَو

 . لِطاَبْلاِب 0 َلاَوْمَأ ْمِهِلْكَأَو هع اوُهن

 سؤ اكو هكاع كلا ِتاَضَواَعُمْلا يِف ٍلِطاَبْلاِب ُلكْؤُي اَم َّلُك ْمُعَي اَذَهَو

 اًنْحِيْساِلاَو ٌقِحَتْسُمْلا اضر ِرْيَغِ
1 

 .ىنعملا ميقتسيل ؛ناكو :ةرابعلا باوص نأ رهظي يذلا )١(



 هنالك رالسإلا خيش لئاسوو قواتف بيوقكت ٠-لا

 ارا :اَمُه ِهِباَتِك يِف هللا اَمُهَرَكَذ ِناَعْوَن ٍةَصَواَعُمْلا يِف ٍلِطاَبْلاب ٍلاَمْلا ُلُكَأَو

 ريما

 :َب نَع هلك ىَهَنَك ءوِباَتِك يِف هللا ُهَعَمَج اَم َّلَّصَم لكك هللا َلوُسَر نإ َّمُث

 ٌلوُهْجَمْلا َوُه :ُرَرَمْلاَو «45 َةَرْيَرُه بأ نع ةرئكو ملم لات امك وْ
 .ُراَمِقْلا َوُه يِذّلا ٍرِسْيَمْلا نِم ُهَعِيَ َّنِإَف ِِتَبِقاَعْل

 .رِئاَبكْلا يف هلكت يلا ُهَرَكَذَو .. أ ارقي ديرختا : بولا اّمأَو

 دشاَي ال ٌرِسْوُمْلاَك آلَ ءخاتجفلا وي لتاغتاخل | ةَلْصأ ايلا نأ ٍَءَكِلْذَي

 ُدُحُأَي اَمَّنِإَو .فلألا َكْلِيِل ٌةَجاَح ُهَل نُكَي ْمَل اَذإ ِةَلُجَوُم ِنْيتئاِمَو فلأب لاح اَم

 ٍجاَمْحُمْلل امْلظ ُةَاَيْرلا َكَْ د ُعَقَتف ِْب | عالم و نق لأ ىلا هلْثمِب َلاَمْلا

 دمت نإ ا رول َةَبْفَم ريغ هيف هيف َموُلْظَمْلا ّنِإَ ِرِسْيَمْلا فالْخب
 ٍداَسَمْلا ىَلِإ اًهِئاَضْمإل ُداَسَمْلا اًهيِف 0 َمّرَح لو يلا نإ عَ
 نق ؛لْضَمْلا مر ُلْثِم  اَهريِثَك ىَلِإ وع ُءْدَي ُهّنَأِل 3 رمَحْلا ليَ مرح امك - 8

 ٍفالتْخال اّلِإ ِنْيَمَمْرِدِب امَمْرِد ُعيِبَي ال ُلِقاَعْلا ذإ ؛ىَمْحَت د هيف ةماعلا
 .ِتاَفّصلا

 : عاونأ هات هن لا ا

 . َنيِنّسلا عْيَبَو الا مقل راق ام أ

 .يتبآلا ٍدْبَعْلاَك هِميِلْسَت نع ٌروُجْعَمْلا امِإَو - ب
 : ِهلْوَقَك ؛ُهُرْذَق وأ ُهْسْنِج ُلوُهْجَمْلا ُنّيَعُمْلا وأ ءْقَلظُمْلا ُلوُهْجَمْلا اّمِإَو - ج

 ؛ُهْنِم ةَجاَحْلا هَل وُعْدَت اميِف ٌصُخُر َكِلَذِلَم ءاَبْرلا نم لأ ِرَرَعْلا ُةَدَسْفَمَو

 ْمَلْعُي ْمَل نِإَو َةَلْمْج + ٍراَقَعْلا ٍعِيَي لف هاَرَرَع هنْوَك ٍرّرَض نم اًرَْض ٌدَشَأ هَميِرْحَت نإ

 نامل او ناَطِيِحْلا ُلِخاَوَد

 وأ ٍلْمَحْلا ُراَدْفِم ْمَلْعُي ْمَل نإَو ِعِضْرُمْلا وأ ٍلِماَحْلا ٍناَوَيَحْلا عْيَب لْثِمَو



 تت ١ يب ببلاش لج عا عيبلا باتك

 . َنيِرَْكأْلا َدْنِع ُنَبَللا َكِلَذَكَو ءاَدَرْفُم ٍلْمَحْلا عي نَع يِهن دق َناَك نِإَو نبل

 ْتلَد اَمَك ءاَقْبإْلا ٌّقحَتْسُم ّحِصَي ُهَنِإَف ؛ اًهِحاَلَص ٌوُدُب َدْعَب ِةرَمَثلا ُعْيب م كللدكو

 ُءاَرْجَأْلا تناك نِإَو دّمْحَأَو َيِعِفاَّنلاَو ِكِلاَمَك ؛ُروُهْمجْلا ِْيَلِإ َبَمْدَو ُهنُسلا ِهْيَلَع

 .ُدْعَب ْنَلْخُت ْمَل اهب ُحاَلَّصلا ُلْمْكَي يلا

 ُنوُكيَف اَهَتْرَمَك ٌءاَتْبُمْلا طِرَتْشَي ْنأ ْتَرْبَأ دق اَلْحَت َعاَب اَذإ للي يللا َّرَّوَجَو

 . ٍلْصَأْلل عيَبْلا ِهْجَو ىلع ْنِكَل ءاَهِحاَلَص ٌوُدُب َلْبَ َةَرَمَث ىَرَتشا دق
 .رْيَغ نم ُزوُجَي ال اَم اَم اَعَبَتَو اًنْمِض ٍريِسَيْلا ِرَرَعْلا َنِم ُروُجَي ُهّنَأ َرَهظَ

 ْرَّوَجُي ْمَلَو ءِصْرَخْلاِب اَهِعْيَب يِف صحح )أ اَياَرَعْلا ىَلِإ ُنساّنلا جاَتْحا امو

 [15- 77 /9] .ًةيَقيَِمْلا َةَلَضاَفْمْلا

 امأ ءا ُيعِفاّشلاَو ةَقيِنَح وُبَأ اًلْوَك ِهيِف ٍساّنلا َّدَّشَأَك :ٌرَرَعْل امأ اكدمح]

 ؛ةاهقملا قه ريغ ةلخدي ال ام لوألا نم مسالا اًَذَه يِف ُلِخْدُي ُهّنِإَف : ُيِعِفاَّشلا

 يزل ٍزوَجْلاَو ِءاَلِقاَبْلاَك ؛ناَوَصب مب َسْيل يذلا ٍهِرْشَق يي ٍرَمَّدلاَو ّبَحْلا لْثم
2 0 

 0 ال َكِلَذ نأ ُهَدْنِع ةيدتكلا َلوَقْلا َّنِإَف اف ءهلشس يف ُبَحْلاَكَو رضحخالا ِهِرْشِق
 ُُء

05 2 
 ِءاَيْسأْلا ِهْذَه َعْبَب ُرّوَجَيَف ا ا ماتا ٌنَسْحَأ ُهْبَهْذَمَف :ُكِلاَم اّمَأَو وع س ه

 َّ ىَّنَح هِدوُقْعْلا يِف َلَمَتْحُي ُتْيَحِب 4 ب ُهُرَرَغ لِقَي وأ :ةجاضلا لا ويل وعدت ام َعيَِجَو

 و ٍلَجُفْلاَو ٍرَرَجْلاَك ضل يِف ِتاَبيْعُمْلا َعْيَبَو َةَلْمُج يثاقملا َعْيَب ٌرّوَجُي

 . َكِلَذ

 ىَلَع - زوي َءاَيْشَأْلا هذه ْز زو ب و هّنِإَف َكِلَّذ ىف هنم ٌبيِرَق نيا

 َكِلَّذ ِوْحَنَو هِديِبَع نِم اًدَبَع وأ 0 ِصوُصْنَمْلا

 ل 01 . "لْثمْلا ِرْهَم م ىَلَع ُهَيلاَهَج يَ ال اّمِم

 2 ءاَهَقُمْلا ٌضْعَب َْعّسَوَت :«دوثملاي ْاُفوظ :ىلاعت هلوق يف لكك اضر ديشر دمحم ةماّلعلا لاق )١(

 ام ٍرَرَكْلاَو ا ىنخَم ف اوُلَحْدَأَف َقَّنُسلاَو ِباَتْكْلا يِف ْتَدَرَو يتلا ة ةَلِلَمْلا ِظاَمْلأْلا ٍريِسْفَت

 د ال ِتاَياَوِرب ْمِهِتاَديَدْشَت اوُمَعَدَو يِدَّْتلا َنِم ٌصوُصُنلا ُهُقيِطُت
 مت ْمُهُن ُدَشَأَو 5



 ُهْني مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 2

 ٍلوُصَأ ضْعَبَو دّمْحَأ ُلوُصْأَو ِكِئاَم ُلوُصُأ ِهْيَلَع تلد يِذَّنا ُلْوَقْلا اَذَهَو و
 ُميِقَتْسَي اَلَو ءِفّلَّسلا ِتاَلَماَعُم ُبِلاَغ ُكُدَي ِهْيَلَعَو ءِلاَوْقأْلا ٌحَصَأ َوُه :اًَمِهِرْيَغ

 [45/14] .هب اّلإ ْمهِشاَعَم يف يللا أ

 ةَتَمْلاَو مّدلاك ؛ِناّيغأْلا َّنِم ِتاَمّرَحُمْلا اَنْيَلَع ُهَئاَحْبُس هللا ْمّرَح اَمنِإ 75ه٠9]

 عويُب نم اًمهيِف لْحْدَي اَمَو اولا ٍرِْيَمْلاَك ؛ٍتاَقرَصَتلا َنِم وأ ءِريِزْنِحْلا محو
 ِهِلْوَقِب 00 0 ا اوم 0

 كور ريل يف آَضَمَبلاَو ةودملا ْمُكَننَي مقوي نأ ٌنطَبَّشلا ُدِسِرُي اَمَنإ» : ُهَئاَحْبُس

 َّنَأ 0 9 9١[2 :ةدئاملا] 4© 7 0 ركض نعو لأ 0 نع

 َنِإَف ؛ِبِعّنلاب وأ ِلاَمْلاِب اًرِسْيَم َناَك ٌءاَوَس ءَءاَضْفَبْلاَو َةَراَدَعْلا ُمِقوُي َرِسِبَمْلا
 ٌ . َكِلَذ ِسوُفُتلا يف ُعِقوُي ٌّقَح الب ٍلاَمْلا َلَحشأَو يا دب لاكش

 ٍلكأَو ِءاَضْعَبْلاَو ِةَواَدَعْلا َةّئِظَم ٌهنْوُك َيِه ِرَرَمْلا عيب ُهَدَسْفَم تَناَك اَذَِو

 ٌةَحِجاَرلا ٌةَحَّلْصَمْلا اًهْيَضَراَع اذ َةَدَسْفَمْلا ِهِذَم َّنأ موُلْعَمَت : لِطاَبْلاِ 00

 ضلَضَم هيف ناك اَل ٍلبِوْلاَو ماَهَسلاَو ٍلْبَحْلاِ قاكملا نأ امك :ءاينلق كم

 . ضعي ُهرْيَغ ْرجي ْمَل نإَو «ضّوِعْلاِب ٌراَج ٌةْيِع

 نِإَو ءُلِطاَب َوُهَق ةَعَفْنَم هيِف نُكَي ْمَل اَذِإ ُلُجَرلا و هب وُهْلَي يذلا َوْهّللا َّنأ اَمَكَو
 . مع ُدَّْللا اذه َراَص : .َةَعَمْتَم هيف َناَك

 سو

 دق امه مُهْيَلَع ُدَشَأ ٍتاََماَعُمْلا ٍهِذَه ميرْخَتب ٍساّنلا ىَلَع َرّرّضلا نأ 1

 2 عرش

 .ُهلباَتَصْلاَو ُهيِكِلاَمْلا ةَعِسَو اَعاَسّنا ْمُهُرَتْكَأَو ُةيِفَتَحْلاَو ُةيِِفاَشلا ٍدوُقٌْعْلا يِف -

 ةَياَوِر ْمُهَْعَسْوَأ هنأ ىَلَع ِطوُرُّشلاَو ٍدوُقُعْلِل اًحيِحْصَت ِهُفِفْلا ِةَمِيأ ٌرَثُكأ َدَمَحَأ َماَمإْلا ُدجت اَذَهِل
 «حيِحَّصلا ٍداَحآلا ٍثيِدَح ىَلَع َيِلَجْلا َساَّيِقْلا ْمدَقُي ةَميِنَح وُبَأَف ءوب اًكاَسْمِيْسا ْمُمُدَشَأَ ِثيِدَحْلِل
 . ٍساَّيِقْلا ىَلَع َتيِعَّصلا َتيِدَحْلا ُمُدَقُي ٌدَمْحَأَو

 ٍفَلّسلا ٍراَنآَو ِةَنُسلاَو ٍباَتِكْلا ليال اًدَيَوُم ُهَمَح دوُقُعْلا ع عوُضْوَم َىَفَو ِءاَمَلْعْلا َنِم اًدذَحَأ َرأ ل

 رائملا ريسفت .ىَلاَعَت للا ُهَمِحَر َةَيِمْيَت َّنْبا مالشإلا حمس اَّلِ ِساّيِقْلا ِكِراَذَم يف ٍراَبِيْعالا ِووجْوَو

 ل( م ل ١*٠



 ا ا عيبلا باتك
 الل د#

 َمّدَقَت اَمَك ٌريِسَي اَهيِف َرَرَعْلا ّنأِل ؛ لِطاَبْلاِب ٍلاَم لْكأَو ضُغاَبَت نم اَهيِف ُفوَكَتُي
 .ِرَرَعْلا ُريِسَي اهب ُعِفَدْنَي ٌةَديِدَّشلا ٌةَجاَحْلاَو ٌةَّساَم اَهْيَلإ ٌةَجاَحْلاَو

 اًهْيَضَراَع اّذِإ ميِرْحّنلِل ةفتففلا ةةكنقلا نأ نع نا اب ةعيِرْشلاَ

 [:4- 45/591  ؟ةَيِفَكُم ٌةَدَسْفَمْلا تّناَك اًذِإ تْيَكَف يحمل حبب ٌةَحِجاَر ٌةَجاَح

 ِنْكَمّنلا َلْبَق َفِلِاَتلا َعيَِمْلا نب ٌةَحِ ةَنُس كي يلا نع ِ ملغ ال جوا
 حْئاَوَجْلا تيِدَح لإ هك 17 ُخِسَفْنَيَو عناما الام ني نَوكَي ِضْبَمْلا نم

- 

 ْيَلَع َهَّبَن اَم َوُهَو ُهُقِفاَوُي ٌحيِحّصلا ٌراَبِتْعالا ناكل هس هيف نُكَي ْمَّل وّلَو

 َرَمَثلِل َيِرَتْشُمْلا َّنِإَف "70؟قَح ٍرْبَمِب هيِخَأ َلاَم ْمُكُدَحَأ "1 م١ : ِهِلوَقب هلي يلا
 رع اعتزال نك هك ةوقعلا دنع مل اهجشلا الك لم قفا منيان

 ذاَدِجْلا ني نكمل لك رمل تلك ْكَلَتَك ءاَكيَسَف اَنْيَس ِةَعَفْنَمْلا ِءاَفيِتْسا نم ُنَكَمَتَي امن

 . ِةَعَمْتَمْلا فينا ناك رخل لا بل

 هنئأز ةحالشا ردي َدْعَي ُهَنِإَف ٠ اًموُدْعَم َناَك ُهَنْوَك ْتَسْيَل ديل لِما نأ موُلَْمَ

 .ِدمَعْلا َتْقَو ةكوجؤَم نكت مل ءاَرْجأ دب ٌديِزَي ةَماَعْلا

 .ِهْيَلإ َليِبَس ال اَذَم َّنَِف َةَرِداَنلا ٍتاَماَعْلا َنِم َنْمأْلا ُدوُصْمَمْلا َسْيَلَو

 تبَضَت امْنِإ هَْذَهَو 0 3 يتلا ٍةَم ٍةَماَعْلا ُباَهَّذ ُدوُصْمَمْلا اَمْنِإَو

 يف جْضْنلا ٍروُهظ َلْبَقَو ءٌبَحْلا ٍداَدِتْشا َلْبَق َعْرَّزلا

 ةَلْمُج ُلُمْكَي ال ُهَنأِل "ل

 .ِرَرَعْلا ِرَرَض ىَلَع ٍبْرُم ٌرَّرَض هيف ِهْكِلاَم ىَلَع ِهِعظَق ٌباَجِيِإَو ةَدِحاَو
 ال ا ا ال ع

 اَهَمّلَعَو هل اهب َتِعُب يتلا ٍةَمْكِحْلا ُلوُصُأ ِهيِضَعْفَت ِهيِضَتْقَت اَمَك ءِريِسَيْلا رَرَعْلا ٍةَدَسْفَم
0 

 . هتمأ

 )١( يراخبلا هاور )5194(.



 هناك مالسإلا خيش لئاسرو خواتف بيرقت 6

 ُهَتَلِع ٌضِراَعُي ام ىَلِ ِرِظاَن َرْيَغ ءوِسْفَت يف َدَقَعْلا يلا َناَيِقْلا َدَّرَط نَمَو

 ل نيّدلا ٍرْمَأ نم اًريِثَك َدَسْفَأ : حِجاَرلا عِناَمْلا نِم

 [ه١  ه١/ك4]

 يك اَم 2استلا 00 نإ مَع ع ا انج الد م هلُوَق دق قت انِكلا َلَ /*هد؟ع]

 تب د عورب ثيدح يف ا «[؟75 :ةرقبلا] ع يرو َّنِهَ أوُضرْفَت 3و 0

 ءٍقاَدَّصلا ضْرَف نوب حاكنلا ِدْقَع زاَوَج ىَلَع ءاعكفلا َعاَمْجِإَو «قِْشاَو

 لْهَأَو ِثيِدَحْلا ِءاَهَقُق َدْنِع َتاَم اّذِإَو ْمِهِعاَمْجِإب اهب َلَكَد اَذِإ لْثمْلا َرْهَم ٌقِحَتْسَتَو
 0 مب

 .ٍقِشاَو ِتْنِب عورب ِثي بيد ٍدَحِل َنيِعْتمْلا ةفوكلا

 يف اًرََتْعُم ٌديِدْحَّتلا َناَك ولك ءٌدوُدْحَم ال ٌبِراَقَتُم لْئِمْلا َرْهَم َّنأ ٌموُلْعَمَو

 .هنوُدب ُحاكْنلا ٌراَج اَم ِرْهَمْلا

 ةَباَتِكْلاَو ءِقاَدَّصلاَك  لاَمب َسْيَل امَع ّضَوِعْلا نأ ٍصوُصْنلا هلم هم

 ٍلْمَأ مم حْلُصلاَو ٍةَيْرِجْلاَو ءصاَصِقْلا نَع حْلُصلاَو .عْلُخْلا يف ِةَيْدِفْلاَو
 .ةَرْجأْلاَو نَمّكلا َمَّلْعُي ْنأ بِجاَوِب َسْيَل :- ِبْرَحْلا ًِء 2

 ال اَهّنَأ امِإ َلاَوْمَأْلا َّنأِل ِ؛ِرَرَغ ىَلَع ِدْقَع ُهَع لُك ِرَرَْلا عْيَب ىَلَع ُنماَقُي اَلَو

 3 اَهْنِم َمظغألا ٌدوُصْفَمْلا َىِه ينك وأ دوُقْعْلا ِهْلَه ىف بجي

 ةروكدملا ةدّمفعْلا ىَلِإ ِضْمُي ْمَل ٌرَرَغ هيف ّعَقَو اذ َدوُصْفَمْلا َوُه َسِيَل اَمَو

 َيِفْنَمْلا ٍجّرَحْلاَو ٍرْسْعْلا نِم هيِف َكِلَذ يِف ٍديِدْحَنلا باجي ُنوُكَي لب ؛عْيبْلا ي ىف

 عمم 4" /14] .ِهِديِدْحَت ِكْرَت ٍرَرَض ىَلَع ٌديِزَي ام ام اَعْرَش

 ال د

 ه2

 .يتفملاو هيقفلا اهنع ينغتسي الو «نيدلا لوصأ نم لصأ يهو «عفنلا ةميظع ةدعاق )١(



 مد عيبلا باتك

 عيَبْلاَو ٍفَلَّسلا َنْيَب عْمَجْلا نع يهنلا)
 (ةنامآألا عيب مكحو ءاّعفن ٌرجي يذلا ضرقلاو

 ؛ خبزا لع لجبل 0 ل رو احل

 ُهأَوَر 8 «(كَدنِع َن ٍ ْعِبَب اَلَو ءُنَمْضُي ْمَل اَم ات ا

 َلاَقَو هجاَم ُنْباَو 8 قئاَسْنلاَو دواَد 0 4 )وسمك د م ُةَنِيَأْلا

 ٌحيِحَص ٌنَسَح ٌتيِدَح : يِذِمْرَتلا

 َوُهَف ٍةَراَجِإَو ِفَْلَس َنْيَب َعَمَج اّذِإَق ل لا

 هلْثِم وأ عْيَبَو ِفَلَس َنْيب ٌعْمَج

 ٍةَيْرُعْلاَو ةّيِراَعْلاَو ٍةَبِهْلا :لْئِم ِةَراَجِإْلاَو ِعيَبْل لإ هيج هْعَمْجَي عرب َلُكَو

 . ٍضْرَمْل 0 ّيِه : :َكِلَّذ ِرْيَغَو عدالة ٍةاَكاَسُمْلا يف ةءاَباحملاَو

 َعُربتلا َكِلَذ َّنَأِل عرب ٍةَضَواَعُم ّنْيَب َعَمْجَي ال 3 :ٍثيِدَحْلا ىَنْعَم ٌعاَمِجَن

 . ٍضَوعْلا نم !َءْرُج ٌريِصَي ءاَقَلظُم اَعُربَت ال ٍةَضَواَعُمْلا ٍلْجَأِل َناَك امن

 نَم َّنِإَف ؛ِنْييِفاَنَتُم ِنْيَرْمأ َنْيَب اَعَمَْج :ضوهب سل هنأ ىلع اَهَمثا ا
 نمر مل :فلأب ٍةكاِمَسْنَح يِواَسُت مَنِ ُهَعاَبَ مَمْرِي فلأ اَلْجَر َضَرْفأ

 دِئاَزلا ِنَمّثلا َكِلَذ ِلْذَبِب َضْرَي ْمَل يِرَمْفُمْلاَو ِوَعلَسلِلٍدئاَّزلا ملا اَّلِإ ٍضاَرْمإْلاِ

 اًضرَق َضَرْفَأ اَذَه اَلَو .فلأب اَعْبَب َعاَب اَذَه الك ءاَهَضَرَتْفا يِتَلا فأل لجأ ال

 َّلُم» :ةلأسم يِهن نمل 0 تنآلا ُءاَطعَأ ُهَنَأ : :ُةَميِقَحْلا لَ ؛اًضخَم

 اَلِإَو وُدَرَت اب َمُرَح :فلأ نم َرئكأب ٍفْلُأ ذأ ُدوُصْقَمْلا َناك اًدِإَف .هةَرْجَع

 [58 - 57/5 .ٍِفوُرْعَمْلا فاَلْخلا ىَلَع ّجَرَخ

 يِواَسُن َيِهَو ءٍمَهْرِد ِفْلَأِب اًراَذ ٍلْجَر نِم ىَرَتْشا ٍلْجَر نع : َلْسَو /هدع]

 راكم َمِهاَرَدِب رويشلا نِف نم َةَّدُم َراَّدلا َعِئاَبْلا رع را نإ مَ ءمَهْرِد ْئَنْل

 هجام نباو :(5511) دمحأو )55١١(« يئاسنلاو )١775(« يذمرتلاو «(605) دواد وبأ )١(

 .(0؟84)



 1 مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 8م
 مس خخ سس | ب ببببسسا 8 و بسسس

 ُدُقَعْلا اَذَه حِصَي لَه ءِنِطاَبْلا يف ِةَئاَمَأ ُعْبَب اَمُهَّنَْب َوُهَو ءِرْوَمْلا ىَلَع ِهِخيِراَن يِ

 ؟مكْحْلا اَذَه ىَلَع

 ُمِفَتْنَيَو َمِهاَرَد ٍرَخآلا نِم اَمُهَُّدَحَأ َدْحَأَي ْنآ ُدوُصُمَمْلا َناَك و :َباَجَأَن

 ٌداَعَأ ِهْيَلِ َمِهاَرَّدلا ٌداَعأ اًدِإَق «هَتَمذ يِف ٍمِجاَرُدلا ٍماَقَم اقع ةَّدَم ٍرَحآلا ٍراَقَعِ يِطْعُمْلا

 َوُهَو ءِراّذلا ٍةَعَفْتَمَو اَهِلْثِم َمِهاَرَدِب ْمِهاَرَد اَذَهَو ءِبْيَر الب ماَرَح اَذَهَك : َراَمَعْلا ِهْيَلِ

 . ٌنْيبْلا اًبْرلا

 َناَك ِهِضْرَق ىَلَع َةَكاَيِز طّرَتْشا 0 َضرْفُمْلا نأ ىَلَع ُءاَمَلْعْلا َقَمْتا دن

 :لاملُمْلا يّلْوُق حَص ُِ أ يِف َكِلَذ ىَلَع آطاَوَت اذ َكِلَّذَكَو ا َكِلَّذ

 ياا َلاَق ُهَن 0

 ملججلا ل يلا مرَح ٠ ,'"”(كَدْنِع َسْيَل اَم ُعْبَب اَلَو ءْنَمْضَي ْمل اَم حب الو عب
 ءِضْرَمْلا ٍلُأِل عْيَبْلا يف ُاَباَع :ُةَعاَبَ قرأ نكن ٠ ؛عْيبْلاَو كلشلا نبي
 . ُهَعاَبَو ُهَرَجآ اَذِإ َكِلَّذَكَو

 ِنَمّنلاب ُهَءاَج اَذِإ ُهّنَأ ىَلَع هيف َنوُقَِتي يِذّلا ؟"اقَئاَمَأْلا عْيَب نم هَئوُرِهْظُي اَمو

 هجام نباو «(1711) دمحأو )55١١(« يئاسنلاو )١175(« يذمرتلاو )0٠5(: دواد وبأ )١(

 .(؟484١1)

 .هيلإ عيبملا يرتشملا دري نمشلا در ىتم عئابلا نأ طرشب عيبلا وه ()

 . «اينثلا عيب» :ةيكلاملا هيمسيو

 .(«ةدهعلا عيب) : ةيعفاشلاو

 .طرشلاب ءافولا همزلي يرتشملا نأل كلذب يمس امنإو .«ءافولا عيب» :هيمسي مهضعبو

 «دساف ءافولا عيب نأ :ىلإ ةيعفاشلاو ةيفنحلا نم نومدقتملاو ةلبانحلاو ةيكلاملا بهذ دقو

 :كلذو ؛ خيشلا هحجر يذلا وهو

 ءهمكحو عيبلا ىضتقم فلاخي يرتشملا ىلإ نمثلا در اذإ عيبملا ذخأ عئابلا طارتشا نأل -
 ملو «عئابلل ةعفنم طرشلا اذه يفو ءماودلاو رارقتسالا ليبس ىلع عيبملل يرتشملا كلم وهو
 .هيف هطارتشاب عيبلا دسفي اًدساف اطرش نوكيف ءهزاوج ىلع لدي نيعم ليلد دري

 نم دصقي امنإو «ءافولا طرشب عيبلا ةقيقح هنم دصقي ال هجولا اذه ىلع عيبلا نألو - ب
 «حبرلا يه عيبملا ةعفنمو «لجأ ىلإ لاملا ءاطعإ وهو ءمرحملا ابرلا ىلإ لوصولا هتارو

 .(956 51 «244/9) ةيتيوكلا ةيهقفلا ةعوسوملا :رظنُي .هتالاح عيمج يف لطاب ابرلاو



 كطط# ا ]وه فسم سلال يلا داك

 هْيَلَع آطاَوَت وأ ءِدْقَعْلا يف ُهطَرَش ُءاَوَس َةَميَأْلا ٍقاَمّئاِب ٌلِطاَب َوُه : َميِمْلا ِْيَلِإ َداَعَ

 .ِءاَمَلُعْلا ِيَلْوَق ٌحَصْأ ىَلَع ٍدْقَعْلا َلْبَ

 لك َرّزَعُيَو ءِهّبَر ىلإ ُلاَمْلاَو ِهّيَر ىَلِإ ُراَقَعْلا َداَعُي ْنَأ اَذَه لْثِم يف ُبِجاَوْلاَو

 . ميِرْخّنلا اَمِلَع اًناَك نإ ٍنْيَصْخَّشلا ني

 ؛ ةَباَحَّصلا نم ٍدِح داو :ريخ نع اذه: قيوملا اخت دق ةققلع كي يللا قعملاَو

 نبا ُاَوَر للك َيِبَلا ىَلِإ اًعوُقْرَم َكِلَذ َيِوُرَو ءِكِلاَم نْب ِسَنَأَو ماَلَس ِنْ 7 هللا ِدْبَعَك
 ورمي م

 .هريغو هجاَم

 َرَثُكأ ُهاَقَو نإَو ءَكِلَذ َراَج ٍةَأَطاَوُم الب ِهِضْرَك نِم اًرْيَخ ُضِرْفُمْلا ُهاَفَو اّذِإَ

 ٍفاّلْخِب ءِضْرَمْلا ِءاَقَو َدْعَب ٌةَداَيِز اَذَه َّنأِل َكِلَدَو ؛ِءاَمَلْعْلِل ٍناَلْوَك ِهِِقَك ِهِضْرَك نم
 اًيِقاَب ُضْرَقْلا ناك ٍضْرَقْلا نِم ُهْبِسْحَي ْمَل اَذإ ُهَّنِإَف ِءاَمَوْلا َلْبق ِهّْيَِإ ىَدْمَأ اَذإ اَم

 ٍضْرَقْلا ٍبَبَسِي تّناَك امن هيدَيَلاَو 3 ةَيِدَهْلا َعَم ُهَدُحَأَي ْنَأ ىَلَع ِهيمِذ يف

 ُهَرْجَّوُي م ّك هنمثي َراَقَعْلا ُهْنِم َءاَتْبَي ْنَأ ىَلَع آَطاَوَتَي ْنَأ َوُهَو :ُهّتَروُص أَ

 عيش َيِطْعُمْلا ن َّنأ ُدوْضْفَمْلا اَنُهَف :َراَقَعْلا ِهْيَلِإ َداَعَأ ِنَمَّنلاَ ُهَءاَج اَذِإَو ءِوَّدُم ىلإ ُهاَّيِ

 ٍِضَوَع ّنْيِبَو َوَعَمْنَمْلا ٍذَحَأ َنْيَب َقْرَق اَلَو ءوِتّمِذ يِف ٍلاَمْلا ٍءاَقَب َةَّذُم رجلا ىّذَأ

 . ٌماَرَح ُعيِوَجْلا وَعَفْتَمْلا

 ْمَل كِل نأ ىَلَع َءاَنِب ءاققفلا نم ع 0 يع

 هْيَلَع يِذَّلا ُباَوّصلاَك ِدوُقُعْلا يف ُرّثَو و: اَو ةَأَطاَوُمْلا َّنأَو ءِدْقَعْلا يف طَرَتْشُي

 ءَكِلَذ لْثِم ٌميِرْحَت : :ةكبألا رككأ 0 ءاحشلا هْيَلَع ّنَمْتاَو ةنسلاَو ُباَتكْلا

 اةرفرفا < سس حلا . ِدوُقْعْلا يف ةربتعم د ِتاِّييلا َّنَأَو

 دَقَو ءٍمَمْرد ٍةَئاِوِعَبْرأب ٍةَناَمَأ ّعْيَ ب ارا ُهَتَجْوَر َعاَب ٍلُجَر نَع :َلِيْسَو و 8

 تدع دَقَو َرَكآ ِءْيَش ا َئَ زوجي لَهَف قَرجَأْلا نم َمِهاَرَّدلا َتَفُوَتْسا

 ؟ِةَئامَعَبْرَأْل

0 

 .ةيعفاشلاو ةيفنحلا نم نيرخأتملا ضعب هيف صخر )١(



 00 مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 2

 ةعفاج نق وامعلا لفكتيو لاملا هَيطْنُي نأ لاَ اَذَهِب ٌدوُصُقَمْلا :َباَجَأَ

 َلاَمْلا ِهْيَلَع ّدَر اَذِإَو َراَقَعْلا ٌلِغَتْسَي ُهّنِإَ ٍذِخآْلا ِةّمْذ يِف ُلاَمْلا َماَد اَمَك ِءِلاَمّْلا

 0 ِقاَمّتاب ٌروُجي ال ِوْجَوْلا اَذَه ىَلَع اَذَهَو َراَقَعْل َلَخَأ

 ءاَمَلْعْلا ِيَلَْق ٌحَص أ ىلع ْرْجَي مَن : عيب ةَروُص اًرَهظَأَو َكِلَذ اَدَصَق َنِإَو

 اي
 - نإ

 ايِعْرَس ُهْعَِب َنوُكَي ْنأ دب الق َكِلَو َحححَص نَمَو
 ءاُلِطاَب اَعْيَب اَذَه َناَك :َراَمَعْلا ِهْيَلِإ َداَعَأ ِنَمّئلاِ َءاَج اَذإ ُهّنَأ طَرَش اًذِإَ

 . ِءاَمَلُعْلا يلو . دما ل راما ٍدْقَعْلا ىَلَع ُمَدَقْمْلا ظْرَّشلاَو

 نم بيت َميرخُفلا تَمِلَع ذأ َدَب ِةَرجأْلا ني رمل لص امك :ِتيسَ
 .ِلاَمْلا ٍسْأَر

 .ٍروُكّْذَمْلا ٍفاَلْخْلا ىَلَع َوُهَك :َكِلَد َلْبَ ُهْيَضَبَق اَمَو

 ةتضأ وق كل ل اَحلَطْصا ْنِإَو

 ٌحَصَأ يف ُهْدَر اَهْيَلَع ْبِجَي ْمَل :ُهَنَحِص ٌدِقَتْعَت ٍفّلَتْحُم ٍدْقَعِب ُهْئَضَبَق اَمَو
 مموج "و46 /94] . 7 كقلا

 مل اَم حبر الو عنب يف ٍناَطْرَس الو «ٌعَْبَو ٌفلَس ٌلجَي ال : لكي َلاَقَو

 .حبِحَص ٌثيِدَح : :يِذِمْرَتلا َلاَق .(كَدْنِع َسْيَل اَم ٌعْيَب اَلَو ْنَمْضُي

 تدقتعا تناك اَمَّل نكلو هت :رتشا ام درت ّْنأ بجيو «هريغو خيشلا يأر ىلع لطاب اذه دقعلاف )١(

 .همكح لفنو اهدقع حص :ءاملعلا نيب فالخ هيف دقعلا اذهو ءهتحص

 لاؤسلا اذه هيلع لديو ءاّعفن رج ٌضرق ٍةقيقحلا يف وهف ءاّدج ٌرهاظ ةلماعملا هذه ميرحتو

 ُهَضِرْفُي ْنَأ رخآ نِم َبَلَطف ءبنع اهيف ٌةعرزم هدنع ِلُجَر نَع لكُس ثيح خلل هيوعلا

 ُهَعاَبَك ءبنعلا ِهْيَنإ َداَعَأ ٍمِجاَرَّدلا ءاَج اّذِإ ُهَنأَو و ممر ٍةئامب بنعلا ُهَعيبَي ْنأ اَّلِإ مما «َمِهاَرَ

 ِمَعْلا ىف طْدّشلا رْكذَي 0 ءطْرَّشلا اَذَهِ بنعْلا

 اَلَو ٌهَمِهاَرَد ُهاَطْعَأ اَذِإ (هبنع :يأ) ُهَمْرَك ِهْيَلَع ّدْرَي ْنأ ِهْيلَع لب ءاّمزال اَعْبَب اَذَه َسْيَل :َباَجَأَت

 (045/19) .ِهب َرْكْمَي نأ هَل ّلِحَي



 د عيبلا بانك
 0-7 6١ا/

 يف ِهيِباَحُي ُهّنَِ ٍ؛َكِلَّذ َعَم ُهْضِرْفُيَو اَنْيَش ُّلُجَّرلا َعيِبَي ْنَأ لك ْيِبَنلا مّرَحَف ُمَّرَحَف

 .اًبر َوُهَك ُهَعَْنَي ىَّنَع ٍضْرَمْلا لجأ ْيبْا

 هب ِناَدِصُمَي امب ِناَلَجَّرلا ِهْيَلَع ًأطاَوَت ام نأ ع اًهُّرْيَغَو ُتيِداَحَأْلا ِهْذَهَو

 عبي وأ عتبي 7 عيبي َناَك ٌءاَوَس ءابِر هن : لجأ ىَلِإ اًهْنِم َرَثْكأ َمِهاَرَدب َمِهاَرَك 01 مهل 2 ع 3 و م 7 ا - ا - هك

 122000 2 .َكِلذ َهَّبْشَأ اَمَو ءُضرُفُيَو

 ههه

 ٍلْئمْلاَك ِةَمَّرَحمْلا ِهِلاَعْفَأ يِفَو ءهِقالطَك ءِناَرْكَّسلا ٍدوُقُع ين اوُعَراتَت 78هو5]

 .؟ِنوُنَجَمْلا ىَرْجَم وأ ءِلِقاَعْلا ىَرْجَم ىَرْجُي لَه ىنزلاَو

 25ه ةلاوقأ نأ :ةباحقلا ٌلاَوْنَأَو لوضألاَو نِمرَضْللا هيلع لدتا يذل
 ام أوملََت ّقَحِل 0 1 نونجْملاَك

 يِذْلا ُكِلَمْلا َوُه ُبْلَمْلاَو ءُلوُ اَم ُمَلْعَي ال ُهّنَأ ىَلَع َلَدَق ء[4+ :ءاسلا] نوم

 نع اًرِداَص َكِلَذ نُكَي ْمَل ُلوُقَي اَم ْمَلْعَي ْمَل اًذِإَف ءُهْنَع ُلاَعْفَأْلاَو ُلاَوْقَأْلا ُرُدِضَت

 يي ام ىلع الإ ةّدحاؤمْلا ِبْنرُي 000 وْمّللا ىَرْجم يِرْجُي لب ؛ِبَْقْلا
 3 لما لوط :َلاَق اَمَك َةَرِهاَطلا ٍلاَعْنَأْلاَو ٍلاَوْقَأْلا نم ُتْلَقْلا
 ُبْلَمْلا اهب ْمَلْعَي ْمَل ٍلاَعْفَأَو ٍلاَوْقَأ ىَلَع ْذِخاَوُي ْمَّلَو 2[؟19 :ةرقبلا] 00

 وأ ُهَلاَق امي اّلِإ ُهْنِم ْذَحاَوُي ْمَل ُهَسْفَت ُهْرَمْلا ِهِب ُثّدَحُي اَم َكِلَذَكَو ءاَمْدّمَعَتي ْمَلَو

 َوُه اَذَهَك ُهّلوُقَي اَمِل اًدِصاَ اًراَتْحُم َناَك ْنِإَف :ُل هب اَم ْمَّلْعَي َناَك اّذِإ اّمأَو

 د ل ل ل كا َمَرْكُم َناَك نِإَو ُهلْوَق ُرَبَتْعُي يِذَّلا
 ُبَهْذَم اذَهَو هورْيَغَو ِهِقاَلَطَو ِهِناَميِإَو ِهِرْفُك َلْثِم ءّوْعَل اَهّلُك ُُلاَومَأ ِءاَمّلُعْلا ٍروُهْمُج
 . ْمِهِرْيَغَو دَمْحَأَو ٌيِِفاَّشلاَو ِكِلاَم

 وأ َنوُنَجَم اَهَقَلنَأ اَذإ ٍلاَوْمَأْلاَو ٍسوُمْنلا ِناَمَضَك ماكخأْلا ٍضْعَب ُتوُبُت اَمأَو



 تسمم اسست سطل لا ُهْنّدك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت هاي

 نِم َوُه َسْيَل ِواَبِعْلا ٍقوُمُح يِف ِلْدَعْلا ٍباَب نم اَذَهَق ٍساَن وأ ٌعِطْحُم وأ ٌمِئاَن
 ١١٠6 -١1١19[ /14] . ةَبوُقُْعْلا ِباَب

 [:77/19] .٠ كِلَك ىلإ ةيِعاَد ٌةَجاَحْلاَو حصا ىَلَع ٍدوُقُعْلا ُلْمَح لضألا هدا ]

 اَذَه ِءِظْفَللا ٍدّرَجُمِب ال ءِدِصاَنَمْلاَو يِناَعَمْلاِب ِدوُقْعْلا يِف راّيغالا َّنِإ "هده

 .ِءاَمَلُعْلا ٍروُهْمُجَو دّمْحَأ لص

 ِظْفَلب ٍةَراَجِإْلاَو ءيتالللا ٍظْفَلِب َعْلُحْلاَو .عِيَبْلا ٍظْفَل يِف ٌَلاَحْلا مّلّسلاَك اَذَهَو

 [لا1؟ . َكِلَّذ وحن عيل

 ٍةَقَدَّصلاَك ؛اَهراَرْفَتْساَو اًهِموُرُل يِف ُضْبَقْلا ظَرَتْشُي يلا ُدوُقْعْلا امأ هدد]

 ُحِصَي اَذَهَف :- قو يِف ظْرَش َضَْقْلا َّنِإ ُلوُقَي نَم َدْنِع  ٍفْقَوْلاَو ٍنْهّرلاَو ِةَبهْلاَو

 اَهْرّوَجُي ْمَلَو ها ٌيِعِفاَّشلاَو ِكِلاَمَك ٍ؛ِءامَلُعْلا ٍروُهْمُج عَمَج َدْنِع دلع عادملا يل

 .ِةَمسِقْلا َلْبَق ٍنِكْمُم ُرْيَغ اَهْضِبَكَو ءاَهبِف ظْرَش َضْنَْلا ذب : :َلاَق هَةَفيِنَح وُبأ
 [م 1

 ه0

 ٍدوُقُعِب ٍةْضوُيْقَمْلاَو ةمرحملا لاومألا نم صلختلا ةّئفيك)

 (اهُبحاص ملعُي ال يتلا وأ ءِضْئَقْلاِب ُحاَبُت ال

 ع رت ٍةَضوُمْفَمْلاَو ٍةَبوُصْعَمْلا ٍلاَوْمَأْلا نم ٍدوُجُوْلا يِف اَم 556: ]
 0 0 اّلاَم َقَرَس ُهّنَأ ٌتْمِلَع نَمُك «ٌهَبتتجلا ُمِلْسُمْلا ُهَكَرَع ْنِإ ٍضْبَقْلاِ

 اَل ُهْنِم ُهَذُحآ ْنَأ يِل ْرْجي ْمَ اة رع نر توهتملا وفا جانا يمعاوا

 اَلَو «عيبم 0 اَلَو قَرْجَأ نت َءاَقَو اَلَو ٍةَضَواَعُمْلا ٍقيِرظب اَلَو ِةَبِهْلا ٍقيِرطب

 . موُلُظَمْلا َكِلَّذ ٍلاَم ُنْيَع اَذَه َنَِف ءِضْرَق نع َءاَقَو

 0 بألا ضغَب ٍسَعْلَم يف عيا ٍليِوَأَتي ُهَضَق ُلاَمْلا َكِلَّذ َناَك ْنِإ اَنَأَو

 .ِنوُيُدلا نِم َكِلَذ ِرْيَغَو ٍضْرَمْلاَو ةَرْجَأْلاَو عييَمْلا ِنَمَ نم ُهيفْوَتْسأ ْنَأ يل

 مِلْسُمْلا ِدَيِب اَميِف ُلْصَأْلاَو ءموُدْعَمْلاَك ُلوُهْجَمْلاَف ٍلاَحْلا َلوُهَْجَم َناَك نَِو



 ّيِلَوَو ٍفْقَوْلا ٍرِظاَنُك ؛ِهْيَلَع اّيِلَو 7 دأ ُهَكَلَم ُهّنَأ ىَعّذا ْنِإ ُهَل اًكْلِم َنوُكَي ْنأ

 هيف اّلبِكَو َنوُكَي وأ ِِلاَمْلا ِتْيَب ٌيِلَوَو ميلا

 550 يِنَلا ٍلاَمْلا َكِلَذ َلاَح ْمّلَْأ ْمَل اَدَِ

 1 أ وأ عنب قع < ٍرْيَعب هلام َدِأ يِذَلا ُوُلظمْلا اَدَهَك :َكِلَذَك َناَك اَذَِو

 ىلإ مث ريع ىَلِإ يِرَئْشُمْلا نم ُلَقْنُي مَ 4 كدب ٌمَلْعَي اَل يِرَثْشُمْلاَو ُهْنِ َدجيَأَو

 لع ول نكلر ووزلم قتلا عت فراق هنن يردوا كاكيكرأ ذأ كنت ور
 ؟ُهَئاَمَض اوُمْرَتْلَي ْمَل ام مُهَتبلاَطُم ُهَل لَه مهب

 .َكِلَذ ُهَل َسْيَل ُهَنأ اَمُهُحَصَأ ءِءاَمَلْعْلل ِنْيَلْوَك ىَلَع

 تَمِلَتَق ٌبِصاَع ُهّنأ ُمّلْعَي ال نَم َدْنِع ُهَلاَم َعَدَْأ اَذِإ َمِلاَظلا َّنأ :َكِلَذ ُلاَثِم

 ُهَل َسْيَل ُهّنَأ اَمُهُحَصْأ ءِنْيَلْوَق ىَلَع ؟َعَدوُمْلا َبِلاَطُي نأ "0ِكِاَمْلِل لّهَك ءٌةَعيِدَوْلا

 . َكِلَذ

 الإ اَتلَع ُبِجَي ال ٍنيلْوَقْلا ٌحَصَأ ىلع «ٌقوُرَْم ُهّنأ ُدَْب امي اَنمِلَع اد م
 .©"1يْقَعْلاب ُاَمْمَرَتْلا اَم ُناَمَ اّلِإ اَنْيَلَع ٌرِقَْسَي ال :يأ ِءِدْقَعْلاِب ُهاَمْمَرَتْلا ام

 اَذَه ُنيِمْضَت ِكِلاَمْلِل لَم :ُهّنَأ َيِهَو ٍةَلَأْسَم يِف انه ُءاَهَقْمْلا َعّراَتَت ْنِكَل

 مآ ءروُرْغي َُمِرَع ام راَغْلا ىلإ ْعِجْرَي َمُث ءوِيَي تخت ُلاَمْلا َفِلَت يِذْلا ٍروُرَْمْلا
 ؟ُُئاَمَض ِهْيَلَع ٌرِقَتْسَي اَمب اّلِإ ٍروُرْغَمْلا ٌةَبَلاَطُم ُهَل َسْيَ

 دّمْحَأ نَع ٍناَئياَوِر اَمُه :نيلزُق ىلع

 َروُرْعَمْلا ُمَرْلَي ال . .َمِلاَطلا َراَعْلا ُمَرْلَي اَذَه َّنأ :نْيَلْوَقْلا ٌحَصْأ يِف اوُناَكَو

 م الإ يرخفلا

 يِف ٍبِحاَوْلا ٍلْدَعْلا ٍباَب نِم َناَمَّصلا َنأِل ؛ِناَمَّضلا يِف اوُعّراَتَت اَمَنِإَو

 لااا د 1 .اظكلاو دعا ّبِجَي ّوُهَو ةقيقلا ٍقوُقَح

 .طقف نمثلا وهو (؟) .قح ريغب هلام ملاظلا بصغ يذلا )00(



 هُناك مالسإلا خيش لئاسرو ٌقواتف بيرقت 0

 رت أو طاَوللاَو نترلاك هَق ِةَمَّرَحُم ِةَعَمْنَم ىَلَع ٌراَجْئِتْساللا

 دخل نلياعلا َعََمَو َةَعَفْنَمْلا َكْلَي ىَقْوَتْسا اَذِإ ْنِكَل ءُلِطاَب ا

 ءاضنأ انلظَو اردَع

 اًرّصلا» ٍباَتِك يِف ٍرْمَجْلا ٍلْمَحِل ٍراَجْئَيْسالا َةَلَأْسَم ُتْيَفْوَتْسا دَمَو

 اينأَو ةَرخألاب هَل ىَضْقُي هنأ :نوخأ :موطتم تاوضلا نأ ثني ب (ميِقَتْسُمْلا

 + ممرخت 7 وأ يزن َةَماَرَك 9 ؛ هَل ُبيِطَت

 ا تولي 7 رفصلاك احاَبُم ةسح ناك انيق :ةلاسملا ندع ركل

 هب اع

 .اهبرشي نمل رمخلا لماح :يأ )١(

 رمخلا رصاع نعل لَ يبنلا» نأل :(55 - 55هص) ميقتسملا طارصلا ءاضتقا يف لاق (؟)

 قحتست ةعفنم ىلع اضواع دق لماحلاو رصاعلاف .«هيلإ ةلومحملاو اهلماحو اهرصتعمو
 امك وهف «لمحتسملاو رصتعملا دصقل تمرح امنإو ءاهسفن يف ةمرحم تسيل يهو ءاًضوع

 لام نإف «يرتشملا دي يف رمخلاو ريصعلا تافو ءاّرمخ هذختي نمل اًريصع وأ اًينع عاب ول
 .هضوعب هل ىضقُي لب ءاناجم بهذي ال عئابلا

 عافتنالا ميرحت نإف ءاهلدب ىطعُي لب ءاناجم بهذت ال رجؤملا اهافو يتلا ةعفنملا :انه كلذك

 .هتهج نم ال ءرجأتسملا ةهج نم ناك امنإ اهب
 نم فالخب «يرتشملاو رجأتسملا قحل ال «هناحبس هللا قحل هيلع ةرجألا مرحن نحن مث
 ال «مرحم لمعلا اذه سفن نإف «ةقرسلا وأ ءبصغلا وأ لتقلا وأ «طولتلا وأ ىنزلل رجؤتس

 سفن نأل ؛اهنمثب هل ىضقُي ال هنإف ءاّرمخ وأ ةتيم هعاب ول امك وهف «يرتشملا دصق لجأل
 .ةمرحم نيعلا هذه

 يه :لاقي لب ءاّقلطم داسفلاب الو ءاَقلطم ةحصلاب فصوُت ال ةلاعجلاو ةراجإلا هذه لثمو

 ةدساف يهو «ةرجألاو لعجلا لام هيلع بجي هنأ :ىنعمب ءرجأتسملا ىلإ ةبسنلاب ةحيحص
 ةعيرشلا يف اذهلو «لعجلاو ةرجألاب عافتنالا هيلع مرحي هنأ ىنعمب «ريجألا ىلإ ةبسنلاب
 .رئاظن

 اذه نع هاهنن انإف ءاذه يفاني ال ينارصنلا مرك ةراظن ةهارك ىلع دمحأ صنف ؛اذه ىلعو

 ءةاصعلل ةميظع ٌةعفنم اذه يف ناكل اذه لعفن مل ولو «هئاركب هل يضقن مث «هنمث نعو لعفلا

 ال مث .هنم مهضرغ اولصح دق ةيصعملا ىلع هب نونيعتسي لمع ىلع هورجأتسا نم لك ّنِإف

 هل ةميق ال المع مهيلإ ملس نم فالخب .كلذ ىلع اونواعُي نأ لهأب مه امو ءاّئيش هنوطعي
 .لاحب

 وأ ءاهب نوقدصتي له :اوبات مث مهروجأ اوطعأ اذإ ءمهوحنو ةحئانلاو ينغملاو ّيغبلا ؛ معن
 - قاسفلا ىلع اهدرن ال انأ :امهحصأ  نالوق اهيف ؟اهومهاطعأ نم ىلع اهودري نأ بجي



 كك إلا عيببلا باتك

 ىضقي يِضْقَي ُمُكاَحْلاَو : تيت ٍنِماَكْلا َناَوْلُخَو تيب ةفتلا رَهَم َوَهَم نأ كي اّلَو

 رجلا نع اًضَوِ هل هئبوُفُع ُنوُكَدَك ةمحمْلا ٍةَعْْتمْل يِفْوَتْسُمْلا ِرِجَأَتْسُمْلا ٍةَبوُقُعِ

 لحي ال َناَك نِإَو َكِلْذ ُهَيِطْعُي ْنَأ ُهَل يِغَبْنَي لَهَف ا

 0 اَذَهَف 0000

 . مْلظلاَو 3 ىلع ا آم ٍلغِي ىَلَع لإ رخل يف ف اع 7 7

 . اًهِضوُيُقو ٍةَدِساَمْلا ٍدوُقْعْلا رِئاَس ماكْحأ يِف ِثحَبلاِب ٌلِصَّتَي ٌتَحَْبْلا اَذَهَو

|١/٠ ١٠٠١1 

 ّ ؟هس شعل 0 ا ا مع 5 - < .ولو ه4 5

 ءهِلاَحِب ْمِلْعَي ّوهَو ءادلَوَو الام فلخ ارم لجَر نع :ُهنَلك سو 11

 0 و

 .ِهْيَلَع ُمْرَحَي ال يِقاَبّْلاَو

 وأ ِنْيَ ِءاَضَق يف ُهُفَْرَص ْبِجَي ْمَلا اذ | ةكرت هَل ٌبَحَتْسُي عسي َهَبَكْسُمْلا َرْدَقْلا ّنِكَل

 . لامع ةَقْفَن 2

 لايع ةفعن

 : ءاَهَقُمْلا ضْعَب / اَهيِف صخري ري يملا هي وّبَرْلا ٍتاَكَماَعُمْلاِب ُهَضَبَق ُبَأْلا َناَك نِإَو

 .هب َعاَمتْناِلا ِثراَوْلِل راج

 . ٍنْيَفْصِن َكِلَذ َلَعَج :اَمُهْنِم ّلُك َرْدَق ُلِهَجَو ماَرَحْلا لاَكَحْلا طّلتخا نِإَو

0/1 0] 

 ُضوُيْفَمْلا اَمَأَك ءٌضَْمْلا ُمْلُظلا َوُه :َكّْلِمْلا ُديِفُي ال يِذَّلا ُضِبَْلا 776.+

 يف لب 4 يف ني اصم ىف فّرْضّتو ءاهب قَّدَصَتُي لب ءذخألا حابي الو ءةمرحملا ةعفنملا ىف اهولذب نيذلا -
 .رمخلا لامح ةرجأ يف ٌدمحأ هيلع صن امك «نيملسملا



 2 مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت عم 55

 ٍلاَوْقَأ ِةَناَلَث ىَلَع ؟َكْلِمْلا ُديِفُي لّهَف :اًمِهِوْحَنَو ٍرِسْيَمْلاَو اَبرلاَك ٍدِساَف ٍدْقَعِ

 ِءاَهقفلل

 . َةَفيِنَح يبأ 0 َّوْهَو «َكْلِمْلا ديف هنأ اًمُدَحَأ

 .هِبَهَْذَم نِم ٍِفوُرْعَمْلا يِف دَّمْحَأَو ٌيِِفاَشلا ُبَه لَم ل و دي ل :ياتلاو

 دَعَتي ْمَلَو ِهَكِلاَم ىَلِإ ُهدَر َنَكْمَأ نإَو ءَكْلِمْلا َداََأ تاق ْنِإ ُهّنَأ :ُتِاَقلاَو
 . "!ِكِلاَم ٍبَمْذَم نَع ٌيِكْحَمْلا َوُهَو ءَكْلِمْلا دِفُي ْمَل رْغِس اَلَو ٍفْضَو يف

]”18- 71 

 اذإ ٍةَيِناَّزلا بسك يِف َنوُلوُقَت اَمَق :َليِق ْنِإَف : 35 ميقلا نبا لاق 00|

 ْمَأ ءاَهَّل ُبيطَي ْمَأ وباَيْرَأ ىَلِإ ُهْئَضَبَق اَم ُدَر اَهْيَلَع ُبِحَي لَه ْتَباَت َّمُث ءٌُْئَضَبَ

 ؟وب ُقَّدَّصَت

 نَم َّنأ َيِه ّىهَو ماَلْسِإْل ٍدِعاَوَق نم ٍةَميِظَع َوَنِعاَق ىَلَع ٍيِيَبْنَي اَذَه : ليِق]

 ف ّمْلَختلا َداَرَأ مَ * ءاَعْرَش ُهْضِيَن ُهَل يا

 ُهَدَر : ُهَضَوِع ىًفْوَتْسا اَلَو (ِهبِحاَص اًضر ِرْيمِب لِ دق ٌضوُبْفَمْلا َناَك َنِإَف -

 .4ل ناك :ةمايقلا َمْوَيُِهَبا ون ٌقَحلا ٌبِحاَص راما ِنِإَق

 َناَكَو هِلاَم َريِظَن ُهْنِم ىَتْوَتْسا :ضباَمْلا ٍتاَّنَسَح نبي ذأ نأ ذل بأ فَي 2 ريكي 8# ةهود6 هاما 0 27 7 أن 6

 . نا ةَباَحَّصلا ِنَع َتَبُت * اَمَك ءاّهب قّدَصَتُمْلِل ِةَقَدَّصلا ُباَوَت

 هديب ام ّنإف ىلاعت هللا امهمحر كلامو ةفينح يبأ بهذم ىلع ًءانب رسيملاو ابرلا نم بات نمف )١(

 ةمرحملا دوقعلا نكلو ءهيلع لالحو ءهل كلم يهف ءاهنم صلختلا هيلع بجي ال لاومألا نم

 .هل لحي ال ام عفدي الو ذخأي الو ءاهنع فكي نأ هيلع بجي ةيلاحلا



 2اس عيبل تاتك
 بأ 11" نس ا ا ا ا م

 نَمَك ؛مُرَحُمْلا هِضَوِع ىَقْوَتْسا ٍدَكَو عِفاّدلا اًضِرِب ٌضوُبْفَمْلا َناَك نِإَو -

 ُدَر ُبِجَي ال اَذَهَف :ٍةَسِحاَف وأ ىّنِز ىّلَع وأ ٍريِزْنِج وأ ٍرْمَخ ىَّلَع َضَواَع
 اَلَق َمَّرَحُمْلا ُهَضَرِع ىَفْوَتْساَو «راّيِتْخاِب ُهَجّرخأ ُهَنَأِل ؛ ؛ عِفاَّدلا ىَلَع ٍضَوِعْلا
 آَح ل ئ:: سلس وس ه1 يشم نأ 7 0-0

 منإْلا ىَلَع ُهَل ةناعإ َكِلَذ يف َّنِإَق ؛ ٍضَومْمْلاَو ٍِضَوَعْلا َنْيَب ُهَ تل روجي

 ْيَلَع يِصاَعَمْلا ٍباَحْصَأ َريِسْيَتَو ءِناَوْدْعْلاَو

 ؟ُهَلاَم ُدِرَتْسَيَو ُهَضَرَغ ُلاَتَي ُهّنَأ َمِلَع اَذِإ ٍةَّسِح ل ُلِعاَفَو ىناَّرلا ٌديِرُي اَذاَمَو

 ٌنمْضَتَي وهو «وب ُلَدَقْلا ْعوُسَي 5 وب ِناَيْنإْلا ِنَع ٌةَعيِرَّشلا ُناَضت امم 0

 رْدَعْلاَو ة ٍةَسِحاَفْلاَو ملظلا نيب يي َعْمَج

 ٠ اي يِْرَمْلا نم ُهَصوِع نيؤكسي ذأ حيبقلا حبنأ نيد 0

 ب يتأَت الق ءِءاَلَقْْلا عيوجج ٍرِف يف ٌرِقَعْسُم اَذَه ُحْبُفَو ءاَرهَق اًهاَطغأ 0

 ا و ِهيَلَع َمكَح امك ُثيبَح ره لب ؛ُةلْثأ ضيا بيعي ال نكد

 1 ُهْنِم ٍصْلخَتلا ُقيِرطَ ؛هنم دي نم ملل ال ال هِبَسْكَم ِثْبْخِل ُهَنْبُخ َّنِكَلَو

 ٌقَّدَصَكَيَو « هِيِجاَح َرذَ ٌدشأب ْنَأ ُهَلَق ُهَلَق ِهْيَلِ اًجاَنْحُم َناَك 0 وب ددعلاب اب:
 ُّء

 0 37 ؛مِفاَلا ىلع در توجو 5 0 لا َنِم ُمَرْلَي لَو

 , "7 [هعفاد ىَلَع ُهّدَر ٌبِجَي اَلَو 00 : 308
021 

 هِلِزاَب ىَلَع ٍةَمَّرَحُمْلا ِةَعَمْنَمْلا ِوِذَه ضرع ُر بوججو يف انت تكون دقو

 ؟ٍميِحَجْلا ب باَحْضَأ ِةَفَلاَخُمِل ٍءقتسُملا ااّرصلا ِءاَضِتْقا» ٍباَتِك يف وب ٍةَقَدَّصلا وأ

 ؛مهسوُفَت ب 56 رع كاملا ذه اولذي انك 5 حْوْنلاَو ء ِءاَنِغْلا ْعِمَتْسُمَو يِناَّرلا :َلاَقَو

 هللا ٌقَحِل َوُه 0 00 سيل هيف هيف يِذَّلا ميِرّْلاَو َمّرَحُمْلا ضَوِعْلا اًوُْوَتْساَ
 َدَحَأ ّدَر اّذِإ هنأ يِضَعْفَت ُلوُصْْلاَو ءِضْيَقْلاِب ُهَعُفْنَمْلا ِهِذَه ٌتَناَق دقو ءىَلاَعَت

 لاما هنلَع د 0 ةعفتملا در زج اتسملاب ىلع ودع اذإك هّرَخآلا درا َنْيَضَوِْعْلا
 دم ١

 .ةدئافلل اًميمتت ؛داعملا داز نم نيتفوقعملا نيب ام )١(



 نا مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت و

 اًعيِمَج اَهِضَوِع ٍذْخَأَو هَتَعَفْنَم ٍذْخَأ يف ٌرّرَض ِهْيَلَع ُهتَعَفْنَم ُْتَيِفْوُتْسا يِذَّلا اّذَهَو
 يف ِْيَلَع َرَرَض اَل َكْلَي َّنِإَق درا ل ع

 تفل حْونلاَو ء ءاَنِغْلا ةَعَمْبَمَو ءوْيَلَع اَهاَنُفلْتَأَل َهَيِقاَب تَناَك وّل اَهّنإَف ءاَهَتاَوَ

 نَم يِنْعَأ َرَخآ ِرْمَأ يف ٍةَعََْمْلا َكْلَي ٍفْرَص نِ ُنْكَمَكي ناك ُتْيَحِب هْيَلَع ْترْفَومَ
 . اهب َلِمَع يتلا َةَوُقْلا فَّرَص

 اهب اوُضُقَت ْنَأ يِفَبْيَم اَذَه ىَلَع ُلاَقُيَك :َلاَقَك ءاَلاَوُس ِهِسْفَن ىَلَع َدَرْوَأ مث

 . اًهِضْبَقِب َبَلاَط اَذِإ

 ٍراَمكْلا ٍدوُقْعَك اَهّدَرِب اَلَو اَهِعْفَدِي ُرْمَأَت ال ُنْحَن :َليِق :َلاَق نب ُهْنَع َباَجَأَو
 َدْعَب اوُمَّلْسُأ وّلَو ءِضْبَقْلاِب ْمكَحُي ْمَل ٍضْبَقْلا َلْبَق اوُمّلْسَأ اَذِإ مُهّنِإَك هِةَمّرَحُمْلا

 اًدقتْعُم ناك هنأ ؛هَرَأْلا ِهِذَه ِهْيَلَع ُمُرَْت َمِلْسُمْلا َّنكَلَو ٠ لاب ْمكحُي ْمل ٍضْئقْلا
 َتْظَّرَق َتْنَأ :ُهَل اَنْلُقَق ٌةَرْجَأْلا َبَلَط اَذِإ هد َكِلَذَو ٍنِْفاَكْلا ٍفالخب اًهِوِيِرْحَتِل

 َلاَقَو اه ادإَف .ةَرخألاب 0 لق ؛ٌمْوَْي لمع يف كت تنام ع
 ُهَبْضَبَقَأ ين ءوُدَرِب يِل اوُضُقا :َلاَمْلا اَذَه ُعِفاَّذلا
 هو

 هلال دلو لم
 «ةمرحم ٍةَعَفنم م نَع اًضَوِع ُهاَيِإ

 ديلي ددر ام عاجرتس ر ةضو *]ا ُدُدْراَق ءَّذَخَأ اَم َءاَجْرِتْسا َتْبَلَط اّذِإَف ءاَهب َتيِضَر ًةَضَواَعُم ُهَتْعَفَد :ُهَل اَنْلُق
2 2 

 ام

 ٌرِهاَظ َناَك نِإَو :َلاَق .ٌلَمَتْحُم اَذَهَق ءٌّةَع ٌةَعَفْتَم ُدَعَع هئاَقَب ىف َُل َناَك اذ

 . ىَهّتنا ءِدِساَف ٍدْقَعي ٌةَضوُبَْم 5-5 ءاَهُدَر ٍساّيِقْلا

 َلُقْنَِل وأ ءاَهَقِِرُيِل اَهِلْمَحِل ُهَرَجَأتْسا اَذِإ امأَك :هثكك ميقلا نبا لاق نأ ىلإ َّئ 00

 ءٌحاَبُم َّلَمَع ُهَنأِل ؛ٍيئيِح ُروُجَت َةَراَجِإْلا ذك ءاقي ىذا ل ءارحَصلا ىلإ
 دق ناك ِنِإَو ءلثمْلا ةرجأ ٌقََمْساَو «ٌعِصت مل ةئملا دل ُةَرج لا ٍتَناَك ْنِإ ْنِكَل

 ْ . اًنْحْيَش ُلْوَق اَذَه ءهبِحاَص ىَلَع ُهُدَر هل َدْلِجْلا َحَلَس

 وأ ءاَريِزْنِم وأ ءاَرمحت َلَمَح نميِف دخلا يلا ةءاترااو ليج كا كيو
 . ِءاَرِكْلاِب ٍلاَّمَسْلِل ىَضْقُي ْنِكَلَو ءِهِئاَرِك لُكأ ُهَرْكَأ : ٌيِناَرْصَنِل َهَتَِم



 2-2 عيبلا باتك

 .ٍقرَط ِثاَلَن ىَلَع ّصّنلا اَذَه يف ُهباَحْضَأ فَلَيْخاَق

 .ةَدِحاَو ٌةَياَوِر َةَلَأْسَمْلا َّنَأَو ءوِرِهاَظ ىَلَع ُهُؤاَرْجِإ : اًهاَدْحِإ

 وأ ٍةَتْيَم ٍلْمَحِل ُهَسْفَن ْمِلْسُمْلا َرُجَوُي ْنَأ دمحأ َءِرَكَو :ىسوم يبأ نبا َلاَق

 . يناَرْضَِل ٍريِْخ
 .ِنْيَهْجَو ىَلَع ؟ال ْمأ ُهَل ُبيِطَي لَمَو ءءاَرِكْلاِب ُهَل َيِضُق :َلَعَم ْنِإَف

 7 د تنصت د1 تلي 01 الو

 ىَضْقُي ُهْنَأ :يِنْعَي - ىسوم نبا ٌةَقيرَط ُهّبْشَأْلاَو :اَنُحْيَش َلاَق :لاق نأ ىلإ

 ْنَكَلَو - َةَمّوَحُم ُةَعَفْنمْلا ِتَناَك نإَو ٍةَرْجَأْلا ُهَل

 َّنأِل َكِلَدَو ؛ِساَيِقْلا ىلإ رك .دمحأ ٍدوُصْقَم ىَلِإ ُبَرْقَأ اَهَنِإَف :َلاَق

 ٌرِصاَعْلاَف .ِهْيَلِإ ََلوُمْسَمْلاَو ءاَهَلِماَحَو دع ِرْمَجْلا ٌرِصاَع َنَعَل لب ينل
 ءاَهِسْفَت يف ةَمّرَحُم ْتَسْيَل َيِهَو ءاَضَوع ٌقِحَتْسَت ٍةَعَفْنَم ىَلَع اًضَواَع دق ٌلِماَحْلاَو

 نمل اًريِصَعَو اّبتِع َعاَب ول اَمَك َوُهَ  «ليختشُمْلاو رصتُمْلا دضقي ثق امن

 ُبَهْلَي ال عِئاَبْلا َلاَم َنِإَ ءيِرَتْشُمْلا دي د يف رْمَحْلاَو ديضقلا :تافو اريح ع

 ُبَمْذَت ال ٌُرُجَوُمْلا اَهاَقَو يتلا ُةَعَمْتَمْلا اَنُه َكِلَّذَك .ِهِضَوِعِب ُهَل ىَضْقُي لب ؛اًناَجَم

 هرم اَمّنِإ اَهي عامنا َميِرْحَن َّنإَف ءاَهَلَدَب ىطْعُي لب نايم

 ٌةَيْشَح ِءاَرْحَّصلا ىَلِإ اًهجاَرْخِإل وأ «ِةَقاَرِِْل اَهَلَمَح ول ُهَنِإَق رْجَوُمْلا ٍةَهِج

 حل ال ُةئاَحْبس 0 1 و م . راع اه يل

 قَقِرَّسلا وَ فلا وأ ِطْوَلَتلا وأ اَنْرلِل َرِجْؤُتْسا ِنَم ٍفاَلْخِب ءيِرَتْفُمْلاَو رعت

 هم ءاج وذ ام وك هرج اتحنلا نكت لدكإ يعم لمعتز لل اذ

 ىَضُقُي ال َكِلَذَكَو ٌةَمّرَحُم ِنْيَعْلا هِذَه َسْفَن َّنأِل اَهْيمَكب ُهَل ىَضْقُي ال ُهّنِإَف ءاَرْمَح

 .ٍةَمّرَحُمْلا ِةَعََْمْلا ِوِذَه ٍضَوِعب ُه
 ٍلْمَح ىَلَع َةَراَجإْلا :يِنْعَي ؛ةَلاَعَجْلاَو ٍةَراَجِإْلا ِهِذَه لَم : احل

 يه : :ُلاَقُي لب ؛اَقَلَظُم ٍداَسَمْلاِب اَلَو ءاَقَلَظُم ٍةَحّصلاب ُفَصوُت ال ِةَئيَمْلاَو ٍرْمَحْلا

 ب
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 5 مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 0

 ٍةَبْسْلاِب ٌةَدِساَكَو ءُضَوِعْلا ِهْيَلَع ُبِجَي ُهّنَأ : ىّنْعَمِب ءِرِجأَتسمْلا ىَلِإ ِةَبْسَنلاِب ٌةَحِيِحَص

 .ٌرِئاَطَت ٍةَعيِرَّلا يِف اَذَهِلَو ءِرألاب ٌعاَقِتْنالا ِهْيَلَع ُمُرْحَي ُهَّنَأ ىَْعَمِب ءِريجألا ىَّلِ
 نع ُهاَهَْن انإَف «َىِناَرْصّتلا مْرَك ٍةَراَطِن ٍةَماَرَك ىَلَع دمحأ ّصَن اَذَه يِفاَنُي اَلَو :َلاَق

 ناكل ءاذع لقني: مل ولو :َلاَق ءهئاَرِكِب ُهَل يِضْقَن ّمُث ءدِض ٍهْضَوِع نَعَو ٍلْعِفْلا اَذَه

 هب َنوُنمعَتْسَي ٍلَمَع ىَلَع ُهووَجأتْسا نم لك نإ اقم يل اَذَه ين

 َدْرَي ْنَأ َبَجَوَو ءاَنْيَش ُهوُظْعُي ْمَل اًذِإَف ُهْنِم مُهَضَرَغ اوُلَّصَح دق ٍةَيِصْعَمْلا ىَلَع
 ىَلَع اوُنِواَعُي ْنَأ ٍلْمَأب اوسلو ٍْمُهَل نوَعْلا عظغأ َكِلَ ناك ْمُهْنِم َّلَخَأ اَم مُهْيَلَع

 قَيِناَرلاَك : يِنْعَي ؛ٍلاَحب ُهَل َةَم ًةَمِيِق ال اَلَمَع مِنَ َمْلَس نَم ٍفالِخِ َكِلُذ
 ل |

 َلاَمْلا ُمُهْنِ ار وّلَو درع مُهَّل ىَضُقُي ال ِءاَلْؤَه َّنِإَف ٍةَحِئاَنلاَو ءينَكُمْلاَو
 َكِلَذ يِف ىّفْوَتْسُم 00 مّدَقَت دَقَف ؟هب َنوُقَّدَصَتَي ْمأ ءْمُهْيَلَع ُهُدَر مُهُمَرْلَي له
 [59 - 41/4 كردتسملا] ٠ ُهلكأ مُهَّل ُبيِطَي اَلَو 5 نعل 21 تافضلا نأ او

 ست ٍتاَمّرَحُمْلا ّنِإ 63-6 ]
 .ِةَئيَمْلاَو مَّدلا ل |

 ٍنِكاَسَمْلاَو ٍمِعاَطَمْلا ني ٌحاَبُم ُهُسْنِج اَم َوُهَو ِرْيَعْلا ْقَحِل ٌمْرَحُمَو - ب
 ١ .َكِلَذ ِرْيَغَو ٍدوُقْنلاَو ِتْكاَرَمْلاَو ِسياَلَمْلاَو

 :نْيََسِل ُمُرحَت امن اَهّنِإَف «ملُظلا ىلإ ُدوُعَي اًهعيَِج ِوِذَه ٌميِرْحَتَو
 وه اَذَهَو ءعِراّشلا ِنْذِإ اَلَو اًَهِبِحاَص ِسْفن بيط ٍرْيَغِب اًهْضْيَق :اًمُهُدَحَأ

 . رِهاَظلا ِبْضَْلاَو ٍةَتاَيْخْلاَو ٍةقِرَسلاَك ؛ ضْخَمْلا ُملُظلا

 . ميرنا عاونألا ُرَهْشَأ اَذَهَو

 ُدوُقْعْلا َيِهَو ءاَهبِحاَص َنِذَأ نإ نِإَو َعِراَّشلا نذِإ ِرْبَعب اَهْضْنَ : يِناَثلاَو

 .َكِلَذ ٍوْحَنَو ٍرِسْيَمْلاَو اًيْرلاَك ٌةَمّرَحُمْلا ضوبقلاو

 َكِلَك َرّذَعَت اذ ءاَهّقِحَتْسُم ىَلِإ اَمُدَر ِوِدَيِب ٌتَلَصَح نَم ىَلَع ُبِجاَوْلاَو

 ْنِإَه» :ةطَقّللا يِف هلك يبّنلا ُلْوَق َكِلَّذ نع َلَد دَقَو ءموُدْعَمْلاَك ُلوُهْجَمْلاَف



 ادا ١ عيبلا باتك

 مورو م ص
 . 30ج نَم هيِتْؤُي هللا ُلاَم َيِهَف لَو هْبَلِإ اَمْددْراَف اَهَبِحاَص تْدَجَو

 ؛ةيعرلا ٍطاَقيْلالاب ايل ُهَطْلَس نَمِل هللا اًهاَنآ دق :ْدَجوُي ْمَل اَذِإ ءاَضر الب

 ُهَلاَمَك :ٌموُلْعَم ُهَّل َتِراَو اَلَو َتاَم نَم ُهَّنأ ىَلَع َنوُمِلْسُمْلا َنَمتا َكِلَّذَكَو

 ٌةبصع ُهَل َنوُكي ْنَأ ِقْلَكْلا ٍبِلاَغ يف ّدُب ال ُهَّنَأ َمَم «َنيِمِلْسُمْلا حِلاَصَم يِف ُفَرْصُي

 يلا ٍبرُقلاَو ريْلا ٍتاَهِج عبِمجج يف ُفَرْصُمك ُنّيعُم ٌرضَم اَهَل َسْيََ
 اوُنيِعتْسَيل َلاَوْمأْلا مُهَل َقَلَحَو هِداَبعل َقلَحْلا َقَلَح هللا َنآِل ؛وللا ىلإ اه ُبرَقُي
 [عمجال د ه0 .هللا ليِبَس يِف ُْفَرْصُتَف ِهِتَداَبِع ىَلَع اَهِب

 َرْمَحْلا َّدَحَأ دق يِرَئْشُمْلا َناَك اًذِإَف ُهَنَمَت ْكِلْمَي ْمَل اًرْمَح َعاَب نم 5

 يِف ُفَرْصُيَف ُلاَمْلا اَذَه َّذَحْؤُي لب ؛ٍضَوَعُمْلاَو ٍضَوِعْلا َنْيَب ُهَل ْعَمْجْي ْمَل : اَهَبِرَسَ

 امم َكِلَذ ٍلاَئْمَأَو ءِنِماَكْلا ٍناَوْلُحَو ُيِفَبْلا ٍرْهَم يِف َلِبِق اَمك «َنيِمِلْسُمْلا حِلاَصَم

 . ضَوِهْلا ىتَتْسا دق يِصاَعْلا ناك اد مرح ٍَعمَْم وأ ٍنْيَع نع ٌضَوَع وُ
 ماوه ع

 ءَكِلَذ نِم ُعَتْمُي ال ُهْنِإَف :اًرِس اًرْمَح َيمِذِل ٌيَمِذ عاَب ول اَم ٍفاَلْخب اَذَهَو
 ِرْمَجْلا ِنَمَت نِم ُهَضَبَق يِذَّلا ِنَمَّنلا َكِلَذب ُمِلْسْمْلا ُهَلِماَعُي ْنَأ ٌراَج اَصِباَقَ اّذَِو 01 3

 0 .«اًهَناَمْنَأ مُهنِم ان مُهولَوا : لض ٌرَمُع َلاَق اَمُك

 ينغملاو ةينازلاك ضوعلا ضبقو ةمرحم ةضواعم هريغ ضواع اذإ م55: ]
 .هديب ضوعلاو بات مث «مهوحنو روزلا دهاشو رمخلا عئابو

 «عراشلا نذإب هضبقي ملو هلام نيع وه ذإ ؛هكلام ىلإ هدري :ةفئاط تلاقف

 .حابم عفن هتلباقم يف هبرل لصح الو

 وهو .هنم هذخأ نم ىلإ هعفدي الو ءهب قدصتلاب هتبوت لب :ةفئاط تلاقو

 ١154/1١[ كردتسملا] .ةيميت نبا مالسإلا خيش رايتخا

 .ينابلألا هحّحصو )04!١(« دواد وبأ هاور )١(



 0 77 7 77ا_و_7بتل_ سل ل لسبلا تح هد مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ترا

 :ُبوُسكَمْلا ُلاَمْلا 76.4]

 لئِم ٍ؛ِدْصَقْلاِب ْتَمرَح اَمَّنِإَو ءاَهِسْفَت يف ٌةَحاَبُم ٌةَعَمْنَم وأ ٌنْيَع تناك ْنإ أ

 اَدَهَف : هلنخ وأ رثخلا رهتر زجاتي نم رأ راع نجت دي نمل اع عيت نم

 هَلكأ ُهَل ُبيِطَي اَل ْنِكَل ءضّوعْلاب ُهّلَعْف

 :ِرْمَحْلا ِنَمَتَو ٌّيِغَبْلا ِرْهَمك ؛ 05 د َتَناَك ا

 اَذَم َّنِإَ اوكري ْمُكْحُي ملهي ةاطغأ ولو ؛ ,"!ٍضْنَمْلا َلْبَق هب ُهَل ىَضُقي َمدُب ال اَمَ

 . ٍضّوَعُمْلاَو ٍضَوِعْلا َنْيَب مُهَّل َعَمَج اذ :يماقتلا ىَلَع مُهَّل هَل لو

 ِحِلاَصَم يف ْفَرْصُي ْنِكَل ءاَمِهوْحَنَوٍراَمَحْلاَو ْيَِبْل ُلاَمْلا اه ّلحَي ا

 مِوَْلِإ فّرصُم 2 نأ راج :ءاَرَقُف اوناكَو 0 اَذَهَو ُىِغَبْلا ِهِذَه ُتَباَت ْنِإَ

 جْسَنلاَك َةَعْنَص ُلَمْعَي وأ ٌرِجَنَي ُرِدْقَي َن اك ْنِإَف «ْمِهتَجاَح ُ ُراَدُقِم ٍلاَمْلا اَذَه نم
 ْ .ِلاَم ُنمْأَر ُهَل ٌنوُكَي اَم يطغأ ِلزَمْلاَو

 .َنَسْحَأ َناَك ٍضْرَقْلا َضَوي اودي 0 نِإَ
 ُباَتُي اَذَهَف :ِهب َقَّدَصَنَي د ْنَأ ِهْيَلَع ْلِحَي ال ُهّنَأ هد

 هللا ُهلَبْمَي ال اَذَهَف :ٍهكْلِمِب ُكِلاَمْلا لعل انك ناكل

 ٌيِغَبْلا ُرْهَم» :هلك ْيِبَنلا َلاَق اَمَك ٌتيِبَح اَذَهَف  َبِّيَلا اّلِإ ُلَبْمَي ال هللا َّنِإ
 الا .«(ثيبخ
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 ُذُحَأَيَو عَدبْلاِب َسماّنلا ُرْمَأَي يِذَّلا اَذَه ُلْثِم ؛اًنيِبَح اَلاَم َبَسَتْكا نم #6.5]
 يذ

 وك

 روُمأْلا َءاَلُو َّنِإَف ِهِبِحاَص ىَلَع ُهكَر َرّذَعَت اًذإَف ةُكِلْمَي ال ُهَّنِإَف : الع َكِلَد ىَلَع

 ؛وللا ٍليِبَس نمت َّدَصَو ٍلِطاَبْلاِب ٍساّنلا َلاَوْمأ لَك يذلا َذَه نم ُهَنوُدَخَأَي
 يذلا لاملا دعؤتت ةةلوجوو هللا اهيل يِتْلا َنيِمِلْسُمْلا حِلاَصَم يف اَهَنوُفِرْصَيَو

 .هنم نُكَمُي الو لاملا كلمي ال :يأ )١(



 ل بو عيبلا باتك
 حإ 4 صبي 74296242 7+9ٍ7[6؟و مم يس ب شا ”29لححتتت ادا ااا” 1 ااسبللللال

 ١ مس اه م 5 000 ىءلرمسو# 52000 5 20.
 [ل١11- 1١ /اال] ا ” وخلا اليو قري «داطتلا زال اوبل

 ُهَنِإَ َموُلْظَمْلا [قراسلا وأ بصاغلا ملاظلا :يأ] ٍ؛فرْعَي ْمَل اَذِإ #
 فرست نو ناملا هرج لمخرول جك ةداملشلا وو 2 ادلع هلع دو ندع

 َلوُهْجَمْلا نأ ؛مُهْنَع اهب ُقَّدَصَتَي ُهّن ُهَّنِإَف اَهَباَحْصْأ ُفِرْعَي ال َعِئاَدَوَو ٍراَوَعَو

 يف للك ْيِبْنلا َلاَق اَذَهِلَو ؛موُتَملاك ُهْنَع ُروُجْعَمْلاَو ةَعيِرَّشلا يِف ٍموُدْعَمْلاَك

 . "كاشي نَم ِهيتْؤُي هللا ُلاَم َيِهَف لَو هَل اَمَدأَك اَهُبِحاَص َءاَج ْنإف» : ةطَقْللا

 يف ريِمِلسُمْلا َنَْب اري اَلَو - ا ةقرخف ردت :اذ] ' ”ططقتلجلل هلع

 نلع ةويدحلاو « ىَنِْلا ّعَم + اهل دكلمت زارع ىف اوقزات اَمْنِإَو ءاَهب هيََدَص ٍزاَوَج

 . ”؟َكِلَذ هيف ُلَهَجَي امي تفيكَف  َكِلَّذ ِزاَوَج

 نأ هلو ؛هتجاح ردق لاملا نم ذخأي ْنأ اًجاتحم ناك نإ مرحملا بسكلا نم بات نمل زوجيو )١(
 امك ؛هتجاح نع داز امب قدصتي مث «ةعانص وأ ةراجت يف لام سأر هلعجي هنم اًئيش رمثتسي

 .هللك ةيميت نبا مالسإلا خيش نع لقنلا مّدقت

 .(19441) دمحأ مامإلا هاور (5)

 ةَكرَْم رَذعَت املك «ةْنِم ْتََقَوَو ِكِلَمِل اكلم تناك ُةطَقللا ِهِذَهَك : :رخآ عضوم يف خيشلا لاق ف
 َليِزُي ْنَأ َءاَش هللا ول َلَدَق هَءاَشَي نَم ِيِتْؤُي هلل ْلاَم يِم» :ِللي ْيَِنلا َلاَق اَهَكِلاَم
 ةئس اَهَفَرَع يذلا ٍطَقَتْلُمْلا اَذَهِل اَهَيِطْعُيَو ءِكِلاَمْلا َكِلَّذ َكْلِم اَهْنَع

 نأ ُهَل َكِلَّذَكَو ءاهي قئصَعي ذأ قتلت 5 ري يا ا

 ريقف َناَك نإ اَهكَْمي

 َكِلْذ زوجت هنأ لَم َدنَعَخأَو ٌيِعِفاَشلا ُثَهْذَمَو «ِناَروُهْشَم 5 م فا هَ ل لَمَو

 07/4 ها. ال ةقينح رثأز
 ٍلّوَحْلا َدْعَب اَهْيَلَع ِطِقَتْلُمْلا ِدَي ٌقاَلِطْنا : عيِمَجْلا َدْنِع ُهاَنْعَم :ىلاعت هللا همحر ربلا دبع نبا لاقو
 َعاَمْجِإب اَهُبِحاَص َءاَج ْنِإ اًهْنَمْضَي ُهَنِكَلَو ءاَهب ِةَقَدَّصلا وأ ءاَهِقاَقْتتْساَو اَهَل لكألا َنِم َءاَش اَمِب
 9 . لا

 ةقدصلا وأ اهلكأ يف ِلْوَحْلا َدْعَب ٌرّيَحُم طِقَتْلُمْلا َّنأ َيِعِفاَّشلاَو ِكِلاَم ٍلْوَق ُلْئِم ُهْنَع َيِوُر نَمِمَو
 076١. /97) راكذتسالا .ها . ريح ٌةَفِاَعَو ٍدوُعْسَم نباو رمع نباو رمع :اهب

 ُةَكرْعم َرَّذَعَت امل ِكِلاَم نم ْتطَقَس اَهْنأِب ٌمُرْسَت يتلا ةطَقّللا يِف ناك اًدِإَف :لصألا يف ةرابعلا (4)

 . ِطِقَتلَمْلل لكي ُّينلا اََلَعَج اًهِبِحاَص
 .©74) ةيرصملا ىواتفلا نم تبثملاو ءرهاظ وه ام ضومغلا نم اهيفو



 مالسإلا خيش لئاسرو ٌقواتف بيرقت ا لع

 1١[. :نياغتلا] (معطَتسا ام هَل اوال : ُلوُقَي ىَلاَعَتَو ُهَئاَحْبُس هللا َّنأِل َكِلَذَو

 يِف ُفَرْضُيَف هيَ ُدَر ُبوُجُو اّنَع ظُقْسَي ُهَكِلاَم ُفِرْعَن ال يِذَّلا ُلاَمْلاَو

 :ةيولتعلا َحِاَصَم مظعَأ 57 ُهكَدّصلاَ قةيملسملا َحِلاَصَم

 ركل فد دع دعب كراع ليج ناجم ىف ةغازسأ اَذَهَو
 ِكِلاَم ٍبَمْذَم ىَلَع َنيِمِلْسُمْلا حِلاَصَم يِف ُفَرْصُت عِئاَدَوْلاَو يِراَوَعْلاَو ٍبوُصَْمْلاَك

 1 . .ْمِهِرْيَغَو َةَفْيَح يبو دَمْحَأَو

 اَمّنِإ اَنُه َيِطْعُمْلا َّنأِل ٍءاَمّذْحَأ ريِقَمْلِل راج ِوْجَوْلا اَذَه ىَلَع ْتَئِرُص اَذِإَو

 :ٍحيِحّصلا ِثيِدَحْلا يف كلك يلا َلاَق امك ؛ِلوُلُع نم َقَّدَصَت نَم فاَلخِ

 ا ."0هلوُلُ ْنِمةَقَدَص اَلَو ءِروُهُط ٍرْبَِب ٌهاَلَص ُلبُْ الا
 2 ا

 4 ؛يِحاَص ىَلِإ وَْر ناَكنإ عم هب ُقْدَصَتَيم َلاَمْلا ٌدوُحَي يِذْلا اَذَهَف

 .ُهْنِم َكِلَذ لَبْقَي ال هلل ُهللاَق : ِهِلاَمِب ُقَّدَصَتَي ْدَصَمَي اَمَك ٍبٌرَقَتم قدم قدسي

 هر ىو اًمَأَو

 ِءاَدَأ ٍةلِْيمِ ُهتَقَلَص تناكُف . منَ جرحَتم َةَفَدَص هب ُفدَصَتُي اَمّنِإَ َكاَذ

 ٍليِكَوْلل ِلاَمْلا ءاطإ | ميو 0- ىَلِ ِتاَناَمَأْلا ِءاَدََو ههْيَلَع يِذَّنا ِنْيَّدلا

 .هِلوُلُع ْنِم ٌةَقَدَص الو» :ِِلَْف يف ِةَلِخاَدلا ٍةَقَدَّصلا نِم َوُه َسْيَل ءٌّقِحَتْسْمْل
 [: 13 لم ككل ؟57؟/59]

 ه2

 :تيدح, ىدعمو حرش)
 («قتْغَأ نمي ُءاَلَوْلا اَمَّنِإَف َءاَلَوْلا مُهَل يِطِرَتْشاَو اَهيِعاَتْبا»

 ءاَلَوْلا مُهَل يِطِرَتْشاَو اَهيِعاَتْا» : َةَِئاَعِل للي يِبَنلا ٍلْوَق يِف :ٌلْصَف 501 1
 . ٍساَّنلا نِم ٍريِثَك ىَلَع َلَكْشَأ اَذَه َّنِإَف : '”«َقَتْعَأ نَمِل ُءاَلَوْلا امن ل . 2
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 .(١ه١) ملسمو 5 ة سس يراخبلا هاور (؟) .(5؟15) ملسم هاور 222(



 0 عيبلا باتك

 .٠ يو - 006 5 ه2 هاوس <” مس ج5

 ؟لِطاَبْلا

 .َدْقَعْلا ٌدِسْفُي ال تيك َلِطاَبْلا طْرَّشلا َّنَأ ٍةَهَج نِم :يِناّنلاَو

 اوُناَك َمْوَقْلا َّنَأ َوُهَو ُهُرْيَغَو دّمْحَأ ُهَرَكَذ ِثِلاَت باَّوَجِب ٌةَمِئاَظ َباَجَأ دَكَو

 هلل َتبَنلا ىَهَن َدْعَب َكِلَّذ ىَلَع اوُمَدُكَأَك ُهْنَع ٌنِهْنَم طْرَّشلا اَّذَه َّنَأ اوُمِلَع دق

 ءكّرْضَي ال َءاَلَوْلا مُهَل كطاَرِيْشا َّنَأ َةَسِاَعِل َنّيَبَو وِوَدَعُك ْمِهِطاَرِْشا ُدوُجُو ناك

 َميَِي نأ ُعِئاَبْلا ىَبأ اَذإ ِهِطاَرِيْشا يِف يِرَكْشُمْلِل اَنْذِإ ْنِكَل ءطْرَّلاِب اًرمَأ َوُه َسْيَلَ
 لْثِم يِف َلْحْدَي ْنَأ ٍناَسْنِإْلِل ُروُجَيَو ءُهرْصَي ال اَذَه َّنأ يِرَئْشُمْلِل اَراَبْحِإَو ءوب اّلِإ
 كلل

 يف مُهَعَم ٍلوُحَّدلا يِف ّنْذِإَو ءَكِلَذ عِئاَبْلا ٍطاَرِيْشا َعَم ِءاَرَّشلا يِف ُنْذِإ َوُهَك 4 ا 1 21 ا 0 2 000
 ِطْرَّشلا اَذَه لْثِم َّنأ يِف ٌحيِرَص ِثيِدَحْلا ُسْفَتَو ءَكِلَذ يف ٍرّرَّصلا مَدَعِل ِهِطاَرِيْشا

 وِرْيَغَو ىَلْيَل يِبأ ِنْبا ُلْوَق َرُمَو ءُباَوّصلا َوُه اَذَمَو ءَدْقَعْلا ُدِسْفُي ال ٍدِساَمْل
 طع ٍنيئياَوُرلا ٍرَهْظَأ يف دما تخلف وهو

 َسْيَلَو َدْقَعْلا ٌدِسْفُي َدِساَفْلا طْرَّشلا ّنأ نط نَم َتيِدَحْلا َلُكْشَتْسا اَمَّنِإَو

 ُدوُجْوَف ُهظاَرِيْشا َّلِحَي ال ٌمرَحُم َطْرَض ُهّنَأ ُمَلْعَي ظِرَتْشُمْلا َناَك ْنِإ ْنِكل ءَكِلَذَك

 ءيِرَتْشُمْلا ُكِلْمَيَو يِرَْشُمْلا ُءاَرِيْشا ٌحِصَيَف مْوَقْلا ِءاَلْؤَع لْثِم ؛ِهِمَدَعَك ِهِطاَرِيْشا

 .هب ُءاَقَوْلا ُروُجَي ال ٌمّرَحُم ُهّنَأ ُعِئاَبْلا َمِلَع دق يِذَّلا طْرَّشلا اَّذَه وُعْليَو

 اًنالَظ ميِرخَتلاِب اًلِماَج لِطاَبْلا ِطْرَّملا اَذَه لْثِمِل طرَتْمُمْلا َناَك ْنِ
 ءدلطاي اًضِنأ .ُنَرَكَي لَو اًمزال ِهَمَح يف ُعْنَبْلا ُنوُكَي ال اَذَهَف :ٌمِزاَل ظْرَش أ

 اَل طْرَّشلا اَذَه َّنأ ْمَلْعَي ْمَل اَذِإ حْسَمْلا ُهَل لَب ؛دّمْحَأ ٍبَمْذَم ٌرِماَظ اَذَهَو

 ُهَل لْصْحَي ْمَل اَذِإَف ءِطْرَّشلا اَذَهِب هكْلِم ٍلاَوّرِب َيِضَر اَمَنِإ ُهَنِإَف ؛وب ُءاَمَوْلا ٌبِحَي
 عيِبَمْلاِب ٌرّهَظ ول اَمُك ُهَذَمْلَأ َعْيَبْلا َدِفْنُي ْنَأ َءاَض نِإَو َءاَش ْنِإ ُهَل ُةكلُمَ

 هب م



 هدي مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ا يا

 اَذَه ِءاَعْلِإب ِنَمَّئلا نِم َصَقَن ام َشْرَأ "'1هل َّنِإ :دّمْحَأ ٍبَمْذَم يف لبق دَقَو

 هلع ٍنْيَئياَوُرلا ٌرَهْشَأ َوُهَو ءبيِعَمْلا يِف َكِلَذ َلْثِم َليِق اَمُك ءِطْرَّشلا
 وأ يِضاَرَّئلاِب ُشْرَْلا ُهَل اَمنِإَو َّمْسَمْلا اّلِإ ٌنِحَتْسَي ال :ىّرخألا ةَياَوُرلاَو

 ْمَل طرَتْشُمْلا َّنَأ اَمَك ُهْنِإَف ؛ٌحَصأ اَذَهَو هءاَهَقُقْلا ٍروُهْمَج ٍلْوَقَك ؛ُدّرلا ودع َدْنِع

 َضْرَي ْمَل ُرَحآْلا َكِلَّذَكَك ُراَيِخْلا ُهَل لَب ِهنوُدب ُمْيَبْلا ُمَرْلَي الق ٍطْرَّلاِب اّلِإ َضْرَي
 َراَصَو طْرَّشلا ىَعْلأ اًذِإَف ءِطْرَّشلا َعَم ِهِب َيِضَر َناَك نِإَو ىّمَسُمْلا ِنَمّئلاِ الإ

 َِيَبْلا َحَسَق َءاَش ْنِإ لَب ؛ةَروُصلا ِهِذَه يف ِنَمّثلا نِم َرَثْكأِب َضْرَي ْمَل َوُهَم ُهَل ُءاَلَوْلا
 َءاَش َنِإَو ءىَضْمَأَو َلبَق ُرَحآْلا َءاَش ْنِإَك َنَمّئلا ىطغأ اّذإ لب ؛ِةداَيرلاب ُعّرْلُي الق

 ُماَضِرب اّلِإ امُهْنِم ٌدِحاَو هب ْمَرْلُي ال ْنِكل راج شْرألاب اَيَضاَرَت نِإَو َعْببْلا َحَسَ
 .ِتْئاَمْلا ِءْرَجْلا نع ٌةَضَواَعُم هن

 [م7-41ما//19]  .ْتَقَرَقَت اَذِإ ِةَمْفَّصلا لثِم ٍءاَذَه ِرْئاَظَن يف ُلاَقُي اَذَكَمَو

 ِناَلْوَك ويِف ؟ُهّل ِنِراَقُْمْلاَك َوُه لَه :ِدّْقَعْلا ىَلَع ُمُدَقَتُمْلا ظْرَّملا
 [" ها" /؟4] .ِنِراَقُمْلاَك هنأ ٌحيِحَّصلاَو

 . "”«قتعأ نمل ءالولا امنإف ؛ءالولا مهل يطرتشاو اهيعاتبا»

 يهو ثيدحلا اذه يف فئاوطلا لاوقأ ركذ نأ دعب هك ميقلا نبا لاق

 : هسمخ

 طارتشاب ِهكي يبنلا اهرمأي ملو «.هرهاظ ىلع ثيدحلا لب :انخيش لاق
 نأ ىبأ ذإ ؛هطرتشمل ةبوقع نكلو «هل ةحابإ الو طرشلا اذهل اًحيحصت ءالولا

 نأ اهرمأف ءهعرشو ىلاعت هللا مكح فلاخي ام طارتشاب الإ قتعملل ةيراج عيبي

 ةلطابلا طورشلا نأل ؛هلوسرو هللا مكح هب رهظيل لطابلا مهطرش تحت لخدت

 الو ءهطرشب هل ىفوي نأ زجي مل هنيد فلاخي ام طرش نم نأو ءهعرش ريغت ال

 .يرتشملا :يأ )١(

 )1١6١85(. ملسمو (غةه5) يراخبلا ةاور قفرقز



 مس ١ م2 عيبلا باتك

 .ربتعي ملو هطارتشا يغلأ هطرشو طرشلا داسف فرع نم نأو ءهب عيبلا لطبي

 ١/”٠١[ كردتسملا]

 ثا دلني دخن

 ءدوقعلاب ءافولا بوجو)
 (ةمألا هذه صئاصخ نم ناميألا ةرافك نأ نايبو

 مل : حاَكِن وأ ٍةَراَجِإ وأ ِعْيَب ىَلَع ُهرْيَغ ُلُجَرلا َدَئاَع ول [5335]
 ْنَأ ُهَل هَل ْرَجَي

 ام ىلع وومألا ال1 ةئئاعنين بكم هققعلا ذوي قانولا هيلع تعرتر :نيرديك

 !؟ُمِهْيَلَع جوُرُخْلا نم م عاَتِتْماِلاَو ْمِهِْيَحَصاَنُمَو ْمِهِْيَعاَط نِم وسرور دب هللا ّرَم

 قا عع

 ٌةَدُكٌوُم ؤث نما تناك هِيَ تل اذ ٍنيمَيلا نودي هب هنو بجو دْفَع لك

 0# دم َتَبَت دق لب هِدْقَعْلا اَذَه لْثِم ُحْسَف ْرْجَي '"”ْغلَو ءُهَل

 تناك َّنْهْنِم هةلطخ يف تناك نو اًياَح قاتم اك هي نت نع غلا : َلاَق ُهّنَأ

 َدَهاَع اَذِإَو «َناَخ َنِمْثْؤَأ اَذِإَو ءَبَذَك ٌتَدَح اَذِإ : اَهَعَدَي َدَي ىَّنَح ٍقاّمْثلا نِم ٌةَلْصَخ هيف

١ 

  85ادسسإلاا

- 

 .َرَجَف ّمّصاَخ اَذِإَو َرَدَع

 ُهَل لب ؛اًماَرَح ُرِصَي ْمَل لا يا اَمَو
 مف ول م2 رول

 0 هثيمت ْنَع ٌرفكيو ُهْلَعمَي نأ

 ْنَأ ُهَل لب ؛ِهْيَلَع اّبجاَو ُرِصَي ْمَل :ِهْيَلَع فّلَح اّذِإ ُهّلْعِف اًبِجاَو نكي ْمَل اَمَو

 ."*”اَهطْلَع ِءْيَش ْيأب ِنيِمَيلا يف ْلَع وّلَو ُهَلعْفَي اَلَو هني َرْفَك
 ام ِهِيِمَيِب َمّرَحُي ْنَأ دَحأل سلو 00 9 ُرْيَغُت ال َنيِفِلاَحْلا ُناَمْيَأَق

 هْبِجوُي ْمَل اَم هيمي بِجوُي اَلَو للا ُهَّلَحَأ

 .ىنعملا ميقتسيل ؛باوصلا وه تبثملا لعلو ء(مل وّلَو) :لصألا يف )١(
 .مويلا رفاسأ ال هللاو :هلاثم () .(08) ملسمو «(75) يراخبلا (0)

 .مويلا ٌنرفاسأل هللاو :هلاثم (:)
 .دعولاب ًءاَقو هنيميب ربي نأ بجيف ءّدعو كلذ يف نكي مل ام



 . هلي رَّمَحُم ٌّعْرَش َوُه اَذَه

 َمْوَح اَْيَش ُلُجّرلا َمّرَح اَذإ َليِئاَرسِإ ينَب عْرَش يف َناَكَ :ُهلْبَق نَم ٌعْرَش ام سلع دو ع كو سسكس كر بر نم مدرع . كني .9(مه 2 خه هم
 ْمِهِعْرَش يِف نكي ْمَلَو ِهْيَلَع َبَجَو اَنْيَش َّنَلَعْفَ إو دي لاقَك ةرامك يعزم نو وكي ْمكَو هيلع تو اش لغتي فلخ اَذإَو هيلع
 هس م لن حج سا #م 7 هذ 0 رس يع كوي 5 00

 نم ءدِسْفَت لع ٌليورنإ مرح ام اَّلِإ ليوْرَنإ :ْقََل لِ ناك ِماَمَطأ لك :ىَلاَعَت
 .ِهْيَلَع مرحُف اًنْيَش ِهِسْفَن ىَلَع َمّرَح َليِئاَرْسَِف 148 :نارمع لآ] © ٌةَروَتلأ لّزنت نأ لبق هوس سب ع سو ةمد اشر مور 2 5 هه لمص ص هيو ه4 4

 ُبِحوُت ُنيِمَيْلا تناك لب ؛ٌةَراَمَك اَنَلْبَق نَم عْرَش يِف نُكَي ْمَل اّمَل اَذَهِلَو
 اَلَو هب ُبِرْضَيَف اًئْعِض ِهِدّيِب َدُْحَأَي ْنأ َبوُيأ هللا َرَمَأ :ِهْيَلَع ٍفوُلْحَمْلا َلْعِف مِهْيَلَع 0 هيسم جحد 0 - 1 56 م هَ 5 ا اا 000

 [1117- ١/0 5 دعت رفا :

 ه0 <

 (فرَصلاَو اَبّرلا باب)
 ام ؟""ةئيسن هب عابي ال ام نمث نع هذخأ مرح ةئيسنب ب اًيوبر عاب نم وحد

 آ ميدل 7 عةوس

 هن ذي : بسحي

 ىلإ عئابلا ءاج لجألا لح نيحف «ةنس ىلإ ةلجؤم لاير يتئامب رب عاص ةثام عاب :كلذ لاثم )١(
 ؛ةئيسن ربلاب عابُي ال رمتلاو ءرمت الإ يدنع سيل :لاق «مهاردلا ينطعأ :هل لاقو «يرتشملا

 ريعشلاو ربلاب ربلاو ةضفلاب ةضفلاو بهذلاب بهذلا» :ِةكك يبنلا لوقل ؛ضباقت نودب :يأ
 هذه تفلتخا اذإف «ديب ادي ءاوسب ءاوس لثمب الم حلملاب حلملاو رمتلاب رمتلاو ريعشلاب
 .؛ديب ادي ناك اذإ متتش فيك اوعيبف فانصألا

 :الثم لوقيف «ءضباقتلا مدع عم رمتلاب ربلا عيب ىلع ةليح ذختُي الثل :عنملا نم ةمكحلاو

 ضبق رخأت عم رمتلاب ربلا عيب ىلع ليحتيف ءاّرمت هيضقي مث لجأ ىلإ لاير يتئامب ارب كتعب
 .اعرش ةعونمم ليحلاو «نمثلا

 هزاجأ نم نيبو «مهريغو ةلبانحلا بهذم وهو «كلذ مرح نم نيب طسوت مالسإلا خيشو
 اذهف ؟ةنس دعب رمتب اًرب عيبي فيك «ةديعب انه ةليحلا نأل ؛ةمادق نبا قفوملا وهو ءاقلطم

 .هب ةربع الف اًديعب ناك امو ديعب

 لح املو ؛ةنس ىلإ لاير فلأب اًرمت رخآ ىلع لجر عاب :ةروصلا هذه يف ةجاحلا لاثمو

 نآلا كلمأ الو «ٌعرازم انأ :يرتشملا لاقف مهاردلا ذخأل يرتشملل عئابلا ءاجو ءلجألا

 .لاير فلألا لدب ريعشلا ذخآ انأ :لاقف ءّريعش يدنع نكلو ءادوقن

 حتفني الثلو «ةهبشلل اًعفد «ءلاوقألا نسحأ هنأ يدنع اذهو :هلك نيميثع نبا ةماّلعلا لاق
 .ليحتي دق انريغ نكل «ةليح اذه لعفن ال دق نحنف ءانريغل بابلا
 - اذه ذخأنو «يفوتسملا حبري الأ وهو «زاوجلاب لوقلا ىلع هنم دب ال طرش انيلع يقب :لاق
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 [4 - 8/4 كردتسملا] . هلح ىف

 يك نم كتل ل قر م 0 ٠

 ْتَحأ َكِيَذَك : ِهِيَمِيِق ِنوُدي َريِعَّشلا وأ َةَطْنِحْلا َدَحَأ دق ُمِياَبْلا َناك اّذِإَو

[25/59:] 

 2 لا در 10 85 78 نَع عل

 ؟اًعْنَف هني ٌدْحأَب ذأ هل

 ٍروُهْمُج َدْنِع ابر َكِلَذ َسْيَلَو ِءاَحْمَق ُهْنِم َدْحأَي ْنأ ُهَل 0 ا

 .دّمْحَأ باَحْضُأ نِم ٍةَفِئاَطَو ٌيِِفاَّشلاَو َةَقيَح يبأك :ِءاَمَلعْلا

 مِهاَرَّدلا ًءاَطْعِإَو ُهَعْيَ ُهَمْلَكُي نأ نم ِنيِدَمْلاِب ّقَفْرَأ حْمَقْلا دخأ ناك اَدِإَو
 اضف

 [0 ا .حْمَقْلا ٌدخَأ ميِرَعِْل َلَصْمأْلا

 .«اهموي رعسب اهذخأت نأ سأب ال» او رمع نبا ثيدح يف لك لوسرلا لوق نم طرشلا

 يف حبرت نأ ىهن :يأ ؛«نمضي مل ام حبر نع» ٍِلَذ لوسرلا يهن نم - ضيا دهب حالا

 .004/8) عتمملا حرشلا .هأ. كنامض يف لخدي مل ءيش
 .ُهْلَع ٍصوُصْنَمْلا يف دَمْحَأَو ِكِلاَمَو ِة ِةَعَْملا ِءاَهَقْْلل لوقلا اذه ذل بق 00(



 ُهْنَدَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت بس ا

 لجألا لحف لجؤم نمثب اّلثم ةطنحلاك ابرلا هيف يرجي ام هعاب اذإ 75594

 - امهنيب ةئيسنلا ابر عنتمي امم سنجلا ريغ نم رخآ اليكم وأ ةطنح نمثلاب ىرتشاف

 «سواطو بيسملا نب ديعسو رمع نبا نع روثأملا وهو عنملا : امهدحأ

 .قاحسإو كلام بهذم وهو

 لاق هبو رذنملا نباو ةفينح يبأو يعفاشلا بهذم وهو ءزاوجلا : يناثلاو

 ينغملا بحاص رايتخا وهو «نيسحلا نب ب يلعو ريبج نب ديعسو ديز نب رباج

 [15/4 كردتسملا] خف و

 رئاس يف زوجتف صتخت ال وأ ...لخنلا ةيرعب ةصخرلا صتخت له /5199]

 وهو ؟طقف بنعلا قحلي وأ «ةجاحلا عماجي لخنلا ةيرعب كلذل اًقاحلإ ؛رامثلا

 .لاوقأ ةثالث ىلع ؟هكفتلاو تايتقالا ىف بطرلاب ههبش ةوقل دمحم ىبأل لامتحا

 زاجحلا ةيرب يف سيايلاب زبخلا عيب :كلذ ىلع سايعلا وبأ جرخو

 ("”اهزوجو .ةجاحلل اًرظن ةشوشغملاب ةصلاخلا ةضفلا عيب كلذكو ءاهوحنو

 ١١/5[ كردتسملا] .عرزلا ىف انخيش

 .هقيوسب امهدحأ وأ «هقيقدب بح عيب مرحي

 .انزو زوجي هنعو

 انزو ليكم عيب زاوجلا نم هجوتيف «ليك هلصأ نأب عنملا دمحأ للعو

 .انخيش هراتخا ءاليك نوزومو

 )١59/57(. دواد يبأ ننس بيذهت )000

 هنع لقت :لوألا عضوملا يفف ءةلأسملا هذه يف مالسإلا خيشل عضاوم ةعبرأ هذه :تلق
 ثلاثلا عضوملا يفو «ميرحتلاب ىتفأ يناثلا عضوملا يفو ءةجاحلا دنع زاوجلا ىري هنأ

 اًملطم زاوجلا ىري هنأ مّيقلا نبا ه هديملت هنع لقن عبارلا عضوملا يفو ءاّقلطم زاوجلاب ىتفأ

 .كلذك

 .ايارعلا :يأ (؟



 كح انفف“ يو | عيبلا باتك

 5 1 و . )١0( هال 5 .
 عابيف ؛هيفنب سنجف ' الإو «يوبرب سيلف :ةعنصلاب توقلا نع جرخ امو

 1١5/8 -1١7[ كردتسملا] 3 مسمسو «نوتيزي تيزو «ةسيرهب زبخ

 ضعبب هضعب عيب زوجي :ناهدألا لثم ؛نزولاو ليكلا هيف فلتخي ال امو

 ١٠7/5[ كردتسملا] . هيلع لدي ام دمحأ نعو ارو ذا

 نأل ؛هتيلح سنجب ىلحملا فيسلا عيب زاوج دمحأ بهذم رهاظ 5+

 4//١[ كردتسملا] .ةدوصقمب تسيل ةيلحلا

 طارتشا ريغ نم هسنجب ةضفلاو بهذلا نم غوصملا عيب زوجي اكذفل

 ام ءالجؤم وأ اًلاح عيبلا ناك ءاوس «ةعنصلا ةلباقم يف دئازلا لعجُيو «لئامتلا

 ١07/4[ كردتسملا] . انمث اهنوك دصقي مل

 . ””هحللا دوصقملا ناك اذإ هسنج نم ناويحب محللا عيب مرحي 75554 ]

 كردتسملا] ١7/5[

 ناك نإ هيف أسنلا زوجي ناويحلاو بايثلاك لضافتلا هيف زاج ام ةقلنلا

 [18/5 كردتسملا] عا نع ةياور وهو .الف الإو اًيواستم

 .دقع ال نأ ضبقلا اهيف لصحي مل اذإ هنأ ابرلا دوقع يف قيقحتلا 95

 )١( عانقلا فاشك .توقلا نع جرخي مل نإو :يأ )7/ 187(.

 .مسمسلا نهد وه :جريشلا (؟)

 .لضافتلا عم :يأ ؛واست ريغ نم محلب اًمحل عاب :رمألا ةقيقح يف هنأل كلذو ()

 .هب سأب ال اذهف :لكألا ريغب عافتنالا ناويحلاب دارأ نإ امأ

 اذإو ءالضافتم ولو ءاسنلا هيف زوجي هنإف يوبرب سيل ام نأ دمحأ مامإلا بهذم نم روهشملاو (:)
 .سكع الو لضفلا زاج ءاسنلا زاج

 ىلع زاج رهشأ ةتس دعب نابوثلاو رضاح بوثلا «نيبوثب اًيوث كيلع تعب ول :كلذ لاثم
 .اًنوزوم الو اليكم تسيل اهنأل ؛ابرلا اهيف عقي ال بايثلا نأل ؛بهذملا
 .(447 /8) عتمملا حرشلا :رظنُي



 هني مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت تي
 با الللي: 7©؟©؟©؟بب””ب/(؟722©7 222277227 2797777779 سس مس ل شما  دح

 ال متي مل ام نالطب وهف دقعلا لطب :لوقي ءاهقفلا ضعب ناك نإو

 [18- ١ا//5 كردتسملا] .مت ام (17نالطب

 هلط ٌيِلِهاَبْلا ةمامأ أ نَع ههيَئُس» يف دُواَد رم ُماَمِإْلا ىَوَر ةقتنلا

 اََلبقَف ُةيِدَه اَهْيَلَع ُهَل ىدأَ ًةَعاَفَس ِهبِخَأِل َعَمَش نَم» :هلكي هللا ُلوُسَر َلاَك :َلاَق
 نْب هللا ٍدْبَع نَع ُنِبْرَحْلا ُميِهاَرْبإ ىَوَرَو ءااَبّرلا ٍباَوْبَأ نم اًميِظَع اًباَب ىّنأ دقن
 ٌةَبِدَه ِهْبَلِإ ىَدْهُيَك ُهَل ىَضْقْنَف لُجَرلِل َةَجاَحْلا َبّلُظَي ْنأ ُتْحَّسلا :َلاَق هو ٍدوُعْسَم
0 4 817] 

 :ناَعْؤَت ليجْلا ٌعاَمِج 54 ]
 .دوُصُْمَمِب َسْيَل اَم ِنْيَضَوِعْلا ٍدَحَأ ىَلِإ اوُمْضَي ْنَأ اّمِإ - أ

 .دوُصْقَمب َسْيَل اًدْقَع ِدْقَعْلا ىَلِإ اوُمُضَي وأ - ب

 0 2 2 00 هم 266ه ل
 وأ انيَعَكَو 1 اًيوير َعبِبَي ْنَأ : اًهطباَضَو .(ةوِجَع 0 ُةَلأْسَم :لّوألاَف

1١ 

48 

 ا
 6 هلو ننال ا ىداقزا و ماو عمو قامو 7 طع ف 0 0 2 5

 اَلِضاَقَتُم ٍةّضِفِب ٍةّضِف َعْبَب اَمُهْضَرَع َنوُكي ْنأ لْثِم ءوِسْنِج نِم َسْبَل ام اَمِهِدَحَأ َعَم
0 

 يِف ٍراَئيِد فْلُأ َعيِبَي ىَّنَح ءّرَخآ اًضَوَع ِةَلِِلَمْلا ٍةّضِفْلا ىلإ ٌمْضَيَف ءَكِلَذ ٍوْحَنَو

 . رايد ْيَملأِب لبن
 اَوَوْجَع ٌذُم» ٌةَلْأْسَم ٌتَمٌرَح اُلِضاَفَتُم هِسْنِجِب يِوَبْرلا َعْيَب ُدوُضُفَمْلا َناَك ىَتَمَق

 لْثم ٍدوُصْفم َرْيَغ اَدْفَع مّرَحُمْلا ِدْقَعْلا ىَلِإ اًمْضَي ْنَأ :ِلّيِحْلا نِم يناّنلا ُعْوَّنلاَو

 ءِبَهّذلا َكِلَذ نِم َرككأب ُهْنِ ٌرَرَكْلا عاتي َمُم ءوِزَرْكِب َبَهّذلا ُهَعَِي ْنَأ ىَلَع آطاَوتي نأ
 تب ّمُث يِباَرُْلا ِهِلواَعُمِل ٌعاَتْبمْلا ُهْعيِبي مث ءاَضَرَع اَمُهّدَحَأ َعيِبَي ْنَأ ىَلَع اَنِلاَت اًئِطاَوُي وأ

 م

 .ةاَباَحُم ٍضْرَْلاِب َنِرَْي وأ ٠
 اس6 عش 0 93 5 52 9 وعياتدو

 ةَبلَعَمْلا ةليجلا َيِهَو «ِهبِحاَصِل ىِباَرُمْلا ُهَعيِبي

 )1١( تارايتخالا نم بيوصتلاو ؛(نالطبب) : لصألا يف )140(.

 «دواد يبأ ننس حيحص يف ينابلألا هنّسح (؟) )070141.
 .قبسم طرش نودب ولو ذخألا لمشي ثيدحلا رهاظو



 عيبلا باتك
 ع

 - 1111 تل بج 72772 7272ج >2

 3 و 7 0 تاي 5 7 ا ل

 اًهِلْجَأ نِم هللا َمّرَح يِتْلا َُدَسْمَمْلا هب ُلوُرَت ال ٍلَيِحْلا نِم ُهوُحَنَو اَذَهَق

 [11 - . . اًيرلا

 وأ ٍةّضِفِب ٍلَجأ ىَلإ ٌعاَبُت ال :هّضِف وأ ٌبَمَد اَهيِف يِْلا ٌةَصاَيِحْلا
 [غ 6/51 . لجأ ىَلِإ ضرع ٌعاَبت ْنِكَل ءبَهّذ

 ُكَرْيث  اَمِرْيَغَو مَنَعْلاَو لبإلا نم - ُةَميِهَبْلا َيِح :ُهلَمَحُمْلاَو ُةاَرَصْمْلا 5.
 ا افلا ا لا ل ل قيم وول و ا وعلل فو
 مْوَي لُك ُبلحُت اَهّنَأ يِرَتْشُمْلا ُنظَي ءُعاَبُت َّمُث اَماَّيَأ اَهِحْرَص يف ُنّبْللا َعِمَتْجَي ىَّبَح

 ءاَصوُصُخَو اًموُمُع هلي ْننلا ُهَمّرَح دَكَو «ُنِيفْلاَو ٍسيِلْدَتلا نِم اَذَهَك ءَكِلَذ لِ
 اَمدَر اَهَظْحَس نإَو ءاَهَكَسْمَأ اَهَيِضَر نإ :اَهَبَلَح اَذإ انا َراّيِجْلا يِرَتُْمْلل َلَعَجَو
 نِم اًعاَص ُهَضَوِع لي َلَعَجَو ِدّْقَعْلا َتْقَو اًدوُجْوَم َناَك يِذَّلا نّبْللا ّضَوِع ّدَرَو

2 
6. 
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 :قبالا ةدبغ تيت ذأ لذي ةمالتت قابلا ةهنب ل“ قرار رقْلا ةنباكأو

 : َكِلَد ٍرْحَنَو هِلْبَح نم وأ ِهِصَقَق نم َجَرَح يذلا ُرْيَط وأ ءَدِراَّشلا ُهَسَرَف وأ ُهَريِعَبَو
 اَمقْلاَو ةَرطاَحُمْلا ٍباَب ني ٍروُمأْلا هِذَه لذ َعْيَ نت

 َكِلَدَو ٍِةَئباَرُمْلا نِم ُهْنَع ىَهَن امم اَهاَنْثَتْسا هلي ََِنلا َّنِإَف :اَياَرَعْلا اّمَأَو

 .ِرْمَّثلا نم ِهِصْرَحِب ٍرَجَّشلا يِف َبطرلا َيِرَتْشَي ْنَأ :ٌةَياَرُمْلاَو

 .ةَطْنِحْلا نم اَهِصْرَكِب اَهِلْيَتُس يف َةَطْنِحْلا َيِرَتْشَي ْنأ :ةَلَئاَحُمْلاَو

 .ُريِدقَتلاَو ُرزَحْلا َوُه :ٌصْرَحْلاَو
 ؟ِةَلْحَنلا ِهِذَه يِف ْمُك :ُلاَقَْ

 هما هى يللا 2 عمت 2

 و

 01 ا هلع 2
 . ٍقْسْؤَأ ةسمخب هتيرتشا :لاَقيف



 ُهدَص مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت مكي اع
 02222 ل20 222555555555 9 رتل

 .ٍقُسْؤَأ ٍةَسْمَحِب هتْيَرَتْشا :ٌلاَقيَ م 01

 اوُعيِبَت ال١ :هللكي لا َلاَق اَمَك ِهِرْدَقِ اّلِإ ُعاَبُي اَم ّلُك يف ٌماَع ُمُكَُحْلا اَذَمَو

 اَلَو «ِلْئِمِب اّلْئِم الإ ٍةَّضِفْلاِب َةَّضِفْلا اوُعيِبَت اَلَو ءلئِمِب اّْكِم اَّلِإ ٍبَمَّدلاِب تَمَّذلا
 لب الدم الإ ٍريِشلاب َريِعَشلا اوُعيَِت اَكَو ءلئِب الدم الإ ٍةَطْنِحْلاب ةَطْنحْلا اوُعيِ
 لني الإ حلملاب علملا اوُميِبَ الو «لِمب اذ الإ علا َرْمَكلا اوُميِبَت اك
 .20«لثوب

 . ىّمَسُمْلا ماَعطلاب اَهُلبَ ُمَلْعُي اَل ماَعّطلا ني ٍةَرْبّصلا عْبَب نع هلك ىَهَنَو

 ىَهَن للي َىَِئلا َّنَأِل ٍ؛َكِلَذ ْرْجي ْمَل اَناَرُج اَهِلْنِِب ُلاَوْمَأْلا ِهِذَه ْتَعيِب اًدِإَ

 :ُءاَهَقُمْلا ُلوُقَي اَذَهِلَو ءْعْبيْلا رُجَي ْمَل ُلْئاَمَتلا ْمَلْعُي ْمَل اًذِإَ ةَلِئاَمَُم اّلإ اَهِعْبَب نع
 .ِنْرَوْلاَو ٍلْبكْلاِ ُمَلْع لئاَمَتلاَو ءِلْضاَّمَتلاِب مْلِعْلاَك يِواَسَنلاِب ٌلْهَجْلا

 اَمأَك ءََروُرَّصلاَو ٍةَجاَحْلا َدْنِع وب ُرّدَقُي ناَبْسُحَو نط َوُهَك :ٌصْرَحْلا اّمأَ
 . الف ٍفْرَوْلاَو ٍلْبَكلا ٍناَكْنإ َعَم

 ِوَجاَح ٍرْيَغ نم َنوُرِزْحَي مُهْنأِل ؛ِةَباَرمْلاَو ِةلَئاَحُمْلا نَع لكي يللا ىَهَن
 بطَرلا ٍلكأ ىَلإ ُجاَعَْي َيِرَتْشُمْلا َنأِل ؛ٍةَجاَحْلا ٍلْجَأِل اَياَرَعْلا يِف َكِلَذ َحاَبأَ
 وُعدَت يذلا ليلَمْلا يف َكِلَذ يف ٌصَخَرَو َكِلَذ ىلإ ههَجاَح لْجَأِل ِءاَصْرَح ٍرْمَدلاب
 " .قسؤأ ةسسخ نود ام َوْعَو «باصللا ُنوُد ام َوْعَو ُةَجاَحْلا لإ

 . عْببْلا ىلإ عِئاَبْلا ٍةَجاَسِل ُروُجي َكِلَذَكَو
 ؛ِهِرْيَغِل َلُجَّرلا اَهُريِعُي يتلا ُتاَلَخَنلا َيِه :ةَكّللا يف ُهاَنْعَم «اَياَرَعْلا» ظْفَلَو

 .هْيلإ اَهُديِعُي ّمُث اَهَرَمَت َلُكَأَِل اَهاّيِإ هيِطْعُي :ْيأ
 َبَرْشَيِل ًةاَّشلا وأ َةَقاَّنلا ُهَيِطْعُي ْنأ لْثِم ؛(ِةَحيِرَمْلا» :ِةَيِشاَمْلِل ُلاَقُي اَمُك اَذَهَو

 .هّْيَلِإ اَهُديِعُي مت اَهَنب
 مضت

 .(١ةهمملال) هوحتب ملسم هاور )غ0(



 ميعاد دوو سدطممو فرم قعر و6 نقار . نما رك 0 مع
 .هْيلإ اهديعي مث اهنكسيل هراد هريعي نأ وهو ءةيراعلا سنج نم ّوهَو
 .دتلإ انيمي مث اهراقق تكريإ هاك ةقيفي انآ َوْعَو :ةرهلطلا ذاقفا ني 0 لا تاو صم سما ردك هر فاو ةظروم هوا 88 ناقير 5 عه عم

]:55- /[ 

 ّلَحَم َدْنِع هيت ٌنْيَك ٍلُجَّرلا ىَلَع ُهَل ٌنوُكي ِةّيِلِماَجْلا يف ُلُجَّرلا ناك م9
 يف ُنيِدَمْلا ُهَداَز اّلِإَو ُهاَضَق ْنِإَف ءَيِبْرُت ْنَأ اَمِإَو َيِضْقَت ْنَأ اّمإ :ُهَل ُلوُقَيَك لجألا

 ءلَجأ ىَلِإ ُهْنِم َرَتكأب َلاَمْلا َعاَب دق ُنوُكَيَف ءلَجأْلا يِف ُميِرَكْلا ُهَداَرَو ِءِلاَمْلا

 . "0لاَمْلا سرب اّلإ اوُيِلاَطُي ال ْنَأ اوُباَت اَذِإ هللا مُهَرَمَأ

 مُهَلَو هللا َنوُعِداَخُي مُهّنِكَل :ةيِلِاَجْلا لْهَأ ُهُدِصْقَت ام َنوُدِصُقَي ِلَيِحْلا ُلْهَأَو
 :ٌقرط

 . ""اَدْقَت َكِلَذ نِم َّلَكأِب اَهُعاَتبي َمُث لجأ ىَلِإ َةَعْلّسلا ُهَعيبُي ْنَأ :اًهُدَحأ

 ٍتوُناَح ٍبِحاَص ىلإ اَيَنَأ مث ةّيوَبرلا ٍةَلَماَعُمْلا ىَلَع اَمَمَنا اَذِإ َكِلَدَكَو
 0 5 ”7يطْغُمْلا ُهاَرَئْشاَف ءِلاَمْلا ٍرْدَقب اَعاَتَم ُهْنِم ٍناَبْلظَي

 و
2 

 . َكِلَذ نِم ّلَكأب ٍتوُناَحْلا ٍبِحاَص ىلإ ُهَداَعَأ م

 .َكَِذ ٍرْيَغ وأ ٍةَراَجِإ وأ ْيَب يف ٌةاَباَحُم ضْرَقْلا ىَلِإ اًمَض اَذِإ َكِيَذَكَو
 ]54/ ٠*4 -4١:[

 َكِْذ نِم ّلَفأِب يِرَتْشُمْلا نِم اَهاَرَتْشاَو لجأ ىَلِإ َةَعْلّسلا َعاَب اّذِإ

 يِبأَك ِءاَمَلُعْلا رَثْكَأ َدْنِع ِةَرَئاَج ُرْيَغ َِهَو «هقتيِعْلا ُةَلأْسَم» :ىَكَسُت ِهِذَهَف :اّلاَح

 4( ةينيزُم رثنُك نإ اي نو َقَي ام اوُرََو هلل اوُقَتأ اوما ترآللا اَهيآَيط :هلؤق يف 0
 .تايآلا رخآ ىلإ [؟1/8 :ةرقبلا]

 .نئادلا وهو (9) .ةنيعلا عيب وه اذه (0)



 ُهْنَرك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ا
 22222222222222 70022227277277 الئ

 سابع ٍنئاَ َةَضْئاَعك ٍةَباَحَّصلا نَع ُروُنأَمْلا َوُهَو .ْمِهِرْيَغَو دَمْحَأَو ِكِلاَمَو َةَقبْنَح

 تيَرَت رثشأ مث لجأ ىلإ تعيب ةزيرع نع نيش نمائع نا إف «يالاع نب نتنأز

 . ةَريِرَح امُهَنُي ْتَلَخَد َمِهاَرَدِ مِهاَرَد :َلاَقَف ءَلَكأب

 ءاَهب َرِجَنيِل اَيِرَتَْي َةَراَتَو ءاَهب َعِفَْنَيِل ةَعلْسلا يِركْشَي َةَراَت َيِرَْشُمْلا نإ
 0 َمِهاَرَد ّدخَأ الإ ُهُدوُصْمَم ُنوُكَي الل َةَراَتَو ءَنيِمِلْسُمْلا ٍِقاَمَئاب ٍناَرْئاَج ٍناَذَهَ

 ُهدوصْمَمَف ءدُقنب ٍقوسلا يِف اًهْعيِبَي مث 0 0 م 2م و - 2 0 م 4 5256 2

 اَمُهسَكْوأ ُهَلَق» :ِةَعِنَب يِف ٍنْيتعَِب عاب نَمِل َلاَ ُهّنَأ لي ْيِنلا نع ِنَئّسلا يِفَو
 َوُهَو ٌُسكْؤألا اّلإ ُهَل اَمَك ءُعاَتبي ذآ ل

 [447- 53 ايران أ ُلَكَأْلا ُنَمّتلا

 اَمَل اَاَدَمْلا َلِبَك يِذَّلا ٍلِماَعْلا ةيبتللا ِنْبا يِف - هلي ْئبّنلا َلاَق /555؟]
 اَم ىَلَع ل يلا ُهَبَساَح َعَجَر اًمَلَك اَياَدَه ِهْبَلِإ ّيِدْهأَك ِتاَفَدَّصلا ىَلَع ُهَلَمْعَتْسا

 :- ه5 يتلا َلاَمَك «يل َيِدْمأ اَذَعَو ْمُكَل اذَه :ةيبتللا يبا َلاَقَك . . يطغأَ لت
 يِدْمَأ اَذَمَو ْمُكَل اَذَه :ُلوُقَيَف هللا اَناَّلَو كي لدفلا ىلع ليتل رخل لاب ام

 ىَلَع يََيُم . .«؟ال مأ هْبلإ ى دهب رطب نو هببأ تِذَب يف دَعَن الأ ءيل

 َلِعْج ِهتَياَلو لجأل ِهْيَلِإ اْوَدْهَأَو ُهْوطعَأ اَمَنِإ َنوُدْهُمْلا َنوظْعُمْلا َناَك اّمَلَ

 ْمَلَو ضيق ْمِهِلاَوْمَأ ٍبّبَسِب ُهنَأِل ؛ِتاَفَدَّصلا 0 00 لاَمْلا ةلْمج نم َكِلَذ

 0-5200 ُهَضَبَق يِذَّلا ُلِماَعْلا هب صحي

 )١( دواد وبأ هاور )071551.

 )0( ملسمو «(57755) يراخبلا )1875(.



 (فرصلا)
 دحأب ةقفانلا سولفلا فرص يف ضباقتلاو لولحلا طرتشي ال /5554]

 [5:/18 كردتسملا] .دمحأ نع ةياور وهو «نيدقنلا

 ءاَقَّتلاَو ُلوُلَحْلا اًهيِف ُطَرَتْشُي لَه :ِةَفِفاَنلا ِسوُلُمْلاِب ٍةَّضِفْلا ُعْبَب 7555ه ]
 >ض

 0 نع ٍناَتْياَوِر امه ِناَلْوَق هيف ؟ريزاندلاب مِجاَرَدلا ٍفرَصَك

 َّنِإَف ؛ِفْرَّصلا ٍسْنِج نِم اذه َّنِإَف ؛ِضْباَقَتلاَو ٍلوُلُحْلا نِم َّدُب ال :اَمُهاَدْحِ
 . اًنْرَص ٍناَمْنَأْلا سْنِجِب اَهُعْيَي ُنوُكَيَف َناَمْنأْلا ُهِبْشُت َةَِفاَلا َسوْلُمْلا

 ِبَمَّذلا سْنِج يف ٌرْبَتْعُم َكِلَد َّنِإَف ءُضُْباَقَتلاَو ُلوُلُحْلا اَرَتْشُي ال : ٌةَيِناَئلاَو

 سوقا ٍفاَلِخِب ؛اًروُسْكَم َناَك وأ اَْرَص َناك وأ اَنَمَث َناك ٌءاَوَس ءِةَّضِفْلاَو

 .اَهَل ٌةَضِراَع ةينمثلاو ءٍضوُرُعْلا ِباَب نم ٍلْصأْلا يِف َيِه َسوُنُفْلا َنأِلَو
]:554/59[ 

 ْمَأ ُكوُلُحْلا اًهيِف طَرَتُْي 4 لَه :مِهاَرَّتلاٍةَمِفانل ِسوُلُفْلا ُفْرَص #6
 اَهْيَلَع ُبِلْمَي َةَمِفاَنلا َنسوُلُمْلا َّنِإَ ؛ 230كإَو نِم ُعْنَمْلا ”ولنألا ب ؟اسلا اف: روت

 . سائلا ٍلاَوْمَأ َراَيْعِم ٌلَعْجْتَو ءِناَمْنَأْلا ْمُكَح

 يف ٍلْدَعْلا ٍةَمِِقِب َُنوُكَت اَسوُنُف مُهَل َبِرْصَي نأ ٍناَطْلُسلِل يِفَبنَي اَدَهِلَو
 [434--5] . ْمُهَل ملظ ِرْيَغ نم ْمِهِتاَلَماَعُم

 يبأ نع ربلا دبع نبا هاكحو ."زاج امهتمذ يف اًنيد افرطصا اذإ 6559 ]|

 ١8/4[ كردتسملا] .دمحأ هيلع صن امل اًقالخ كلامو ةفينح

 .اهيف أسنلا نم :يأ )١(

 .مدقت امك )١189( تارايتخالا يف هك يلعبلا هلقن ام فلاخي اذهو ءانه هررق ام اذهو

 هلوق نم رهظأ عنملاب هّلوقو :تارايتخالا ىلع هتيشاح يف هك نيميثع نبا ةماّلعلا لاق
 .هليلعت ةوقل ؛زاوجلاب

 .ّضوُبْمَم ِةَمَّذلا يف اَم َّنأل ()



 و مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ب
 تت ت7 تت >- حس سلسل 4

 انخيش اهرقأو «برح راد يف (ابرلا) مرحي ال :ةياور زجوملا يف 75554]

 [4:/18 كردتسملا] .اهرهاظ ىلع

2 2005 

 (قروتلا مكحو رسعملا راظنإ بوجو)
 َناَك نِإَو ءُهَيْفَوُي ْنَأ ِهْيَلَع َبَجَو اًرِسوُم َناَك ْنِإَف :ّنْيَد ِهْيَلَع َناَك نم 7558|

 ا اَلَو ٍةَلَماَعُم ِهْيَلَع ُهّبْلَك ُروُجَي اَلَو ةُراَظْنِإ َبَجَو اًرِسْعُم

 ٍةَعْلسلاِب َءاَفِتْناإلا يِرَتْشَعْلا ٌدْصَق َناَك ْنِإَف :َءاَدِتْبا ٍلَجأ ىلإ عيبا اآَو

 . حاملا ِهْجَوْلا ىَلَع َناَك اّذِإ راج اًهيِف َةَراَجّتلاَو

 ٍقوُسلا يِف اَهُعيِبَيَو ٍةَْلجَوُم ٍةئاِمِب يِرَتْشَيَف مِماَرْلا هُدوُصْفَم ناك ْنِإ اّمَأَ
 ىَمَسُي اَذَهَو «2"!ِءاَمَلْعْلا يَلْوَق ِرَهْظَأ يف ُهْنَع َيِهْنَم ٌموُمْلَم اَذَهَك :َةَلاَح َنيِعْبَسِ
 [م.»_ "05/5981 .  اًبولا ةيحأ ُقُْوَوّتلا : هيي ِزيَِعْلا ٍدْبَع ُنْب ُرَمُْع َلاَق ««4ُقُرَوَتلا»

 : عاوأ ِةَثاََن ىَلَع يِرمْشُمْلا
 ِسْبْللاَو ٍبْرُشلاَو لكألل اهب ُمِفَتْنَي َةَعْلّسلا ُهْدوُصْقَم َنوُكَي ْنَأ :اًمُدَحَأ

 ْ . َكِلُذ ٍرْيَغَو ٍبوُكرلاَو

 .اًهيِف َةَراَجّتلا ُهدوُصْفَم َنوُكَي ْنَأ :يِناَنلاَو

 . عاَمْجِلاَو ةَنُسلاَو ٍباَتِكْلاب ٍناَرئاَج ٍناَعْوَن ٍناَذ
٠ ١١ 1 3 

 ْمَل اًرَطْصُم يِرَتْشُمْلا َناَك اًذِإك قِّيِعْرَّشلا ٍطوُرُشلا ٍَةاَعاَرُم نِم َّدُب ال ْنِكَل

 ُهَذِجَي ال ماَعط نرتشما ىلإ ناشنإلا شن نأ لكي ؛ لْثمْلا ٍةَميِقِ لإ َعاَبُي ْنَأ ْرْجي

 َرَئكأب اَّلِ ا او ا دا ل سس
٠ 

 ِبْلَقْلاِ ُهُماَرْلإ ُروُجَي اَلَو ُهُراَظْنِإ ُبِجَي ُهَّنِإَف :اًرِسْعُم َناَكَو ِهْيَلَع ُنْيّدلا لح اَذِإ ا لاق )١(

 (488/19) .َنيِمِلْسُمْلا ٍقاَقَناب هْيَلَع

 )1١9/ ِءاَمَلُعْلا ْيَلْوَق ٍرَهْظَأ يِف ٌهوُرُكَم :لاقو 24007 /19) ُهُتَماَرَك ىَوْقَأْلاَو :اهنع خيشلا لاقو (7)
 .(571/59) :كلذك رظني 70



 ١ تاتك
 ير زا ت1 2 ل ا دع

 اّلِإ ِهْيَلَع ْبَِي ْمَل ُهاَيِإ ءاَطْعَأ اَذَِو «لْثِمْلا ٍةَميِقِب ِهِراَييخا رْيَعب ب ُهَّذُحَأَي نأ يرَئْشُمْلِلَ

 نم طش ذخاي لخلاف لعألا كلت ىلإ ةعيقلاب عا هادف 3 )ا هما

 ءايك اهي يفي الم َمهاَر وب ُديِري آمن يرتشملا َنوُكَي ْنَأ : ُتِلاَقلا ُعْونلا

 : لجأ ىلإ َنيِرْشِعَو ةئامب َةَئاِمْلا اُلَتَم ُهّيِطْعُي ْنَأ ىَلَع ِناَِفَتَيَف ءاَكْيَش اهب ىَرَتْشاَو

 .(َةَعْبَب يِف ِناَتَعْيَب» َوُهَف :ِهْيلِإ ةعلسلا َديِعي نأ ىَلَع اًقَمَتا ٍنِإَف - بحا

 .َكِلَذَكَ :ِْيلإ ُداَعُت َّمُث َةَعْلّسلا ُهْنِم يِرتْشَي اعلام اَلَحْدَأ نإَو - ب
 .هللك# لا ُهْنَع ىَهَن دَقَو ءَكِلَذَكَك :ُهَصَرْفَأَو ُهَعاَب نِإَو - ج وعمر وام م5

 ةئاوب اَهيَِثْشَي ب :رحخآ عضؤم يف اهي ةعلشلا ٌذْعَأَي يرتشُمْلا ناك نِإَو

 اًهيِفَو قا نما :ت َهَسَن ِهَْهَف : َمِهاَرَد ىلإ جالا لجأل َنيِعْبَسب اَهُعِِبيَو

 َلاَق امك ءاَبّرلا لضأ اَهّنَأَو ءاَهْنَع َيِهْنَم ُهّنَأ اًضْيَأ ىَوْقَأْلاَو ِءاَمَلُعْلا َنْيَب ٌعاَرِن
 [ه.١٠  ؛ةة/59] . ةريَغو ِزيِزَعْلا ٍدْبَع ُنْب ُرَمُع َكِلَذ وعورم< ع

 َبَجَو اّبِجاَو امَح َناك نَِ ُهْنَع ٌرِيغَأ اَمِ ُهُتَبَلاَطُم ٌروُجَي ا :ٌرِسْعُمْلا 75581]

 لا . ِهِلاَم ي نسي هلا تلا نأ كي ةيوَبر َةَلَماَعُم َناَك نِإَو «وب ُهُراَظْنِ

2 25 

 (؟هينجب يوبرلا عيب يف لضافتلا زوجي ىتم)

 ؟اَِضاَقَتُم ِةَسوُشْعَمْلا ٍةّضِفلاب َةّضِفْلا عْيَب نَع :َلْيْسَو 2555 ]
 يف ٍةَصِلاَخْلا ٍةَّضِفْلا ٍرْدَقِب اًمِهِدَحَأ يِف ُةَصِلاَخْلا ُةَّضِفْلا تَناَك اَذِإ :َباَجَأَك

 0 َكِلَذ ُرْدَ َمِلُم دّقَو ءُبَمْذَي ُساَحُئلاَو ُةَدوُصْقَمْلا َيِهَو ىَرخألا

 .ِءاَمَلْعْلا يَلْوَق ٍدَحَأ يِف ُروُجَي اَذَهَق :ِداَهِتجاِلاَو

 .لاحلا نمثلا ىلع ةدايز ذخأي :يأ )١(



 2 مالسإلا خيش لئاسرو 8قواتف بيرقت "نع

 تتح خت ص تحج_د د مبا ا461نيج

 ٍريِسَي ِءْيَسِب ٍةَسوُسْعَمْلا ةّضِفْلا نِم َرَكْكَأ ٌةَدَرْفُمْلا ٌهَّضِفْلا تناك اّذِإ َكِلَذَكَو

 . ِءاَمَلْعْلا يَلْوَق ٍرَهْظَأ يِف ُروُجَي اََهَك :ٍساَحْنلا ٍرْذِقب

 ال ُهَّنِإَك : ةَدَرْفُمْلا نِم َرّثكَأ ُةَّسوُسْعَمْلا ٌةَّضِفْلا تناك اًذإ اّمَأَو

 مارلي ٍةّيِجْنِرُف ذاْلا سي 0 ا - َلِيْسَو 75545 ]

 ُهَضِف لب ؛ِبْرّصلا ِةَنْؤُمِب ُموُقَي ال ٌريِسَي اَمُهَنْيَب َتْواَعَتل | نأ ملعْلا َّعَم ءةّيماَلْسِْل

 7 ْمَأ اَمُهَنْيَب ُةَصِباَمُمْلا 1 لع ٌرتْكأ مِه ِهاَرَّدلا ِهِذَه

 ةهقرراوخلاو :ئاكجلفلا يل وك ٍرَهظَأ يِف ُروُجَت ُةَضَِباَقُمْلا ِهِذَه :تاَجأت

 :ةناَلَث لب ؟ِناَذَحْأَم

 [غها١/؟9ؤ] .زوجي

 ةطفلاَو : ةضلاخ ةمقكلكو باك همم ةضفلا ولعن

 . 905[ ساحشلاب ٌةَنوُرْفَمْلا

 ٌةَضِفْلاَف :َةَصِلاَخْلا مِماَرَّدلا نِ اَلَثَم َنيِعْبَسِي ِهْذَه نم ممر ُهَئاِم عيب اذ

 ىَلَع راج ِساَحْشلا ِءاّرِإِب ٍةَّضِفْلا ةَداّيِز َلعُج اذ ؛َنيِعْبَس نم لَك ٍةئاملا يف ينل
 فوضع دلل ةلاكم نورك نيذلا ءاكلشلا يَ ٍدَحَأ

 ناك اَذِإ ٍهِيْنِجِب + ايوازلا خب دقو يووم ذك لاش يني ارق قيزلاو 2 يب 6مم ريم اس

 اذ ةقلضلا نأ مهني ةفرظ ةللغدك د ٍهِسْنِج ٍرْيَغ نِم اًمِهِدَحُأ َّعَم وأ اَمُهَعَم

 .ًةفيِعَض ُهَلِع هِذَعَو ِةَمِقْلاب اَمِهْيَلَع ُنَمَّنلا َمَسَْلا ِنْيَِلَْحُم ٍنْيَضَوِع ىَلَع ْثَلَمَتْشا
 يف مَمْرِد فْلُأ َعيِبَي ْنأِب ءاَبرلا ىَلِإ َةَعيِرَذ َكِلَذ ْنْوَك ْمِهِرَتْك دنع ُحيِحَصلاَ

 َكِلَّذ ُرُوَجي اَمَك «سيكْلا ٍةَلَباَقُم يف َةَدِك َدِئاَرلا فلألا ّلَعَجَيَو مَمْرِد ْيَمْلأب « سيك

 .ةَفيَح يبأ ٍباَحْصْأ نم و وجم نم

 َمِهاَّرَدِب ّمِهاَرَك ٌعْيَب ةوضقملا نأل ةٌدوَجَي ال هنأ اَذَه لثِم يِف ٌباَوَّصلاَو

 ْمَل ٍةَعاَتّصلا لجأل اَهْنِم َرَثُكأ ٍةَّضِفِب ٌةَعوُنْصَمْلا ُهَّضِقْلا ُتَعِيِب اَذِإَو :رخآ عضوم يف خيشلا لاق )١(

 (151/19) .ْرْجَي



 8كوب ل 1 1

 لك هّيلإ لُْسَوتلا َءّرَح كلذ ٌدوْسْفَمْلا ناك تكف :ةكضاَنْتم
 . ِتاّيْئلاب

 يلا ٍةَداَلِقْلا ّلْثِم ؛اًصْرَحَح ُصَرْخُي لي ؛ٌيوَبْرلا ُراَدْقِم ْمَلْعُي ْمَل اّذِإ َكِلَذَكَ

 ىّنَح ٌعاَبُت اَل» : ّيِبّنلا َلاَقَف ءِبَمَّدي نْلَعُم ُرَرَح اَهيِفَو نينح َّمْوَي تَعيِ
 ِبَمَّذلا َكِلَذ نِم َرَثْكَأ ِرَرَكْلا ُبَمَد َناَك ْتَّلِصُف امل َةَداَكِقْلا َكْلِي َّنِإَف .20َلِصْفَت

 هِلِْم ٍبَمَل اَبَمَد َعاَب دق ُنوُكَيف ٍنوُرْفَمْلا ٍبعَّذلا نم َصَقْنأ َنوُكَي نأ ُروُجَي
 .ٌروُجَي ال اَذَهَو ِزَرَح َةَداَيِزَو

 َناَكَو اًهِلْنِم َمِهاَرَدِب َمِهاَرَد َعْيَب ُدوُصْعَمْلا َناَك اًذِإَف :ٌدخأملا َمِلُع اَذِإَو

 ُنوُكَت ُتْيَحِب ِ؛ِةَشوُشْعَمْلاِب ٍةَصِلاَخْلا مِهاَرَّدلا يِف اَمَك ٍطوُلُخَمْلا نم َرثكأ ُدَرْفُمْلا

 ٌسْيَل ذإ ؛ْيَش اًبرلا ِةَدَسْفَم نم اَذَه يِف نُكَي ْمَل : اللا ِةَلَباَقُم يِ ُةداَيْرلا

 َكِلَذ هيف َنوُكَي ْنَأ ُلِمَتْحَي اَمِب َوُه اَلَو ءاَهْنِم َرثُكَأ َمِهاَرَدِب َمِهاَرَد َعْيَب ُدوُصْقَمْلا

 . ٌتْواَمَّتلا ٌروُجَيَف

 ٍليِبَس ىَلَع يِوَبرلاِب ّيِوَبْرلا ُعْبَب ٌروُجَي :ُلوُقَي نَم ٌدََحَأَم :يناّكلا ُذَحْأَمْلا

 ُلوُقَي اَمُك ُنْرَوْلا وأ ُلْيكْلا َرّذَعَ اَذإ َكِلَذ ىَلِإ ٍةَجاَحْلا َدْنِع ٍصْرَحْلاَو يّرَحنلا
 يف ُهّنَسلا ِهِب ٌتَضَم اَمَك اًهِصْرَحِب اًياَرَعْلا عْيَب يِف دّمْحَأَو ُيِعفاَّملاَو ُكِلاَم َكِلَذ

 .ةجاَحْلا لجأ اًصْرحح لاب بلا يب ِزاَوَج
 هه سس سو عنج 5 2 م : رخل عك ع 7 ره
 .هريغو دمحأ ِبَهْذَم يِف ٍلاَوقألا ٍدححأ يِف راَمثلا لك يِف كلذ زوجيو

 وأ ٍلْيَكْلاِب مْلِعْلا َماَقَم ٍداَهِتْجاِلاَو يّرَحّنلا ٍةَماَقِي ْتَضَم دق ُهَنُسلا تناك اَّذِإَ

 ٍةَسوُشْعَمْلا مِهاَرَّدلا ِِذَه عْبَب ىَلِإ َنوُجاَتَْي َساّنلا َّنأ ٌموُلْعَمَف :ِةَجاَحْلا َدْنِع ِنْرَوْلا
 ٍراَبْخَأَو ٍبْرَّصلا ٍلْهَأ ٍراَبْعَأب ٍةَّضِفْلا نِم اَهِبِف ام َراَدْقِم اوُقَرَع دَكَو ءِةَصِلاَحْلا ِِذَهِب توام 1 0 ل ل ا غرس ضمت فق نيالا

 ْمَلَك ٍقّضِفْلا نم اَهيِف اَم َرْدَق َفَرَعَو «َمِهاَرَّدلا ِهِذَه َكَبَس نَمِ ْمِهِرْيَعَو ِةَمِراَيَّصلا

 .(1591) ملسم هاور (1)



 ُهْنَأك مالسإلا خيش لئاسرو قواتق بيرقت ا
 022272222222222 22222227 2 تت بكا ا

 َرخأ 0 سك 0 0 010 هِيَ مُهُدوُصْعَم 3 مُهَو 0

 .ٍةَدِئاَر ٍةَّضِف

 مِهِراَيحا ِرْيَغ نِم ٌةَصِلاَح ٌةَّضِف َمهاَرَدلا و ٍهِذَه مُهَل ُبِرْضَي نَم اوُدَجَو ولو
 ُهَنوُذُحأَي امي َنوُعِفَتْنَي مُهَق ترج ُهوطْقَأَو َكِلَّذ اوُلَعَمَل ْمِهِدالِ يف ىَقِبَت ثيحب

 انذعأ اة ةَضئاَصْلا تاَيْذأ كِلْذَكَو ءَكِيَذِب نورَرْضَيي 1و ةَضِلاَخْلا مِهاَرّلا نم

 .َنوُردَضَكي ا َكِلَذِب َنوُعْفَتَْي مُهَق را ِهْله

 ٍلْخَأ نم هيف اَمِل َمُرَح اَمّنِإ ايلا َّنأ :َوُهَو َراَوَجْلا ني تلا ٌذَحَأَم» اَذَه

 نم لك َّناَك اَذِإَو ءِرَرّضلا نِم هيف اَمِ رعت يافا هش : ملك كو ءرختل

 َناَك :ٌحاَمْحُم هل ع 0 َعَمْنأ ةَضِباَقُم ضم ِنْيَضِباَقَتُمْلا

 . اًمُهْيَلَع ٌةّرَضَم َذَم َكِلَّذ نِم ُعْنَمْلاَو ءاَهْيَلِ 0 انُهَل ًةَحَلْصَم ةَحَلْصَم َكِلُذ

 [غهم :ه١/59]

 َعَم وأ اَمُهَعَمَو ِهِيْنِجِ د رام هل
 ل ءاَمهِسْنِج ٍرْيَغ نِم اًمِه ٍدحأ

 ل ل امك اًقلظم- منملا فاه

 ال ا ياس ري رتل عورتا 3 َنوُكَي نأ لس ب ُقْرَمْلا :ُتِلاَثلاَو

 , ع ٍروُهْشَمْلا يف كيو كلام ُبَهْذَم اَذَعَو :نوكي

 + اهي ٌءاَس وأ 20 ىوتلا و دتَم اذنك وأ :ةئوكب اوت ىف ايت تاب اذا 7 هَ

 .اًمُهَدْنِع 32 روع هن :كق ريكو نتي را :ٌنبل اهيف سي وا

 )١( يف امك خيشلا هحجر يذلا وهو )557/79(.

 يف تدجوو «(ىونب) ىلع ٌةفوطعم' ةلمجلا نأل ؟ (ىونلا عوزنم رمت وأ) :ةرابعلا باوص لعل قفز

 .«ىونلا عوزنم ٍرمتب وأ» :ظفلب (145/1) مالسإلا خيشل «ةبوجألاو لئاسملا» : بائتك



 َرْيَغ اَعَبَت َناَك نِإَو زج مل دا اتتل سلخ ىرارلا قب ةذضق ناك مق

 , "20كلعلاب َكِلَذ ٌرْدَقُي ُهْنَأك ُكِلاَمَو راج ٍدوُصُقَم

 َكِلَذ نق ٌريِسَي ٌريِعَش اًهيِف ٍةَطْنحِب ٌريِسَي ٌريِعَش اَهيِف َةطْنِح َعاَب اَذِإ اًدَكَمَ
 .ٍروُهْمَجْلا َدْنِع ُروُجَي

 ٍدوُضْفَم ُرْيَغ ّنْْغْلا َّنِإَف ٠ ءاَهِسْنِجِب ّنْشِغ اًهيِف يتلا م َمهاَرلا عَ اًذِإ َكِلَّذَكَو

 50 5 ضل ٍةّضِفْلا 0 0

 7 و 1 ال نأ ل تحشاو 5 ٍساَحُنَو

 [:ه8- 7 3]

 اًسوُلُق اًِضْعَب نَع يِفوُتَو َمِهاَرَدِب ُم ٌعيِبَت َةَعاَمَج نَع : ليسَ ةفلنلا|

 ؟ىَمَسُمْلا ِنمّتلاب مثلا نع دي م باح رع م2 22
 اًسوُلُف اَوَقْوَأ اَذِإَو «عِئاَبْلا ىضرب اّلِإ اًسوُنُق اوُقَوُي ْنَأ مُهَل َسْبَل تأ

 _ :عاولأ ٍةملَت ىلإ خيشلا اهمسقو (1)
 ْمضَيَو ءاَلِضاَفَتُم بهذي ٍبَهَذ ُْيَب وأ ءاَلِضاَفَتُم ٍةَّضِفِب ٍةَّضِف َعْنب ُدوُصْنَمْلا َنوُكَي ْنأ :اًمُدَحأ

 م لج هين ريع ني صقلألا ىلإ
 د اًدوُصُقَم َسِيل ام ٍضَرَعْلا يِفَو اًمِهِدَحأب ٍضَرَع بد اًَمِهِدَحَأ عيب : ةوصْفَمْلا نركب نأ : يِناّثلاَو

 ترض معا ناقتي ِهِفْفَس يِفَو اًمفلعأب + نافع يي وأ 4 اًمِيِدَحَأب ب جالّسلا ِعْيَب لِْم

 .ُباَوَّصلا رهو ءاتكفلا رككأ دنج دوخي اَذَهَف : . .َكِلَذَك

 ُهاَوَر يِذّلا ُتيِدَحْلا َكِلَذ َعَم ءاج دَقَو ءاَعَبت ْيبْلا يف اَهِحاَلَص ٌّوُدُب َلَْك ةَرمَثلا ُلوُحُد 8 امك
 .«ٌاَعمْلا طرت نأ اّلإ ابل لامك لَم ُهَلَو هَل اَدْبَع عاب نمد : اًعوُهرم ٌمِلْسُم
 : ريك ٌةَّضِف وأ ٌبَهَذ حالّسلا ىَلَع َنوُكَي نأ ُلْثِم ؛اًدوُصْقَم ِنْيرْمأْلا الك َنوُكي ْنأ : ُتِلاَكلاَو
 .ٌرِئاَج ُهْنَأ ُرَهَظَأْلاَو َروُهْشَم ٌعاَرِن هيِفَ :َكِلَذ نِم َرَثُكأب َعِيِبَو ٍراَدْقِمْلا َموُلْعَم َناَك اَذإ اَذَهَق
 (150 - :5*/؟9)



 ُهْنَأك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت و
 قل زر 2227 7 7ربب7للا ل 777لا 27 72 77صطصتخ 08

 امل َرَمُع َنْب هللا َدْبَع دبع 45 لا َرمأ امك ِِقاَولا ٍرعْسلا الإ اَهوَُوُي نأ ل

 :َلاَقُف ةتقنلا يِضَْقَنَو ٍقِرَوْلاِب مم ٌيِنَو َقِرَوْلا يِضَمْقَنَو ٍبَهّذلاب ُم + ٌعيِبَ اَنِإ : 00 لاَ

 . 20ش اًمُكَنيَب َسْبْلَو اَمُكْقَرَمْفا اذا هي وي رعسب هب هب َسْأَب الد
9 

 ْنأ ىَلَع ِقاَمّتاِلاَك َناَك :ِهِتَميِف نِم َرتكأ اَمُهُّدَحَأ َىَفَوُي ْنأ ىَلَع اَمَمّنا اًذِإَ 515 12 هركشهلا2 كج 2 5 0 ل
 هو ه5 و 57 ٠ ه ممول عقر

 [228- 0 5] و نِم ِةَداّيّرلا يفالخب ءدِسْنِج نِم هنم َرْثْكَأ هْنَع َيْفَوي

 ان دن د

 ٌهَرَضَمْلا ٌبِجوُيَو ٍةَحِجاَّرلا حِلاَصَمْلا نَع ىَهْنَي ال ٌعِراَّشلا
 . عْرَّشلا ٍلوُصَأ نم َكِلَذ فرت دق اَمُك «ةَحوُجْرَمْلا

 َمِاَرك ُهَضِرُْي ْنأ َرْهَو ءٍضِرْفُمْلا نم "73جتْفَسلا» لَ نَم نأ امك اَذَعَو
 دلي ىلإ َمِهاَرك لح ُهْضَرْع ٌضِرْفْمْلا نوحي نأ لم ءرخآ دب يف هني اهيفؤتسَي
 0 ةدكبلا فلل يف مارق هل ُضرَتْفْمْلاَو َنَخآ

 - َةَقَرَو :يأ - َةَجَتفْس ُهَل ُبْتْكَيَو ءٍضِرُْمْلا َمهاَرَد ِدَلَب يف ُهْنِم ُضِرَْيَم «ٍضِرْفمْلا
 ” وامل ْيَلوَق ْحَصَأ يف ُروُجَي اذَهَف ءٍضرَتْفُمْلا مِهاَرَد ِدّلَب ىَلِإ

 ابر ناك َةَعَمَْم ّرَج اّذِإ ٌضْرَقْلاَو هَةَعَمْنَم ٌرجَج ٌضْرَم ُهنِل ؛ُْنَع ىَقْنُي : لبق

 همهاَرك لَ ىلإ يتيرلطلا رح نب ملا ىأَ َضيتْملا نأ هُراَوْلا حصا
 .يضارفالا اذه قم اممالكق «ضرتملا مارك دل ىلإ

 ىَهْنَي اَمّنِإَو يَ َنوُجاَتْحَيَو مُهُحِلْصُيَو َنماّنلا ُعَقْنَي اًمَع ىَهْنَي ا ٌعاّشلاَ

 [عغم5 260 /79] . هنع هللا مُهاَنْعَأ دَقَو ءْمُهُدِسْفُيَو مهرضَي اَمَع
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 ا و

 )١( دواد يبأ فيعض يف ينابلألا هفَّعضو «(75779)دمحأو ؛(4081) يئاسنلاو «(7704)دوادوبأهاور .

 ١ 1 .ضرقلا يف امك ءزاج طرش نود هقح نم رثكأ هداز ولف (؟)
 ِدَلَب يف لام رخآللو ءَّرَخآل الام َيِطْعُي ْنأ :ُةَجَتْفّسلا 0 طيحملا سوماقلا يف لاق ()

 .حتفلاب ُةَجَئْفَسلا :ُهّلْعِفو ءقيرطلا َنْمأ ُديِقَتْسَيَك مت ُهاَيإ ُهيْفَْبَف .يطغُملا



 را عيبلا باتك

 (ةتسلا فانصألا يف ابرلا ةلع)

 بَمَّذلا :ةَئْسلا ٍفاَنصَأْلا يِف ٍلْصاَّتلا مي ٍرْحَ ''”[ِةَلع] يِف اوُمَلَمْخا 7559 ]|

 ؟رَوْلاَ لْيكْلا َوُهَو ٌلُئاَمّتلا َوُه لَه :َحلمْلاَ ِرْمّثلاَو ِريِعَّشلاَو ةظتحبلاو َدْضُفْلاَو

 ؟ُهَحِلْصُي امو ِتوُقْلاَو معلا ّعَم 5 ُلُئاَمّتلاَر ةيقلا وه وأ ؟ُمُعَطلاَو ةينمثلا َوُه وأ

 .ٍةَروُهْسَم ِلا انثأ ىلع ؟لمتا ِدِرْوَم ىَلَع ٌروُصْفَم ْمُكَحْلاَو ِلْلعُم ُرْيَع ْيِهّنلا وأ

 .ُهْنَع ِتاَياَوُرلا ٍرّهْشَأ يِف دّمْحَأَو ةَيِزَح يبأ ُبَهْذَم : ُلّوَألاَو

 .ةَياَوِر يِف دَمْحَأَو ٌيِعِفاَّشلا ُلْوَق :يِناَنلاَو

 ِكِلاَم ُلْوَقَو ءِدَّمَحُم وُبَأ اَمَراَتحا ٍةَئِلاَت ٍةَياَوِر يِف دّمْحَأ ُلْوَق :ُتِلاَنلاَو
 .هِرْيَغ نِم ُحَجْرَأ ُكْوَقْلا اَذَهَو ءاَذَه نم بي ىلإ ِ

 هباَحْضْأَو دْواَد ُلوَق : ْعباَّرلاَو

 . لْضَمْلا ابر نِم ٍلْوَق ّلُك ىَلَع ظْرَش ٍسْنِجْلا يف ُداَحْناِلاَو
 مِهاَرَلاَو ٍريِئاَنَدلا يِف اَبّرلا ميِرْحَت ٍةَّنِع يِف ُماَلَكْلا :اَنُه ةوُصْفَمْلاَو

 5 ءاملعلا ةوفمَح ةلاق مَع ُنْرَوْلا اَل ةينمثلا َوُه َكِِلَذ يف َهّلِْلا نأ ٌُرَهْظَألاَو

 ٍنظُفْلاَو ٍريِرَحْلاَو ٍديِدَحْلاَو ٍصاَصّرلاَك ٍ؛ِتاَنوُرْوَمْلا ٍرِئاَس يِف ُلْضاَمَّتلا ُمُرْحَي
 ا

 ذأ ناقثألا نب ةرشفتل 2 يان كانو وف دقجلو وكفر
 َعاَمِْنالا ُدِصْقَي اَلَو ِلاَوْمأْلا ٍريِداَقَم اقم ةكرغم ىلإ اهب سوي ٍلاَومألِ اًراّيْعِم َنوُكَت

1١ 

 َدوُصْفَم ضِقاَنُت يتلا ٌةَراَجّتلا اَهِب َدِصُق :ٍلَجأ ىَلِإ ِضْعَبِب اَهُضْعَب عيب د ىَنَمُق

 [471 غال . ةينمثلا

 ه5

 .هب الإ ةرابعلا ميقتست الو .لصألا يف سيل نيتفوقعملا نيب ام )١(



 نك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ”ابوس

 تحت +777 د -_-_-_د-د دبس ت1س7٠إا ا١ؤ!؟يقح

 11( يقلب نيّدلا عيب مكح)

 ِنَمَّثلا َكِلَذ نع َعِئاَبْلا ّضّوع ّم ّمُث ٍلَجَأ ىَلِإ ِنَمَثِب اًحْمَق ىَرَتْش ١ اَذِإ 744

 .نيدملا ةمذ يف ةقحتسملا لاومألا وأ «ةلجؤملا لاومألا :نيّدلاب دصقي )١(

 .نافدارتُم امهنأو :ئلاكلاب ئلاكلا عيب وه نيدلاب نيدلا عيب ّنأ ىلإ ءاملعلا روهمج بهذ دقو

 .عومجملاو اا يتاساكلل «عئانصلا عئادبو مو /م ينانيغرملل «ةيادهلا :رظني

 «.(:5/5) يوادرملل «فاصنإلاو )٠١5/5(« ةمادق نبال «ينغملاو ل( /9) يوونلل

 . 07737 /5) ربلا دبع نبال «يفاكلاو

 امهنيب نأو «ضبقي ال يذلا رخؤملا وه ئلاكلاب ئلاكلا نأ ىلإ مّيقلا نبا ةماّلعلا بهذو

 .نيفدارتم اسيلف «نيدلاب نيدلا عيب عاونأ نم ٌعون ئلاكلاب ئلاكلا عيب نأو ءاًصوصخو اًمومع
 .١٠07/؟) نيعقوملا مالعأ

 :نيدلاب نيدلا عيب روص

 امك نيدلاب امهنيب لماعتلا نادقاعتملا ئدتبي نأ وهو ءءادتبا نيدلاب نيدلا عيب :ىلوألا ةروصلا
 .لاملا سأر ملسي مل اذإ ملسلا يف

 اًئيش ءرملا يرتشي نأك «كلذك رخؤم نيدب ةمذلا يف اًنباث نكي مل رخؤم نيد عيب :وه وأ

 .لجؤم ةمذلا يف فوصوم نمثب لجأ ىلإ ةمذلا يف اًنوصوم
 عيب نم عونلا اذه  ىلاعت هللا امهمحر مّيقلا نبا هذيملتو ةيميت نبا مالسإلا خيش 5 ىمس دقو

 ئلاكلاب ئلاكلا عيبب هيمسي مّيقلا نبا ةمالعلا نأ امك «بجاولاب بجاولا عيبب قيدلاب نيدلا
 عيب نم ةروصلا هذه يف رصحني ثيدحلا يف هنع يهنملا ئلاكلاب ئلاكلا عيب نأ ىريو ءاًضيأ
 .طقف نيدلاب نيدلا

 .«نيفرطلا نم لجؤملا فلسلاك» :هلوقب ةيميت نبا مالسإلا خيش هل لثم دقو
 .(/؟) نيعقوملا مالعأو «(7570ص) ةيميت نبال ءدقعلا ةيرظن :رظني

 .كلذك مولعم نمثب هتمذ يف اًقوصوم زرألا نم اًرادقم هعاب ول امكو

 نباو دمحأ مامإلا كلذ لقن امك «ءادتبا نيدلاب نيدلا عيب ميرحت ىلع عامجإلا يك دقو
 .ىلاعت هللا مهمحر ةيميت نباو دشر نياو رذنملا

 .- ىلاعت هللا مهمحر - مّيقلا نباو ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق هبو

 ةيرظنو ؛(54/7١؟) دشر نبال ءدهتجملا ةيادبو )١١5/5(« ةمادق نبال «ءىنغملا :رظني

 .(77 0 ص) ةيميت نبال ءدقعلا
 اذك رهش ىلإ اذك ةفصب يتمذ يف اًبوث ينعب لوقي نأب «ةئيسنب ةئيسن زوجي ال١ :يوونلا لاقو
 بذهملا حرش عومجملا .«فالخ الب دساف اذهو تلبق لوقيف اذك تقو ىلإ لجؤم رانيدب
(9/ 00 4). 

 ول امك ضبقي مل يذلا رخؤملا وهو :ئلاكلاب ئلاكلا عيب نع يهنلا درو امنإ» :مّيقلا نبا لاق

 .«ئلاكلاب ئلاكلا عيب وهو قافتالاب زوجي ال اذهف رخؤم امهالكو ةمذلا يف ءيش يف ملسأ
 .(4/؟) نيعقوملا مالعإ



 ا عيبلا باتك
 [ 4 ,37هيدب َنْيَد 3 اَذَه َّنِإَف ٍ؛ْرَجَي ْمَل : لجأ ىَلإ َةَعْلِس

 يَهَنلا رو مَن 0 و 00 صن هيف هيف + سي ناب نيا عت فلكل

 ال لَه و ا ل « ضي ه.ء5ع

 [ه١؟/١٠6] .ئلاكب ىلاَك عيب َوُهَو ءِقاَقَتاِلاِ 0

 ْمَلَو ءرثَوُمْلا ُرَشَومْلا َوُمَو «يىِلاَكْلاِ ٍِلاَكلا عِنَب نع هيي ىَهْن دع ]
 و ٍةَمَّذلا يف ٍِتباَن ٍنْيَدب ٌعيِب اذ ل ٍةَمّذلا يف ِتباَن ٍنْيَد عبت نع هني
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 يف اًدِياَج اذه ناَك اًَذَهِلَو ٍيتمذلا ّنِم ِةَدحاَو لك َعيِرْفت يِضَتْقَي يناثلا اَذَه َنِإَ

 َعاَب اَذِإ اَم فاَلْخب ؛اَمِِرْيْغَو ؛ ةَفيِنَح يِبأَو كِلاَم ِبَمْذَمَك ِءاَمَلْعْلا يَلْوَق َ؛ رَهظَأ

 رملي يف ملأ نإ ملظفلاك ٍةَمَذلا يِف ُبِجَي ِنْيَدِب اَهْلَكْشَيَو ِةمّذلا يف ُّبِجَي اَنْ
 عوام 22 معاها هو هك
 َةَمْد يفَو مّلّسلا ُنْي 2 يب لا ٍةَمِذ يِف ُتْبْنَي ُهْنِإَف ٍلاَمْلا نمار ضيفي منو

 ٍدِحاَو لك ٍةّمِذ َلْعَش ِهيِفَ ءِءْيَسِب اَمُهْنِم ٌدِحاَو ْعِفَتْنَي ْمَلَو ٍلاَمْلا نمار تلقا

 .ِدّقَعْلاِب ٌدوُصُقَمْلا َوْهَو ٍضْبَقْلا ىَلِإ ُلْئاَسَو َيِه يتلا ٍدوُقُعْلاِب اَمُهْنِم

 نم الاح ةمذلا يف ام عيبي نأ وهو «لجؤم نمثب هيلع وه نمل نيدلا عيب :ةيناثلا ةروصلا -

 .هيلع وه نمم لجأ ىلإ نمثب نامثأ وأ ضورع
 عاص ةئام رخآ ىلع صخشل نوكي نأك «لجؤم نمثب نيدملا ريغل نيدلا عيب :ةثلاثلا ةروصلا

 .الثم رهشل ةلجؤم لاير ةثامثالثب رخآ صخش ىلع اهعيبيف رب نم
 :نازوفلا زيزعلا دبع روتكدلا خيشلا عقوم يف ْمّيق ثحب وه مدقت ام :هيبنت

 طغاط://كناا انك / 017

 .ريسيتلل هترصتخا دقو
 عبرملا ضورلا ةيشاح يف امك «ىلوألا ةروصلا زاوج نيرصاعملا ضعب حجرو :تلق

 )080١/5. خياشملا نم ةعومجمل
 .اهريغو ةروصلا هذه زاوج خيشلا حجر نيمداقلا نيلقنلا يفو )١(

 ينع كئيد طقسأ :رخآلل امهدحأ لاقف ءاّئيد رخآلا اهنم ٍدحاو لك بلطي نالجر :كلذ لاثم (؟)
 .ةصاقملاب ةروصلا هذه ىمسُتو «كنع ىنيد طقسأو

 «ةادتبا اًنيد امهنم دحاو لك ةمذ يف بجي :يأ ؛بجاولاب بجاولا نيدلا مرح امنإ خيشلاو
 «رهش دعب جرخيس يذلا عرزلا كنم يرتشأس :هل لاقف عرازم ىلإ لجر ءاج :كلذ لاثم

 .ةرورض نود اًئيد امهتمذ يف ابجوأ :انهف ءلوصحملا تضبق اذإ كل اهملسأ لاير ةئامب
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 اَمَك لجأ ىَلِإ نَمَتب ُنَمَث ٌعاَبُي الق ءِناَمْنأْلاب ٌةَدوُصْقَمْلا َيِه َمَلّسلا َّنأ اَمُك

 ةينمكلا 50 ذاَتُمْلا مْلْطلاَو د ٍداَسَمْلا نِم َكِلَذ يف اَمِل ؛ئلاَكَب ئِلاَك َعاَبْي

 [477 .ِهُقُمْلا ووُضُقَم ُصْقَمَو

 ثدي دعن

 (ِراَمْثلاَو ٍلوُصُأْلا عْيَب ُباَب)
 عطقلا رََخَأ نإو «هثرح ةميق هلف قحب 5 الياقت ول مهو ]

 .دقعلا دسف بحلا دتشاو ةزجلا تلاطو رمثلا حلص ىتح هطرش عم

 كردتسملا] ١8/4 -١5[

 و

 نع ُهْعْفَت َّصَقَت ِتوُناَحَو ٍرَجأَتْسُم َعْزَز يف 0 4 اَنْحْيَش مش َراَتخا قلد

 يف ةَرَمَح نبا ِلْضَمْلا وبأ 4 هب 0 دي نع ُهاَوَر ام ُفالخ دلو ىَداَعْلا

 .مامح

 ٍةقآب ضْرَأْلا عْفَت "”لَطَع اَذإ :ِهِلوُصَأَو ٍهِصوُصُت ُساَيِق :اًضْيَأ اَنُحْيَش لاقو
 ةهعزز مم فلك اميِف ةكئاج ال هنو ووْحَنَو ٍراَّدلا ماَدِهْناَك َيِقَب اَميِف ْتَحَسَمْلا

 ١9/4[ كردتسملا] .ُهَمِهَف نم اذه يف ٌعِاَنُي اَلَو ُهاّيِإ ُهْعِبَي مل َرْجَوَمْلا ّنَِل

 ُهاَرَتْشا نِإَو العلا ِقاَمّتاِ ْروَجَي ال :ِةَيِقْبَّتلا طْرَشِب عرّرلا ُعْيب سنن

 نإ ؛ِءاَمَلُعْلا ِريِماَمَج َدْنِع ْرْجَي ْمَل كا نِإَو ءِقاَمَثإِلاب ٌراَج علطَقْلا طْرَشب

 [ ال01 قوس تح ةبنعلاَو دكْتي 1: ىلح ابدعت عج نحيا نتا

 ُةحاَلَص وُدْنَي ام ُهْنِم ءٌفِلَتْحُم هُرَجَش ِناَتْسُب كْلِم نع : : هل َلْيَسَو 75165]

 ظاّيِتخالا ُنِكْمُي فْيَكَف .ٍِناَئَّرلاَك ٍهِحاَلَص ٌوُدُ ُرَخَأَتَي اَم ُهْنِمَو ءِشِمْشِمْلاَك

 ؟مالّصلا ٌوُدُب يِف ٍفاليخالا اَذَه ّعَم ُيِعْرَّشلا

 : ٍناَكَروُص اَهَل ُهَلَأْسَمْلا هذه :هي َباَجَأَ

 . بوصأ وهو «(لطعت) :فاصنإلا يف قفز .ةحئاجلا : يأ )غ0(



 ت1 ل بح ب لا
 ٌعَرْرَي يِذَّلا َوُه ُنِماَضلا ْنوُكَي ُتْيَحِب ءاَناَمَض َناَتْسْبْلا َنَمْضَي ْنَأ :اَمُهاَدْحِ 0 ياو - د 2 نا 2 اووف ما ا

 2 ءءء ع يدومم م68
 .ّضْرألا رجأتسي يِذلاَك : ةرَجش يفسي و هضرأ

 نمكلا نم 106 ؛ِةَرَمَّثلا َدَرَجُم ىَرَتْشا نو أكن َرْخْأَلاَو

 َةَنْوُم الو ُةَرَمُث هَل سْيَل يِرَمْشُمْلاَو .«ي رتجعلا َنوُد عِئاَبْلا ىَلَع حالْضِوْلاَو

 ع
٠ 

 ه0

 هادو

 :ٍلاَوْقَأ ُةَناَلَت اَهيِف ِءاَمَلُعْللَف : ىَلَْألا ٌةَروُصلا ام اكأَى

 ريض ل َرَمَثلا عبَب نَع يهَنلا يف ٌةَكِخاَ اَهّنَأ : اًهُدَحَأ

 ةليِلَك وأ ٌةَريثك ٌضْرألا َنوُكَت ْنَأ َنْيَب ُقَرَمُي : يناثلا ُلْوَقْلاَو

 ُلْوَق اَذَهَو هَرَثْكأ وأ َّلَقأ ُضْرَأْلا تناك ٌءاَوَس ءاَقَلظُم َكِلَذ ُراَوَج :ُتِلاَنلا

 وِرْيَغَو نأ ماَمِإْلا ب تاكضأ و ٍليِقَع ُنْبا نبا مُهْنِم لحلو ل نم ٍةَمِئاَط

 هوو ا ٌبْرَح ىَوَر د ُهَنِإَف ةَباَحَّصلا نَع ُروُنَأَمْلا َوُه اَذَهَو

 ةَقيِدَح 275ه ص هض ٍباَطَحْلا ّنِ 0 ا عينات دانس اَمُهرِيَو 3 يِهشَمْلا

0 

 ومو لق 56 0 0 شا] ا 0 ْنَأ :ُةَيِناَقلا ٌةَروُّصلا

 اًضْيأ اَهيِفَن عاَوْنَأ ىَلَع اًلِمَتْشُم ناَتْسَبْلا َناك اَذِإ ُةَلَأْسَمْلا ِهِذَهَ «ِئاَبْلا ىَلَع يّسا

 : َناَلْوَ

 اًذِإ ِناَتْمُبْلا عيِوَج ُعِبَب ُروُجَي هلآ: لفت ني فيللا لوف دعو: اهقذخل

 .رجأ : يأ قفز

 55٠(. - ١٠7ص) نيثالثلا دلجملا يف اهيف لاطأو ةلأسملا هذه نع ملكت دقو (')

 ثحبلا دعبو «هيضتقي قايسلاو «تاعبطلا عيمج يف الو لصألا يف سيل نيتفوقعملا نيب ام ()

 (798) .هلل دمحلاو ةيرصملا ىواتفلا رصتخم يف كلذك هتدجو



 ُهَنَأك مالسالا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ا

02 
 نَأل َكِلَدَو ِءِهِضْعَب ُحاَلَص اَدَب اَذِإ ٍهِعيِمَج علا ُعْيَب ُروُجَي امك ُهْنِم ّعْوَن حَّلَص هه

 1 وف وى خس ل ا يا 5
 . ميِظَع ررص هيف قيرمتلا

 .ٌروُهْشَمْلا َوُه اَمك اََلظُم ُمْنَمْلا َوْهَو يِناَّنلا ِلْوَقْلا نِم ىَوْقَأ ُلْوَقْلا اَذَهَو

 ِرَمّثلا عْيَب نم ٌمظعَأ ِةَئباَرُمْلا َعْيَب نأ َكِلَذَو ءٍةَجاَحْلا ٍدّرَجُمب اَنْه ُراَوَجْلاَو

 ِرَرَغْلا نم مظْعَأ اَبَرْلاَو ءاَّضْرَخ ِهِسْنِجِب يور ٌعْبِ هَ دجالَص 0 َبق

 :ٍةَجاَسْلِل ٍةَئَباَرُمْلا نِم ٌءاَنْنَيْسا اَياَرَعْلا ىِف ٌصَحْرَأ د للي ْنَِنلا َناَك اًذِإَ

 ُمَرْلَي الَو ءىّلْؤأَو ٌدَسَأ َكِلَذ ىَلِإ َةَجاَحْلا َّنأ َعَم عْوَّنلِل اَعَبت عْوّنلا ُعْيَب روحي ْنَآَلَ
 ُعَْبَو عْيَْلاب ُهُداَرْفإ ُروُجَي ال َلْمَحْلا َّنأ ىَرَت الأ ءاّموُمْضَم ُهْعْنَم اًدَرْفُم ِهِعْنَم نم

 يف ٌةَريِثَك ُهُرْئاَظَنَو ءالماح ُهْنْوَك طرّتْشا نإَو ءعاَمْجِإْلاِب ٌرِئاَج ٍلِماَحْلا ٍناَوَيَحْلا

 الإ ُهْنِم َمِيُم َةَدَسْفَم ىَلَع َلَمَتْشا اّذِإ َلْعِفْلا َّنأ :وّلُك َكِلَد يف ٍةَعيِرَّملا ٌرِسَو
 يهُن ٍرَرَغْلا ُعْيَبَو ءٌرطْضُمْلِل ِةَئْبَمْلا ٍةَحاَبِإ يِف امك ٌةَحِجاَر ٌةَحَّلْصَم اًهَضَراَع اَذإ

 َضَراَع اَذِإَف ءِلِطاَبْلاِب ٍلاَمْلا لكأ ىَلِإ يِضْقُي يِذَّلا ٍرِسْيَمْلا عَن نم ُهّنأِل ؛ُهْنَع
 .اَمُهاَنْدَأ ٍلاَمِيْحاِب نيداسفلا مّظعَأِل اَعْفَد ؛ُهَحاَبَأ َكِلَذ نِم مظْعَأ ٌرَّرَض َكِلَذ

 [ةىم”* - :/8/؟9]

 2 بيدك 500 همال 2 عمو 0 - ها هَ

 (روشقلا تاّوذ قنشسفلاَو قدْنُملاَو ٍرْوللاَو ٍروجلا عيب مكح)

 5 3 هوقار 0 03 9 5 5 ملثم

 ٍلوُفْلاَو قّمْسْمْلاَو ِقّدْنَبْلاَو زوللاَو زْوَجلا عيب نع : لاك ليس مكعع]

 ؟روُُقْلا ٍتاَوَُذ صّمِحْلاَو

 َعوُبيْلا وْذَه ُرّوَجُي ال ُهّنإَك ُهْنَع ُصوُصْنَمْلا َيِعِفاَّشلا ُبَعْذَم نأ :َباَجَأَك
 .ُحبِحّصلا َرُهَو َكِلَذ فالِخ ىَلَع ِءاَمَلُعْلا َروُهْمُج َّنِك

 0 هذ يك 3 ه م سا هد 28 3

 عيِمَج يف َنيِعِباَتلاَو ِهباَحْصَأَو لي َّيِبَنلا ٍدْهَع نِم ُلَمَعْلا ِهّْيَلَع يِذْلا َوُهَو

 عْيَب نَعَو هّدَتْشَي ىَّنَع ّبَحْلا عْيَب نع» لب ُيِبَنلا ىَهَّن دَّكَو ءِراَصْمَأْلاَو ٍراَصغَألا

 اال



 م عيبلا يات
 هذ

 َناَك نِإَو ِهِداَدِيْشا َدْعَب ّبَحْلا عْيَب ٍزاَوَج ىَلَع َكِلَذ َلَدَك :21وَوُسَي ىَّنَح بَتِعْلا

 ُيِلاَم ُبَمْذَمَك :ِساَقْلُقْلاَو ِتْفْللاَو ٍرَرَجْناَك ٍضْرألا يف ِتاَسيَعُمْلا 0 كَ

 د ٌيِعِفاَشلاَو ةَقنَح يبأ علم هنيخأ بلكلمازف ُلْوَك َّوْهَو زوجي هَ

 له َنِإَ ايفل روتي ةاَوْحَو عض لول او: رجب ال هنأ هع فو شملا ىف

 . اًهِرْئاَس ىَلَع َكِلَذ مهل ِهِرْيَغَو ِقّرَوْلا نِم اَهْنِم رهط اَم اْوَأَر اَذإ ةَريِجْلا

 [؟7 77 "5 /9]

 ٍرَرَجْلاَو ِتْفللاَك 0 ل يالا يف سدرشملا خم 56

 :ءاَمَلُعْلل ِناَلْرَق ْبِشَو ِلَصَبْلاَو موُنلاَو لْجُمْلاَو ِساَقُْقْلاَو
- 

| 

 دّمْحَأَو ٌيِعِفاَّشلا ٍباَحْصَأ نَع 00 مك زوجت ال هنأ :انهتَعَأ وَ 2

 وُجْوِل ُباَوَّصلا َوْه ُلْوَقْلا اَذَهَو .ٌرْئاَج َكَِذ َعْبَب نأ :يناَّنلاَو

 نِم ُرَهْظَي اَمِب َنوُندَعْسَي ِةَرْبِحْلا له لَب ؛ِرَرَعْلا نم َسْيَل اَذَم َّنأ :اَهْنِ
 .ٍضألا يف ِبّيَعُمْلا ىَلَع ِقرَوْلا

 رهط امك ءويَسَحي ِءْيَش لُك يف طرشي عيمْلا عيِمجج يف ملا نأ : يِناّئلاَو

 ٍراَمَعْلاَك ؛ورِهاَظب َيِقُبْكَأ : ٌجَرَحَو ةّقَشَم ِهِنِطاَب ٍراَهَظِإ يِف َناَكَو ُهْضْعَب َيِفَحَو ُهْضْعَب
 سونا

 ُلاَثْمَأ َكِلَذَكَو ُناَوّيَحْلا َكِلَذَكَو ءناَطِيِحْلا ُلْخاَوَدَو ِهِساَسأ ٌةَيْؤَر طَرتْشُي ال 1

 وِرْيَغ يِف ُعَّسَوُي اَل اَم ِهيِف ُعَّسَوُي ُهّنِإَف ِهِعِبَب ىَلِإ ٌجيِتْحَأ اَم اَم ُهنأ : ُتِلاَثلا

 اَياَرَعْلا عْيَب يِف ٌصحْرَأ امك ءٌصاَخْلا ِبّبَّسلا ماّيِق َعَم ِةَجاَحْلِل ٌعِراَّشلا ُهَُحِبيَف

 ةَباَرُمْلا ني كِل لَم ْمَلَو ةجاَحْلا دن لكلا َماَقَم ّصْرحْا َمَكأَو ءاَهصْرح
 )١( دمحأو 7(2؟؟1١) هجام نياو :؛(778١) يذمرتلاو «(1/*”7) دواد وبأ هاور )188314(.



 ُهْنَأك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت مي

 َذِإ َةَقَراَجُم ِهِسْنِجِب ِلاَمْلا ُعْيَب ةَباَرمْلا َّنِإَف ءاَهْنَع َيِهُن يلا

 . ِنْيلْوَق ىَلَعَف ّيِوَبر َرْيَغ َناَك نِإَو

 ا ل ل ا

 ْمَلَو ْقَلْحُي ْمَلَو ْدَجوُي ْمَل اَم ركود ارا ص نأ َعَم

00 
5 
 "ا 6 ل

 ا ١
 ام علا

 كلذ رْيَغَو ِءاَنقْلاَو راَيِجْلاَ خيطبلا يئاقمك يث رئاقملا م ْعيَب :َكِلَذ ُهِبْشُي اّمِهَو

 هك ير دّمْحَأَو ٌيِعِفاَّشلا باَحضأ نمَق

 وش هنإ اولا اَمِهرْيَغَو دَّمْحَأَو ِكِلاَم ٍباَحْصُأ نِم ِءاَمَّلْعْلا نِم ٌريِئَكَو ل

 ل اي متارطلا رك المر ِقاَكْعَمْلا ِوجَوْلا ىَلَع اًقَّلظُم اَهْعْيَب
 ال ُهَّنِإَق ؛ٌرْسْعَتِم امِإَو لقتل اق ةلكفل ةلمَمل هنت 000 اذه ٍوَلَع الإ ٍةَداَعْلا

 ل و ل ل ٍةَطَقُل نَع ٌةطَقْل ٌدَيمَتي

 نإو ل 6 منك اهيكص وُ دب ا

 َناك ِةَرَجَّشلا ضْعَب ٌحاَلَص اَدَب اذإ اَذَهِلَو ري مَلَو ُدْعَب قلي مل عيبمْلا ضن َناَك

 ٍناَتْسُْلا يِف اَم ٍرِئاَسِل اًحاَلَص اًهُحاَلَص ُنوُكَيَو هءاَمَلُعْلا ٍقاَمّثاِب اَهيِقاَبِل اًحاَلَص

 اًحاَلَص نوُكَي لَ ؛ْمِجِروُهْمُج ٍلْوَمَو ِءاَمَلْْلا يوك ره يف عونا َكِلَُذ نم
 .ِءاَمَلُعْلا ْيَلْوَق ٍدَحَأ يف َةَلْمُج َعاَبي ْنَأِب ُةَداَْلا تَرَج يلا ٍناَتْسبْلا ةَرمَث عيَِجِل

]:844 2 37/4[ 
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 (مّلسلا باَ)
 امو و : ِتاَنَوُرْوَمْلاَو ِتاَليكَمْلا نِم ِهِلاَكْمَأَو ٍدوُنَرلا يف ْمَلَسلا و 4

 . اًعاَرِن َكِلَذ يِف ِةَمِألا َنْيَب تْمِلَع

 ووْحَنَو ِناَويَحْلاَك ٍنوُرْوَمْلاَو ليكملا ٍرْيَغ يِف ْمَّلْسَأ اذإ اَميِف َعاَرّنلا َّنِكَلَو



 موو عييببلا باتك
 لإ اؤة9 يهبحمععييييعييحعيححححسسسسصص9حححححححححسسسسسسسسلسسل اا تت ر7777777ااات>؟>؟ألباب١ب سس حخحتتل +

 هيِناَتلاَو ءَِعِفاَّشلاَو ِكِلاَم ُلْوَق َوْهَو َكِلَذ ُراَوَج اَمُهُرَهْشَأ ِناَن

 [4 . ةَفيِبَح يبأ ِلْوَقَك ٌزوُجَي ال

 اذإ هنأ مكحب ءءيش يف مولعم لجأ ىلإ اًمولعم اًرادقم ملسأ ول م”ه+]

 .نعبلاب ميلا جف 01م نقل قواس امن قلاب هلا لخ
 . "الف الإو هكلم يف اًدوجوم هيف ملسملا ناك نإ اًَلاح حصيو

 ١5/4[ كردتسملا] .دمحأ نع ةياور وهو ءطرش ىلع ةءاربلا قيلعت حصيو

 ُهَءاَنْعِيْسا ىَعّداَف ٌتوُنْكَم ّنْيَد ٍرَخآلا ىلع اًمِهِدَحَأِل ناكو "”َراَبَت ول /59]

 1١9/5[ كردتسملا] يال ةيطخلو هلق د لبق :هنم ُهْئرْبُي مل هنأو ولقب

 ه2 2

 (ملسلا نيد: عني مكج)
 ٍلَجَأ ىَلإ ٍريِرَح لظر يف اًمَْرِد َنيِسْمَح فّلسأ ٍلُجَر نم يب ملا
 ا ٍريِرَحْلا َةَميِق َّدْحَأَي ْنأ ُروُجي لَهَك ءُريِرَحْلا َرّذَعَتَك ُلَجَأْلا َءاَج م 0 وقم

 ؟َناَك ِءْيَش يأ ُهْضَوِع

 دّمَأ ٍماَمِإْلا نحت ٍناَنياَوِر اَهيِف ُهَلَْسَمْلا هده اجت

 يِبَأَو ٌيِعِفاَشلا ِلْوَقَك ِهِرْيَغِب مَلَسلا ِنْيَد نَع ٌضاّيِتْغالا ٌزَوَجَي 0 م :اًمهاَدَحِإ

 نأ يغبنيو :(197) تارايتخالا ىلع هتيشاح يف ىلاعت هللا همحر نيميثع نيا ةمالعلا لاق )١(
 هنأل ؛هلولح تقو هتميق نع ةئاملا يف ةرشع لزانب :لوقي نأك «عاشملا ءزجلاب اًمولعم نوكي

 .ها.اًليلق وأ نمثلا نم اًريثك قرغتسي دقف ردقلاب اًنّيعم اًئيش هلعج اذإ

 ءاهريغ وأ ًةرايس وأ اًقيربإ عنصم بحاص نم ىرتشا نمك ءدقعلا ءانثأ هدنع اًدوجوم نكي ولو (5)
 «عرازُم نم اًعرز ىرتشا نمكو «ةعلسلا عنصت يتلا تاودألا كلمي نكلو دعب عنصُت ملو
 .زئاج اذهف ءّدعب تبني ملو

 دعب هل اهرضحُي ْنأ ىلع نمثلا ملتسيو يرتشملل ةعلسلا عيبي نأك «عئابلا اهكلمي مل اذإ | امأ
 ام حيرو «كلمي ال ام عاب هنأل ؛زوجي الف :اهلّصحُي وأ اهيرت يرتشيو بهذي مث «نيموي وأ موي

 .هنامض يف لخدي مل
 .(170/7) فاصنإلاو «(197) تارايتخالا نم بيوصتلاو «(ًاترابت) :لصألا يف (5)



 هني مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 6
 ١ د د

 ىلإ ُهفرْصَي الف ٍءْيَش ش يف َمّلْسأ نم :َلاَق ُهْنأ 4 ُهْنَع َيِوُر اَمِل ؛ةّميِنَح

 َيِهَو دّمْحَأ ماَمإْلا ب ٍباَحْضُأ يِرْخأَتُم َدْنِع ٌةَقوُرْعَمْلا َيِه ٌةَياَوُرلا ِهِذَهَو 2 "”وِرْيَع

 .ُهُرْيَغَو يقرخلا اَهَرَكَذ يلا
 نم عيمْلا يِفَو همَلَسلا ِنِيَد ِرْيَغ يف ُروُجَي اَمُك َكِلَد ُروُجي : يناثلا ُلْوَقْلاَو

 ُلَعَجَو «عِضْوَم ٍرْيَغ يف اذه ىلع دمخأ ضن دقو كلام َبْهْذَم َوُهَو ٍناّيغألا

 . ِتاَعيبَمْلا نم ِِرْيَغَك مَلّسلا ّنْ 2

 ُهَل لَ اقلام نقلا ل5 عجلا نم عندَ ال هبَمْذَم ٍرهاَظ يف دم

 . ِهرْيَغَو عئاَبْلا نم ْيبْلا نيب َقَرَ َكِيَّذِلَو ٌةَفوُرْعَم ٌلاَوْقَأَو ٌليِصْفَت

 ُعتقا :يقرخلا َلْوَق َرَكَذ اّمَل "”هيِنْعُم» يف ِدَّمَحُم وُبَأ بلا رك امو
 عيبا :بمحم وبأ لاق «ٌدِساَف ِهِضْبَق َلْبَق ِهِرْيَغ وأ ِهِعِئاَب نم هيف 1 هالشو وك 2 0# 5 اضل

 اَلِإَو ُهَمِلَع اَم ٍبَّسَحِي هلك َلاَقَف :«تاّلخ ٍهِميِرْحَت يف ُمَلْعُي ال ِهِضْنَق َّلْبَ

 راسب ني و : انك يردن راق ىب انبي ارم لأ قام ثقلت

 ايتو ديباَوُرلا ىدْخإ اًضِيَأ اَذَهَو هْيَلَع َرُه نَم ِرْيَغ نِم ٍنوُيدلا

 مشا ني ذا
 008 ؛دَمحَأ ٍلوُصُأ ُنِماَيِق َّرْعَو ٌحَصأ َكْوَمْلا اَذَعَو 3

 )١( دواد وبأ هاور )7554(. 0 7/4 (.

 /59) (ةءل١ هم /59) ءميرحتلاب ىواتفلا عومجم نم عضاوم يف هلت خيشلا ىتفأ دقو 4فإ
 ٌماَرَح اَذَهَق :ِنْيَّدلاي ِنْيَدلا ُعْيَب الو ِهِضِبَق َلْبَك مّلَسلا ٍنْيَ د5 عيب زوجي ال :هلوق كلذ نمو 7

 . ِنْيِهَجَو نم
 ةطنحلاك ملسلا نيد نع ضايتعالا زاوج نيعضوملا نيذه ادع هيواتف عيمج يف ححص خيشلاو
 .ريعشلاك هريغب

 ال :هلوق كلذ نمو «ةعبرألا ةمئألا ىلإ كلذ بسنيو «عنملاب كلذ لبق يتفُي هلك ناك دقو

 ٍبَمْذَم يف هر ْنِم الو ٍفلَْسُمْلا نم ال هِض لب مّلتلا نيك َوُه يذلا ٍنيدلا اذه ُْنَب زوجي
 ُلُحْدَي ْدَكَو ءضَبقُي ْمَل اَم عْيَب ْنِم كي هللا ُلوُسَر ُهْنَع ىَهَن اَميِف ُلُخْدَي اَذَه ّلَي «ةَعَبْرألا ِةَئِيَأْل
 (600/90 نمضي لا عرف
 مث نمو هللا همحر كلام لوق ىلع علظطي نأ لبق ءهللك ةمادق نبا لوق ىلع دمتعا نوكي دقو

 .مّدقت امك ةمادق نبا ىلع كردتسا



 أ 1 ١ 6# م«. عيبلا باتك

 ” هك ٍناَمَض يفَو 7

 ٌةَياَوِر َرُهَو ءعِئاَبْلا ِناَمَض نِم َوُه :ُلوُقَيَو اًقَلظُم ُهْعَتْمَي ُنِعِفاَنلاَق -أ

 عودو م م َ
 ار كا يا للا منا هسا

 َنُكَمَت اَم :َنوُلوُقَيَ اَمُهرْيَعَو ُهْنَع ٍروُهْشَمْلا يِف دَّمْحَأَو ُكِلاَم اّمأَو - ج
 ني َوُهَك - َكِلَد ِرْحَنَو ِسرَفْلاَو ِدبعْلاَك  ٍدَْعْلاب ْنيعَتْمْلا َوْعَو هضَْق نم يرْمُمْلا

 را ما نع ُهُريَغَو دّمحَأ ُاَور اَمِل ؛يِرَمْمُمْلا ٍناَمَض

 تاق نم ويف اع وبشت يح ةكفتصلا هنكَرْدأ ام نأ ةكنلا" تضف غلاك

 .؛يِرَتْشُمْلا

 نِم ُنُكَمّتلا َوُه يِرَْشُمْلا ىَلِإ ِناَمَّضِلِل َنِقاَّنلا َّنأ :دّمْحَأ ٍبَمْذَم ٌرِهاَطَم
 نفت س رست ال ٍضْيَمْلا

 ؛ِهْيَلَع ايْبَم اَلَو ٍناَمَّضلِل اًمِزاَلُم َسْيَل ِهيِف ٍفّرَصَنلا َراَوَج َّنأ ِهبَهْذَم ٌرِهاظَق

 ِةَرَمّثلا يِف َرَكَذ امك «عِئاَبْلا ْناَمَض نِم ُنوُكَي ٌتْيَح ِهيِف ُفّرَصنلا ُروُجَي دق لب

 300 لا ةَربّصلا يف اَمُك ٍسْكَعلايَو «َراَجإْلا ِفاََمَو

 ىَلَع اًنوُمْضَم ٌعيمْلا ُنوُكَي دك دّمْحَأ ٍبَهْذَم ٍرِهاَظ يف َّنَأ :اَُه ُدوُصْفَمْلاَو
 ردي دن ب ا1] نتقلاك ؛بكذحلا رهاظ يف ةغيب يراذتلا ٌروُجَيَو عَ

 قلع ُّلْوَق َوُهَو عِئاَبْل ِناَمَض هو ديمو ِكِلاَم ِبَمْذَم يِف ُهَنِإَف ٍقِجاَلَص

 تفيد سو د اَمِل ؛ ّيِعِفاَشلِل
 ْمُكدَحَأ ُذْحَأَي مب اًنْيَش ُهْنِم له َدخأَت نأ كَ ّلَِب الن ٌةحِئاَج اََْبَصأَ ٌهَرَمَك كيِخَأ ني

 ا ريغ هيِخأ لَم
 ريع رص جر

 )١( هوحنب يراخبلا هاور )5١1948(.
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 َرَمْثلا اَذَه َعيَِي ْنَأ يِرَئْشْمْلِل دّمْحَأ نت ِنْيئياَوُرلا ٌحَصَأ يف ُروُجَيَم اّذَه َّعَمَو

 .عِئاَبْلا ٍناَمَض نم هْنأ َعَم

 . عاري الب ةَرْجأْلا لثوب ُهَرَجأَتْسا ام َرُجَوُي ْنأ ِرِجأت 1و 6 معا يب عر

 . عِئاَبْلا ىَلَع َةَنوُمْضَم ُِفاَنَمْلا تّناَك ْنِإَو
 :ِناَئَياَوِر هيِفَك ِةَداَيَز ِثاَدْحِإ ٍرْيَغ نِم ٍةَداَيِزِب اَهَرجَأ اَذِإ ْنكَلَو

 . ٌيِعِفاّشلا ِلْوَقَك ُروُجَي :اَمُهاَدْحِإ

 لي ُيَنلاَو ءنَمْضَي ْمَل ام حبر هّنأِل ؟ ةَميِنَح يبأ ٍلْوَقَك ُروَجَي ال : ٌةَيِناَّكلاَو

 يف ٌعّسَوُي ُهَنأَو ةتَُصٌتلا ُراَوَع ِكِلاَمَو دّمْحَأ لْصَأ نأ :اَنْع ٌدوُصْفَمْلاَو

 يرَتْشُمْلا ىَلإ ناَمَصلا ٍلاَقْلا َلْبَك م ا
 ال َمْيَبْلا َّنِإَف دَمْحَأ نَع ىّرألا ٍةَياَوُرلاَو ٌيِعِفاَّشلاَو َةَفيَِح يبأ ٍفالخب َ 0 2 0 5 0 سر ََ

 اَنوُمْضَم ٌعيِبَمْلا ٌراَصَو يِرَئْشُمْلا ىَلِإ ُناَمّصلا َلَقَْلا اذ اَلِإ اًمهِلْضَأ ىَلَع ُروُجي

 يور هير ن1 0 هما هس وجوبا. وكوت م5000 1
 ُهَنِإَف فِلْسُمْلا ُهْنَمْضَي هنال ؛ملسلا نيد عيب نم عئمي : ءالُؤه ٍلوق ىلَعف

 ه- 2 م
 .ْنَمْضَي ْمْل اَم عبي الق ا 8. 6

 َكِلَذ َتَبَع اَمَك َكِلَذ ٌروُجَي :ُهْنَع ٍروُهْشَمْلا يف كمر ُكِلاَم ِلْوَق

 َحَبْرَي اّلَكِل ؛ِةَمِيِقْلاِب اّلِإ ٌعاَبُي ال لب ار را نك ؛ سابع نبا نق

 ْمَل اَم حْبِر نَع ىَهَن ُهَنأ» هلي َيَِنلا نع 2 ا ور تلحنلا

 . 000 5 لا
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 )١( يذمرتلا هاور )١774(« هجام نباو «(55755) يئاسنلاو )5١4848(« يمرادلاو )5507((

 .حيحص نسح ثيدح اذه :يذمرتلا لاقو .(22574) دمحأو



 0 ؟ 1 عيبلا باتك
 حإ "5٠١ جلا اا >> >7 سس سس ل حجج

 ةَبِباَلا ٍةَنّسلاب ِهِضْبَق ّلْبَك ُهْنَع ٌضاّيتغالا ُروُجَي 00 نأ :َكِلَذ ىَلَع ٌليِلَّدلاَو َ>

 قوس وه :وُلاب يلا - عقلا لولا عيب  اَنُك :ٌرَمْع ُنْبا َلاَق ءللي َيَِنلا نَع

 ءَقرَوْلا يِضْقْنَو ِبَمَّذلاِ م ب ٌعيِبَن انك - :َلاَق - هنري م َوُه ِءاَبْلاِب ٌعيِقَبْلاَو .ةَنيِدَمْلا
 اَذإ َنمَأَب ال١ :َلاَقَك َكِلَذ نع هلل يل تْلَأَسَف ءَبَمَّذلا ١ يِضْقََو ٍقِرَوْلاب ُعيِبنَو
 . 72 اَمكَتْيَب َنسْيَلَو اَمُتْقََفَت اَذإ هِعْوَي ِرْعِس َناَك

 َّنأ َّعَم ءورْيَعب ُنَمّنلا َوُه يِذَّلا نيَدلا نع اوضاتعي ْنَأ لي ينل روج دق هع

 يَِْلا 0 َكِلَذَكَت ءمِئاَبْلا ٍناَمَص ىَلِإ ُلِقَكْني ْمَل يحتمل نس نو 0

 ْمَل اَميِف َحبْرَي الل ِهِمْوَي رْعِسب َناَك اَذِإ ُهْنَع ّفاّيتمالا َرَّوَج < امن ذك يلا
 . نمضي

 د ٌيِعِفاّشلا ِبَهْذَم ٌرِماَط كو ناملعلا روُهد وُهْمُج هْيَلَع يذلا تاَدَصْلاَو

 .ِنيِدَمْلِل ن ضوبقم 0 ِةَمَّذلا يف اَم ام َّنَل 0 وه نمم ِنْيَلا عب روحي أ

 َنوُكَي اّلَكل َضْبَقْلاَو َلوُلُحْلا ِهبِف طَرتْشا َةَيِسَن ِهِب ٌعاَبُي ال ام ُهَعاَب ْنِإ ْنِكَل
0 

 . ْنَمْضَي ْمَل اًمبف َعَبْرَم الكل رغسلاب مايا روج :رخآ عضوم يف خيشلا لاق )0(

 ضي مل اَم ِعْيَب نع يك كِل ُعثَي مَلَسلا ُنْيَدَق :َلبق ْنِ
 (019/79) .ِنوُيَدلا يِف ال ناّيغألا يف َناَك اَمْنِ ْْهَتلا :َّليق

 .لاح نمثب (0)

 .هموي رعسب نوكي نأ :مدقت امك طرتشُيو ()

 نأ :- قرفتلا لبق ضباقتلا لاثم :يأ  هلاثم :لاقو لكك نيميثع نبا ةماّلعلا رايتخا وه اذهو
 ضبقلا هيف طرتشي مهاردلاب ريئاندلا عيبو «مهاردب هيلع اهتعبف ريناند لجر ةمذ يف يل نوكي
 «؛ديب اًذي ناك اذإ متئش فيك اوعيبف سانجألا هذه تفلتخا اذإ» :ثيدحلل يواستلا طرتشي الو

 .اهضبق دق هتمذ يف هدنع ريناندلاف ءريناندلا رضحي نأ مزالب سيلو ءطقف مهاردلا ينيطعيف

 هيلع اهعيبأف مهرد ةئام قوسلا يف اهتميق ريناند ةرشع نأ انردق اذإ :اهموي رعسب اهنوك لاثمو

 .صقنأ الو ديزأ ال مهرد ةئامب



 نط مالسإلا خيش لئاسدو ةواتف بيرقت_ ا

 1 يف ِفوُصْؤَم ُهَعاَب اّذِإ َكِلَذَكَو

 :ناَهَجَو هيِفق 0 1 ُهَعاَي 0

 .""اَمِهِرْيَغ يِف ظَرَتْشُي ال اَمُك طَرَتْشُي ُدَحَأ

 ٍنْيَدلا اب ِنْيدلا عْيبك ٌةكيِسَن رفْبَمْلا ٌريخ أت نذل 0 مرتشي : يناَثلاَو

 يف هني يف َْ :اًضَوم أ هع يلا -ةةفقا :تلضرول ةاَذهلو
 1 .. عيالا ريغ نم تبي ب بري د :ك َلبَك ِماَعَطلا ِعَِب نَع ُْيهَنَك ءِنْيَهْجَوْلا ٌحَص

 ٌروْجَت :ءاتلفلا يارا دعا قلد :ةَلاقإلا هب ا اًضْيَأَو
 ٍناَتْياَوِر اَمُه َنْيَلْوَ و ىَلَع ؟ٌمْيَب وأ ٌحْسَف 0 نه لك كانالا ءِضْبَقْلا َلْبَق هيف ةلاَقإْلا
 600 ر 2
 . دمحا نع

 و
 َناَك ٌتْيَح الا يول او ل ا 8

 . اًمإلا َنوُروَجيَو وضْنَق نم ِنْكَمّتلا لبق ِهِعِئ ِهَعْئاَبْل اَيِل عييَمْلا مِنَ َمِيَب َنوُرٌوَجُي 1 َنوُرَتكألا

 يف لخدي مل اميف حبر دقف رثكأب اهعاب نإو ءاّريخ نيدملا داز دقف لقأب اهعاب اذإ :لاقو -
 .(0/4 - 50/8/8) عتمملا حرشلا .زوجي الو مارح اذهو «هنامض

 :نيفباسلا نيطرشلاب «لجؤم نمنب ِهْيَلَع َوُه نَمِم ِنْيذلا عيب ُزوُجَي :يأ ١(
 يِف ٍِفوُصْؤَمِب ُهَعاَب وأ ٌةَئيِسَن هب عَ ال امي ْيَلَع َوُم نم ىلع نْيَدلا َعاَب نإ :ةرابعلا ىنعمو

 .ِسِلجَمْلا يِف ِهِضَوِع ُضْبَق طِرْتْشا :ةّمّذلا

 ع الب )١1١١/0(: فاصنإلا يف لاق

 املف «ةنس ىلإ لاير فالآ ةرشعب ًٌةرايس ورمع ىلع ٌديْز عاب :ِةّمَّدلا يِف ٍِفوُصْوَمِب عيبلا لاثم

 ؛ةنس ىلإ هدنع ٍريعبب فالآ ةرشعلا هيلع عابف ءورمع دنع اًرضاح لاملا نكي مل لجألا لح
 .ريعبلا ذخأت ةنس دعب :هل لاق : يأ

 طقسف «(بجاولاب طقاسلا)ب مالسإلا خيش هنع ربعو «نيدلاب نيدلا خسفب ىمسُي ام اذهو
 .ريعبلا :هضوع بجوو (فالآ ةرشعلا) نيدلا

 . ضباَفَتلا طَرَتْشُي ال امه ِةَمَّذلا يِف ٍفوُصْوَمِب وأ سل د عاج 1 اكو : يأ قفز

 كّتْعِ :لخنلا جتنُي ملو هلخن رمث ٍضبق لجأ لح نيح هيلإ مّلسملل ملِسُمْا َلاَقول ام : لم
 . كترايسب وأ ءمهرِد م ٍةَتاِمِ كِيمِذ يِف يذلا لخنلا رمث

 .لوألا هجولا ججحُح نِم اذه (4) 5 .حجرألا وهو (0)

 .خسف اهنأ حجارلا (5)
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 الا زوجت امك زوجي هْنَع اَذِإ َةَلاَقِإ نوكَي اَمْنِإ نِكَل «هَلاَق

 .ةَداَيز َعَم َناَك 37 هلْ 1 هلا نأ
 اَمِل عيَْلا ىَتْعَم يف ٌءاَميَِتْسا وه لب ؛ةَلاَقِإ َسْيَلَف : : "*َكَِد ِرْيَعب

 ١ ضيفي مل

 ُنْباَو ءِساّبَع ٍنْبال اَعاَبَّتا ؛ِفِلْسَتْسُمْلا نم مَلَّسل | َنْيَد َعْبَب َرّوَج دَّمْحَأَو

 لك ثيخأ اَلَو (وِضْيَق َلْبَق ماَعطلا عْيَب نَع لك هللا لوسي نينا و ساّبَع

 . ماَعلا ٍَلِْنَمي اّلِإ ِءْيَش

 َوُه نَمِ ِمّلّسلا ِنْيد عب َرَّوَجَو ءِضْبَقْلا َلْبَق َعَِبْلا ُرّوَجُي ال ٍساّبَع ُنْباَ

 ليكمل َن الو هرََْو مالا نب سابع نبا قري لَو «خَبرَي مَ َذإ هلع ِهْيلَع

 هضب ُهُضِبْفَي يلا ةقواوتلع ره قزلا عِئاَبْلا ني اَنُه َعْيَبْلا ند ؛اَمِهرْيَغَو ول

 يف ةَدِئاَف اَلَك ءوِيَمِذ يِف اَم ُهْنَع ظِقُْي ْنِكَل ءضْنَق كَ ف اَنُه َسْيَل لَب ؛وِسْفَِل سفن ني

 .ِساّبَع ِنْبا ِهِف نِم اَذَهَو ويل ُهُتداَعإ مَن ُهْنِم وِذْحَأ
 اَلَف ٍءْيَش يِف ٌفَلْسَأ نَم» : للي ِهِلْوَِب مّلَّسلا ِنْيَك َعْيَب ْعَنَم نم ُجاَجِتْخا امو

 : ِناَياَوَج ُهْنَعَ 0 ىلإ هَ

 ُهاَنْعَم ْنوُكَيَف ءَرَخآ ٍءْيَش يف اَمَلَس فَلّسلا َلَعْجَي ا ها د

 اَذَهِلَو ءنْيَدلاِ ٍنْيَدلا عب سْنِج نم ٌوُهَو ءِلَجأ ىلإ ٍنّيَعُم ع ٍءْيَشِب هب نَع َيْهَنلا

 هر هيف ٍمّلْسُم ىَلإ هيف هيف ّمَلْسُمْلا فرضي ال :ْيأ ؛وِرْيَغ ىلإ ُهْفِرْصَي ال» :َلاَق

 ا ل ل

 ذ َةَصْخُرلا َّنِكَل عمال ه0 "سابع ٍنْبا نت ٌةَتِباَت ٍباَبْلا اَذَه يف

< 

 .07574) دواد وبأ ار )00

 ؟هضبق لبق هيف ملسملا عيب زوجي له اَّذِإ :لئاق لاق نإف :ةدئاف (1)



0002207207 2272222-7-225
 

 .©هريغ نم ال ميرغلا نم رقتسملا نيدلا عيب ٌحصي 65531]

 .راصتنالا يف ناتياور :2©"”هل قحب نيدم دنع هنهر يفو

 . عضاوم يف هيلع ٌّصن :انخيش لاق .امهنم حصي :هنعو
 .ملسلا نيدك .ال :هنعو

 .سايع نبا لوق هنأو انخيش هراتخا ءهيف حصي :ةياور هريغو جهبملا يفو

 .نمضي مل اميف حبري الثل ؛طقف ةميقلا ردقب نكل
 زاوجو «عيبم هنألو «هريغو ضرقلا لدب ىف دمحأ هركذ اذكو :لاق

 .نمثلاكو ءدمحأ بهذم رهاظ ىف نامضلل اًمزالم سيل فرصتلا

 ١9/4 -٠١[ كردتسملا]

 وأ فالتإ وأ ثرإ وأ دقعب كرتشم نيد نم نيكيرشلا دحأ هضبق ام /6553؟]
 اميف هصاحيو «ميرغلا نم ذخألا هكيرشلف :دحاو اهقاقحتسا ببسو ةبيرض

 ١9/4[ كردتسملا] .فلت ول اذكو ءدمحأ مامإلا بهذم وهو ءهضبق

2 2 2 

 «يبنجأ ىلع ىتح هعيب زوجي مالسإلا خيش دنعو «هيلإ ملسملا ىلع هعيب زوجي معن تارجلاف -

 ىلع هتعب اذإ مث «هذخأ هيلع رذعتي دق هيلع وه نم ريغ ىلع هتعب اذإ ةقيقح هنأل ؛رظن هيف نكل

 مالسإلا خيشو ءاّدج يل رهاظ ريغ عسوتلاف ءهضيق ام هانعم ةئيسن عابي امب هيلع وه نم ريغ

 عتمملا حرشلا .ها.هذخأ ىلع ةردقلا طرتشي هنكلو «هيلع وه نم ريغ ىلع نيدلا عيب زوجي

(317//9), 

 .زر عاوصأ ةثالثب هيلع اهتعبف ءالاير نوسمخ ٍديز ةمذ يف يل :هلاثم )١(

 :نيطرشب ٌرئاج هيلع وه نم ىلع نيدلا عيبو
 ىهن» لَك يبنلا نأل ؛هنامض يف لخدي ال اميف حبري الثل ؛هموي رعسب نوكي نأ :لوألا طرشلا

 .!نمضي مل ام حبر نع

 ضباقتلا هيف طرتشي اميف اذه نكل «قرفتلا لبق اضباقتي نأ :يناثلا طرشلاو

 حرشلا .اههبشأ امو «ربلاب ريعشلاو ءريعشلاب ربلاو «مهاردلاب ريناندلاو ءريتاندلاب مهاردلاك
 .(71/8/8) عتمملا

 .هتمذ يف وه نمل قحب هتمذ يف وه نم دنع رقتسملا نيدلا نهر زوجي :يأ (؟)
 .9//0701) عانقلا فاشك .زاوجلا ىلوألا :فاصنإلا يف لاق



 82 عيبلا باتك
 171102000000000 تت 22225575131

 (ٍضْرَقْلا ُباَب)
 رخآلا هعم دصحيو اًموي هعم دصحي نأ لثم ؛ عفانملا ضرق زوجي ةدحع]

 تسيل اهنأ عفانملا ىلع بلاغلا نكل ءاهلدب رخآلا هنكسيل اًراد هنكسي وأ ءاّموي

 ىرخألا ''”يفو ءروهشملا ىلع ''”[لئملا َدر] بجي ىتح «لاثمألا تاوذ نم

 .ةميقلا

 ٠١[ /4 كردتسملا] . امهيضارتب لثملا در زوجي هنأ موقتملا يف هجوتيو

 عوجرلا هلف :هلام َنيع ٌضرقُملا دجوو ءاّسلفم ضرتقملا رهظ نإ 1
 تي دلي .هلاع نعي

 ٠١[ /54 كردتسملا]

 وهو «هريغ وأ ضرق نيدلا ناك ءاوس «هليجأتب لجأتي ٌلاحلا نيدلا 553ه ]
 ىدحإ نم دمحأ نع ةياور جرختيو ءدمحأ بهذم يف هجوو كلام لوق

 لجألا قاحلإ ةحص يف نيتياورلا ىدحإ يفو «ةيراعلا ليجأت يف نيتياورلا

 .دقعلا موزل دعب رايخلاو

 هلعفي امك هتمذ يف هنأو هرذبب هرمأ وأ اًرذب ”هَراَّكأ ضرقأ ول ةّدحتل

 .ةنامأ هنأل هنمضي مل فلت ولو «لثملا ؟*”ُبيصن هلو ءدساف وهف سانلا

 كردتسملا] 4/ ٠١[

 ءاهطبض يف ضرقملا لّكوو ةقرفتم اًضورق لجر نم ضرتقا ول ةدحع]

 0 "هناك را ءاظتن عيجلا طبق مق نال لكرو ايدادسم عدلا

 ٠١/4[ كردتسملا] .اًلوبقم انهه نمتؤملا اذه ٌلوق

 ُهَبَلاَطَف مَهْرِد فلأ ٍلْجَرِل َصَرْفَأ ٍلُجَر نع :مالشإلا ُحْبَش َلْيُس ةتغ]

 )١( تارايتخالا ققحم .عوبطملا نم تسيل )194(.
 )0( تارايتخالا نم بيوصتلاو «يف :لصألا يف )195(

 ) )9.ثارحلا :يأ

 ):( .لثملا ةميق :يأ

 تارايتخالا نم بيوصتلاو ءأطخ وهو !فصن :لصألا يف :هيبنت )195(.



 هنأ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت م

 لّهَف روُهش َةَّنِس َربْصَت ْنأ ىَلِإ ٍدِئاَرِب اًمْنِص كْنِم يرَتْشَأ انأ ءٌّرِسْعُم اَنأ :َلاَقَف

 ؟َكِلَذ ٌروُجي

 اًدِإَف 0"2عْيَبَو ْفَلَس لِحَي اَل» :َلاَق ُهّنَأ لي َِبَنلا نَع َتَبَت دق :َباَجْأَ

 َناَك اّذِإ ريكا نتي اه لك و ةلوشوو كللا هن 37 َكِلّذ َناَك ُهَضَرْفَأَو ُهَعاَب

 ْمَل َكِلَذ َرْذَعَت اًذَِف ءاَهِبِحاَص ىَلِ ةَدلَسلاَو ٍضْرَمْلا ٌد ُدَر ُبِحَيَو ِءُْىْهّنلا 0

 ىَلَع َةَداَيّرلا ُقِحَتْسَي اَلَو ءِلْثمْلا ُهَمِيِق ُةَمِيِق ِةَعْلّسلا ُلَدَب اّلإَو «ٍضْرَمْلا ُدَدَب الإ ُهَل نكي

 1078/1 . َكِلَّذ

 ءديف َضَرَتْقا يِذَْلا ِدَلَبْلا يِف َضرْفُمْلا َيْفَوُي نأ ٍضرَتفُمْلا ىَلَع ٌبِجَي /5535] ءيسسلا مك لمأإ و هو قخآإ ركع 5ك ب مقعأا 1م خخ م

 ..اذعلاو رثشلا تؤم نياكم "انا ال
 ْن

 عمال 4 . "0يفوُدعمْلاِب قيل ه5 2

 َنوُكَي ْنأ لثم ؛َرَكآ ِدَلَب يِف ُهْنِم اَهَيِفْوَتْسَيِل َمِهاَرَك ُهَضَرْفَأ اًذِإ 7557.

 َكِلَذ يِف ُمِهاَرَد ُهَل ٌضِرَتْفْمْلاَو َرَحآ ِدَلَب ىَلِإ مِهاَرَّدلا لْمَح ُهْضَرَغ ُضِرْفُمْلا

 هَل ُبْتْكَيَو ُهْنِم ُضرَتْنَيَك ءِضِرْفُمْلا ِدَلَب يِف مِهاَرَم ىَلِإ ٌجاَتْحُم َوُهَو ءِدَلَبْلا
 .ِءاَمَلْعْلا ْيَلْوَق لأ يف ّخِصَي اَذَهَق : ضرَْغمْلا ٍدَلَب ىلإ َةَقَرَو :ْيأ ؛(َةَجَتْفْس١

 لاقو «(5511) دمحأو )451١(: يئاسنلاو )١775(«: يذمرتلاو .«07005) دواد وبأ هاور )١(

 .حيحص نسح ثيدح اذه :يذمرتلا

 .هوحنو رفسلا ةنؤم هنم ضرتقا يذلا ٌضرَتْفُمْلا فّلكُي ال :يأ (0)
 ِضرَتْفُمْلا ىلع :يأ (4) 2 .هنم ضرتقا يذلل ٌُضِرَتْفُمْلا لاق :يأ (6)

 1 . ضرْفُمْلا : يأ 2(

 :ةاولا.يف لاق «ةلأسملا هده يف يلبتحلا بهذملا فلاخ ىلاغت هللا ةمحو مالسإلا خيش .(5)
 خيشلا ركذي ملو ههُتَميِق ةّنوؤَم ِهِلْمَحِل اَميِفَو ُهْئمِرَل ٌرَحآ ٍدّلَبب اهب ُهَبَلاَطَ اَناَمْنَأ ُهَضَرْقأ ْنِإو»
 عتمملا حرشلا :رظنُي .هتداعك مالسإلا خيش يأر ىلإ رشُي ملو ءرخآ اًلوق هك نيميثع نبا

 )9/ ١6 1١(.

 .ها. ضرقلا دلب ريغ ٍللب يف ءافيتسالا طارتشا زاوج راتخاو :(44) هتارايتخا يف يلعبلا لاق



 520 عيبلا باتك

 .اًبر َناَك َةَعَمْنَم َّرَج اَذِإ ٌضْرَقْلاَو هَةَعَمْنَم ّرَج ٌضْرَك ُهْنَأل ُهْنَع يِهُن :َليِقَو

 لقت يِف ٍقيِرطلا ٍرطَح ٍنْمَأ َمقنلا ىأَ َضرَتْفُمْلا َّنأِل ؛ُراَوَجْلا ُحيِحّصلاَو
 َنِمأَو ِدْلَبْلا َكِلَذ يف ِءاَقَوْلاِ اًضْيَأ ُضرَتْفُمْلا مقتل دَقَو ءِدَلَبْلا َكِلَذ ىَلِإ ِهِمِهاَرَد

 مُهْعَمْنَي اًمَع ىَهْنَي ال ٌعِراَّشلاَو «ِضاَرِتْقالا اَذَهِ ٌعِفَتْنُم اَمُهاَلِكَف ؛ تيرا رت

 [هالا . ْمُهَرْضَي اَمَع ىَهْنَي اَمّنِإَو لضَيَو

 َكِلَّذَكَو .ُلْئِفْلا َةَيِواَسَتُم تناك اّذِإ ٍةَش ٍةَسوُشْعَمْلا م مِهاَرَّدلا ٌضْرَق زوجي 75011

 . اًريِسَي اَنِواَمَتُم ٌنْسِغْلا َناَك اّذِ

 تناك نِإَو ِبوُبْحْلا نم اَهِرْيَعَو ة ةظنجلا!َضَرَف روف هلأ ٌحيِحَّصلاَو

 .'عِببْلا ٍباَب' نم ُلَهْسَأ «ٍضْرَقْلا َباَبه نإ ؛ريِشلاَو ٍباَرَتلاي ةَّشوُشْعَم

 ال َناَك ْنِإَو ٍريِمَحْلا ُضْرََو ءادَدَع ٍزْبُحْلا ٌضْرَق حيِحّصلا ىَلَع ُروُجَي اَذَهِلَو
 ص 25 و -

 . اددع زوجي

 تلقا جك يورك فكر نزعل ةقينارزخ هزاز نأ ضرقلا ف ةرشت سوم هترعلس
 .ُهْنِم اَرْيَخ َّدَرَو اَريِعَب لك ْنِنلا

 ْيَلْوَق حَصَأ يِف ٍتاَدوُدْعَمْلا نم هوْحَنَو ٍضْيَبْلا ُضْرَق زوجي َكِلَّذَكَو
 .ضيبْلا نِم اهالتخا رثْكأ ُناَوَيَحْلاَو ءاَناَوَيَح َضَرَتْقا كلب َىَِنلا َّنِإَف ِ؛ِءاَمَلُعْلا

 [ه075 هاا /759]
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 ('(ِنْهَّولا ُباَب)
 .ملسم دي يف هنوك طرشب رفاك نم ملسملا دبعلا نهر زوجي م9 ]

 .اهضعب نم وأ اهنم هضعب وأ هؤافيتسا نكمي نيعب نيد ةقئوت : اًحالطصا نْمَرلا 00(

 نأل ؛اًئيع نهرلا نوكي نأ دب ال هنأ ديفي ؟نيعب نيد ةقثوت» : انلوق :ه16 نيميثع نبا ةماّلعلا لاق

 .ءاهقفلا مالك ىلع حصي ال هنإف اًئيد وأ عفانم ناك نإف «نيعلاب الإ نوكي ال لماكلا ءافيتسالا



 نأ زوجي امك «هريغ نيد ىلع هسفن لام نهري نأ ناسنإلل زوجي /”81/#

 7١/4[ كردتسملا] . 2تهرلل هتراعإ ٌريظن وهو «ىلوأو هنمضي

 نهترملا لوق لوقلاف :نيدلا ردق يف نهترملاو نهارلا فلتخا اذإ وبك ]

 [؟5/١ كردتسملا] .كلام بهذم وهو «نهرلا ةميق نم رثكأ عّدَي مل ام

 هنأ ىعدا ول نكل ؛زاج :عجر مث عيبلا يف نهترملل نهارلا نذأ ول /9ه]

 .ثلاث قح هب قلعت ولو ءهمدع لصألا نأل ؛لبقي مل :عيبلا لبق عجر

 ءلَجأ ىَلِإ ٍلاَم ىَلَع ٍلُجَر َدْنِع ُهَراَد َنَمْرَأ لُجَر نع :هللك َلْيْس /569]
 اًهتْذَحَأ يِنتْيَفَو ْنِإ ِطْرَسِب َراَّدلا ينْعب :ُنِهَتْرُمْلا َلاَقَق ٌرجاَع "َوُهَو ُلَجَأْلا َّلَحَف

 يِرَتْشُمْلا َرَّمَع دَكَو ؟ٌبيِحَص ُعْبَبْلا لَه ةَرْجَأ كْنِم ْذُحآ ْمَل اَهَتْئَكَس نإَو ءْنَمّنلاب دمع رو ل 2 2 53 0 ضر. 0 ل ا ا 7

 ؟همكح اَمَق َءاَنب اَهَقْوَق

 نفَرُيَو «اَهبِحاص ىلإ ٌداّذلا ُداَعَت لي ؛اًصيِحَص اَمِئَب اذه سيل :تاجاف

 هم /؟9] .ُهَل ُبَسْحُت يِرَتْشُمْلا اَهَرْمَع يلا ُةَراَمِعْلاَو «ٌّقَحَتْسُمْلا َنَّْدلا

 لب «نيعب سيل هنأل حصي ال هنإف «تيبلا اذه عفانم كتنهر :لوقي نأ «عفانملاب نهرلا لاثم -

 .حصي الف «عفانملا هنهرأس انأ ءهعيب نكمي ال فقو تيبلا :لاق اذإف «تيبلا نهرا :لوقن

 «لاير فالآ ةرشع ينطعأ :تلقو هتكسمأف لاير فالآ ةرشع انالف بلطأ انأ :نيّدلا لاثم
 «يل اًنهر كل يذلا هتيد لعجا «لاير فالآ ةرشع اًنالف بلطت تنأ :تلق ءيدنع ام :لاقف
 ىلع الإ هعيب زوجي ال رخآلا ةمذ يف يذلا نيدلا نأل كلذو ؛حصي الف نيدب نيد ةقثوت انهف
 .اًنهر نوكي نأ حصي ال هنإف كلذك ناك اذإف ءهيلع وه نم

 نيدملا نوكيو «نيدلابو «ةقثوتلا دوصقملا نأل ؛عفانملاب نيدلا قثوي نأ حصي لب :ليقو
 .كفوي مل اذإ نالفل يتمذ يف ام كيفوأ نأ دعتسم انأ معن :لوقيف ءنماض هنأك يناثلا

 .(119/9) عتمملا حرشلا .ها.حيحصلا وه اذهو

 نم تبثملاو «ةمحقم (رهاظ) ةملك هنأ رهظيو «(نهرلل هتراعإ رهاظ ريظن وهو) :لصألا يف )١(
 )١159/0(. فاصنإلاو 2(9١ا/) تارايتخالا

 نم هنيد ءافيتسا نم نهترملا نكمتيل ؟؛هتيب هنهرف ءٌةعلس لجرلا نم ىرتشا يذلا «نهارلا :يأ (؟)
 . نهرلا



 م عيبلا باتك

 نم َيِقَب اَمِب ٍقاَب ُنُّرلاَك ُهُضْعَب َيِتَبَو ِنْيَدلا ٌضْعَب ُميِرَمْلا ىقزأ اذإ حدب ]
 . َكِلَد ٍوْحَنَو ُهَل نِهَتْرُمْلا ُكَق لم ؛ُهَكاَكِف ُبِجوُي ام َلُصَحَي ْنَأ اّلإ نَحْلا

 [هالاب /59] ْ

 َرَكَأ اذإ ُهّنِإ :َلِيِق نِإَو .©"”َنْهَّرلا ٌلِطْبُي اَمِب ٍنِماّرلا ُراَرْفِإ ُلَبْفُي ال ةةحال+]

 َناَك َنْهّرلا َّنَأ َرَكأ اًذإ ُهَّنأِل ؛ِبْيَر اب ِِراَرْقإ بجوُمب ُهَلِطْبُي ْنأ ُهَل ُرقُمْلِلَق ِنْمّرلاب

 [01 4 .َكِلَذ ِدّرَجُمِب ُنْهَّرلا لظَْي ْمَل :ِهْنُذِإ ِنوُدب ُهَنَهَر ُهْنَأَو وِرْيَعِل اًكْلِ
 لاح ُنْيّدلاَو اَنْهَر ِهْيَلَع َنَهْرَأَو ّنْيَذ ٍصْخَش ىَلَع ُهَل نّمَع :َلْيْسَو ! وب 8 مسا عم سمس #0 ةهس وياما (اناعاو رم اه هع 2 ا 0-5 - 2

 ؟نّْرلا ٌعْيَبُهَل ُروُجَي لَهَف ِووِهاَرَد ىلإ ٌجاَمْحُم ِنْيَّدلا بَرَو
 ُهاََوَو َنكْمَأ ْنِإ ْمِكاَحْلا َعاَب اّلِإَو َّراَج ِهِعْيَب يِف ُهَل َنْذَأ َناَك اَذِإ :َباَجَأَ

 وم عكر

 . ةيم ةقحح
0 

 يا 20 و 000 4ع م 2 3 ا أ ا 1: 25

 طاَتَحَيَو «هعيبي َةَقِث ىلإ ُهَعْفَد َكِلْذ َرْذَعَت اذإ :َلوَقَي نَم ِءاَمْلْعْلا نِمَو
 و

0 

 0/1 . هلم ع يِفْوَتَسَيَو كلذ ىَلَع ٍداَهْشِإْلا

 [040/14]  .ميرَْلا ٌسْبَح ْرْجَي ْمَل :ُهْنِم َّقَحْلا ُءاَقبِتْساَو ُهُعْيَي َنَكْمأ اذ

 َتْلظَي نأ ٍنوَئرْمْلِلَو ُنوُجَي ال ِنهَترُمْلا نْذِإ ٍنوُدب ٍمِزاّللا ِنْمّرلا ْعَِب كه
 َءاَِِتْسا وأ ِنْمّرلا َدْوَع َبْلْظَي ْنأ ُهَلَو لح دف َناَك نإ ِنيِدَمْلا ِنِهاَّرلا نم ُهَئَْد

 .ُهَل يِرَتْشُمْلا َبّلاَط َءاَش نِإَو ُهَل َعِئاَبْلا َبّلاَط َءاَّش نإَو ءُّهْنِم ِهَّقَح

 هْبَلَع ُبِجَي «عِئاَبْلا ىَلَع ِناَمَّضلا ُراَرَقَك :اًروُرْعَم ناك ْنِإ َيِرَتْشُمْلا ّنِكَ
 ُناَمَض هْيَلَع ٌمِلاَظ َوُهَق ٍلاَحْلا ٍةَروُصِب اًمِلاَع َّناَك نِإَو «عببَمْلا ِةَرْجُأ ُناَمَض
 [5 1 /] 1 قعقْتَمْلا
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 وسو
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 كلم وأ .ءفقو كتنهر يذلا تيبلا :هئيد يفوُي ام هدنع نكي ملو لجألا لح نيح لوقي نأك )١(

 .نالفل



 هني مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 8#
 دب يتوب د يد د لج 5

 (ناَمْضلا ُباَي)

 :لثم اًفرع نامضلا هنم مهفي ظفل لكب حصي هنأ بهذملا سايق مدنا

 انأو هبلاطت ال هكرتاو ءنمثلا كيطعأ انأو هْعب وأ ءقادصلا يدؤأ انأو هجّوز

 [؟4/١ كردتسملا] .نمثلا كيطعأ

 وأ دلبلا نم بهذي امب برح راجتو ء«هوحنو سراح نامض حصي /5145]

 ملعلا لهأ رثكأ دنع زئاج وهو ء«بجي مل امو لوهجم نامض هتياغو «رحبلا

 .دمحأو ةفينح ىبأو كلام

 نم بهذي ام برح راجتو هوحنو سراح نامض ةحص انخيش راتخاو

 نامضك لوهجملا نامضو «بجي مل ام نامض هتياغ نأو رحبلا وأ دلبلا

 وهو «نويدلا نم سانلل راجتلا ىلع بجي ام نماضلا نمضي نأ وهو «قوسلا

 يب َهآَج نَمِلَو# :ىلاعت هلوقل دمحأو ةفينح يبأو كلامك ءاملعلا رثكأ دنع زئاج

 نم ةعنتمملا ةدحاولا ةفئاطلا نألو [/8 :فسري) «©) ٌعِيِعَر هب أَن ِريِعَب ُلْمِح

 يف دحاولا صخشلا ىرجم يرجت اًضعب اهضعب رصني يتلا برحلا لهأ
 الأ طرشب مالسإلا راد نولخدي مهراجُت نأ ىلع اوطروش اذإف ؛مهتدهاعم

 نم ذخؤي نومضملاو هل نينماض اوناك هوذخأ امو اًئيش نيملسملل اوذخأي

 [؟؟ - 7١/4 كردتسملا] .هرئاظن زوجي امك «كلذ زاج راجتلا لاومأ

 ْمَلَو ٍلاَمْلاِ ُهُميِرَغ ُهَبَلَط دقو ءاَنْيَعُم ٍنِماَض ٍلُجَر نع :هللك َلْيْس ةافك]
 ىَلِإ ُجاَتْحَي لَهَف َراَسْعِإْلا ىَعَّذاَو ِهْيَلَع ُهُميِرَغ ىَعَذا دّكَو ٌةَرِدْقَم ٍنِياَّضلِل نُكَي

 :َراَسْمِإْلا ىَعَّداَو َكِلّذ َلْبَق ُلاَم ُهَل فَرْعُي ْمَل ُنِماَضلا َناَك اًذِإ :َباَجَأَك 2 اال سوس روك تروي تنس 0# ولسه ه1 و 0001
 0 2 ميس سموا 1 رق ماع ا. اا ما فود دقي يا نص
 ُفوُرْعَمْلا َوُه اَذَهَو نيب ِةَماَقِإ ىَلِإ ٌُجاَتْحَي اَلَو ءَكِلَذ يِف ِهِنيِمَي َعَم ُهَلْوَق ُلْوَمْلاَ

 ه- ه5 مهكر ىلا رع
 [515/] .امهريغو دمحَأَو ئعفاشلا ٍبَهْذَم نم



 2-5-5 عيبلا باتك

 1305| ||| ي إب إب ب اساس
 تش

 كم ا هذ ملا ناقل فاش ة ا ول 4 ولا دل ظل و ع
 ٌتلاطَيَو ُهْنَع ِنوُمْضَمْلا ٍنذِإ رْيَّغِب ٍةَمْللا ىِف ام ناَمَض ُحِصَي ؟دهعل

 [ا 1 . نِماَضلِل ٌقِحَتْسمَل

 ِسْبَحِب ُهُئَبوُقُع ْزُجَي م آ ٍفوُرْعَمْلا ِهْجَوْلا ىَلَع ِهِلاَم َعْيَب ''”لَدَب اذِإ ”ةهد]

 زر ورام زل لذي وأ بعت كارل ىلع دوك ذأ لإ را نإ ؛ِرْيَغ اَكَ
 . اًبجاَو َكَرَت دق نكي ْمّل ِءاَقَوْلا نِم ِهْيَلَع اَم َكَذَب

 هْبَلَع طاَمحَي ْنأ ُهلك :هْيَلَع ام يِفَي ال وأ َبيِغَي نأ ْميِرَكْلا فاح ْنِإ ْنِك
 ِهِهْجَو يف نْياَعِب اّمِإَو ِهِتَمّراَلُمب اّمِإ

 نِم ُهْنْكَمُي :َكِلَذ نِم َنيِكْمّتلا َلَأَسَو ِهِلاَم َمِيَب َلَدَب ّمُث ْمكاَحْلا ُهَلَفَتْغا ىَتَمَو

 [ه 7/7 .ٌكِلُذ

 0 هما وى مم ةيس ْنَأ َهُهَو ساق 7 -- قا
 نم ٍرجاتلا ىلَع َبجَي اَم ٌنِماَضلا َنَمْضَي نا ّوهَو قوسلا ةايس كافل

 س هس < رغم م لم 5 00 .
 ام نام 0 ( ٌحيِحَص نامض :- ا 1( تايغألا ني هضقَ مي امو ويدل

 يِبأَو ِكِلاَمك ؛ِءاَمَلُعْلا ٍروُهْمْج َدْنِع ٌرِئاَج َكِلَدَو ءِلوُهْجَمْلا ُناَمسَعَو ُبِنِيَي م
 ' ٍلبْنَح ِنْب 0 َةَقيِنَح

 4( ميعر ءوي أنأو ريِعب لمح يب هج نَمِلَو» : هر اولا ريم او
 _ه--2

 50 : فسوي]

 مع ريب . 0

- 

 هن ؛ُهَراَوَج َرَي ْمَل وّلَو ِهْيَلَع َدِهْشُيَو ُهَبْنُكي ْنَأ ٍدِهاََشلاَو ِبِتاَكْلِل ٌروَجَيَف

 كاملا .ِنْيَلْوَقْلا نِم ُهاَرَي اَمب ْمُكَحَي رمألا ُنِلَوَو ءٍداَهِتْجاِلا لِئاَسَم

 .نيدملا ٌنماض وأ نيدملا )١(

 نم هوصرتم د: تومنيو نفض نمصي ٠ ي هوضرتقا ام راجتلا ددسي ْنأ  اًيلاغ هب نوقئيو سانلا دنع ٌةناكم هل ٌلجر نمضي :ىأ (0)

 .سانلا

 مرعو نم رع نم رجاتلا عم ُهَل :خيشلا لاق دقق :كلذ ببسب مرغو نماضلا هبلطف ءبره وأ ءافولا اعلا منتما اذإو (9©)
 ا ع سلا عار

 (5050/19) . ٍفوُرْعَمْلاِب َكِلَذ َناَك اذ ِهِناَمَض ِبّبَسِب َُقَقَْأ اَميف ٌعوُجّرلا



 هناك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت دوو مع
 شفنا 2

 .[نوُمْضَمْلاَو نِماّضلا :يأ] اَمُهْنِم َءاَش نَم ك0

 [ه50/4] 2. 7اًعيِمَج اَمُهَبِلاَطُي ْنَأ ُهَلَو ةَبَلاَطُم ُهَل نكي ْمَل :ىقؤتسا اًذِإَق

 اَمب ُهُتَبَلاَظُم ْرَجَت ْمَل :ُلاَم ُهَدْنِع ُهَل اَلَو ُهَدَلَو للا

 ٍفيِرْعّنلاِب ِهِدَلَو راَضُحِإ ىَلَع ٌقَحْلا ٍبِحاَص َةَنَواَعُم ُدِلاَوْلا َنَكْنَأ ْنِإ ْنِكَل
 . ِهْيَلَع ءاَس اَلَق اَّلِإَو ءَكِلَك ُهَمْرَل :ووُحَنَو ِهِناَكَمِب

 .ُهْنَع ٍناَوْدُعْلا تنك ٍرْمآْلا ّيِلَو ىَلَعَو ءهيَوِج نم ِءْيَشب ُُتبلاَُم لحن اَكَ
 [هما١/؟9]

 َّنِإَف ُهَئِمَص اَم ُهَمِرَل :ِهلطَح وأ ٍةئِيَبَو ٍراَرْفِإِب ياض ُهَنَأ تبن اذإ ةلهق]
 : مناع ةبعألا نأ ىَضَت 5 ل

 )١( ءاش نم ةبلاطم قحلا برل» :دازلا بحاص لوق دنع هلي نيميثع نبا ةماّلعلا لاق 0
 وأ هنع نومضملا نم قحلا ءافيتسا نم قحلا بحاص نكمتي نأ نيب قرف ال هنأ هرهاظ

 نكمتي .
 وأ «تومب هنع نومضملا ةبلاطم ترذعت اذإ الإ نماضلا ةيلاطم كلمي ال هنأ :يناثلا لوقلا

 .نماضلا بلاطي نأ هلف هنع نومضملا ةبلاطم ترذعت اذإف ءرقف وأ «ةلطامم وأ «ةبيغ

 ىلإ عوجرلا نكمأ اذإف ءلصألا نم ءافيتسالا نكمت عم عرفلل عجري ال هنأ ءالؤه ةجحو
 سانلا لمعو هلك يدعسلا نمحرلا دبع انخيش رايتخا اذهو «عرفلا نع هب ىنغتسي هنإف لصألا

 .لوقلا اذه ىلع مويلا
 مزلأ نماضلا بلاط اذإ قحلا بحاص نأو بهذملاب نومكحي مهنأ رهاظلاف :مكاحملا يف امأ

 .هنمض يذلا قحلا هنع عفدي نأب
 ىلع ةدعاقلاف «هنع نومضملا ةبلاطم رذعت اذإ الإ ىنبلاطت ال كنإ :لاقف طرش هنأ ولو

 دقعلا ىضتقم ناك اذإ هنأ مولعمو ءحصي ال هنإف دقعلا ىضتقم فلاخي طرش لك نأ بهذملا
 هنع نومضملا ةبلاطم رذعت اذإ الإ نماضلا بلاطي الأ طرش اذإ هنإف ءاًعيمج نيلجرلا ةبلاطم

 ش .دقعلا ىضتقمل اًيفانم راص
 الإ هبلاطي الأ نماضلا طرتشا اذإ هنأ  نيلجرلا ةبلاطم هل نأب :انلق ول ىتح  حيحصلا نكلو
 ىلع نوملسملا» :هلوق مومعل ؟ ؛حيحص طرش هنأ حيحصلاف «هنع نومضملا ةبلاطم رذعت اذإ

 عتمملا حرشلا . الالح مرح وأ اًمارح لحأ ًطرش الإ مهطورش )9/ -1884(.
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 3 ل د 5-0 لمه 8# دسم دم هك مس ه م َ - 3 - -

 ردحلا هاو قدصتي دقعلا دسْفَي ال 3503 + هئاَعَض

 ةليلخت هلك ولع اووقشم عنك يا ليش نوننقملا نإ 015 نإ
 [عممل د ه0 .ُهَل ِنوُمْضَمْلا ٌفيِلْحَت ُهَلَك َءاَرْكِإْلا ىَعّذا اَذِإ َكِلَذَكَو

 ْنَأ ىَبَأَت ِهِعوُقُوِب ُهوُمّلْعأَ ٌعِقاَو َوُهَو ُكْلِم ُهَل ٍلْجَر نع :َلْيْسَو 5:
 مند هم 2 عىل 27 ها« لاهم عد ا ور
 ! نمضي له همُسَهف ٍريْغَص ىلَع عقو مث ءهضقني

 يف ظرمم هلال ةواملغلا لزم دخأ نق دلع ناَمشلا بحب اذه: تاج
 ْنِإ ِهِليِكَو وأ ءِرِضاَحْلا ٍديِشَرلا ِكِلاَمْلا ىَلَع ُناَمَّصلاَو ءِرّرَّصلا اَذَه ٍَلاَزإ مَدَع 5 - هام ؟ 5 6 م ا 5 ةاس نك 00

5 2-2 
 2 تبث نإف

 وا رم لع ل وم

- 

 هس يو 0 هامل 344 اع .٠ هي ا هاو. 01
 ىلَع كلذ ٌبِحَيَو «هيف ريدقت ال ان نفك 0 َقَيَذلا ٌفْضِن ٌبِجاَوْلاَو

 علة 16 /:] .ِءاَمَلُعْلا يَلْوَق ٌّحَصَأ يف مهْيَلَع لِ «َنكْمَأ نإ ِءاَلُؤَم ٍةَلِقاَع

 ه2 ©

 ٍلاَجَرل ةّيَنْجَأْلا ِءاَمِغ نِم اَميِرْحَت نبأ َمَلُظلا)
 (؟حاَرْفأْلا يف ٌفُدلاِب ٍلاَجّرلِل ٍرِئاَرَحْلاَو ءِلاَجّرلِل ٍلاَجّرلا ءاَنِغ مكحو

 نِإَو هيف َلَحَد يذلا ٍدْقَعْلاب ِهْيََع ُبِجَي ال اَمِي ِهيَبلاطُمِب ٍنِماَّصلا ْمْلُظ ةكك51]
 : ٍلاَجّرلل ةيَتجَأْلا ِءاَنِغ نم اًميِرْخَن ُعلْبَأ :اَمّرَحُم َّناَك

 َيهْن اَمّنِإَك ُءاَنِْلا اَذَه اّمَأَو ةَيِعْرَّشلا ِةَيِلْفَعْلا ٍتاَمَّرَحُمْلا نِم َمْلْظلا َّنأِل ١
 . ةّييتِجَأْلا ىَلِإ رظتلا َمُرُح اَمك ءاَنَّرلا ىَلِإ وُعْدَي دق ُهَنَأِل ُهْنَع

 اذاش اقالخ هيف ألك حب

 يف ُهَنوُعَمْسَي ُةَباَحَّصلا َناَك دق ُلُجّرلا ُهُعَمْسَي يلا ِءاَمإْلا اَنِغ َّنأِلَو  ج
 .نهَتاَرْصَأ َعاَمَسَو ٌنهيَبْوُر يف ةثتفلا مَتَعِل ِءاَمِإْلا ىلإ َنوُورطنَب اوناك امك ءِتاَسْرُعْلا

 ماّرِيْلاِب ِنْيَمَّرَحُمْلا ٌفَحَأ ٌعَفْذُي الق ءملظلا ميرحت نِم ٌفَحَأ اذَه َميِرْحَتف أ 3 2 2# ومو 00 َ 1 2 كميت هءاداو هج

 .امهدش
 ا



 : 0 2 كي مالسإلا خيش لئاسرو هواتف بيرقت مب

 . ِةَباَحَّصلا ٍدْهَع ين َناَك ُهَنَأ اَنْعْلْبَي ْمَلَك :ٍلاَجّرلِل ٍلاَجّرلا ُءاَنِغ اّمأَو

 ِثيِدَحُك ؛”حماَرْفأْلا يِف ٌعوُرْشَمَف :ٌفّدلاب لاجل رئاَركْلا ءاَنِغ امأَو 5 - .8

 . كلَ َعَم اَهاَنِغَو ٍةَرِذاّنلا

(00 

 قف

 حارفألا يف ةأرملا ءانغ لاجرلا عامس زاوج ىري خيشلاف ءسرعلا نم معأ حارفألاو

 .لزغلاو شحفلاو «ةنتفلاو روفسلاو جربتلا نم الخ اذإ ةماعلا تابسانملاو

 ٌةعيرذ مالسإلا خيش مالك ذختُي نأ زوجي الف ءريذاحملا هذه ىدحإ نم ولخي ال ةباشلا ءانغو

 انه ءانغلاب دوصقملا نأ ملعلا عم .لوقلاب نهعوضخ وأ «لاجرلاب ءاسنلا طالتخال

 .ىقيسوم وأ دوع وأ لبط هبحصي نأ نود ءرعشلا
 هللا لوس سر اَي : لاق هلي يتلا ِتّنأ ةرْما نأ دج نحت هيبأ نع ٍبْيَعُش ٍنْب وِرْمَع ثيدح وهو

 00 ُدْرَدَ يْنِإ :ْتَلاَق ««كِرْذَتِب يِفْوُأ» :َلاَق ءٌفدلاِب َكِسأَر ىَلَع ٌبرضأ ْنأ ُتْرَذَن نإ
 :َلاَك ءال :ُتَلاَك «همَتّصِلا َلاَق َّيِلِماَجْلا ُلْهَأ هيِف ُحَيْنَي ناك ٌناَكَم ءاََّكَو اَذَك ٍناَكَمِب
 يف 0 ةَحَصَو ,(9117”7) دواد وبأ هاور .ِكِرْذَتي 500 :َلاَق ءال :ْتَناَق نول

 .دواد نأ مع

 ْتَنَأ َءاَدْؤَس َةَمَأ نأ هيفط ََدْيرُب ثيدح نم ٌدهاش هلو

 .ٌفذدلاب اًمِلاَس هللا َكَّدَر ْنِإ ُتْرَدَن ٌتنُك ينِإ للا َلَوُسَر اَي :ْتَلاَقَف

 للك هللا ُلوُسَر َدَعَقَك :َلاَق .ُتْرَدَن ٌتْنُك نإ :ْتَلاَ .هالق اَّلِإَو يلَمْفاَف ٍتْرَذَت ِتْنُك ْنِإ» :َلاَق
 .(17949) دمحأ مامإلاو «(390) يذمرتلا هاور .ٌفّدلاب ْتَبرَصَق

 .بيرغ حيحص نسح ثيدح :يذمرتلا لاقو
 .ملسم طرش ىلع حيحص هدانسإو )7١5/4(: ليلغلا ءاورإ يف ينابلألا لاقو

 قلطُي ال اذهو هّةَأَرْما» :هلوق ليلدب «ةرح تنغ يتلا نأل ؛حرصأ بيعش نب ورمع ثيدحو

 .ةرحلا ىلع الإ

 لاجرلا بلاغ هنم فنأي رمأ ىلعو «نيتأرملا نيتاه ةبغر هلك ُنِبَّنلا يبلي فيك لمأت :ةفقو

 !لاجرلا دتع فدلا برضو ءانغلا وهو «ءالضفلاو ءاملعلا نع الضف

 .اًوهلو ًءانغ عمسيل غارفلا دجي نكي ملو ءهدنع اًصيخر ِْلك يبنلا تقو نكي ملو

 .مهّدُو بسكو «سانلا بولق فّلأت اهب يتلا «ةليبنلا هميشو ءةميظعلا هقالخأ اهنكلو
 برض نود وه اًّمع سانلا ضعب عّقرت مكو ءاذه نم لقأ نم سانلا نم ريثك فنأي مك
 .فدلا

 «مهرعاشم ةاعارمو «قفرو ةحامسب سانلا ةلماعمو «فلكتلا كرت :ةصقلا هذه سورد نمو
 .عرشلا فلاخُي ال لعفلا ناك اذإ سانلا دقن نم فوخلا كرتو



 7 "1 عيبلا فاتك

 نَم ٍفاَلِخب ءِلاَح لكَ ٌرَكْنُم اَذَه :ِلاَجّرلاَو ِءاَسنلِل ةيْنَكُم ُبْضَن ْنِكََو
 : اًهّنَعْنَص لد

 [هما# 007/193 . ا1هيكَع ٍضَوَعْلا ذحَأ َكِلَذَكَو

 اًرِداَق َنوُكَي نأ لئيم ؛©" 0 راوتلا 5 0 ا لا

 [001 143 5 يلا 0 ىَلَع َكِلَذب جري

© 95 

 (ةلافكلا)

 ٍليِفَكْلا ِةَلِزْنَمب : ميلا َِدَب ىَلَع َليِكَو َوُه نَمِم ُهوَْنَوَناَجَسلا ّنِإ 33؟]

 لودكملا ريحت لاول امك ا قاض ودعت نإك» ءٍمْضَحْلا ٌراَضْحإ ِهْيَلَع ؛ وْجَوْلِل
 0 .ُكِلاَم َدِْعَو اَنَدْنِع ِهْيَلَع اَم ُنَمْضَي

 .ئرب - هميلست يف ررض الو  هلوفكم ىلإ همّلسف اًناسنإ لفك نم 65594

 .ةمئألا نم دحأ دنع هيلإ (*!هنم هراضحإ همزلي الو .عرشلا سبح يف ولو

 [؟؟/4 كردتسملا]

 ه2

 .ٍلاح لكي ٌرَكْنُم :لاجرلل ينغتل ةينغملل ضوعلا ذخأ :يأ )١(

 نم لصفُي وأ ءهضعب وأ هلام هنجس ءانثأ رسخيف ءءاقولا ىلع رداق وهو هنجس يف ببستي نأك (0)

 . هتفيظو

 لا لاقف هتيد فوُي مل نإف ُةوُيَأ ُهَلْمَك 0 ّيبَصلا ةَناَدَتْسا ةحص خيشلا حجرو قرفز

 ُحِصَتَو ُنْيَلا ُهُمَرْلَيَك هيبأ ِنْذِإِب فّرَصَت ُهّنَأ ٍيِضَتْقَن هيبأ ةَلاَقَ نإ ؛ُهَلَمَك نَم ىَلَع َعجْرَي نأ
 . ُهيلاَقَك

 ثيِيلخَت ُهَلَك اّلِإَو «بآلل ُةَناَدِيْساِلاَف :ُهَرَمأ ُهوُبَأ ْنِكَلَو هيبأل َن َناَدتْسا دق ِنِطاَبْلا يِف َناَك ِنِإَو
 (ه51 هدد /99) .ُهَل ْنُكَت ْمَل ََئاَديْساِلا نأ بألا

 . 0737/8/7 عانقلا فاشك .سبحلا 8 0



 ُهْذَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ا
 0 ا 7327للبيع فلا 14-2

 ("!(ِةَلاَوَحَلا ُباَي)
 دعب ”'”هب لام ضب هَل ٍلِحُمْلل َسْيَلَو ءاَهِطوُرُشب ُلاَوَحلا ٌحِمَت مكتكه]

 لاما "فب ةركي نأ الإ ! اَهَل ٍضاَيِْإْلاب ِهْيَلَع ٍلاَحْمْلا ةّمِ أرك لَو قَلاَوَحْلا

 قر ن0 ىف هني ذاقيل هيلع لاكتلا» نيدوجاو 5: تلت نأ لاككمللو
 هَ خس

 . هْنْذِ ريغ ُهْنيَد ٍضيباَقْلا
7” 

8 02 
 َنيِيْعَّتلا ْنِإَف ءاَشُمْلا ٍبْضَع ِةَلِزْنَمِب ٌّقَح ٍرْيَغِب ٍبِصاَعْلا ٌُضْبَق َناَك نإ م

 ةةمشفل اماكساعلا تلاطت نأ: هل اق «ةقشقلاك تنقكلاب
04 

 ْنِكَل «ُنَح ٍرْيمِب هْنِم ُهَضَبَق ام ٍلِحُمْلا ىَلَع َعِجْرَي نأ ِْيَلَع ٍلاَتْحْمْلِلَو
 [ه 0/4 .ِهرِهاَظَك ٍراَرْقإْلا اَذَه َنِطاَب َّنأ ُهَل ّرقُمْلا ُفيِلْحَت مْضَخْلِل

 رايتخا هلو ءطقف ءافيتسالا يف َنذِإ ناويدلا يف هلام ىلع ةلاوحلا /595]

 [؟/4 كردتسملا] . هتبلاطمو عوجرلا

 ام عيب انَّروج اذإ هنيد عيبي الو «بألا ىلع ليحي نأ نبالل سيل مكدعز

 [؟7/4 كردتسملا] .بألا ءاضرب الإ ميرغلا ىلع

 ملعي مل اذإ يرتشي وأ ضرتقي وأ لجرلا جوزتي نأ دمحأ هرك
 رهاظ نأل ؛ىلوأ ملعي ملو رسعم ىلع ليحي نأ هركي نألف ءهترسعب رخآلا

 ناك كلذ متك اذإف ءءافولا ىلع اًرداق ناك نم لماعي امنإ لجرلا نأ لاحلا

 [؟ /4 كردتسملا] . اًراغ

52 2 

 .هيلع لاحملا ةمذ ىلإ ليحملا ةمذ نم قحلا ٌلقن :ةلاوحلا )١(

 .نيدملا وه :ليحملا

 .نئادلا وه :لاحملاو

 .نيدلا ءاضقب موقي يذلا وه : هيلع لاحملاو

 .نيدلا وهو (؟)
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 ٍفْقَولا ىَنِإ ِحْلصلا ُباَتِك
 (راج ىلع راجلا قوقحو «ءحلصلا)

 ءدمحأ نع ةياور وهو ؛2"'”اّلاح هضعبب لجؤملا نع حلصلا حصي 8

 [؟ /4 كردتسملا] .يعفاشلل الوق يكحو

 نم اهنم رثكأب لثملا ريغ فلتملا ةميق نعو أطخلا ةيد نع حصي | #57٠٠

 [؟* /4 كردتسملا] .دمحأ لوق سايق وهو ءاهسنج

 ريغلا رادجب لالظتسالاك ةداع اهل ةميق ال يتلا ةعفنملاو نيعلا /257.1]

 . اًقافتا ةراجإ وأ عيب دقع اهيلع دري نأ حصي ال :هجارس يف رظنلاو

 [؟7/4 كردتسملا]

 ةرمثلا نم فلت امف :امهدحأ ىنبف ناتسب طئاح ءانب ىلع اقفّتا ول /57:؟]

 .هبيصن هكيرشل نمض رخآلا لامهإ ببسب

 نيكيرشلا دحأ ىلعف :اهنم دب ال ةرامع ىلإ كرتشملا كلُمْلا جاتحا اذإو

 [77/4 كردتسملا] .ءاملعلا يلوق حصأ يف هنم كلذ بلط اذإ هكيرش عم رمعي نأ

 .لفسألا ىلع هتفراشم عنمي امب رتستلا ىلعألا مزلي ةمك]

 ىلإ ةجاحلا عم رخآلا ربجأ :ةرتسلا ءانب امهدحأ بلطو ايوتسا نإو

 [74 - 7/4 كردتسملا] .دمحأ بهذم وهو «ةرتسلا

 ءانب نم «هراج يذؤي امب هكلم يف فرصتي نأ ناسنإلل سيل ةنلا

 [؟5 7/5 كردتسملا] .دمحأ بهذم وهو «.قاقدو ءخابط توناحو .مامح

 ينع عض :لَجْؤُم نيد هيلع هل نمل لجرلا لوقي نأ :اهتروصو «لجعتو عض :ةلأسم يهو )١(

 .غلبملا كل لجعأو «نيدلا نم اًئيش

 يف مهتاجرد عقرو هللا مهمحر  ءاملعلا روهمج اهعنمو «ءةيميت نيا مالسإلا خيش اهزاجأ دقو

 .برقأ خيشلا هيلإ بهذ امو «- ندع تانج



 01 مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 8 نام

 .اهب فلت ام نمض : اهب ررضتلا نم عنمي اًّدس هرئب دسي مل نم 7#“.ه ]|

 [؟4:/1 كردتسملا]

 ةراضملاو ةقاشملا نأ مولعمو ءَةّنّسلاو ؛باتكلاب مرحم رارضلا ةنقلا

 .هيلإ جاتحي ال ررض لعف ىلع وأ «ةدارإلاو دصقلا ىلع اهانبم

 :قاقحتسا ريغ نم رارضإلا لعف وأ «حابملاب ولو رارضإلا دصق ىتمف

 .راضم وهف

 دصقل ال هب عافتنالاو هيلإ ةجاحلل قحتسملا ررضلا لعف اذإ امأو

 ملف قرط ةدعب اهنع ةضواعملا اهبحاص نم بلط امل ةقيدحلا بحاص رضت

 ال مرحم رارضلا نأ ىلع لدف 2'”«اهعلقب رمأ مث ءراضم تنأ امنإ» :لاقف لعفي

 [؟5/4 كردتسملا] .هنم هبحاص نيكمت زوجي

 تاناويحلا تالضفو ةلابزلاو ةبرتألا اهيف ىقلت ةحاس هل تناك نم ] ٠.59

 امإ :ناريجلا ررض عفدي نأ اهبحاص ىلع بجي هنإف :كلذب ناريجلا ررضتيو

 .ناريجلاب رضي ام اهيف ىقلي نأ عنمي وأ ءاهرمعي نمل اهئاطعإ وأ اهترامعب

 [؟5/5 كردتسملا]

 مل نإ اذكو ءاّقافتا هب رضي ام فقولا قوف ينبي ْنأ ٍدحأل سيل 59.
 [؟5/4 كردتسملا] .روهمجلا دنع هب رضي

 جاتحا اذإ هضرأ يف هئام ءارجإ نم هراج نيكمت راجلا ىلع بجي ةنصلا

 [؟5:/6 كردتسملا] . هنفطو باطخلا نب رمع هب مكحو «دمحأ

 .ئينابلألا هفّعِضو :(75175) دواد وبأ هاور )١(



 2 ن1 1
 هسأر ينحي نأ بكارلا جاتحي نأ لثم :ةراملاب رضي يذلا طاباسلا #59090 ]

 رمي نأ نكمي الو .هسأر جش وأ هتمامع ىمر هسأر نع لفغ نإو كانه رم اذإ

 اذه لثمف ؛كانه رمي ال لمحملا لمجلاو ءهبتق رسك الإ لاع لمج كانه

 ىلع بجي لب ؛نيملسملا قافتاب ةراملا قيرط ىلع هثادحإ زوجي ال طاباسلا

 لوزي ىتح هتلازإب همازلإ رومألا ةالو ىلع ناك لعفي مل نإف «هتلازإ هبحاص

 هتلازإ بجو نامزلا لوط ىلع عفترا مث اًضفخنم قيرطلا ناك ول ىتح ءررضلا

 [7؟5/4 كردتسملا] .ركذ ام ىلع رمألا ناك اذإ

 هل سيلو ؛ "راج نع ءاوهلا دس ىلإ ىضفأ ولو هئانب ةيلعت هل /599]
 [144 تارايتخالا] . "'عازن الب هكلم ةرجأ صقن نم اًقوخ هعنم

 ِنْيَراَّدلا ٍدَحَأ ٌبِحاَص َداَرَأَك ٌعِراَش اَمُهَنْيَب ٍنْيَراَد نع :هللك َلْيْسو ةطبد؟ ]|

 ُروُجَي لَهَك «ىّرخألا ٍراَدلا نَع ِءاَضَمْلا دس ىَلِإ يِضْقُت َةَقْرُع هِراَد ىَلَع ٌرمغي نأ
 ؟اَل ْمَأ َكَِد

 مَرْلَي ُهْنِإَف ِهْيَلَع َفِرْشُي ْنَأ لْثِم ؛ِراَجْلاِب ٌراَرْضِإ َكِلَّذ يِف َناَك ْنِإ :َباَجَأَك

 ُعَنْمَي مب يي ذأ ِراَجْلا ىَلَ ٌْرَص هيف نكي َْ اد نسال ةيراسق لا

 - ه0 . ِءاَنِمْلا نِم ْعَنْمُي ْمَل :ِهْيَلَع ٌفاَرْشِإ هيف ُنوُكَي ال وأ ِهْيَلَع ف َفاَرْشإْلا

 ِتْيَي ٍليِكَوِل َسِيَلَو ِذِفاَنلا َنيِمِلْسُمْلا ٍتيرَط نم ِءْيَش عيب وجي ال انالاك
 ال - ةقيف وأ ةعساَو ٌقيرطلا تناك ٌءاَوَس َس َكِلَذ ُعْيَب ِلاَمَلا

 4 مود كه 0 ٠ مل عب 2 م هو ف
 يل ل نزلا قرف قيرطلا يِف َتِدْحُي نأ راَجلل 2 وقفت

 .ِراَجب ٌرْضَي اَم ِهكْلِم يِف َتِدْحُي نأ ال هْئاَكَرُش اَلَو ِهِقِيِفَر ِنْذِإ

 .راجلا رض دصق مدعو ةجاحلا طرشب )غ0

 .هعنم :رارض الو ررض ال :دمحأ لوق نم هجوتيو :عورفلا يف لاق

 .باوصلا وهو )77١/5(: فاصنإلا يف لاق

 .ها.رظن سابعلا يبأ ةدعاق ىلع هيفو )١49(: تارايتخالا يف يلعبلا لاقو

 .هراد ةرجأ صقن فاخ ولو هئانب ةيلعت نم هراج عنم راجلل سيل :يأ (؟)



 هلك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت م ذآ
 رت رج ب حيك ب يا

 َلْبَق ليزَأ اذإ ْنِكَل ءُهَدعَبَو عْيبْلا َلْبَق هِرَرَض رض ُهَلاَإ ِكيِرَّسشلِيَف : َكِلَذ َلَعَم اَذِإَو يت 10 را روج جل همأو < د همم 4 هةيوك رس كرس

 [ه/01 2 .ِصُقَلا اَذَه ٍلْجَأِل عِيبْلا ٌحْسَق يِرَئْمُمْلِلك عيبْلا َدَبَو ءذْعَي مل عيل

 را ِقاَمّناِي انَشْوَر ذمتي ال يذلا ؛توّدلا ىف توخي نأ هَل سيل مسصعز]

 «"ِذِفاَنلا ٍبْرَّدلا يف ِهِئاَدْحإ ٍزاَوَج يف اوُعَراََت ْنِكَل ءَكِلَذ يف اوُعَراَتتي ْمَل مُهْنِإَ
 سس عي ور تن

 وأ ٍةَسَرْدَم ىَلِإ باب ُهَل َناك ٌءاَوَس ءديف َعاَرِن اَلَق ذقن
 2 ةيف

 0 0 2 71 5 3 ته 4 5 2
 هَل نك ءةحَح ٍرْيَغِب ُهلْوَق لَبَقُي :ِنَشْوَر َّقَح هيِف ُهَل َّنأ ىَعَدا اَذِإَو

 00-2 هوك 5 1ك تاما نال 4 .و6 2
 2 200 مرعر 0 .ٌكِلْذِل ِهِقاَمْحَيْسا ىفن ىَلَع هيف اوُعَّراَنَت َنيِذلا ٍناَريجلا ٌفيِلْحَت

 رخآ ىلإ برثأ وكي اب دي ال يذلا بزلا يف عقلي ذأ 1 نبت 755
 . َكِلَذ يِف ِقاَرظِتْساِلا يف ُهَل َنيِكِراَشُمْلا ٍنْذِإب اَّلِإ ءِْلْصَأْلا ِهباَب نم ِبرّتلا

 0 1١١[

 ني هرج تمي نأ هل ني مل "”امجدعأي اًسقخُم اتا ناك ول 0009
 1 .ٍراَدِجْلا ٍبِحاَصي ٌرْضَي اَلَو ُراَجْلا ِهْيَلإ ٌجاَتْحَي ام عاَمتْناِلا

 .َكِلَذ ُهَلَق َرَّرَض اَلَو ِوِرْيَغ ضْرأ يف ِهِئاَم ِءاَرْجِإ ىَلِإ جاتا اذإ دو ]

 ةَضرْعُي نأ أ را راج داّرأف ةَحاَبُم ٍضْرَأ يف يِرْجَي ٌرْهَن ٍلُجَرِل َناَك وّلَو

 هب عني َن اك وّل اَمُك - ِءاَمْلاِي ُهُعاَنتنا ال هيف َرَيَض اَلَو ِهِضْعَب وأ ٍهِضْرَأ ىلإ

 و َكِلَذ ٍزاَوَجِب تِيَتْفَأَف - هب َحاَمِيْنالا ِْيَلَع ُلُهَسُي ُهّنِكَلَو ءةاَرجم يِف

 عوفر 2

 . هعنم

 هك

 ا 0 57 ٍةّكدو اناس نورك < مامإلا نذإبو 9 رضي ال 0 «ةداعلا هب

(9/ 67 3). 

 .نيراجلا دحأب :يأ (0



 ٍرْيَغ نم 4 هلع ٍعوُذُجْلا عْضَو يف ٌةَحَلضَم ٍراَدحْلا بري ناك وّل اَريظَنَو

 1ك ا ْنَأ َداَرَأ وّل ِءاَمْلا ٍراَرْمإ ٍةَلَأْسَم ُسْكَعَو عوُذُجْلا ٍرَرَض

 وُ ذأ ربك نم يضات اجب يضذأ ىلإ ٍةَحاَبُم ضر ىلإ ُهَجِرْخُيَو ٍةَعْفُب ىَلِإ
 ِناَكَمْلا َلْعَض ّقَحَتْسَي ُهنأل ؛َكِلَذ َكِلْمَي نأ يدي ناك رد عاملا ار ىلع

 .ٍلوُعْشَمْلا َعيِرْفَت َكِلَذَكَك ءْغِراَمْلا

 :َراَجْلا َّنأ ظِباَّضلاَو

 .وِراَج ٍناَكَمِ ب عاَمتنالا ٌتاَدخِإ َديِرُي ْنَأ اَمإ -أ

- 

 ا

| 

 .رَخآلا 0 لَ ُهَلاَوَز ُهُعَمْنَي يِذَّلا ٍراَجْلا عاَتلا ةَلاَزإ وأ - ب

 ؛َيِبْنِجَأْلِل ُبجَي ال اَم نِم ّلُكِل ُبجوُت َةَرَواَجُمْلا َّنأ :اًنلْضَأ نِمَو

 ٍرَّرَض نت يِلاَكْلا ٍراَجْلا 3 َعاَمتْناِلا ُحيِبيَف ءَيِبَتْجَأْلِل ُمُرَْي ال اَم ِهْيَلَع ُمُرْحَيَو
 علام . ٌراَرْضِإ هيف َناَك اَذِإ عِفَتْنُمْلا ِكْلِوِب ٌءاَمِتْنالا ُمُرْحَيَو ءِراَجْلا

 ههه

 (ببسلا صوصخب ال ظفللا مومعب ةربعلا)

 ُحَلّصلا» :َلاَق هلأ لك يللا نع '”هُريَعو دْواَد وُبَأ ٍنئْسلا لأ 0
 ىَلَع َنوُمِلْسُمْلاَو .اُلاَلَح َمّرَح وأ اًماَرَح ّلَحَأ اًحْلّص اّلِإ «َنيِمِلْسُمْلا َنْيَب ريب ؤ

 .هاّلاَلَح َمّرَح وأ اًماَرَح ّلَحَأ اًَطْرَش 000

 َناَك ْنِإَو ادعو ءِبَبَس ىَلَع ٍدِراَوْلا ُماَعْلا نم ماوه“ ةقياص ثيَذَحَو
 - م

 مك 3

 َعاَزِن الق هويَبَس ىَل ُرَصَعْفُي الو ظْفّللا ٍموُمْعي هيف ُذَحْؤُي هن ل ِءاَمْلْعْلا

2 

 ِتاَيآلاَك ؛اَهِباَبْسْأِب ٌصَمْحَت ال ٍباَبْسَأ ىَلَع ِةَدِراَوْلا تامومعلا َرَثكأ َّنأ مُهَّنَْب

 .تيثملا باوصلا لعلو ؛(ْنِكَل) :لصألا يف )١(
 لاقو :(8084) دمحأو :(7767) هجام نباو :(8١؟) يذمرتلاو «("5944) دواد ويأ (؟)

 1 .حيحص نسح :دواد يبأ حيحص يف ينابلألا

 .«لطاي وهف هللا باتك يف سيل اطرش طرتشا نم» :هيف ءاجو «ةريرب ةصق يف هتور ام :هب ينعي (©)



 ُهْنأك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت وو

 ٍفْذَقْلاَو ِناَعّللاَو ِراَهْظلاَو ٍداَهِجْلاَو ءِثيِراَوَمْلا ِتاَيآ لْثِم ؛نّيعُم ِبَبَسي ِةَلِاَنل

 ىَلَع ْتَلَرَن اَهْتَماَعَف ءَكِلَذ ِرْيغَو ِتاَقَدَّصلاَو اَبرلاَو ِءْيَمْلاَو هَل قَيَراَحُمْلاَو

 قاما م َعَم ءيِزاَعَمْلاَو ِهقِفْلاَو ِريِسْفَتلاَو كيِذَحْلا ٍِتَك يف ٍةَروُهْشَم وُهْشَم َوئيَعُم ٍباَبْس

 َلْئاَمُي اّمِم َكِلَذ ِرْيَغَو ويكمل كنلرأ رغازع يناعاينخ اًهَمُكْح أ ىلع ةمألا

 [3-15] .هَجَو لك نِم مُهاَياَضَق اًضَق

 ه0

 (راسعإلاو نيّدلا ماكحأو - ٍرْجَحْلا ُباَي)
 مكاح مكح ريغب هيلع اًروجحم راص :هنويد نع هلام قاض نم م50. ]

 [؟5/5 كردتسملا] .'"”دمحأ نع ةياور وهو « «رجحلاب

 .اًقافتا كلذ ردقب لهمأ :اللاهمإ بلطف هيلع نيد ءادأب بلوط نم م5 ]

 ميسرتب وأ «ليفكب وأ «هتمزالمب هيلع طاتحا :هنم هميرغ فاخ نإ نكل

 [76/5 كردتسملا] . هيلع

 مصخل هتافو ىلع ربجأ ا داع كلل

 رثكأ ىلع موي لك دازُي ال نكل ءاَعازن هيف ملعأ الو :سابعلا وبأ لاقو

 .رّدقتي ليق نإ ''”ريزعتلا

 .ةهراضحإ همزلي الو «هنيد يضقيو هلام هيلع عيبي نأ مكاحللو

 [؟5/5 كردتسملا] .هندبب اًليفك ميقي ىتح زجاع عنم هلو :انخيش لاقو

 هك فلؤملا مالك رهاظ )7١7(: تارايتخالا ىلع هتيشاح يف كك نيميثع نبا ةماّلعلا لاق )١(
 ىتح هزاوج رهاظلاو ؛دارم ريغ هلعلو «رثكأ وأ لثملا نمثب فرصتلا يف ىتح هيلع روجحم هنأ

 يذلا وهو «ةاباحملاك ؛اًعبات مأ القتسم ناك ٌءاوس «عربتلا وه مرحملا نأو «خيشلا مالك ىلع

 .ها.ةيعرشلا صوصنلا هيضتقت

 .تارايتخالا نم تبثملاو ء(ريزعتلا نم رثكأ) :لصألا يف (؟)



 سا عيبل ا باتك

 .لبُق :ةداع نكمأو اًراسعإ ىعَّذاو ةردقلاب فرع نم /ة؟بب؟]

 .هنذإ الب هسبح نم ريغ دنع هراسعإ تابثإ هل سيلو

 .بجاو كرتب ةهبش ىقبت ال هنأل ؛ةهبش هيف هل ٍلام نم هنيد يضقيو
 [؟55/4 كردتسملا]

 نم هعنم مكاحلا ىأرو «عنتماو نيدلا ءافو ىلع اًرداق ناك ول /#94]

 عجري امنإو «نيعم عونب صتخي ال ريزعتلا ذإ ؛كلذ هلف :حاكنلاو لكألا لوضف

 [؟1/4 كردتسملا] .هللا دودح دعتي مل اذإ هردقو هعون يف مكاحلا داهتجا ىلإ هيف

 «ةبجاولا ةقفنلاب َلْخُي امب عربتلا كلمي الف ٌةبجاو ٌةقفن هيلع نم /79؟ه]
 [؟1/4 كردتسملا] . هيلع لذي دمحأ مالكو

 هقوقح نم طقسي مل :هتسبحو اهقحب اهجوز ىلع ٌةأرما تعّدا ول مة ]

 نيد يف هسبحك ؛سبحلا دعب اهيلع اهقحتسي لب ؛سبحلا لبق ءيش اهيلع

 .هنذإب الإ دحأ اهيلع لخدي الو «هتيب ةمزالمب اهمازلإ هلف ءاهريغ
 .ءاش ثيح اهنكسأ :هنذإ الب هلزنم نم اهجورخ فاخ ولو

 ا ا ا «نيعم ناكمب هسيح بجي الو

 دوصقملا لصح اذإ هيلع مّسّرْيو سبحي نأ زوجيو «جورخلا نم نكمي ال ثيحب

 .جورخلا نم هعنمي ثيحب كلذب

 ام» :هل لاقو هميرغ ةمزالمب ميرغلا رمأ لكك يبنلا نإف ؛ةّنَّسلاب هبشأ اذهو

 .ةمزالملا يف ميرغلا ليكو ُمّسَرْمْلا امنإو ''”0؟كريسأ لعف

 يف امهسبحي نأ نكمأو هسفن ريغ هتأرما ظفحي نم جوزلل نكي مل نإف
 هل نإف ؛كلذ لعف :جورخلا نم وه اهعنميو جورخلا نم يه هعنمتف دحاو تيب

 قح نإف .دكوأ اهيلع هقحو ءاهنيد يف هسبح هيلع اهلو «هلزنم يف اهسبح اهيلع

 .( 11 يراخبلا هاور )000



 ُهْنَأَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 8س أ
 00 اظفستا

 ال هراسعإ ريدقتب هنإف هل اهسبح فالخب ءانطابو اًرهاظ تباث تيبملا يف هسفن
 :ىلاعت هلوقل ءزوجي ال زجاعلا سبح ذإ ؛رمألا سفن يف اًمحتسم هسبح نوكي

 ةبوقع هل اهسبح نألو 18٠[« :ةرقبلا] ه(وَرَسْيَم ّلِإ ٌةَرِظَنَم َوَرْمُع وذ تنك نإو»
 سيلو دقعلا بجومب هل تبثي قح اهل هسبحو «هيلع بجاولا يدؤي ىتح
 ةلزنمب حاكنلا ناك اذهلو ؛كولمملا ىلع كلاملا قحك اهيلع هقح لب ؛ةبوقعب

 قري نم دنع مكدحأ رظنيلف «قر حاكنلا :هه5 رمع لاق «ةأرملل رسألاو قرلا

 اَدَل اَمَدَيَس اَيَملآَو» :أرقو هللا و ا :تباث نب ديز لاقو ءهتميرك

 ناوع نهنإف ءاسنلا يف هللا اوقتا» :ِةِْلكي يبنلا لاقو ء['٠ ا بابل

 .ريسألا يناعلاو ' ”(وكدنع

 هقحتست امم مظعأ سبحلا نم اهيلع هقحتسي ام نأ رهظ :كلذك ناك اذإو

 .ريسألاك نوكي نأ ميرغلا ةياغ ذإ ؟هيلع

 ىلإ سبحلا فالخب ء«هتّمأل كلاملا لثم قحلا ةيفوتل حلصي يذلا سبحلاو

 عنم ميرغلا كلمي ال اذهلو ءرحلل رحلا سبح سنج نم هنإف قحلا ىفوتسي نأ

 جورخلا جاتحا اذإ هجئاوح نم هعنمي الو 0 فرصت نم سوبحملا
 .هل هتمزالم عم سبحلا نم

 .هيف ّهَنِم هيلع امم ميرغلا هل هلذبي ام لبقي نأ سوبحملا ىلع سيلو

 سيلو «هيلع اهل امب ماق اذإ اًقلطم جورخلا نم هتأرما عنم لجرلا كلميو
 .كلذ لوبق نم عنتمت نأ اهل

 .يفوي الو اهلطمي نأ ىلإ يضفي اذهف :ليق نإف

 دوصقملا يف فاك وهو ءسبحلا وه فرصتلا نع هقيوعت نأ :باوجلاف

 بقوع اًملظ عنتماو رداق هنأ رهظ نإف «تابجاولا ءادأ نع هعانتما رهظي مل اذإ

 كلذ ىلع صن امك «يدؤي ىتح ةرم دعب ةرم برضب سبحلا نم مظعأب

 )1١( ملسم هاور )١518(.



 1 عيبلا باتك
 حا 510 1 يي ا مسج سس يي يب مح ل حجل

 ينغلا لطم» :لاق يي يبنلا نأل ؛مهريغو دمحأو يعفاشلاو كلام باحصأ

 لعف وأ بجاو كرت ىلع قحتست ةبوقعلا نإف «ةبوقعلا قحتسي ملاظلاو ''"«ملظ

 ال اذه عمو "”هتبوقعو هضرع لحي ملظ دجاولا يل» لكي هلوقلو ءمرحم

 [؟8- 51/4 كردتسملا] .هلزنم يف اهسبح كلمي لب ؛هتأرما ىلع هقح طقسي

 اهنأ ةنيب عم ولو .هفسلا اهاوعدب جوزلا ةجوزلا ءاربإ لطبي ال ةقفنلأ

 هيف فرصتت اهديب اهلامو هدئنع تدلوو هتأربأ ولو ءهرجحلا تحت تسيل ةهيفس

 [؟9/4١ كردتسملا] .ةنيب الب اهيلع رجحلا بجي ةهيفس تناك اهنأ اهوبأ قَّدَصُي 4 رمل

 ْمَلَو ءِناَمَّضلاَك ٍةَضَواَعُم ٍرْيَغِب [رِسْعُمْلا :يأ] ُهَمِرَل ُنْيّدلا َناَك اَذِإ 75904

 , 0ٍراَسْغِإْلا يف ِهنِمَي َمَم ُهَلْوَك ُلْوَقْلاَك : َكِلَد َلْبَق َلاَم ُهَل فَرْعُي

 [؟6 /5 كردتسملا 0 ]

 ّبَر َمِرْلُي ْنَأ ٍدَحَأِل 0 :ِءاَقَوْلا ىَلَع اَرِداَق ٌميِرَمْلا َناَك اَذِإ /؟و]

 .َكِلَذ لجأ اَهَّل َةَقيِقَح ال ةكيِح ُهْنِم َبْلْظَي اَلَو ِهيبلاَطُم ِكْرَتب ِنْيَدلا

 ٍلاَح ىَلَع َةَلوُمْحَم ُةَقَلْظُمْلا ُنيِمَيْلاَو 2 ”هُراَظْنِإ ّبَجَو اًرِسْعُم َناَك َنإَو

 [15- 18/] ربع ٍلاَخ ىَلَع ال ِةَرْذقْلا

 رَمَّسلا نِم ُهَعَنْمَي ْنَأ "هلق ِهِئاَقَو ىَلَع ٌرِداَق َوُْهَو الاَح ُنْيَّدلا َناَك ْنِإ و“. 002 عمم 0 2 ر نم وقوع اعف ه2 5

 )١( ملسمو :(7741) يراخبلا هاور )15184(.
 .ىنابلألا هنّسحو :(7778) دواد وبأ هاور (؟)

 ُلْوَمْلاَك ٌءْيَش يِلاَم ِفَلَت َدْعَب يِل ْتدْحَي ْمَل :َلاَق اًذإ» :ُهلاَم َتلَتَو ُنْيَد هيلع نميف خيشلا لاقو (5)
 فاو ركلا .هاَمِهِرْيَغَو دّمْحَأَو ٌَيِِفاَّشلا ِبَهْذَم يف َكِلَذ يف هيمي عم ُهلْوَق

 ىلإ ُهُراَظْنِإ بجي لب «هُتبَلاَطُم ا اةيقث ناك نإ هرخأ عضوم يف خيشلا لاقو (4)

 ("ا/ /8+) َوَرَسْمَمْلا
 .نئادلل :يأ (0)



 2و مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت م د
 تبت حلالا ب

 :ِنيِدَمْلا مود لق ُهَلَحَمَو َجَوُم َناَك ْنِإ َكِلَذَكَو 000 عريب اس 2 0

 ا

 . ِءاَمَلعْلا ّنْيَب عار هيف د :نيِدَمْلا موُدُق َدْعَب اَّلِإ ْلِجَي ال ُنْي يذلا َناَك َنإَو

 1 :7 ١[

 ْيَلَع ٍرْجَحْلا َدْعَبَو ِةَرْدُقْلاِب فاَرِيغالا َدْعَب ""”وِراَسْغإ ىوغد لبنت ال اك5]

 ٍقْرَحَك ٍ؛ِةَداَعْلا يِف اَنِكْمُم َكِلَذ وكي ًءالَمْلا َلاَرَأ يِنَّلا تيّشلا نكت لاذ

 [؟1/] .ةوحتو ُهْعاَحَم كم اَهيف يلا راَّدلا

 ةَيِفْؤَت نِم ِنيِكْمّتلاَو ِهِلاَم ٍراَهْظِإ نِم ِْيَلَع ُبجَي اّمِم "”عتتنا | اذ مبسم

 َمَتَتْماَو ُهْنِم لع ىلإ ِةَيِفْوَتلا ىَلِإ َجيِتْحاَو اًرِهاَظ ُهلاَم ناَكَو ْمِهِقوُقَُح َعيِمَج ِساّنلا

 َكِلَد يف ِهْيَلَع ٍبِجاَوْلاِب َموُقَي ىَتَح بْرّصلاب ُبَقاَعُي ُهَنِإَق نسل قلع زمر هن

 0 َكِلَذ يف ُمَلْعَن لَو :ءاَهَمفْلا َةماَع ٍبَمْذَم يِف

 .'*كتبوُقُعَو ُهَضْرِع ْلِحُي ِدجاَوْلا يَل» :لي ّيِّنلا نع ِنَئْسلا» يِفَر
 .ٌرِداَقْلا :ٌدِجاَوْلاَو ءُلظَمْلا : للا

 . ُهَضْرِع ٍلِطاَمْلا ٍرِداَقْلا نم هلي يلا َحاَبَأ دَقَم

 اَلَو اًهيِف َّدَح ال ٍةَيِصْعَم لُك يف ٌعوُرْشَم َريِزْعَتلا نأ ىَلَع ُءاَمْلُعْلا َقَمّتا دَقَو

 رْفَسلا نم هعنمي ُةَعْنْمَي ُهَعَنْمَي ْنَأ ُهَلُك

 َكِلَذ َناَك نِإَو 0 ءافَوَو هل ام َعْيَب م ىو 0 0 ردبلَو

 .نيدملا : يأ قفز .نيدملا : يأ )000

 َّلِحَي اَل :خيشلا لاقف ِهِدَي ٍلَمَع ُرْيَغ ُهَل ةوُجْوَم اَلَو ٍلاّقَْغاِلا يِ َةَدُم ُهَلَو ٌنْيَد ِهْبَلَع ناك اذإ امأ ()
 .ٍناَكْمإْلا بَسَحب ُهَنْيَد يّفَوُي اَم َلَمْعَي ىَتَح ُهْئيِكْمَت ُبِجاَوْلا لب هوِذَه ٌةَلاَحْلاَو ُهْيْرَض اَلَو ُهلاَِيْغا

 فقل
 .(5) دمحأو 56268 هجام نباو «ء(ة4) يئاسنلاو "47 دواد وبأ هأور )2(

 .دواد يبأ عجم يف ينابلألا هنّسحو



 :َكِلَذ نِم كفاك ٍةَدَسْفَمِل وأ وِرْيْعِب َكِلَذ نَع الوُدشَم مِكاَحْلا ِنْوَكِل وأ أ ءِلظَمْلا

 [11- 1 َكِلَذ ىَلَوَتَي ىَّتَح ٍبْرّضلاِب ُهُتبوُقُع تناك

 ُهَجَوْحَأ ىَّبَح 0'2ُهَلَطَمَو ِءاَمَوْلا ىَلَع اًرِداَق ُنَحْلا ِهْيَلَع يِذَّلا َناَك اَذإ مة

 ىَلَع ُهَمِرَغ اّذإ ٍلِطاَمُمْلا مِلاّطلا ىَلَع َوُهَف َكِلَذ ٍبَبَسِب "اهَمِرَغ اَمَق ٍةَياَكّشلا ىَلِ

 [86 - ؟؟ 0 اًنْعُمْلا ِهْجَوْلا

 كي ىّنح ُهَلاَهْمِإ ميِرْعْلا ىَلَع َبَجَو : 000

 ا ٍسْبَحْلا يف ِهْعِبَب يِف َناَك وأ ءوجوُرخي الإ هي نكنُي مل ىتعت

 [؟ه .هْبلإ ُهَليِكَو وأ ُميِرَعْلا َيِشْمَي وأ ههْيَلَع َنَمْضُيَو ؛هَعييِل ُهْجاَرْخِإ َبَجَو

 ِنوُدب الإ اَيهَتَي ْمَل ُهَعْيَب َداَرأ اَذإَ .ٌلاَح ني ِهْيَلَع ٍلُجَر نع :َلْيْسَو /5ه]

 ةدلثو نفت نوذب دلي ةقزلي لهف كلم
-ٍ 

 ْنَأ اَّلِإ ءِدَكَبْلا َكِلَذ يِف اًبِلاَع دققت لْئمْلا م الإ ُعاَبُي ال :َباَجْأَ
 ُءاَبْيَف ءَصَقَن دق لْثِمْلا ُنَمَث ٍذِيَئيِح ُنوُكَيَف ءاّرِقَتْسُم اًرُيَعَت ُتَرّيَعَت ُةَداَعْلا َنوُكَت

 .رْفَتْسُمْلا لثملا نمت

 قَرَسْيَمْلا وأ ِةَعَّسلا ِتْقَو ىَلِإ ُراَطْنإْلا ميِرَغْلا ىَلَعَف :ُهْعْيَب ُبجَي ْمَل اَذِإَو

 -١5[ 1 . طيِسْفتلا َوهَو هلا نلقي ٌرِدْقَي اَم ِتْقَو ّلُك ُهْنِم َبْلُظَي ْنَأ ُهَلَو

 يِنّلا ٍباَيّتلا لْثِم ِتاَناَمأْلا نِم ٍسِلْمُْمْلا ©”ٍتوُناَح يِف َناَك ام /ة#]

 ىَْعَت َِ َنيِمِلْسُمْلا ٍقاَمّتاِب : نراقضأل ان : َكِلَّذ رْيَغَو ٍلْدَمْلاَو ٍِساّنِلِل اًهجِسْنَي

 . اًهيِحاَص ٍرْيَِل

 .ٌقحلا ّبحاص ُنَحْلا ِهْيَلَع يِذّلا لطم :يأ )١(
 ام داسف نّيبتي وأ ءمهلمع نولمكُي ال مث ءامّدقم مهل عفديف اهريغ وأ ةكرش عم دقاعتي نمك

 :لاملا ضعب مهتلطامُم ببسب رسخو «يضاقلل مهرمأ عفرف ءاوعنتماف هّقحب مهبلاطف ؛هولمع
 .هرسخ ام نومرغي مهنإف

 يدملا :يأ (9) .نئادلا :يأ (7)

 .ةراجتلا لحم :توناحلا (:)



 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 0

 ٍبِحاَصِل ري ْمَل :نزغلا قلع دخ رز لو االزغ يتاكاو لجأ دقن اك ةاذإو

 هتمْذ يِف تناك اَهيِف َضَرْفَأ اَذِإ لب ؛ِهِلاَم نَع اَلَدَب وِرْيَغ َلاَم َلُخْأَي نأ ِلْرَعْلا

 .دتف يف نيك ا ا ملا َكِلَّذَكَو

 . ِءاَمْلَعْلا ٍقاَمَتاِب ٍساّنلا ٍلاَوْم ٍناّيْغَأ نم ىَقَوُت ال ِهِمْذ يِف يتلا ُنوُيّدلاَو

 .ةذخآ :: هلا ام يع ان ذب ب سملا ني مق نع

 َوُه َسْيَل ُهْجِسْنَي يِذّلا َّنأ َمِلَع دق اًمِئاَح ُلُجّرلا َناَكَو َدتيَب دَحَأ ْمِقُي ْمَل نِإَ
 :لاومألا كلت نم ويك ْفَوُي مل : ا

 َلِدْعَي ْنأ ُبِجَي لب ؛ضْعَب َنوُد ُهاَوْعَدب ٍلْرَعْلا ٌضْعَب ىطْعُي ْنَأ ُروُجَي اَلَو

 .َكِلَذب ُهَل مك :ِوِدِهاَش َعَم ِفَلَحَو اًدِهاَش ٌدِحاَو َماَأ نِإَ

 مشا لْثِم ؛ُةرّيَمُم ٌتاَماَلَع اّلإ اَذَه ُلاَمَو اذه ُلاَم ِهِب ُفَرْعُي اَم َرَّذَعَت نِإَ

 ْ 00 :ِهِعاَتَم ىَلَع ٍدِحاَو ُلُك

 نا

]17 0 /[ 

2 

 أ

 َبْيَر الق خلل رتثلا يف يف ُءاَمَرْعْلا ُهَل َنِذَأ ىَتَمَك : نْيَد ِهْيَلَع ناك ْنِإ 7سوبجب

 ءَكِلَّذ مُهَّل َناَك مُهَيْفَوُيَو َلَمْعَيَو َميِقْيِل ِرَفَّسلا نِم ُهوُعَتَم نِإَو هِرَمَّسلا ِزاَوَج يف
 هه

 مُهَل َناَكَو ءٌّجَحْلا نِم ِهْيَلَع َبَجْوَأَو هب ىَلْوَأ َءاَمَرْعْلا َيْفَوُيَو َبِستْكَيِل 0

 .جَحْلا نِم هدم

 .ّجَحْلا ُهوُعَتْمَي اَلَو ءُهَراَسْعِإ اوُمِلَع اّذِإ ُهوُيِلاَطُي ْنأ مُهَل اع

 اَليِفَك ْميِقُي ْنأ ُديِرْنَف َعِجْرَي الق ّجْحَي ْنَأ فاَخَت :ةاَمَرُعْلا َاَك نإ ْنِكل
 . اَهْنَع ٌرِجاَع ُهنِكَلَو ٌةيِقاَب مُهَقوُمَح ْنِإَق ؛اَذَهِب مُهُتبَلاَطُم َهَجَوَت : هْيَلَب



 ا عيبلا باتك
 أ 1135١ ل ريب ججببب

 . ِبْيَر الب ُهْعَْم مُهَل َناَك :لاخ :نرذدلاو «ءاقولا ناح ارا 1ك وُلَو

 وأ نْهَرب ََنَوُي ىَّنَح ُهْعْنَم مُهَلَك :ِهِعوُجُر َّلْبَق لحي اَلَجَوُم َناَك ول َكِلَّذَكَو

 أ يفَوُي ىَّبَع َكاَنُمَو «ٍليِفَ
 ٍناَلْوَق ُهَل ْمِهِعْنَم يِفَق :ّنِهآ ُرَفَّسلاَو ِهِعوُجُر َدْعَب اّلِإ ُلِجَي ال َناَك ْنِإ ام

 رادع نع ٍناَتْياَوِر امه ٍناَفوُرْعَم

 اَذِإ ُهَعْنَم مهلك :د ٍداَهِجْلاَك اك ما

 نم "7هَيفويَو يو اَهَعيِبَي ىّنَح َلَهْمُي نأ تلطَم ُهَعْلِي ٍلْجَرلِل َناَك اَذِإ #

 وأ ضاَرِيْفاب ِهنْيَد ٍءاَفَوِل َلاَتْحَي ْنَأ ُهَنَكْمَأ ْنِإ َكِلَذَكَو ءَكِلَد ٍرْدَقِب لهنأ 00

 ْرْجَي ْمَلَو َكِلَذ ىلإ ُهُتَباَجِإ ْتَبَجَو :َكِلَد َلَعْفَي ىّنَح ِهْبَلَع ْمَسْرُي الأ َبَلَطَو ِهوْحَن

 ذآ

 .ىوياو
1 
 و

54 

 [78/0-14] .ِهْيَلَع َنّيَعَت

 مع .ِهِسْبَحِب َكِلَذ نم ُهْعْنَم

 و م وكس عم . 3 1 0 5 0. -

 ٌروُجَي اَلَو ُْنِكْمُي يِذَلا ِهْجَوْلا ىَلَع َنْيّدلا ِءاَمِيِإ نم "”هئيكمَت بجي /#5+و

 . '*”َكِلَذب َماَق ْنإ ُهُسْبَع
60 

 .ِةئيبب الإ ل :ُلاَم ُهَل َفِرْعَو َراَسْعِإْلا ىَعّذا اَذِإَو

 0 ءوِمِيِرَغ ِلْوَق َّنوُد ِهِنيِمَي َعَم ُهُلْوَك هيف :لاَم ُهَل ْفَرْعُي ْمَل نِإَو

 ٌةَفِئاَط ةاكتح دَقَو َكِلُذ نم وحن ِكِلاَم عل َكِلَذَكَو م ٌىِعِفاَشلا ُبَهْلَم

 مس .ةفيَخ يبأ نَع

 نم ُهْنيكْمَت َبَجَو :ُهَنْيَد يْفَوُي اَم عْيَب نِم َنْكَمُي ْن نأ ”تبلط اذإ 4. |

 1/1 كة يملشملا ٍقاَقَتاِب اَذَهَو ءَكِلَذ نت ُهَل ُقِئاَعْلا ُهّسْبَح ْبِجَي مَلَو َكِلُذ

 ٌةَلِداَع ٌدَنُيَب ةَنْيِب ٍدّْشَرلاِب اَهَل َدِهَش دق َكَو ٍرْجَحْلا َتْحَئ ٍةَأَرْما نت :َلِيْسَو د: ]

 ؟َكِلْذ َلَبقُي لَه ءاَهَمِراَحَم اوُسْيَ

 .لمعلا هيلع يذلا اذهو ءهعنم مهل قحي ال هنأ رهظألاو )١(

 دملا :يأ (0) .نئاّدلا يفوُي :يأ (0

 .هئيد ددسيل لاملا هيلع ردي لمعب ماق : يأ قد

 .نيدملا : يأ 2(



 اك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 8 بسم |
 ف ب حب با ---لببللجا صحم

 اوُنوُكَي ْمَل نِإَو َكِلَِب اَهَل َمكُح :اًمْش ري ٌةلواع نب ُةَنْيَب ْتَدِهَّش اَذِإ :َباَجَأَك

 ُمَلْعَي امَك ٍةَضاَمِيْساِلاِب ُمَّلْعُت دق َكِلَذ وُحَنَو َدْشُرلاَو َةَلاَدَعْلا َنِإَف ؛َبراَكَأ

 .تانرؤتلا هوما ةيمؤنلا فاهكأ دن نوتلتملا

 ءاَمْدُشَرُي ْمَل وأ "'ااَهَدَّشَر ٌءاَوَس ءاَهْنَع ٌرْجَحْلا َلاَر :َةَديِشَر ُْتَراَص ىَتَمَق

 ٍناَدِجاَس َدِهَسَق ٍدْشُّرلا يِف ٌتَعِزوُن نِإَو ءْمُكْحَي ْمَل وأ ٌمِكاَح َكِلَذِب َمكَح ُءاَوَسَو

 4٠[ . "اَمُهُتَداَهَس تلق ٌةَديِشَر اَهْنأ
 200 اا 25 03 هه 50 م 2 5

 .زاج :ةَحلْصَملِل ةداّيِزِب وأ لثملا ٍنَمْثب ميتَيلِل ىرتشا نإ 7

 نم ُهاَذأ اَم ٌنِماَض ِهْبَلَع َناَك ءاَهِلْثِمِل ٌنِماَّثلا م باكي ال وتاب ىَرعْا نإ
2 

 [4/] .ِةَشِحاَمْلا ٍةَداَيَّدلا

 هَ ىَلَع ٌفِئاَح َوْهَو ٍناَطْلُسلا ٍنِحِس يف ٍلَقَتْعُم ٍلجَر نع :َليْسَو 59055 ]
 هني ام عيبج أ هلاقغا لاح يف هلع هنأ هْيَلَع ٌيِعْرَش ِنْيَدِب َبِلوطَو

 يف ُذُفْنَيَو َكِلَذب ُهُراَرْفإ ُروُجَي لّهَك ءَكِلَذ ىَلَع ُهَنَقَّدَصَو ِهِيَجْوَرِل كلِ ٍراَقَعْلا ني

 ةَراَجِإ ىّلَع ٍناَوُقَْم ٍناَلْثلا ىَقْبيَو ِثْدلابُراَرمإلا اَذَه ٌُصضَمْخَي وأ ؟هِلاَم عيِمج
 بال ْمأ ِدَ ةئَرَولا

 لْهَأل ىَّقْبَي ال ُتْيَحِب ِهكْلِمب َعّربَتَف ُهّيِع 3 ٌةيِعْرَس ٌقوُقَح ِهْيَلَع َناَك اَذِإ : :تاجأف

 َوُه اَمَك ِءاَمَلْعْلا ْيَلْوَق ٍدَحَأ يِف ٌلِطاَب َوُهَف :ِكيِلْمَّتلا اَذَهِب ُهوُقْوَتْسَي اَم ِقوُقْحْلا

 .اهرمأ يلو : يأ )ع0

 لب هوْيَلَع ٌروُجْحَم ُهّنَأ يِف ِهِلوَق ٍدَّرَجْم 0 2 ٌروُجْحَم هنأب ىعّدا نميف خيشلا لاقو (5)
 40 َتِبُْي ىَّتَح ٍرْجَحْلا ُمّدَعَو ٍفُرَصَنلا ُةَحِص ْلْضأْلا
 اَهِلاَم يف اَهّرَصَتُم َناَك اَذِإ لب ءِدِسْفَتِل ت تؤصقي ذأ هيأ با :ٌلام اهل يتلا ةأرملا يف لاقو
 . رْجَحْلاَك اَهْيَلَع ِةَياَلوْلا ني َمِنُمَو َعيُمَو هييِلْمَأ يِف اًحِداَق َكِلَد َناك ٍهَِِْل
 اّبإ اَهَيَلَع ُهياَلوْلا ُهَل َسْبَلَو ُهَل ا اهل لاه اتي اه كرتين يا الفأ اك إن
 ١ .راّيتْخا رْيَغِب اَهُرَجَح َلاَر ْتَدَشَر اَّذِإ اَهَنَِك و ِهَمَّسْلا ماَوَذ ٍطْرَشب

 اًدإ اَمَدْشُر ُمَلْعَي ال ال ُهّنَأ ُنيِمَيْلا ِهْيَلَع اَهَلَو ءاَهْنَع هتَباَلِو عرب َمِكُح :اًهِدْشَرب َهَنْيَب ٌتَماَقَأ اّذِإَو

 ا تيت نقي لَو َكِلَذ َبَّلَط



 1 577ر7 تت ب27

 ٍنْيَّدلا َءاَضَق نأ ٍةَهِج نِم :َنْيَتَياَوَُرلا ىدخإ يِف دّمخَأ ماَموْلاَو ِكِلاَم ُبَمْذَم

 ال اًميف ُهق ِرْضَيَو ''”َبِجاَوْلا َعَدَي نأ هيلع مرحب ٌةَبِجاَو ِيَلَوْلا ةَقَمْتَو ءٌّبِجاَو

 ِةَقْفَتَو ُهْنِبَد ءاَضَق نم 4 ِهْيَلَع َبِجَي اًميف ُهُفِرْصَي و 2 كيلمتلا اَذَه يق م1 وت 7

 َّحِصَي ْمَل :ُهرْيَغ ُهَقِحَتْسَي اَم ِهيِف وأ رك ٌ يني قلما نإ اًمأَ

 اَل اَم َكِلَذ يِف ْلُخْدَي ْمَل :ِهِتَجْوَرِل ُهَكْلَم ُهكِلْمَي اَميِف ُداَهْشإْلا َناَك اّذَِو
 وع

 [5 21 .هكلمت

 اَمِي اًريِبَح ءاّيوَق َناَك نَم اّلِإ ىَماَتَْلا ٍلاَم ىَلَع ىَلَوُي ْنأ ُروُجي ال 7504:]

 و ءُحّلْصَي نَم ِهِب َلَدْبَتْسُي ْنَأ ٍةَفّصلا ِهِذَهِب ُيِلَوْلا نُكَي ْمَل اذِإ ُبِجاَوْلاَو

 هس ع ريس الملا جألا نيت
 [غه 44 /9] .ِةَدِساَمْلا ٍدوُقُعْلا رِئاَس يف معلا اك

 نأ هل لَهف وري تضم لام دلو مب تح نكت : هناك َلِيْسَ اةاكف]

 ؟ِمكاَحْلا ٍنْذإ ِرْيَعب همني َلاَمْلا ُديِزَي امه ِراََع ارش وأ ةَراَجتب ِهِلاَم يِف َفَرَصَتَي
 نإ ٍمِكاَحْلا ِنْذِإ ىلإ ُرِقَمْفَي اَلَ هَل يِغَبْنَي لب َكِلذ ُهَل أ وجي معن : :ٌباَجَأَ

 َمِلاَعْلا َمِكاَحْلا ىَماَتَيْلا ٍلاَوْمَأ يف ٌرِظاَنلا َناَكَو ٌيِصَو َرْيَغ َناَك نِإَو ءاّيِصَو َناَك

 .َكِلَذ يف ُهئاّذْيْسا َبَجَو ٍةَحَلْصَمْلاِب هيف ُرْمأَيَو ُهظَفْحَي َلِداَعْلا

 اًمِساَق ُهُبِئاَن وأ ْمِكاَحْلا َنوُكَي ْنَأ لْثِم ٍ؛ِلاَمْلا ٌةَعاضإ ِهِناَذْيْسا يف َناَك نِإَو

 َلِمَعَو ِوْيَلَع يِلْوَتْسُمْلا ُهَطِفَح : ىَماَتَيْلا َلاَوْمَأ ظَمْحَي ال وأ اًرجاَع وأ اُلِجاَج وأ

 [49/9:] .مكاَحْلا ٍناَذْميْسا ٍرْيَغ نِم َةَحَلْصَمْلا هيف

 .اهريغل وأ هتجوزل هلامب عربتلا :يأ (6) .دلولا ةقفنو نيَّدلا ءاضق :يأ )١(

 . هتجورل هب عربت يذلا راقعلا وهو (5) .هتجورل هكلم يذلا راقعلا دري : يأ فول
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 َعاَب د َناَك ْنِإ اَمِّيِس ال ءَلِطاَب ُهُعْيَبَف َدْشْرَي ْنَأ َلْبَق "”َعاَب اذ مك

 . ِشِحاَمْلا ِنبَعْلاِ

 ٍناَلْظُبِب مك :ِههَمَسِب يا َتَماَقَو اًديِشَر َناَك هن

 [45 - هارثع] ا

 :اضرلا قلع لاو ظفلي ةدفي لوُتقلاَو باعيإلاب "دقي

 : طورش 5
 .اًضّرلا : اًمُدَحَأ
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 َلَقَت هُيِلَو ِةَراَجِإ ىلع كقِتَيَو ٍرْيَمُم ُفْرَصَت ُحِصَي ُهْنَعَو «"”[دْشُرلا : يناثلا

 قع راح لو: هام لاق نا و ةراتكأف اي اب َعّلَبَف ُريِغَّصلا 5 1

 .ْرْجَي مل ِهِدْشُر َدْعَب

 ِدُفَع ِدقَعِل َةَراَجِإ َسْيَلَو «ٍضاَر َرَث ُهَمْسِي وه ٍهِمْسَقب ُهاَضِر : اَنَحْيَش لاقو

 ْمّلْعَي نَمُك ؛َّقَتَع هب ُهاَضِر ىلع َّلَد وأ ُمُدَقَتُمْلا ُهَقْنِع َّذَمَت ْنِإ :لاقو .” يارشل
 [0 ١9/4 كردتسملا] . راَرْخَأْلاَك ْفّرَصَتي ُهّنأ

 :هدشرب نادهاش دهشف دشرلا يف ِهْظَحِل هيلع ٌروجحملا عزو ْنِإ 59+

 .ةضافتسالاب ملعي دق هنأل ؟لبق

 [*.0/4 كردتسملا] .هدشر ملعي ال هنأ هيلو ىلع نيميلا :هل ةنيبلا مدع عمو

 .مارحلا يف هفرص ام أ

 .هلايعب رضي حابملا يف هفرص ناك وأ - ب

 . هناميإب قثي ملو هدحو ناك وأ - ج

 .عيبلا :يأ (؟) .ّيِصَولا :يأ )١(
 .07 - ؟/5) عورفلا نم نيتفوقعملا نيب ام ()
 .عورفلا نم بيوصتلاو «(يلوضف دقعب ةزاجإ) :لصألا يف (:)



 5 نا لل

 .ةحلصملا ىلع اًدئاز اًردق حابم يف فرص وأ -د

 ناودعلا نم وهو ءدحلا ةزواجم وه حابملا يف فارسإلا :انخيش لاق

 نم عنتمي نمك اًقلطم هنع عانتمالاو .«حابملا دهزلا نم اهلوضف كرتو ءمرحملا

 «لالضو لهج اذهف ءاسنلا وأ نطقلاو ناتكلا سبل وأ ءاملا وأ زبخلا وأ محللا

 مرحو «ريخلا ىلع نيعيو عفني ام :بيطلاو ءهل ركشلاو بيطلا لكأب رمأ هللاو
 ٠0/4*[ كردتسملا] ا ل را وشو يتلا

 قساف مكاحك ؛هذافنإ بجو :لدع ىلإ رهاظ هقْسِي نم ىّصو ول قال0]
 4:/١"[ كردتسملا] .لدعلاب مُكَح

 .براقألا رئاسل نوكت :هيفسلاو نونجملاو يبصلا ىلع ةيالولا

 .يلولا ةعاط نم عنتما اذإ الإ مكاحلا ىلإ جاتحي ال ةماقتسالا عمو

 بهذم وهو «هريغو ميتيلا ىلع مكاحلاو دجلاو بألا ريغل ةيالولا نوكتو

 .مألا يف دمحأ صوصنمو ةفينح يبأ

 . اًدج فيعضف مكاحلاو دجلاو بألاب ةيالولا صيصخت امأو

 ١/5"[ كردتسملا] .مدعلاك زجاعلا مكاحلاو

 فرعي مل اًئيش ىرتشا دقو «هلامب هميتيلو هسفنل رجتي نم تام ول 5#»ه؟ ]|
 لب ؛يعفاشلا هلوقي امك احلطصي ىتح رمألا فقوُي "'ملو ءمسقُي مل :وه نمل

 .ذخأو فلح عرق نمف «عرقي هنأ دمحأ بهذم

 .هتكرت يف اًئيد ناك : هّيلو لام ءاقب لهججو يصولا تام ولو

 ١/4*[ كردتسملا]

 يلو امب اًريبخ ءاّيوق ناك نم الإ ميتيلا لام ىلع ىلوي نأ زوجي ال /اه؟]

 .قيقدلا فيرعتلا اذهب ثيبخلاو بيطلا فرع قفز

 .(؟ ةا//ه) ىربكلا ىواتفلا نم بيوصتلاو ءواو نودي (مل) : لصألا يف قفز
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 .هريغ هب لدبتسُي نأ ةفصلا هذهب نكي مل اذإ بجاولاو «هيلع اًئيمأ «هيلع
 ١/8”[ كردتسملا]

 ولو «هفرصتب هملع عم هدبعل نذإلا مدع ىوعد ديسلا نم لبقي ال /5991]

 1١/4”[ كردتسملا] .ناودع هيلع هطيلستف هقدص ردق

 ؟رِفاَكْلا ِهِدَلَو َلاَم هيد يِف ُلْدَعْلا ٌرْفاَكْلا ىَلَوَتَي له /بهد]

 مُهَضْعَب نأ :هب ٌعوطْمَمْلا ُباَوّصلاَو رْيَغَو َدَمْحَأ ٍبَمْذَم يِف ِنْيَلْوَق ىَلَع
 300 ةئاقلخ هنو كيتي هي هكا دك قضت دقو نمت لذ

© > 

 (ٍةَلاَكَوْلا ُباَب)
 ناك نإو رسيت ام ةاكزلا نم اًنيش هل ضبقي نم لكوي نأ زوجي /591]
 [؟7/4١ كردتسملا] . هيف روذحم الو هل ويم

 . "”لبقُي مل :فرصتلا لبق هلزع هنأ لَكوُمْلا ىعداف ليكولا فرصت ول مه ] 2.2 - . 5 ع سر وف 5 5 7 3

 ملعلا لبق لزعني مل نإف :مكاح "هب مكحو رخآ دلبب َةّنيِب هب ماقأ ولف
 .بئاغلا ىلع اًمكح ناك الإو ؛هفرصت حص

 نإف :ملعلا لبق هلزع ىري ال مكاح ةحصلاب مكحلا اذه لبق مكح ولو

 .هملعك هدوجو الإو ءدودرم هل ضقانلا مكحلاو «ذفن : كلذ هغلب دق ناك

 ءهري ملو ملع وأ ."”مكحلا لبق لزعلا نأب ملعي مل اذإ يناثلا مكاحلاو

 .هملعك همكحف : مدقتملا مكحلا ضقن ري ملو هآر وأ

 |0115 كردتسملا] .هتلاكو ءاقب ليلد هليكو نم نمثلا ضيبقو

 وأ عاب ول) :لصألا يفو )75١4(«2 تارايتخالاو 44/0"((2) ىربكلا ىواتفلا ةرابع هذه )١(

 . (لبقي مل :هلبق هلزع هنأ ىعداف فرصت

 . حضوأ تيثملاو «(775) ىواتفلا رصتخم نم يهو

 .لزعلاب :يأ (0)

 )1١09(. تارايتخالا نم بيوصتلاو «(ملعلا) :لصألا يف (؟)



 أ افضف" مي عيبلا باتك

 نإ امأف . لكرعلا تومب ليكولا لزع ةلأسم يف يضاقلا لاق /#هو]

 .كلذب ةلاكولا خسفنت هنإف هعيبو دبعلا هقاتعإ لثم هكلم نع لكوملا "”جرخ

 كانهو لاز دق انه كلملا مكح هنأب عيبملاو قتعلا نيبو توملا نيب قرفف

 .اهكلام مكح ىلع ةيقاب توملا دعب ةعلسلا

 «قتعلاو عيبلاب هنم ىوقأ توملاب لاقتنالا نإف ؛رظن هيف يضاقلا هلاق امو

 هيف كلملا لاز دق كلذو لوقلاب هلزع ةلزنمب نوكيف هنع زارتحالا نكمي اذه نإف

 . ىلاعت هللا لعفب

 يفف :اكلام وأ اًليكو ناك هنأ نيبت مث كلم الو نذإ الب فرصت اذإو

 .ملعي ملو لزعلا دعب فرصت ول امك ءناهجو هفرصت ةحص

 نذأ كلاملا وأ «كلاملا ريغ نم ناك نذإلا نأ نّيبت مث «نذإب فرصت ولف

 لب اهب نذإلا كلمي نكي مل هنأ نّيبت مث «ةهج ىلع ءانب نذأ وأ «ملعي ملو هل

 :اًراو ناك هنأ هل نّيبت مث ءارشب كلم هنأ ىلع ءانب وأ ءاهريغب

 .ىلوأ انههف ؛لوألا يف فرصتلا حصي :انلق نإف -

 يف هل اًحابم ناك هنأل اممم ل ادري دقنا قلق عمرا الق كوخ

 هنأ دقتعا اذإ هريظنف .نطابلا وه سيل اًرهاظ هدقتعا يذلا نكل «نطابلاو رهاظلا

 ["؟/4 كردتسملا] .اذه لبق اًرهطتم ناك هنأو هتراهط داسف نّيبت مث رهطتف ثدحم

 «نمثلا ذخأو هعابف هعيبي اًبوث لجر ىلإ عفد لجر يف انهم لقن /الهؤ]
 صّقن ولو «بوثلا بحاصل نوكي هنأ صنف :اليدنم وأ اًبوث "”يرتشملا هبهوف
 .بوثلا عاب يذلا ىلع نامضلا نإف :اًمهرد نمثلا نم يرتشملا

 هفرصت نأ هلزع وأ لكوملا تومي ملع اذإ ليكولا نأ فالخ ال :("760/54) عدبملا يف لاق )١(
 ريغ هفرصت َّنأ :- رهشألا هنأ نيدلا يقت خيشلا ركذو  رثكألا راتخاف ملعي مل نإو «لطاب

 ال هنأ :ةيناثلاو «ءقالطلاك ؛هملع ريغب حصف ءهبحاص ىضر ىلإ رقتفي ال ٍدقع ٌعفر هنأل ؛؟لفان

 .ها. ملعلا لبق هقح يف تبثي تبثي ال مكحلا نأ ىلع اًدامتعا ؛؟ لزعني

 )7١5(. تارايتخالا نم بيوصتلاو ء«(جرخأ) :لصألا يف (؟)
 .ليكولا وه يذلا «عئابلل يرتشملا ىدهأ :يأ (5
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 امو « "”عئابلل يهف ةدايز نم ليكولل لصح ام نأ ىلع دمحأ صن دقف

 .هدعب وأ دقعلا موزل لبق صقنلا نوكي نأ نيب قرفي ملو «هيلع وهف صقن

 [0 /4 كردتسملا] . همْزْلُي مل اذإ َلَّصَمُي ْنأ يغبنيو

 ا ل ا
 نمتؤم هنأل ؛فرصتلا ليكو نم لوبقلاب ىلوأ هلوقف :ناويدلا لهأك ؛هيلع امو

 .ةعفان ةلأسم هذهو «هيلع امو هل امب رابخإلا سفن ىلع

 دعب قوقحلا نم مهيلع امب مهن ناويد لهأو ءارمألا باَّتُك رارقإ : اهريظنو

 مهتاهج ىلع امب ناويدلا لهأ رئاسو لاملا تيبو ناطلسلا باتك رارقإو ( مهتوم

 ا وركب .ةلاكو وأ ةيالو نع نوجرخي ال ءالؤه نإف

 قوقح نم بهذأ امب مثأ اًرجاع وأ اًنئاخ اًبتاك ريمألا لمعتسا نإ مة
 ]7/5 كردتسملا] . هطيرفتل سانلا
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 نم مُهَعَنَم ْنِإ "اهييِشاَح نم َيِشَحَف ءوِلاَم ىلع ٌريِمأ ُهَتَمْأَتْسا نم 75965]

 َعَتْرْيَف ُهَرْيَغ هيَلَوَت نم ٍريِمَأْلِل ٌحلْضَأ وهو ٌهْنِكْمُي ام ُلْعِف ُهَمِزَل :ِةَمَد هما مهيداَع

 [م8/6 كردتسملا] . 'رهبش © اِذَخَألِلَو اَمّيِس ال ؛ ْمُهَعَم

 .اهتع لاؤسلا رركتيو ءاّريثك ثدحت ةروصلا هذهو )١(

 .ريمألا ةيشاح :يأ (؟)

 .ريمألا ةيشاح نم ذخآلا :يأ ؛(ِذْحلِلَو) :ةخسن يف (6)
 دصاقم ةاعارمو .ءدسافملاو حلاصملا ةدعاق تحت لخدي «ليلج قيقد هقفو ءميظع مالك 2

 .ةعيرشلا

 وأ ريزولا وأ ريمألا هنمأتساو هلمعتسا اذإ لجرلا نأ :ىلاعت هللا همحر خيشلا مالك ىنعمو

 مهعنم ّْنِإ ريزولا وأ ريمألا ةيشاح نم لجرلا اذه يشخف «ةلودلا لام وأ ؛هلام ىلع كلملا
 كرتي الف :كلملا وأ ريزولا وأ ريمألا لام وأ ؛ةلودلا لام نم هيلوت لبق هنوذخأي اوناك امم
 لجرلا اذهو ءملظلا فيفختو لاملا ظفحو لدعلا نم هنكمي ام لعفي نأ طرشب «هبصنم

 .ةقرسلا نم للقيو ملظلا ففخُي ال نمم هريغ ةيلوت نم ريمألل حلصأ حلاصلا
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 نمث نم رثكأب براضملا وأ ليكولا ىرتشا اذإ :«ررحملا» يف لاق م595؟]
 .هيلع صنو ةدايزلاو صقنلا همزلو ءحص :هنودب عاب وأ لثملا

 تيبو فقولا ىلع رظانلاو يصولاو كيرشلا كلذكو :سابعلا وبأ لاق

 . كلذ وحنو لاملا

 . طرف اذإ اميف رهاظ اذه :لاقو

 :هيف رّصَقُي مل بيع وأ نبغ رهظ مث ءارشلاو عيبلا يف طاتحا اذإ امأو

 .لزعلاب هملع لبق هفرصت هبشيو «مكاحلا وأ مامإلا أطخ هبشي ءروذعم اذهف

 عراز وأ رََجأ وأ عاب اذإ يضاقلاو مامإلاو يصولاو رظانلا :اذه نم نيبأو

 نّبت مث اًفرصت فرصت وأ «داهتجالا دعب ةميقلا نودب هنأ نّيبت مث براض وأ
 ةحلصملا نأ نيبت مث كلذ وحنو سرغ وأ ةرامعب هرمأي نأ لثم :هيف أطخلا

 .عساو باب اذهو «هفالخ يف تناك

 ةيالو وأ ةلاكوب هريغل فرصتي نم ةماع نإف ؛كيرشلاو براضملا كلذكو

 هيلع مول الف :ةدسفملا لوصح وأ ,ةحلصملا تاوف رهظي مث دهتجي دق

 نم برحلا راد يف لتق اذإ امب هيبش وهو ء«رظن هيف اذه لثم نيمْضَتو «2'"امهيف
 «هيف دهتجا ٍلمعب ٌرومأم ٌدهتجم هنأ اذه عامج َّنِإف ؛اًملسم نابف يرحب هني

 دصقلاو داقتعالا يف أطخ وه برضلا اذه ؟نامضلاو رمألا هيلع عمتجي فيكو

 [”:/4 كردتسملا] .هل دهشت بهذملا لوصأو «لمعلا يف ال

 يغبنيف افرصم نيعي ملو اًئيش هنع فقي نأ هيلإ ىصوأ وأ هلكو نإ 1

 ليكولا ىلإ ىقبيو «ةقدصلل فرصملاك فقولل فرصملا نإف ؛ةقدصلاك نوكي نأ

 ."”فرصملا نييعت يصولاو

 .ةدسفملا لوصحو ةحلصملا تاوف يف :يأ )١(

 هنم ذخأي ْنَأ هل ْرَجَي مل :ٍِلاَمِب َقَّدَصَتَي ْنَأ هل َنِذَأ ول :(07/5) فاصنإلا يف لاق :ةدئاف (7)

 .ٍِبَمْذَمْلا نم حبِحّصلا ىلع ِةَقَدَّصلا ٍلْمَأ نم ناك اذ ِهِسْنَل
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 فرصم ركذب هميمتت يصولا ىلإ نوكي نأ يغبنيف اًعطقنم اًفرصم نيع نإو

 . دبؤم

 ءءارقفلا مهو فرعلاو عرشلاب ةمولعم ةهج اهل ةقدصلا :لاقي نأ الإ

 هل نيبتي ال هنإف فقولا فالخب .ةهجلا دارفأ نييعت ىف ىصولا ىلإ رظنلا امنإو

 .اًقرع الو اًعرش ةنيعم ةهج

 .هب قدصتي وأ فقي نأ رذن ول امك نوكي نأ يغبني اذه يف مالكلاف

 لضفألا نإف لامب ةقدصلا رذن نم نأ يضتقي '"”ةحلط يبأ ثيدح /6

 يف ةقلطملا ةقدصلا نأ يضتقي اذهو «ينغ مهنم ناك نإو هيبرقأ يف هفرصي نأ

 ةيحتسملا سنج ىلع نكل .عرشلا ىف ةبجاولا ةقدصلا ىلع ةلومحم تسيل رذنلا

 .اًعرش

 .كلذ لثم ةيصولاو ةلاكولا يف هجوتيو

 .اًمَلظُم ُراَوَجْلا :ٌلَمَتْحُيَو -
 .ها. يِنْعُمْلا يف اَمُهَرَكَذ ,هنم ِهِذْخَأ ٍةَداَرِإ ىلع ٌةئيِرَق ْتْلَد ْنِإ ُراَوَجْلا :ُلَمَكْحُيَ

 ناك اذإ اهنم ذخأي نأ زوجي له اهقحتسم ىلإ ةاكزلا لاصيإ يف لكَو نمف :اذه ىلعو :تلق
 ١ ؟ةاكزلل اًقحتسُم

 .قباسلا فالخلا ىلع ينبني

 وُبَأ ناك :لاق هنأ هيَ ِكِلاَم نْب سّنَأ نع «(7551) ملسمو )١511(: يراخبلا هاور ام وهو )١(

 َءاَحْرْيي ِهْيَلِإ ِهِلاَوْمَأ ٌبَحَأ َناَكَو لَن نم اَلاَم ٍةَئيِدَمْلاِب ٍراَصْنألا َرَثْكَأ ةَحْلَط

 ْتَلِزْنَأ اًمَلَق :ّسَنأ َلاَق ءبّيَط اًهيِف ِءاَم نم ُبَرَْيَو 5 لوس تاكو هةميفملا
 ىَلِإ ةَحْل م وب َماَق 5 :نارمع لآ) نم ان اثم ةش ٌّقح َرِيلأ أولاَك نلط :ُهَيآلا ِهِذَه
 م اوقفت يح 9 أولاتك نآ» :ُل وُقَي ىَلاَعتو َكَراَبَت هلل ها 0 :َلاَقَف هِي هللا ٍلوُسَر

 د دلع ارو هر مشد: هلل ُةَكَدَص اهلج ف يل يدل 0 و --
 يا ل

 ا :ةَحْلَط ا تل تل
 ومع تو هيزاثأ يف ةكلط وُبأ اَهَمَسَقَك
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 «بجاولا ىندأ ىلع لمحي له :يلصي نأ رذن ول :انلصأ نم اذه هيبشو

 ["ه /4 كردتسملا] .تاهباشتم ناميألاو ةلاكولا نإف ؟عوطتلا ىندأ وأ

 انلقو لزعلاب هملع لبق لزع ولو «هيلع نامض ال نيمأ ليكولا 5955]

 دحأ وهو «ملعي مل اذإ ةرجألا هنم رتشم نمضي ال كلذكو .هطيرفت مدعل لزعني

 [*ه /4 كردتسملا] .نيلوقلا

 يف ُهَلُكَوُم ٌمَسُي مل ْنِإَف :ءارش وأ راجئتسا وأ عيب يف َلُْكُو نم 5039 ]

 .هئنيمضت بهذملا رهاظو ءناتياورف الإو «ٌّنِماَضَف ِدْقَعْلا

 ["1 0/4 كردتسملا] .ضارقإلا يف ليكولا هلثمو :لاق

 يف حاكنلا دقعنا دقف .ٌتلبق :لاقف «ةنالف كتجّوز :2'”لاق اذإ

 .ليكولل رهاظلا

 نأو ءدقعلا داسف يعدي وهف :يلكومل حاكنلا نأ تيون :")لاق اذإف

 همزلي مل هتقدص ولو ءهقّدصُت نأ الإ ةأرملا ىلع هلوق لبقي الف «هريغ جوزلا

 .ةلاكولا راكنإ ةلأسم فالخب جوزلا نم راكنإلا اذه نأ الإ ءاّدحاو اًلوق يش

 ." ةجو هل ناكل :هل نوكي نأ الإ لمتحي ال انه حاكنلا نإ :ليق ولو

 [”ال "5/4 كردتسملا]

 هقدصف نيو ءافيتسا يف ةلاكولا ىعدا نمو :باحصألا لاق

 . هيَّدك نإ نيميلا الإو «هيلإ عفدلا همزلي :ميرغلا

 ال لّكوملا نأ هنظ ىلع بلغ ىتم ميرغلا نإ :لاقي نأ بجي يذلاو

 .ةأرملا ىلع حاكنلا دقع يذلا :لكوملا (؟) .يلوُمْلا )١(

 016 ) تارايتخالا نم بيوصتلاو «بصتنلاب (اًهجو) :لصألا يف قرف

 .كنم قحلا يفوتسأ ْنأب ينلُكو ٌّقح كيلع هل يذلا نالف :ميرغلل لاق نأب (5)

 خسن ىدحإ نم بيوصتلاو «(هبّذك نإ نيميلا الو ءهقدص نإ هيلإ عفدلا همزلي مل) :لصألا يف (5)

 )5١١(. ققحملا كلذ ىلإ راشأ امك تارايتخالا
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 هنن

 هليكو ىلإ هلي يبنلا هثعب يذلاك ؛ هللا نيبو هنيب اميف ميلستلا هيلع بجو :ركذي

 ؟عفدلا هيلع بجي نكي مل ليكولا كلذ نإ :دحأ لوقي لهف ,2"”ةمالع هل مَّلعو

 ال لدعلا نأل ؛مكحلا بجو اًلدع لكوملا ناك نإف ءاضقلا يف امأو
 قحلا كلذ ليكولا ىلإ قحلا هدنع نم عفد نإف «ىنثتسي ال هنأ رهاظلاو .دحجي

 درجمو اًقافو هيلع عجر ةلاكولا قحلا بحاص ركنأو ليكو هنأب هقدصي ملو

 ءانمامإ ٌّصن لب ؛انباحصأ يلوق دحأ يف هقدص نإ اذكو .اًقيدصت سيل ميلستلا

 [4//0 كردتسملا] .هّرغ دقف هقدص نيبتي مل ىتم هنأل ؛كلام لوق وهو

 لكوملل كلملا ناك :ِهيلوُم وأ هلُكَوُم "”[لام] نم اًئيش ىرتشا اذإ لاا“.

 سيلو «ءارشلا ًةيالو هل َّنأل ؛هسفنل هءارش ىون ولو ءهيلع ىلوُملاو
 «ةلطاب عقتف «ةمرحم ةين هذهو ءهل كلملا عقي ْنأ '”ىون نكل .””بصاغلاك

 .لكوملاو هيلع ىلوملا لام نم دقنلا ديري ناك اذإ اهنع يرع دقعلا نأك ريصيو

 [ا//5 كردتسملا]

 يف ليكولا نأ ىلع لدي ةاشلا ءارش يف '””دعجلا نب ةورع ٌتيدح

 «لضافلا عيب هل زاج ردقملا نم رثكأ هب ىرتشا اذإ مولعم نمثب مولعم ءا

 [4//90 كردتسملا] .مكحلا نوكي نأ يغبني اذكو

 ُتِيَئاَق َربْيَح ىَلِإ جوُرُخْلا ُتْدَرَأ :َلاَق هللا ٍدْبَع ِنْب ٍرباَج نَع 20777 دواد وبأ هاور ام :ينعي )١(
 يليكَو َتْيََأ اًذِإ» :َلاَقَك .َربْيَح ىَلِإ جوُرْخْلا ُثْدَرَأ ين :ُ ُهَل ُتْلُقَو هْيَلَع ُتْمَّلَسَم لي للا َلوُسَر

 .هيَوُنْرَت ىَلَع َكَدَي ْعَضْق ُهَيأ كنِم ىلا نق ءاَقْسَو ٌرَشَع ةَسْمَح ُهْنِو ْذُحَن
 .دواد يبأ فيعض يف ثيدحلا اذه ينابلألا فّعض دقو

 .(115) تارايتخالا نم تبثملاو ءلصألا يف سيل نيتفوقعملا نيب ام (؟)

 .(517) تارايتخالا نم تبثملاو «(بصغلاك) :لصألا يف ()

 .(117) تارايتخالا ني تحلو «(ىون ول نكل) :لصألا يف (4)
 ىَرَتْشاَف ٌّداَش هب يِرَتْشَي ارانب ُءاَطْغَأ للي َيِبنلا نأ َةَوْرُع نَع :(7547) يراخبلا هاور ام وهو (5)

 ول َناَكَو هِهِعْيَب يف ٍةَكَربْلاِب ُهَل اَعَدَه ٍِواَشَو ٍراَئيِدِب ُهَءاَجَو ٍراَئيِدِب اَمُهاَدْحِ عَ ءِييئاَش و وب ُهَل

 هيف َحبَرَل َباَرُثلا ىَرَتْشا
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 رَتْشَي ْنأ يِف ©'0لاَّلّدلا َلُكَوُي ٍلُجَر نع :هثأكك ماسلا ُحْيَش َلِيْس عييشلا
 ا َكِلَذب ُهَل اَهَعاَب ْنَأ ىَلَع اَلْعج عِئاَبْلا نم ُذْحَأَيو «ُهَل اَهيرَْشَيف ةَعْلِس ُهَ

 ُديِزَيك ءاَهِتَمِيِق نِم رئكأب ِِل لكرن اهيرتكم ناي هدر زهاب ل كاع
 اكع َكِلَذ نوُكَيِف 0 ِرَمّثلا ٍريِبْحَتِب اًهاَرَكْشا اّذإ ٍداَتْعمْلا حْبّرلا ىّلَع ٌعِئاَبْلا

 . َكِلَذِب ت رع وأ 0 نم ا لَصَح اذ اذه

 روك ِهْذَهَف رع مّدَقَ دق َنوُكَي ْنَأ ريغ نم ا و ولاا

 [هم ه4 /"0] ' (ءهِضْوَمْلا اَذَه رْيَغ يف

 ْمِهِعاَطْقِإ ىَلَع اًليِكَو اوُرَجَأَتْسا ِدْنُجْلا نِم ٍةَعاَمَج نَع :َلِيْسَو ةةوب#+]

 هَباَحْضَأ ٌليِكَوْلا أَطاَوَق هِةَمّيَقْلاِب َلُجَسُيَو «عاطنإلا َكِلَذ ىَلِإ َجُرْحَي ْنَأ ُهوُرَمَأَو

 ؟هُفَرَصَت ُروُجَي لَهَف ُةَداَعْلا اهب يِراَجْلا ٍةَمِيِقْلا ٍنوُدِب َلَجَسَو

 ملاَط ريك + :ينلإ نضرألا َمْلْسَو لثملا ةَّرِخأ نودي رج 1ذإ :تانجآن
 ه0 ؟ ل از كفو موو
 .لثملا ةرجأ ماَمَث هوئمَضِي نأ ٍضْرأْلا ِباَبْرَأِلَو « لتعم

 َلْدَي هنأل ؛الاَلَد يمّسو «َّميِبلا ٍءاضمإل يِرَتْشُملاو عئابلا َنيِب ظّسَوَتُْملا وهو :ٌراَسْمَّسلا وه )١(

 .(رسمس) :ةدام «سورعلا جات :رظنُي .ِناَمْنَألا ىلع َعِئابلا ٌلّديو :عَلُسلا ىلع َيِرَتْمُملا
 ديزيس عئابلاف ءلاملا نم اذكو اذك يل هب اهعيبت يذلا نمشلاب كل اهتعب نإ : عئابلل لوقي :يأ (0

 . نسي الفد ةذايز نود هب اهغيي امب اهغابا ولا نكلو 0
 هللا مهمحر ءاهقفلا نأ  ملعأ هللاو  رهاظلا :ىلاعت هللا همحر نيميثع نبا ةماّلعلا لاق (

 ناكل نمثلاب هربخأ اذإ اميف تبثي رايخ :ليق ول الإو ءرخآلا هعبت مث لوألا اهب رّبع ءاهولقانت

 عشرا
 سأرب اهينعب :لاقو لجر ينءاجف ءاّقلأ نينامثب ةرايس تيرتشا انأ :لاقف لجر ينءاج :لاثم

 «تلبق :لاقف .فلأ ةئام :تلق ؟لاملا سأر مكف «لاملا 90 اهتعب :تلق ءاهلام

 ال امب هربخأ ثيح يرتشملا ىلع بذك ٍلئنيح عئابلاف ءاقلأ نونامث نمثلا نأ كلذ دعب نيبت مث

 .(758//) عتمملا حرشلا .ها.هل ةحص

 هب هتفرعمل «هل ٌةدوصقم ةبهلا تناك اذإ ءهِلَكوُمِل ال هل نوكت ةبهلاو ءزوجي هنأ رهظي يذلاو (:)

 .هلماعتو هقالخأ نسحل وأ ءالثم
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 ِباَحْضَإِلَف مُهاَباَح ُهّنَأَو ٌمِلاَظ ُهّنَأ اوُمِلَع اوُناَك ْنِإ َدوُرِجََتْسُمل 1

 .َةَعَمْتَمْلا اوفْوَتْسا اوناك ْنِإ اًضْيَأ مُهْئيِمْضَت ٍضألا

 .ةَلِطاَب ٍيئيِح َةَراَجِإْلا َّنِإَك ؛اوُعَرَْي ْمَل اوُناَك ْنِإ عْرَّرلا نم مُهُعْنَم مُهَلَو

 ٍضْرَأْلا ٍباَحْصَأِل لّهَف :ْمُهَهَّرَع ُرُجَوُمْلا لب ؛اوُمَلْعَي ْمَل اوُناَك نِإَ
 عمو  هم/#] اللا بارت ىلع ؟مُهْئيِمْضَت

 هل ِمكاَحْلا ٍنيِكْمَت َدْعَب حاكّتلا خْسَف يف ُهَ ُنوُدَأَمْلا ليكولا حس 5 اذِإ ابو
 يف ْخْسَفْلا ٍةَحِصِب ٍهِكُح ىَلِ كلذ َدْعَي ْجَتَْي ْمَلَو ُهْحْسَف َّحَص : :ْخْسَمْلا نم

 . ْمِهِرْيَغَو دعو ٌيِِفاَشلاَو ِكِلاَم ِبَمّذَم

 ءاَحِساَف َوُه َسْيَل ُمكاَحْلاَو ِقَناَلَّتلا ِبَمْذَم يِ ٌرِئاَج ٍراَسْمِإْلِل حفلا

 . ِهِزاَوَجِب ُمِكاَحْلاَو ْخْسَمْلا يف ُنِذآلا َوُه اَمْنِإَو

 هيف هيف مكاح ٍمُكُح ىلإ ُهْحْنَمَو ُهَدْقَع ُجاَبْحَي ال ُهّنَأ ٌحيِحّصلاَ

 نِم َكِلُذ ِوْحَنَو ٍراَسْعِإ ا ا اوُظَرَتْشا َنيِذَّلا ُءاَمَّلُعْلاَو

 مل دق مكاَحْلا َنوُكَي ذأ اوُظرَتْشَي ْمْل روكا يقلب ركنا نرلاررت

 لُك لب ؛ٍلئاَسَمْلا هله ٍصِئاَصَح نم َسْي اذه ذإ ؛هِعوُقُو َدْعَب خْسَمْلا ٍةَحِصِب

 ِْلاَحُي ْمَل اَذِإ ُهْضْقَن ِِرْيَغِل نكي ْمَل ِهِيَحِصِب صب مُكاَحْلا َمُكَح اذِإ هيف هيف عراك فص
 م

 [ه4 - هال /0] اغا هلو انقت

 ِنْيَروُهْشَم ِنْيَلوَك ىَلَع ؟هَل ٍلْوَعْلا ْوْلُب َلْبَك [ليكَوْلا :يأ] ُلِزَعْنَي له ةةعب»]
 : ءاَمّلُعَلل

0 

 ىدحإ يف دَمْحَأَو ةَقينَح يبأ ُبَعْذَم َوُمَو َملْعَي ىّنَح < ُلْزَعْنَي ال :اَمُهُدَع ُدَحَأ

 .©”اَمُهُحَجْرَأ لَب ِكِلاَم ٍبَمْذَم يف ِنْيَلْوَقْلا ٍدَحَأَو ءَيِعِفاَّشلا ٍلْوَقَو ءِنْيئياَوُرلا نمو

 لبق ِهِل لع ٌكوُيتَو ٌذِقاَن ٌحيِحَص مّلِعْلا َلْبَم ٍليكَوْلا ْفْرَصَت : اَذَه ىَلَعَف

 .حجرألا وهو )غ0(



 لأ ”4ه وللا ل. - 2. 1ل يا 53-315- لوا عيبلا باتك

 هجَولا ىلع عقاوْلا فَلَوْ حم ملهلا ب هَدَصت يف حدي ال فرصا
 ب + مِكاَحْلا مكح اَلَو َكِلَذ ُلَظْبَي اَلَو ءعوُرَْمْلا

 ٌيِعِفاَّنلا ٍبَْذَم يف ُروُهْمَمْلا َوُهَو «ملِعْلا بَ ُلَِعْني ُهنأ : يناثلا ُلْوَقْلاَو
 0 ىذخإ يف ِكِلاَم د َوْهَو «ِنْيئياَوْرلا ىذخإ يف 0

 7ِفْدَصَتلا َدْعَب َلْذَعْلا ُهاَوْعَد ُدّرَجُم ُلَبْقُت ال :اًذَه ىَلَعَف

 ش ىَلَع اًمكح َكِلَذ َناَك 0 َرَحآ دّلَبب هيب َكِلَدِ , مق اَذِإَو

 ةجح ي يِذ لك ِءاَقَب َعَم ٌحِصَي َرُه ههَحِصِب لبق اذإ تااثلا ىلع كلاب ِتِئاَغْلا

 امإ ؟ هلوُبَق ٌعوُسَي اَمي ٍةَداَهَّشلاَو مدل ذ َحَدْقَي ْنأ ل « هتجح

 كل يأ مُكَحْلا وأ ِدوُهُسلا يف ُنْعَطلا

 لع ئرو أل وكف لاك نإ ف َولاَو عْيَبْلا ٍةَحِصِ ٍةحِصِب َمُكَح يذلا ْمكاَحْلا م

 لب ؛ٍلاَحِب ُهْضْقَت ُروُجَي ال اًذِفاَن ُهُمْكُح َناَك : كِل َُعلَي د و ملعْلا َلْبَق ٍليكَوْلا

 0 ضِقاَنلا ْمُكَحْلا

 َناَك :َتَبَن اًدِإ ٍةَّحّصلاب مُكُحْلا ُمَدَع ُهُبَمْذَم وأ ءَكِلْذ ْمَلْعَي ْمَل َناَك نِإَو

 .هِمَدَعَك هيك ُدوُجُو

 يِرَتْشُمْلا ىَلَع اَلَو ليِكَوْلا ىَلَع ْبِحَي ْمَل :ٍفْقَوْلا ٍناَلظبِ َمُكَح وّلَو
 اَمُهَّرَغ 000 يِرَتْشُمْلاَو ليكَوْلا َناَك ْنِإَ ؛ِةَعَمْتَمْلا نِم ُاَقْوَتْسا ام َُناَمَض

 .ةَعَفْنمْلا ُهَل ُنَمْضَي الق ِهيِهَج نم َءاَج ظيِرْفَتلاَف ِلْزَعْلاِب ِهِماَلْعِإ مدَعِل ُلُكَوُمْلا

 : هب هبي ِهْبَلَع ْمِقي ْمَلَو ِنْمَّتلا َضْبَق ف ُلُكَوُمْلا َرَكْنَأ اَذَِو

 امك ُهُئيِمأ ُهّنَأِل ؛ِلُكَوُمْلا ىَلَع ُهلِ وق لق لغجم الب ليكَولا ناك ْنِإَف - أ

 . اًهَكِلاَم ىَلإ ٍةَعيِدَوْلا ُدَر يف عَدوُمْلا ٌلْوَق لَبقُي

 .ِءاَمَلْعْلِل ِناَروُهْشَم ٍناَلْوَق ِهيِفَ لَعْجِب َناَك نِإَو - ب

 .هوحنو ءارش وأ عيبب ب فرصت نأ دعب هّلُكوُم لزع هنأ ٍلكوُمْلا ىوعد لبقت ال : يأ قد



 ُهْنَأص مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت هج ]|

 : يِرَتْشُمْلا ىَلَع ٍليكَوْلا ُلْوَق َلَبْقُي ال ْنْكَلَو
 .مالك الق : اَِاَب ُعْييْلا َناَك ْن ْنِإَف -

 ٌْعجْرَي ٌليِكَوْلاَو ءَنَمَّنلاِب َليِكَوْلا اوُبِلاَطُي ْنَأ مُهَلَك :اًَحوُسْفَم ُعْيبْلا َناَك نِإَو - م

 [05- 0/1 .لكوْمْلا ىلع

 ىلا اَهَعاَبَق وَعْلِس ِعِلَب يف اُلُجَر لُكَو نْمَع : ماَلْسِإلا ْعْبَش َلِيْسَم اةدت]

 ِنَمَّثلا لْثِمِب وأ ةَلاَح اَهِتَميِقِب ُكِلاَمْلا ُبِلاَطُي لهَف ءِنَمّنلا ٌضْعَب "”يوَتَو لجأ
 ع ع

 50 ّوهَو ِلجَوُمْلا

 نأ نيب نم كِلاَملاَ : لجأ ىَلِإ يبل يف هَل َنِذَأ دق نكي ْمَّل اًذِإ :َباَجَأَت

 ٌتِسَحَيَو «ِةِعيِمَج ٍلُجَوْمْلا ِنَمّلاِب َتِلاَطُي ْن َنْيَبَو دقني اَهِتَميِقِب َّعِئ َمِعاَبْلا َبِلاَطُي

 ءٍبِصاَغ ٍفّرَصَتَك ٍنْدِإ ٍنوُدِب ُهَقُرَصَت َّنأل ٍ؛ٍةَعْلُسلا با ل عا

 َنْيَبَو ِةَبلاَطُمْلا َنْيَب ُةَرَيْجْلا ِكِلاَمْلِل َناَك : ِلَدَب ىَلِإ ُهَدْنِع ُنْيَعْلا تَّقِلَت اَذِإ ٌُبِصاَعْلاَو

 . ِنّيعُمْلا ٍلَدَبْلا َنْيَبَو «ُةَميِقْلا وأ ٌلْدِمْلا َرْهَو ءَقلْظُمْلا ِلَدَبْلا

 ُنَمّنلا الإ هْيَلَع ُتْبْنَي الك ءبضَمْلاِب يِرَتْشُمْلا فرْعَي ْمَل ُتْيَح ُنوُكَي اَذَهَو

 لا

 اَحلَطْصاَو ."ةَّراَجإْلا تبقي ْمَل اَذِإ :ِةَراَجِإْلا ىَلَع دولا بف وب اَنْلُق اَذِإَو

 وتل نو ركاب قلنا ندب نع كلشلا 47 ا

 [0 /:] .ضيوُفتلا ٍةَلَأْسَم ىف رْهَمْلا ضْرَف ىَلَع اَمَمَّتا ول اَمُك «ِهِناَمَض

 ال ُهَّنَأ ىَلَع ًءاب ؛ةَقَلظُم ةَلاَكِو اًلْجَر َلُكَو ٍلُجَر نمت :َلِكْسَو

 ف

-ٍ 

03 

 ذالآ َةَرَضَع اًهُتَراَجِإ يِواَسُت ضرأ ُهَل َرَجأَف ءَةَطْبِغْلاَو ٍةَحَلْصَمْل لاب ل

 ؟ةَراَجإلا هله ُحِصَن لَهَف «ٍفالآ ٍةَسْمْحِب

 .َبَهُذ :َّىوت ىَوْنَي يوتو ءىجرُي ال يذلا ٍلاملا ٌباهذ :ىَوَّتلا :نيعلا بحاص لاق )١(

 . عيبلا زيجُي نأ ةعلسلا كلام لبقي مل :يأ (؟)



 م عيبلا باتك

 َليِكَوْلا َنمَضُي ْنَأ ُهَلَو ءْنْبَعْلا اَذَه لْثمِب اَمَرجَوُي ْنَأ ُهَل سْيَل :َباَجَأَ

 ه1 هتوح اه ظرتملا

 ُبَمْذَم َوُه اَمُك ُةلِاَب ٌةَراَجإ :َنوُنوُقَي ِءاَهَقُْلا ُرثْأَك :ََراَجإْلا ُةَحِص اَمأَو
 .نْيَلوَقْلا ٍدَحَأ يِف دّمْحَأَو َيِعِفاَّشلا

 ُكِلاَم هلأ ْنظَي نأ لثي ليكؤلا ٍلاَحب ْمَلْعَي ْمَل اًروُرْعَم ٌرِجَأَتْسُمْلا َناك اَذِإ نك

 . ِءاَمَّلْعْلا ْيَلْوَق حَصَأ يف ُهُمَرْلَي اَمِ ُهّرَغ نَم ىَلَع َمِجْرَي ْنَأ ُهَلَق :ِةَميِقْلاب ٌمِلاَع

 ال مب لْثمْلا ٍةَرْجَأِب ٌلزنُي لب ؛اًناَجَم ُهْعظَق ُروُجَي ال ٌمَرَتْحُم ٌعْرَ نم 00 0 ها موج هعلد ه عا #3 هَ عر م در

 .هب ُنماَّتلا ُنَي

 .هنيمَي َمَم ُهَلْوَق ُلْوَقْلاَف :َركْنأَك ٍلاَحْلاِ ٌمِلاَع هنأ رِجْأَتْسُمْلا ىَلَع ىَعَذا اّذِإَ

 [3535- ] ٠/58

 ّمُث ءصْخَشل ٍتوُناَح ٍراَجسيإ يف ُهَماَلُع َلُكَ ِلَجَر نَع : : هن م َنْيْسَو بوو

 207 هرج ىف ةحايكلا ليني ذأ نيكولا لق ٠ 0 َرَجأ ٌرجأتشملا أ نإ

 جاسم ٌةَبلاَطُم ُهَل ُهَل لَمَو

 4 انتي

 هل نخأل توئاحلا 255 نأ -ِهْدَع ا . 000( قيل 4 تاحأف

 ُةَبَلاَطُم لكَوُمْلِل َسْيَلَو ءَكِلّد ِلَّوأْلا ٍرِجَْأَتْسُمْلِل اَلَو هكاَيِز ِرْيَغ اََو ةكاّيِزب
 .ُهْنِم َكِلَذ ٌعاَجْرَيْسا ُهَلَ اًبْصَع َةَرِجَأْلا ُهنِم َّدَحَأ اَذِإَو ءيِناَّلا ٍرجَأتُْمْل

 َعَم ِءاَلَكُوْلا َفَّرَصَت د ُهَل ْفَّرَصَكَي هنو ّعَم ِةَلاَكوْلا ٍراَكْنإ يف ُهلوق لبي اََد
 < وت |[

 أ َرْدُق ول ىَّتَح ءِساّنلا َنْيَب ُهَليِكَو ُهّنَأِب اًكوُرْعَم ِهِنْوَكَو ءَكِلَّذِب ِهِمْلِع و
2111 

 .ٌناَّمَضلا ٌبِجوي نم نودع طيِلْسَتَو ُهطيِرْمَتَف - ِهِذَه ٌةَلاَحْلاَو

 .ةلِطاَب َيِناَنلا ٌرِجَأَتْسُمْلا اَهْيَلَع ُلُكَوُمْلا ةَرْكأ يتلا ُةيِناَلا ُةَراَجِإْلاَو

 ] < -_١/ى[

 .ضرألا هذه يف هعرز يذلا 20غ(



 ب 5م
 اك مالسإلا خيش لئاسرو قوات بيرقت

 ْمَل :ِةلاَقإلا يف ُهْلُكَوُي ْمَلَو ِءْيَش ِءاَرِش يِف اًليكو ْناَسْنِْلا َلكَو اَذإ
 ]0:/١/[ .ِءاَمَلُعْلا ٍقاَمَتاب لُكَوُمْلا ِنْذِإ نوُدب ُهَتلاَثإ ُذُقْنَت اَلَو ٌةَلاَقإْلا ليكَوْلِل نُكَي

 ُهَتَحَلاَصُم اَلَو «[ميرغلا :يأ] ُهُواَرْبِإ حِصَي ال ِءاَفِيِتْسالا يِف ليِكَوْلا
 .َكِلَّذ ين اُليِكَو َناك وَلَو ٌقَحْلا ضْعَب ىَلَع

 ءاَلِطاَب ِهَمَح يِف ُحْلَُصلا َناَك : َحِلوُص ىَّنَح َّقَحْلا َدَحَج اَذإ َميِرَمْلا َّنِإ ّمُث

 . هم ربت ْمْلَو

 ةركم َوُهَف :ّقَحْلا عيِمَج ِباَمّذ نم اًفْوَح ُهَحْلاَص ع يِعّذُمْلا َناَك اَذِإَو

 وأ ِهِب ّرََأ اَذِإ َكِلَّذ َدْعَب ٌقَحْلاِب ُهَبِلاَطُي ْنَأ ُهَلَو ءُهَحْلُص حِصَي الق ءَكِلَّذ ىَلَع

 الا 1 .ةيب هب ُتَماَق

 ُهَمْلَسُي ُهَنَأ َمِلَع دق "7ٍلاَكّدلا ىَلِإ ُهَلاَم ُمُْلَسُي يِذَّلا ٌرِجاّتلا َناَك اَذِإ +1

 نِإَف ؛بْبَر الب ّنمْأَب َكِلَذِب نُكَي ْمَل :"0َكِلَّدب َيِضَرَو َنيِلاَلَدلا نِم هِرْيْغ ىَلِإ
 . ِءاَمَلْعْلا ٍقاَمَئاب لُكَوُمْلاَك ُهَرْيَغ َلُكَوُي ْنَأ هَل ٌليِكَوْلاَو ءرجاّتلا ٌليِكَو َلاَلَّدلا

 36 ع 120ك13 00 ضد 7 0 1 هم ءيم < . 0م 000 00

 ٍنْيَروُهْشَم ٍنْيَلْوَف ىلَع لكوملا ٍنذِإ الب ِهِليِكؤَت ٍزاَوُج يِف اوُعَّراَنَت اَمْنِإَو

 ىَلَع َكِلَذ اوَنَبَك «ءاَلَكُو ْمِهِنْوَكِل ؛َنيِلاّلَّدلا ٍةَكِرَش يِف اوُعَراَتَت اذه ىَلَعَو

 . ليكَوْلا ليكؤَت ٍزاَوَج
 َناَك :ُهِْمَتْأَي نم ىَلِإ َةَعْلَسلا ْمُلَسُي َلاَلَدلا َّنَأ ٌفوُرْعَم ٌكْرُع َكاَنُه َناَك اَذإَو

 [ . ٍطوُرْشَمْلا ِطْرَّشلاَك ُفوُرْعَمْلا ُفْرْعْلا

 ه5

5 1 

 )١( َعيبلا ٍءاضمإل يِرَتْشُملاو عئابلا َنيب طّسَوَتْملا وهو :ٌراَسْمَسلا وه .

 .ةعلسلا عيب يف ليكولا ىلع قلطُيو

  )1.كلذب يضرو هريغ ىلإ هملسيس ليكولل هعفد يذلا لاملا نأب ملع هدنع رجاتلا نأ :يأ



 8 عيبلا باتك

 (ِةنِيَب ىقإ تّيملا ىلع ٍقوُقَحَلا ٌباحْضَ ٌُجاَتْحَي الو

 .ةئيمأ ُهَنأِل ؛ُلوُبْقَم هيف ُهَلَكَو اَميف ِهلُكَوُم ىَلَع ليكولا َراَرْقإ َّنِإ ةدك]
 ."'"اَمِهِوحَنَو راَرْفإْلاَو ِةّيِصَوْلا يِف ِهِظْفَلَك ِتّْيَمْلا ظَحَو

 0 َةَنْيَمْلا هلكت وَنْيَب ىَلِإ ٍقوُقُحْلا ُباَحْصَأ ٌجاَتْحَي ال َكِلَذ َّعَمَو

 َومألِل ٌمْلُظ ِهيِفَك ءٍبوُنّذلاِي َنيِنَهَتُْم ْمِهِئاََِ ِتاَوْمَأْلِل ٌبيِذْعَتَو ءِقوُقْحْلِل
 كييك ءٍداَهْشِإْلاِب ايف ُةَداَعْلا ٍرْجَت ْمَل يتلا ٍتاَكَماَعُمْلا يف اَمّيِس ال ِءاَيْحَأْلاَو

 [307 - 5 :نفو رعَمْلا لّدَعْلا نع ٌجوُرُخ َكِلَذ يف ٍةنييْلا

 .ِءاَمَلْعْلا يَلْوَق ٍرَهظَأ يف ٌرِئاَج :ُهْنِم عاَسُم ِءْرْجِب ٍلاَمْلا ُءاَمِِتْسا هك ]

 دجأ هلق + كيك هل ذكيت متو اَهَوِع ةيلوغ نأ ىَلَع هل له ذق ناك نإو
 نم املك ةنفوكتي 0000 يَ ِهْيَلَع ٌقحتْسا نك ُةَداَعْلا هب ْتَرَج يِذَّلا لْئِمْلا

 . هذ الإ كيش ل نأ دبي ْرجَي يمل هيلع هفحتسي ل نإو 5 ِنوُدِبَو "ويك

 [ك4- ةالرل]
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 (9(ٍةَكِرَشلا ُباَب)
 راقع امهنيب نوكي نأ لثم :دقعلاب كلملا درجم يف كارتشالا /59745]

 ُبِجَي ُهّنِإف :ٌكلذ يف ُهّليِكو َطََل وأ ءُهْبياك هب ٌربخأ وأ ءتّيمْلا ّطخب َدِجُو ام كف :هلقك لاقو )١(
 )05/9٠١( .كلذب ُلَمَعْلا

 .تّيملا ةكرت نم :يأ ()
 .ٍفرَصَت وأ ٍقاَثحِيْسا يف ٌعامتجا َيِه :ةكرشلا (6)

 نيب ءيش نوكي نأ :ىنعمب «قاقحتسا يف عامتجا» :هلوق :456 نيميثع نبا ةماّلعلا لاق
 .كالمألا ةكرش ىمست هذهو «قاقحتساب هيف اكرتشا رثكأف نيصخش

 اذكو .دقع مهنيب سيل قاقحتسا يف اوعمتجا ءالؤهف ءاّراقع مهيبأ نم اوثرو ةثرو :هلاثم

 يف ال عفانملا يف نوكت دقو «باتك نيلجرل ّبِهَو ول اذكو «ةمينغلا يف نيدهاجملا كارتشا

 .تيبلا اذهب عافتنالا نيلجر تحئنم ول امك نايعألا



 امهنيب نوكي امهب فورعملا امهل يذلا لاملا نأ ىلع نادقاعتي وأ «هناعيشيف

 نوكي له نكل ؟ هجوتم هزاوجف « هيف امهكلم يواست عم :«كلذ وحنو « نيفصن

 .اًعيب تسيل ةمسقلا نأ امك ءاّعيب سيل هنأ ةكرشلا ىف هوركذ ام سايق ؟اًعيِب

 يف انخيش هلاقو .لاملا ىلعف لاملا ىلع قفنأ ام :دمحأ لاق ةكدعز

 [*8/4 كردتسملا] .هوحنو براحمل لذبلا

 هلف اًقملطم (1)تطرش ْنِإف ؛ةداع وأ طرشب الإ براضمل ةقفن ال ةدتل

 انلق امك ءرضحلا ةقفن ىلع ةدايزلا رفسلا يف براضملل َّنأ انل جَّرخُي دقو

 .لاملا لجأل اهيلإ جاتحا امنإ ةدايزلا نأل ؛يبصلا دحج اذإ يلولا يف

 امك «نايعألا طلتخت نأو دوقعلا يف كارتشالا ةحص انلصأ نم تبث دقو

 [*9/4 كردتسملا] .نايعألا زيمتت مل نإو '''ةبساحملاب ةمسقلا حصت

 ه«نلتلا ىف ُءاكَرْش ْمُهَك َكَِك نو ٌرثْخأ اًوناك نّه :- ىلاعتو كرابت هللا لوق اهليلدو -
 .كالمأ ةكرش ىمسي قاقحتسالا يف عامتجالاو «قاقحتسا يف عامتجا اذه «[١؟ :ءاسنلا]

 ةسمخلا ماسقألا ىلإ فلؤملا اهمسق دق يتلا يهو «دوقع ةكرش ىمستو «فرصت وأ» :هلوقو

 نيب دقعب الإ تبثت ال هذهو «هيف ناكرتشي ءيش يف ناصخش دقاعتي نأ ىنعمب «ةيتآلا

 .(98/9-999) عتمملا حرشلا .ها.نيدقاعتملا
 : ٌعاَوْنَأ ةكرشلا :يأ  َيِهَو :دازلا بحاص لاق
 .اًمهيَنَدَبي هيف الَمْعَيِل اَنِواَقَتُم وَلَو موُلْعَملا اَمهْئلاَمِ ٍناَنَدَب َكِرَتْشَي ْنَأ ٍناَنِع ٌةَكِرَشَ
 1 .ِهِحْبِر ٍضْعَبِب هب ٍرِجَنُمِل ُةَبَراَضُمْلا : يناّقلا
 .اَمُهَنيَق اَحِبَر اَمَك اَمِهِهاَجِب اَمِْيتَمْذ يِف اَيرَتْشَي ْنأ ءووُجّؤلا ٌةَكِرَش :ثلاثلا
 '  .امهنادبأب نابستكي اميف اكرشي نأ «نادبألا ةكرش :عبارلا

 نِم ٌيِنَدَبو ٌيلاَم ٍفّرَصَت ّلُك ٍهبِحاص ىلإ اَمُهْنِم ّلُك َضْوَمُي ْنَأ ءةّضّوافملا ًةكِرَش :ٌسِماَخلا
 .كرَّشلا عاوُنأ

 .ةقفنلا : يأ قل

 تامهم ىلع فيقوتلا .هيلعو ءرملل اميف دادعألا ءافيتسا وهو .ءباسحلا نم ةلعافم ةبساحملا (؟)
 )51٠(. فيراعتلا
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 .حص :ةينامث نم ءزج هلو هب موقي نم ىلإ هلخن وأ هتباد عفد ول /9+ه0]
 [7؟4:/9 كردتسملا] .دمحأ نع ةياور وهو

 نإف «دمحأ نع ةياور وهو ,”همذ وأ ةمذ ىف نْيّدلا ةمسق روجي ةقيسلا

 .اهبوجو ””[ءيِلَم] ىلع ةلاوحلا يف بهذملا سايقف ممذلا ”تأفاكت

 [؟9/5 كردتسملا]

 ىلإ اهملسيل ةقرو راسمسلاو يباجلل لاملا بر بتك ول /594]
 ؛نمض :فلاخف هنم صتقي ىتح هملسي ال نأ هرمأو ءهلام ملستملا '*”يفريصلا

 ةيراج ةداعلا نأل ؛هل ةدهاش ةقرولاو «هنيمي عم '””يفريصلا َقَّدَصُيو .هطيرفتل

 [9/5"8 كردتسملا] .كلذب

 لعجلا ناك نإ هريغ هماقم ميقي نأ دهاشللو ءدوهشلا ةكرش حصت 599.

 نأ مكاحللو «هزاوج حصألاف هنيعب هتداهش ىلع ناك نإو «ةمذلا يف لمع ىلع

 4٠/4[ كردتسملا] .اهريغو ةلادعلا يف رظنلا هل نأل ؛مههركي

 اذإ ثيحب مهنيب مهنم دحاو لك هلصح ام لك نأ ىلع اوكرتشا نإ 94

 زوجت «نادبألا ةكرش يهف :لمعي مل نإو رخآلا هكراش دهشو مهدحأ بتك

 .ةلاكولا هيف زوجت اميف

 ياخ نمحا نفت دقو ةويلالذلا كرش ناي هيقثا :دوبت ل كييخاأو

 هعفديف هعيبيل بوثلا ذخأي لجرلا نع لئس دقو دواد ىبأ ةياور ىف لاقف اهزاوج

 .ءاَمَرْقْلا )١(
 .ها.عيب ال زارفإ اهنإ انلق ثيح :(*/ا//5) عانقلا فاشك يف لاق

 .باوصلا وه تيثملاو «(تئفاكت) : عوبطملا يف )0

 فاصنإلاو )5١5(: تارايتخالا نم بيوصتلاو ءأطخ وهو (هوحنو ميتيلا يلو) :لصألا يف ()

 )0/ 57١(.

 .(515) تارايتخالا نم بيوصتلاو «(يف يبصلا) : لصألا يف (5)

 .(515) تارايتخالا نم بيوصتلاو «(يف يبصلا) :لصألا يف (5)
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 الإ ءهعاب يذلل ءاركلا :لاق ءءاركلا نم ذخأي اميف هفصانيو هعيبي :رخآلا ىلإ
 .اباصأ اميف نيكيرش انوكي نأ

 ةراجنو طايخلا ةطايخ ةلزنمب هءارشو لالدلا عيب نأ :اهتحص هجوو

 ليكولل نكي مل نإو بينتسي نأ مهنم لكلو «نيكرتشملا ءارجألا رئاسو راجنلا
 .لكوي نأ

 تاعانصلا رئاسو ةلاكولا باب يف ةلالدلا نأ :كلذ نم عنم نم ذخأمو

 .كلذك رمألا سيلو «ةراجإلا باب نم

 .دقع اهيف يتلا نيلالدلا ةكرش يف وه فالخلا لحمو

 .هزاوج يف فالخ الف نويدلا راضحإو ضرعلاو ءادنلا درجم امأف

 .اهعيبب مهل نذإ مهكارتشاب ملعلا عم نيلالدلا ىلإ لاومألا ميلستو

 كردتسملا] 4/5٠[

 :بسكلا يف اكرتشاو هريغ طعي ملو هذخأ ام دحاو لك عاب ول /5995]

 5١/5[ كردتسملا] .نيهجولا رهظأ يف زاج

 هوجولاو نادبألا ةكرش يف هبهذم ىضتقمب عنملا رمألا يلول سيل مكبدع]

 5١/5[ كردتسملا] .داهتجالا هيف غوسي امم اهوحنو ةعرازملاو ةاقاسملاو

 وه :ليقف :هيف ةراجتلا يف هكلام نذأي مل لام نم لصاحلا حبرلا 75994

 .نايعألا ءامنك ؛طقف كلاملل

 .نامضلا هيلع نأل ؛طقف لماعلل :ليقو

 .ثيبخ حبر هنأل ؛هب ناقدصتي :ليقو

 وهو «ةربخلا لهأ ةفرعم بسحي نيعفنلا ردق ىلع امهنيب نوكي :ليقو

 ناودعلا هجو ريغ يف هب رجتي نأ الإ ؛ هيَ باطخلا نب رمع مكح هيو ءامهحصأ

 .بير الب حبرلا نامستقي انهف هريغ لام هنأ نيبتيف هسفن لام هنأ دقتعي نأ لثم
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 انهف ريغلا لام هنأب اًملاع ناك اذإ هنأ :رخآ عضوم يف سابعلا وبأ ركذو

 .ةحابإلل اًببس نوكي الف مرحم لعفب لصح هنأل ؛اًئيش هيطعي ال نم لوق هجوتي

 .ةمسقلاب ذئنيح هل حيبأو ةبوتلاب هللا قح طقس :بات اذإف

 .رظن هلح يفف :بتي مل اذإ امأف

 نأ ديصلاك الام هب بسكو سرفك اًئيش بصغ اذإ اميف هجوتملا كلذكو

 ةعفنم موقت نأب ؛امهعفن ردق ىلع ةبادلا كلامو بصاغلا نيب بوسكملا لعجي

 5١/5[ كردتسملا] .امهنيب ديصلا مسقي مث سرفلا ةعفنمو بكارلا

 امهدحأ ذخأف «نزوي وأ لاكي اميف ةكرتشم نايعأ امهنيب تناك نم كسدمز

 .حيحصلا ىلع هنذإ نودب كلذكو ءاّدحاو اًلوق زاج :مكاح نذإب هقح ردق

 ١/5[ كردتسملا]

 :ٍناَعْوَت "'0اَهيِف ُءاَهَمُمْلا َعّراتَت يِتَّلا ٍناَدبأْلا ٌةَكِرَس /بود 00 ل وِ

 ٍتاَعاَنّصلا ٍلْهَأَك ءاَمِهيمْذ يف ِلَمَعْلا نم ِناَكبمتَي اَميِف اكِرَتْشَي ْنأ :اَمُهْدَحَ

 ال لمعلاب موتر ُدَدَقُت َنيِذَّلا َكِلَد وْحَنَو ةكانبلاو ا َةطاَيْحْلا نِم

 وشي ُتْيَحِب نجيعأ ةكذ يف ُلَمَمْلا ٌدوُكَيَو  ةرتفُلا ريجألا ىقَسُيَو  ٍناَمؤلاب
 ءناّيْغأْلا ٍنوُيُدَك ِهِتمِذ يِف ُنْيَد ُلَمَعْلاَو ءَلَمَعْلا َكِلَد 1 ْنَأ ُهَرْيَغ َميِقُي نأ ُهَل

 . ٌصاَخْلا ريجألاك ِهِيْيَع ىَلَع اَبِجاَو َسْيَ

 َكِلَذَو ءدّمْحَأَو ِكِلاَمَو َةَقيِنَح يِبَأَك مُهكاَرََش ذا ِءاَمَمُقْلا ُرَثْكَأ َرَوَج ِءاَلُؤَهَف

 هَل اَنْيَش ِهِهاَجِب ِنْيَكيِرَّشلا 5 0 ءاووُجْوْلا دكر رب

 ِهكيِرَشِلَو ُهَّل َلَمَعْلا ُكيِرَّشلا َلّبَقَتَي اَمُك ءوكِيِرَشِلَو

 ادة رطب ا رد عسا ل دس
 هد ل . ِةلاَكوْلاِب ِهكِيِرَشِلَو ِكْلمْلاِ

 )١( .ٌراَِوْعاِلاَو ُهَنْشلاَو ُباَتكْلا ِْبَلَع ْلُدَي يِذَّلا ُحيِحَّصلا َرُهَو :لاقو اهتحص خيشلا راتخا )0/ 17/(



 هنأ مالسإلا خيش لئاسرو قواتق بيرقت 5و
 تاتا تشب

 . ٌيِعِفاَّشلا اَهّرٌوَجَي 4 هلو

 ءِرَّشلا :َنوُلوُقَيَو اَذَه يف ُهَوُمِلاَحُي ُروُهَمْجْلاَو
 . 0كدكمأ ٌةَكرَش -أ

 "دوغ 0010

 كاكنألا ةكرش نأ امك ءِكالنألا ةكِرَش ىلإ ُرِتَْت ال الضأ دولا 6
 .ِناَعِمَتْجَي دق اَناَك َنإَو َو ٍدوُقْعْلا ٍةَكِرَش ىلإ ُرِقَتفَ

 اَمِهِدَحَأِل ُلاَمْلا ذإ ؛ِكاَلْمأ َةَكِرَش ْتَسْيَل عاَمجِإْلاب وقع ةكرَش ُةَراَضُمْلاَ
 اَهْنَأ ْمُعْرَي نَم ِءاَهَقُمْلا نم ناك نإ ٌةَعَراَرُمْلاَو ٌةاَفاَسْمْ ١ َكِلَّذَكَو ءِرَحَآَلل ُلَمَعْلاَو

 . ٍساَّيِقْلا كفالخ هنأ قَراَجإْلا باب نم

 ٍةَراَجِإْلا ٍباَب نم ال ٍةَكَراَشُمْلا ٍباَب نم َيِهَو ءُلِقَتْسُم ّلْصَأ اَهّنَأ ُباَوّصلاَ

 .ِتاَكَراَشْمْلا ٍساّيِق ٍقْفَو ىَلَع َيِهَو ٍةّصاَخْلا

 ِباَسِتْكا يف ٍةَكِرَّشلا يِف اوُعَراَنَت لضألا اَذَه ىَلَع ٍةَكِرَّشلا ىَنْبَم َناك اّمَلَو

 ليش ىلا هنو دحا قللذ روق هاون ٍلُكَوتلا ٍِزاَوْج ىَلَع ءاَنِب ؛ِتاَحاَبمْلا
 اَمُهَناَدْبَأ هيِف كنا اًميِف اَكَراَشَت اّذِإ يناثلا عْؤنلا نِم ِهِذَه :ٌُلاَقُي دَقَو

 يوْرَم ِناَلْوَق ٍةَراَجِإْلا ِهِذَه يِفَق ءَةّصاَخ ةَراَجِ 9

 دل قع ويا كر ا د لق ع ١ ؛ٌعَصْأ لولا اَذَهَو

 ١ :ةدئاملا] «دوُقُملا أوُفْوأط : ىَلاَعَت َلاَق دَكَو ءِنْيَسْنِجْلا فاليخلا َعَمَو ِنيَلاَمْلا

 َعَراتَت يلا «ِناَدئَأْلا كرا ٍةَلَأَسَم نِم :ُلاَقُي دَقَ :ٍدوُهشلا ٌكاَرِيْصا اّمأَو

 0 الو َقَّمَْذلا يِف ْتْبْنَت ال َةَداَهَّتلا َنِإَف ؛اًهيِف ُءاَمَمُمْلا

 ٍةَلاَكوْلا 3 هكيرَشلَ ِكْلِمْلا مُكُحِب ِهِسْفَنِل اًهْرَصَتُم ٌرَصَتُم ِنْيَكيِرَّشلا ُدَحَأ َنوُكَي

 ٍةَمِزاّللا ٍةَراَجِإْلا ٍباَب نِم ال ةّلاَعَجْلا ٍباَب نِم ٍةَداَهَّشلا يِف ُضَوَعْلاَو

 .ٍفرَصَت يف ٌعامتجا َيِهو (؟) .ٍقاَفَحِتْسا يِف ٌعامتجا يِهو )١(
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 مدل سا ع ماساو  ٌلعَجْلا رّدَقُي ْمَل نِإَ

 عْمَح َلْنِع َدِْع ْمِهِلْغِم َلْعُج َنوُفِحَتْسَي م ل

 م ٌداَكَكْلاَو قزجألاب يي ى ِذَلا ُحاّبطلا ُهّقِحَتْسَي اَمُك ِ؛ِءاَمَلُعْلا

 0 ةققب يذلا دايَقْلاَو «ةَرْجَأْلاَ م ٌجِسْنَي يِذْلا ُجاَسّنلاَو ةَرَجأْلاِب
 هَنَعَمْتَم ىَفْوَتْسَي د نأ ُهَتداَع ْتَرَج يذلا فاقْلاَو ةَئيِفَسلاَو ماَّمَحْلا ٌبِحاَصَو

 . رجلا

 ٌةَعاَمَج َلَمْعَتْسا اذِإ َكِلَّذَكَك «يفالظإلا َدْنِع لْئِمْلا ّضَوِع َنوُقِحَتْسَي ٍءاَلُؤَهَف

 .َلَْجْلا َنوُقِحَتْسَي ََداَهَّشلاب مُهطوظم اوُبتْكيَو ِْيَلَع اوُدَهْشَي ْنأ يف
 282غ ج2 يف هةكميع ه1 كر "د اش "يامأر كم 505 دكر كم 6 ع رس هورس
 .ةكرش مهنم مدقتي مل اذإ وص لئاقلا اذه هلاق يذلا اذّه نأ باَوّصلاَو

 ِرِئاَسِب ُهَئوُبِسَتْكَي اَميِف ْمِهَكاَرِيْشاَك َوُهَك ٍةَداَهّشلاِب ُهَتوُبِسَتْكَي اًميِف اوُكَرَتْشا اّذِإ مَ

 ملال د ا / ل] . ِتاَراَجِإْلاَو ِتالاَعَجيْلا

 مُهَضْعَبَو ءِبِراَضُمْلاَك ِهْنَدَبِب ٌلَمْعَي مُهَضْعَب َّنأ ىَلَع اوُكرتشا اَذِإ ؟8وا]

 ٍلِماَْلا نِم ٍطيِرْفَت اَلَو ٍناَوْذُع ٍرْيَغ نم ُهّضْعَب و أ ُلاَمْلا تِلَتَو ِهِنَدَبَو ِهِلاَمِ 0 هِلاَمِ

 وأ ةَحيِححَص ةراقملا تَناَك ٌءاَوَس ءِلاَمْلا نم ِءْيَش 0 هيَّلَع نكي مل :وهن

 [ى47 /78ثث0] :ءاملعلا ِقاَمَثاب دس

 00 اَمِمِدَحَأ نِم :اًكَرَتْشا ِنَْتْنا نع :هللك َلْيْسَو بوه
 ابر مّ اَمُهيَي ناك حْبر نم ىَلاعت لل َمَسَت ام ىَلع امُهَي َكِلَد امج «مِاَر

 ؟مكحْلا اَمَق

 َكِلَدَو ِلاَمْلا َنْأَر ٍمِياَرَلاَ َيِه ُنوُكَتَف ِةَميِهَبْلا ةّميِق ٌرظْنُي :َباَجَأك

 ىلا ٌدهتْفت ال «لاوثأل ا ةكرشلا ذأ انتل نأ ١ ؛ اَمُهَنْيَب ُكَرَتْسُم

 ُريَمَتَي اَمُك ءَوَكِرَّشلا ٍدّقَعِ اكَرَتْشُم ُكْلِمْلا ُتْبْثَيَو ءاَمِهِيْمَت ىَلإ اَكَو ِنْيَلاَمْلا ِطْلَخ

 ا ني ف 000 ا دفعا وقعت
 [و1 هلاَمْلا هلم َعَم اَهََمَت اَمَسَتْقاَو -
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 ْتَعيِب :[امهنيب ةكرتشُمْلا ٍةَرَقَبلا :يأ] اَهَعْيَي نْيَكيِرَّشلا ُدَحَأ َبَّلَط اذ اةهعطلا

 . ْمِهِرْيَغَو دّمْحَأ ماَمِإْلاَو ِتِلاَمَو َةَفيِتَح يبأ ُبَمْلَم اَذَهَو هَّنَمّنلا اَمَسَتْقاَو اَمِهْيَلَع

 َءْيَش الف ُءاَوَس ٍفَلَعْلا ِرْدَقِب ُنَبْللا َناَكَو َنَبْللا ْذُحَأَي ُكيِرَّشلا َناَك اَذِإَو

 . لْضَمْلا نِم ُهَبيِصَن ُهَكيِرَش ىطغأ ٍفَلَعْلا نِم َرُكَأ اهب ُهُعاَمِتْلا َناَك نِإَو هيَلَع

 [ةع/]

 ْنِإَف ءِرْجَأْلاَو ٍلَمَعْلا يِف يِواَسَّنلا :ِةَقَلَظُمْلا ٍةَكِرَّشلا ٍدَْع ُبِجوُم /54-:]

 : ْمُهَبلاَط اَعَربَتُم نكي ْمَل نو ءِرخأْلا يف ُهْوَواَس ةدايرلاب اَعُربَت َرثكَأ مُهُضْعَب َلِمَع
 اوُقَمَتا نِإَو هِلَمَع ٍرْدَمِب ِةَرْجَأْلا ين ًةَداَيِز هِئاَطْعِإب اّمِإَو ءِلَمَعْلا يِف َداَر اَمب ان

 [ ها . ٌراَج َةَداَيِز ُهَل اوُطرَتْسَي ْنَأ ىَلَع

 .رجألاو لمعلا يف يواستلا :قلطملا دقعلا بجوم مم ١

 امإو لمعلا نم هداز امب امإ مهبلاط :2'”عربتي ملو رثكأ دحاو لمع نإو

 .هلمع ردقب ةرجألا ىف ةدايز هئاطعإب

 4١/4[ كردتسملا] .زاج ةدايز هل اوطرتشي نأ ىلع اوقفتا نإو

5 

 تالماعم يف لماعتلا نم سانلا عنم مكاحلل له)

 (فالخلل اًعفار مكاحلا مكح نوكي ىتمو ؟ُداَهِتْجإِلا اهيِف ْعوُسَي
 هيف َعاَرّنلا َلِصْفَي ْنَأ ٍةاَضقْلا نِم دَحأل َسْيَل ُءاَمَلْعْلا ِهيِف َعّراَتَت ام 5

 َوُه َلْوَقْلا اًَذَه ّنأب تمكَح :َلوُقَي ْنَأ ٍةاَضّقْلا نِم دحأل نُكَي ْمَل اَذِإَو مكب

 ُءَمَلُع هيف َعّراَتَت اًميِف ٌمِكاَحْلا لب ؛ِهِلِئاَق ىَلَع ٌدوُدْرَم َرَخآلا َلْوَقْلا َّنَأَو ءُحيِحّصلا
 ساس اه < و6 م ا 7 وم 2 5-5 2 هو.

 ءاَّمِلاَع َناَك ْنِإ ِءاَمَلُعْلا ٍداَحآ ٍلْوَقَك َكِلَذ ىف ُهَّلْوَق :ِهْيَلَع اوُعَمْجَْأ وأ َنيِمِلْسُمْلا
 6# ص 0 < هر + > ا رم

 .َنيِدْلَمَملا ِةَماَعْلا ٍةلِرْنَمِب ناك اَدَلَقَم ناك نِإَو

 )١( تارايتخالا نم بيوصتلاو «(طرتشي) :لصألا يف )115(.
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 . اًدِهَتْجُم اًمِلاَع اًهَتْجُم اًمِلاَع َسْيَل نم ُلَعْجَي ال ٌةَياَلِْلاَو ُبِصْنَمْلاَو

 ُةَميِلَحْلا َناَكَل :ٍبِصْنَمْلاَو ِةَياَلوْلاِ ٍنيَدلاَو مّلِعْلا يف ذ ُماَلَكْلا َناَك وّلَو

 اَميِف ِهْيَلِإ اوُعِجْرَيَو تماّلا ُةَيْفَعْنَي ْنَأبَر ءنيّدلاَو مْلِعْلا يِف مالكْلاب َّقَحَأ ْناطْلسلاَو
 2 2 هبل م

 .نيِدلاَو مْلِعْلا يف مِهْيَلَع َلَكْشأ

 ُهَمُكَُح َةّيِعَرلا ُمَرْلَي اَلَو ِهِسْفَنِل َكِلَذ يِعَدَي ال ْناَطْلسلاَو ةَميِلَحْلا َناَك اّذِإَ

 يف ٍناطْلُسلا َنوُد َوُه نَمَك :هِلوُسَر ِةَنْسَو للا ٍباَتكِب اّلإ ٍلَْق َنوُد لْؤَقِب َكِلَذ يف
 ُهَروُط ىّدَعَتي ال ْنأِب ىَلْوَأ ةيالولا

 نإو هِرْيَغ نِم اًهيِف ماَلَكْلاِ ندا َوُهَف َةنَسْلاَو باَتْكْلاِ ب َمَلْعَأ َناَك نَم لُكَف

 ُهَدْنِع َناَك ْنِإ لب ؛اًمكاح ِهِنْوكِل ْماَلَك اَهيِف هَ ل احل ءاّمِكاَح نُكَي ْمَل

 [1 917 .ءاَمَلَعْلا ٍداَحاَك اًهيف ملكت مَلِع

 ْرْوَجُي ال ُهْبَمْذَمَو َنيِمِلْسُمْلا ٍروُمُأ نِم اًرْمأ َيِلَو نّمَع :هلك َلِيْسَو ؟#ه-؟]
 ؟ٍِساّنلا ُعْنَم هَل ُروُجَي لَهَف «ٍِناَدْبَأْلا ةَكرَش»

 هيف ٌْعوُسَي اّمِم ِهِرِئاَطَن نم اَلَو َكِلَذ لْثِم نِم ِساّنلا ٌعْنَم ُهَّل َسْيَل : باَجَأَق

 يف َوُه اَم اَلَو ءعامج] اَلَو ٍنُس اَلَو ٍباَّتِك نم صن ْنَمْلاب ُهَعَم َسْيْلَو داَهتْجالا

 هب لَمْفَي انكم َوُهَو ءَكِلَذ لْثِم ٍذاَوَج ىَلَع ِء َءاملُمْلا قْكَأَ 0

 .ٍراَصْمَأْلا ٍةَماَع يف ةييلشتلا هم

 ؛يياتملا وزق .لثو ف هزغ كك سلب 1 َسْيَل َمُكاَحْلا نأ امك اَذَمَو

 .ٍلِئاَسَمْلا ِِذَه لْثِم يف ِهِعاّبَتاب َساّنلا َمِزْلُي ْنَأ يِتفُمْلاَو ِمِلاَعْلل 0

 ٍذَه لْثِم يف ِهِيلَطَوُم ىَلَع َناَّنلا َلِمْحَي ْنَأ اكِلاَم ُديِشَرلا َراَشَتْسا اّمَل اَذَهِلَو

 ل اوُكَرَمت هلو هللا ٍلوُسَر َباَحْصُأ َّنِإ :َلاَكَو ءَكِلَذ نِم ُهَعَتَم ِلِئاَسَمْل

 . قلب ام ,ململا ني موق لع ذأ دق
 م

 َباَتِك» همست ال :دّمخأ َلاَقَف ٍفالَيخالا يِف اًباَتِك ُلْجَر َفَّنَصَو
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 ٌةَمْحَر مُهْفاَلَيْخاَو ٌةَعِطاَق ٌةّبَُح مُهُعاَمْجِإ :ُلوُقَي ِءاَمَلْعْلا ضْعَب َناَك اَذَهِلَو

 ا

 مل كي وللا ٍلوُسَر َباَحَحْضأ نأ يِنْرْسي اَم :ُلوُقَي ٍيِزَعْلا ِدْبَع ُنْب رم َناَكَو
 اوُمَلَا اّذِإَو ءاُلاَض 6 ُلْجَر مُهَمَلاَحَف ِلْوَق ىَلَع اوُعَمَتِجلا اّذِإ مُهّنأِل ؛اوُفِلَتْحَي
 ٌةَعَس رمأْلا يف َناَك اَذَه ِلْوَقب ُّلُجَرَو اَذَه ِلْوَِب ُّلُجَر َّدَحَأَ

 ىَلَع ٌنماّثلا لَمْخَي نأ ةيِفَمْلِل يل :ةئئألا نم ©)كِلاَم ٌرْيَغ َلاَق َكِلَدَكَو

 . هبهذُم

 نم ٍرَكْذُمْلا نع ء يْهَنلاَو ٍفوُرْعَمْلاِ ِ رمألا ين َنوُمْئَصُمْلا ُءاَمَلُعْلا َلاَق اَدَهِلَو

 0 د ال ِّيِداَهِتْجاِلا ٍلئاَسمْلا ِهِذَه لْثم نإ :ِرْيَغَو َيِعِفاَّشلا ٍباَحْضَ
 ني نق ءةيولع تءايلا عمتتلا ايف ملكتي ْنكلَوإ ءاَهيِف ِهِعاَبتاب َساَّنلا َمِرْلُي ْنأ ٍدَحَأِل

 او َراَكنإ الق ِرَحآلا ٍلْوَقْلا َلْهَأ َدَلَق نَمَو ُهَعِبَت ِنْيلْوقْلا ٍدَحَأ ُهَِص ُه
 [م١٠8 اة /0]

© © 

 )١( ىف كلذ ركذ امك «(ةعسلا) :باوصلا لعل )١154/1١5(.

 «مالسإلا خيش مالك نم دوهعملا هنألو «قايسلل بسنأ هنأل ؛(دحاو ُريغ) :باوصلا لعل (؟)
 :هباتك يف امك دمحأ مامإلل مالسإلا خيش اهبسن ةلوقملا هذهو ءركذ كلامل رجي مل هنألو

 51١١(. /8) ليلحتلا لاطبإ ىلع ليلدلا ةماقإ

 رمألا يلو نأ :اهانعمو ءملعلا لهأ بتك يف اًريثك تدرو فالخلا عفري مكاحلا مكح ةدعاق (6)

 ناك ولو  ةعيرّشلا يف ةّيداهتجالا ءارآلا نم اًيأر ىتبت اذإ - ناطلّسلا وأ يضاقلا هب ديرأ ءاوس

 هراتخا يذلا لوقلاب لمعلا مهمزليو «سانلا نيب عازّتلا هب عفتري هنإف  اًحوجرم هرايتخا
 .هاضتراو

 :هقالطإ ىلع سيل هّنكلو .ٌحيحص ُلوقلا اذهف
 رومألا :يأ) بسحف تاموصخلاو ىواعُدلا هيف يرجت اميف فالخلا عفري مكاحلا مكحف
 .اهوحنو ءدودحلاو «تايانجلاو «قوقحلاك ؛(ةّيميظنتلا

 ىَلَع ُبجَي اَم ُنِماَّضلا َنَمْضَي ْنَأ َوُهَو  ٍِقوُسلا ْناَمَض 0 اممو
 .ٌحيِحَص ناَمَض :- ٍةَنوُمْضَمْلا ٍناّيْعأْلا نم ُهُضيقَي اَمَو ِنوُيَذلا نِم ٍرِجاَّنلا



 كب عيبلا باتك

 (؟رخآ اًدَقَع عْيَبلا 0 رشق ّْنأ زوجي له)

 / ُهّنَأ ىَلَع ُءاَهَقْفْلا َىَمَتا دقو ءُروُجَي ال كرك علا ني ةنملا 520
 همم ع ع

 ال َكِلَذَكَو :ةضرش نأ نلع همي نأ ٌروُجَي اَلَق ءاَدْقَع مْئَبْلا َمَم طرْشَي نأ ٌزوُجي

0 - 

 ءٍداَهَتْجاِلا ٍلْئاَسَم نِم ُهّنَأل ؛ُهّراَوَج َرَي ْمَّل وّلَو ِهْيَلَع َدِهْشُيَو ُهَبْتْكَي ْنَأ ٍدِجاَّشلاَو ٍبِتاَكْلِل ُر

 (0194/79) .ها.َنْيَلْوَقْلا نِم ُهاَرَي اني عي رألا 1
 ةَكِرَش» ٠ ُْوَجُي ال ُهبعْذمَو َنيِِلْسُمْلا ِروُمُأ نِ رم ِيِلَو نع هلأس مَع هب ىتفأ ام فالخب اذهو

 ؟ِساّنلا ُهْنَم ُهَل ُروُجَي له «ِناَدْبَْلا
 نملَو ُداَِتْجاِلا هيف ٌعوُسَي اّمِم ِهِرِئاَطَن نِم اَلَو َكِلَذ لْكِم نِم ِساّنلا علم هل نيل: : َباَجََ

 رتكأو اَمّيِس ال ءَكِلَد ىَنْعَم يِف َوُه اَم الو عامج] الو وكس الو تاك نم ضن عئملاب ةغم

 .ها.ٍراَصْمَأْلا ِةَماَع يِف َنيِمِلْسُمْلا ُةَماَع هب ُلَمْعَي اّمِه َرْهَو َكِلَذ لْئِم ٍذاَوَج ىَلَع ِءاَمَلُعْلا
0 

 ىراعّدلا ليبق نم هّنأل ؛مكاحلا مكحب فالخلا عفر ىلوألا ىوتفلا يف خيشلاف
 .تاموصخلاو

 .هّقح نم سيل مهنيب ةيلاملا تالماعتلا نم مكاحلا عنم لعج ثيح «ةيناثلا هاوتف فالخب

 تالماعملا وأ ءمايّصلاو «ةالّصلاو «ةراهظلاك :ةضحملا تادابعلا وأ «داقتعالاب ةقالع هل امف

 .فالخلا عفري الو ءمِزلم ريغ لئاسملا هذه يف مكاحلا مكحف «٠ «ةيصخشلا

 :كلذ ىلع ةلثمألا نمو

 ام ىلع ٌديزي نأ ٍدحأل سيلف «نينامث ال ءةدلج نيعبرأ رمخلا باراث كلج عكاشبلا راتمما ول

 ام وهو «نيملسملا نيب ةموصخلاو ةّحاشملا ثِدحُي كلذ ْنأل ؛هًداهتجا هيلإ هاّذأو ةراكخا

 .كلذ عفرل الإ عِضُو

 هنأل ؛كلذ فالخب لمعي نأ دحأل سيلف ءّمألا دعب ةّدجلل ةناضحلا نأ ٌمكاحلا راتخا ول اذكو

 .قوقحلاب قّلعتم رمألاف «ةنتفو ةلبلب كلذ ءاّرج نم ثدحل هفلاخ ول

 ىلإ يضفي كلذ نأل ؛هُتفلاخم يغبني الف ءدقعلا دّرجم نود ضبقلاب مزلي نهّرلا ْنأ راتخما وأ
 .نيملسملا نيب قاقّشلاو ةموصخلا ثودح

 مزلي الو ءاهيف فالخلا مكاحلا مكح فري الف ةضحملا تادابعلاو ءداقتعالا لئاسم اَمأ

 .هلوقب اوذخأي نأ مهربجُي نأ هل حصي الو «هائبتو هيلإ بهذ اميف هُعابَتا َسساَّنلا

 :رطفلا ةقدص وهو ماع لك هشيعن الاثم كلو

 ديحا ةحضالقملا ولو ىّتح ءاّتوق وأ اًدقن رطفلا ةاكز جارخإب سانلا مِزلُي نأ رمألا يلو سيلف

 ةلمج نم رطفلا ةقدص نأل ؛؟كلذب هريغ مزلُي الو ءهسفن يف كلذب لمعي نأ هلف «نيلوقلا

 .ةموصخ اهليطعت ببسب ثدحت يتلا ةّيميظنّتلا رومألا نم تسيلو «تادابعلا
 طغاطت//ءانخأ انكر (نعطتالال. : هعقوم يف «تايموت ميلحلا دبع : خيشلل ثحب :رظني



 هدأ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت و هةينلخ

2 
 مي عل يب عر
 و ُهْنِم َضرَتْفَي ْنَأ ىَلَع ُهَك ِراَُي وأ ُهَيِقاَسُي ْنَأ ىَلَع ُهَرْجَوُي ْنأ روجي

 . َكِلُذ وُحَنَو ءُهْنِم َعاَنْبَي ْنَأ ىَلَع

 يف ٍناَطْرَش اَلَو ُعْبَبَو فْلَس ُلِحَب الد دا لا هن ارب محلا

 ِنْيَتَعْيَب نع ىَهْن» َكِلَذَك ؛ ""(كدْنِع َسْبَل اَم ُعْبَب اَلَو ءْنَمْضُي ْمَل اَم ُحْبِ الو عَ

 لجأ َكِلَّذ يف : ِهيِباَحُي ُهّنِإَق ٍِضْرَمْلا َعَم ةرخأ وأ ةعات اَذإ هنأ كلك

 .ٍقاَقّتالاِ ْرُجْت ْمَل ٌةَداَيِز طرتْشا ىَتَمَك ءطَقَف لْثِمْلا ُدَر و ُضْرَقْلاَو ءٍِضْرَفْلا

 نْيبِناَجْلا نِم ِةَلاَدَعْلا ىَلَع اَهاَنْيَم ةَكَراَخُمْلاَو ٌةَعَياَبُمْلا َكِلَذَكَو

 اَلَو ءِنِّمَعُم ة ٍةعْلِس حرب 2 َصاَصِيخا طِرَتْسَي َدُشَي نأ روبي ال اَذَهِلَو

 .ٍناَمَّضلاب امهيخأ ٌصيِصْخَت اَلَو «حْبرلا نم ٍراَدُقِعِ

 2 ايا للف ع
-ٍ 

 ءِلَمَعْلاِب ٌصَقْخ ٌصَقْخَي نأ ةكرشلا يف ان هيِباَحُي ُهَّنَِف ُهَك مل 0 عد 0
 .ِْيَلَع اَهاَْبَم يِذَّلا ٍلْدَعْلا نع ُدوُقْعْلا ُحُرْحَت «َكِلَذ وْحَنَوِنَمَللا ٍةداَيِز عُيبْلا يف ام

 اَمي ُهْعْنَمَو ءٌصاحَت فرَصَتِب يِرَتْشُمْلا ُماَرْلإ ٍةَكَراَشُمْلا ٍطاَرِيْشا يِفَق : اًضِيَأَو

 .ُقَلْظُمْلا ُدْقَعْلا ُهْبِجوُي

 نكي ْمَ اًكيِرَش َناَك وّلَو ءِهِيِحاَص ِكْلِم ىَلَع قاب ُلاَمْلاَق :َكِلَذَك َناَك اّذِإَو

 اًذَه َّنِإَف ؛ُهَتوُد ضوبقلاو َدوُقُعْلا ىَلَوَتَي يِذَلا َوُه رحتآلا كيِرَّشلا َلَعْجي ْنَأ ُهَل

 .ِناَنِعْلا ٍةَكِرَش يف ال ٍةَبَراَضُمْلا يِف ُنوُكَي اَمْن مّن

 ردع نإ[ «ىّمَسُمْلا ِنَمّدلاب ُةبَلاطُمْلا ُهَل 1 نكي ملا اًدِساَق ُعْيَبْلا َناَك اّذِإَو

 .ةَميِقْلا َّدَر :نْيَعْلا ُدَر

 بيِصَت يف ِهِلْثِم ُحْبِر ُهَّلَق :كيرشلا يِرَتْشُمْلا اًهيِف َلِمَع دم َناَك نِإَو

 إ

 لاقو .(55191) دمحأو )551١(« ىئاسنلاو )١775(« يذمرتلاو .(*004) دواد وبأ هاور )١(
 ١ .حيحص نسح ثيدح اذه :يذمرتلا

 دمحأو :1470(2) كلامو 4777(«2) يئاسنلاو )١771١(« يذمرتلاو )045١« دواد وبأ هاور (؟)

 . حيحص نسح ثيدح :يذمرتلا لاقو .(7)



 رو ١ عيبلا باتك

 ةءاقاصملاَو َبراَضْمْلاَ ٍةَكَراَشُمْلا نِم َدَّسَق اَميِف َنوُعِاَتَتُم َءاَهَقُمْلا َّنِإَ ؛ِكيِرَّسلا

 هلْثِم طْسِق ُقِحَْسَي وأ ءِلِْمْلا َةَرْجَأ ُنِحَتْسَي لَه :ُلِماَعْلا اَهيِف َلِعَع اَذإ ِةَعَراَرُمْلاَو
 يناثلا اًَمُهُرُهظَأ : نيل ىَلَع ؟حْبّرلا نم

 .ٌةاَعَو اَقْرُع حيِحّصلا يف بحي اَم رين َوُه ةدِساَقْلا ِدوُقُعْلا يف ُضَوْلاَ
 - لْئِمْلا َةَميِق 8 ثديز يِيْلا ٍةَداَيَرلا ّدَر ِهْيَلَع ٌبِجَي ال :ٍلاَح لُكَيَو

 امك م . ٍقاَمَتاِلاِب وذم ُةَلاَحْلاَو

 ته

 (ةيراضملا)
 َفّرَصَتَو ِهِتْوَمِب ُلِماَعْلا ّمِلَع اَذِإ َّمُث ءِكِلاَمْلا ِتْوَمِب ٌةَبراَضُمْلا ٌحِيَقْنت ”؟م.ه

 . ٌبِصاَغ َوُهَف : ِةَّيِعْرَش ٍَياَلَو اَلَو اًفْرُع وأ الظْمَل ِكِلاَمْلا ْنْذِإ الب

 طَمَق ِكِلاَمْلِل ّوُه لَم :اَذَه يِف ٍلِصاَحْلا منيا يف ذ ُءاَمَْلُعْلا فلَتخا دق

 خبر ُهّنأِل هب ِناَكَّدَصَتَي وأ ؟َناَمّصلا ِهْيَلَع ْنأِل اْعَتَم ٍلِياَعْلِل و | ا دامت

 امه نركي نأ ة1ثيخ

 هب | يرجي اَمَك ءاَمُهَتْيَب حْبَرلا نأ َوُهَو ؛ٌعبارلا اَهُحَص اًهُحَصَأ :ٍلاَوْقأ ٍةَعَبْرَأ ىَلَع

 اَميِف ييض ٍباَلَطَحْلا ُنْب م ةيمزملا ريمأ َمكَح اَذَهِبَو كيك لْثِم يِف ف ُفْرُْعْلا
 م ار. <

 هيََعَو :ةََراَضُم ُهلَعَجَك ٍقاقحتْسا ريكي هيف اور ُدَجّئاَف ٍلاَمْلا ِتْيَب ِلاَم نِم ُهوُني هلع

 اَذَه ِنَدَب ٍةَعَفْنَم نم ٌلِصاَح ٌاَمَن َحْبّرلا َّنأِل ؛؛ِةَبَراَضُمْلا باَب» يِف ُءاَهَقْمْلا َدَمَتْعا

 [م 1 . ٍنْيَلْصَأ نِم ِثِداَحْلا ِءاَمَّنلا ٍرِئاَسَك اَمُهَنيَب َناَكَف ِءاَذَه ٍلاَمَو

 م ٍضاَرقْلا ليس ىَلَ الام لُجر عقد لُجَر نع :ةثأك ليسو ةكخ-16]
 لَهَف " ِضاَرِقْلا ىَلَع م 0 0- ُلاَمْلا ُهَّل 00 ىَلَع كلذ 0 َرَهظ

 2 و

 نأ

 .ةيَراَضُملا :يأ )١(
 .الام سانلا نم ٍلحأ نم ضرتقا دق هنأ رهظ :يأ (؟)



 0 مالسإلا خيش لئاسوو قواتف بيرقت كب ها أ

 يِذَّلا ِنْيَّدلا نِم اَكِيَش ٍضاَرِقْلا اَذَه ِلاَم نِم ينوي ذأ وج ل :َباَجَأَك و

 [م - ه8 املا تر راكي نأ لإ لباعلا ىَلَع ُنوُكَي

 ني هنت ىلع َقُِب ذأ يضاَرِفْلا يف ليال روي له : للك َنْيْسَو كد ]
 ؟اَدَقَس وأ اًرَضَح "”ٍضِراَمُمْلا لَم

 َكاَنُه َناَك ْنِإ َكِلَذَكَو ءَكِلَذ َناَج ةَمَمتلا يف ظْرَش َمُهَتيَي َناَك ْنِإ :ٌباَجَأَق

 .ِةَداَعْلا َكْلَي ىَلَع ُلَمْحُي ُهَنِإَف َدْقَعْلا َقَّلْظَأَو مُهَتيَب مُهَتيَي ٌةَفوُرْعَم ٌةَداَعَو ٌفْرُع

 ْروَجَي ال 3 : كك نوُدب 0

 وُبأ ُهْلوُقَي اَمُك ظِرَتْشَي ْمَل نِإَو اّمَلظُم ُهَقَمَنلا ُهَل :ُلوُقَي نَم ِءاَمَلُعْلا نِمَو

 .ٍلْوَق يف ٌيِِفاَشلاَو ِكِلاَمَو َةَفينَح
 يظر ولو لاكن دققت ل نأ ُروُهْشَمْلاَو
 ُجِراَخْلا ظْسَبْلا امأَو ءِفوُرْعَمْلاِ الإ ُةَقَقَتلا ُهَل َسْيَلق ُهَمَقَنلا ُهَل تَناَك ُتْيَحَو

 [ .هْيَلَع اًبوُسْحَم ُنوُكُيَف ٍفوُرْعَمْلا نَع
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 (َةَعَراَرُمْلاَو ٍةاَقاَسُمْلا ُباَي)

 َةَعَراَرْمْلاَو َةاَقاَسْمْلا» نأ : ؛العارقلا ني دقت اًميِف تْرَكَذ دق : لضم كدفخ]

 ِطَلَعْلا نم َلَحَد ام ضْعَب تْنّيَبَو ءِتاَكَراَشُمْلا نم ٌعْوَن :َكِلَذ وْحَنَو هةَبَراَضُمْلاَو

 اًهيِف َمُكَح ىََّنَح ةَراَجِإْلاَو عيَبْلاَك ِتاَضَواَعُمْلا نِم َكِلَّذ َّنأ َدَقَتْعا نم ىَلَع

 امك ٍلِاَعْلا نم وأ ِكِناَمْلا نع ندع ٍةَعَراَدْمْلا ٌزاَوج تنِيَبَو تايراتتلا ماكخأ

 . ُىِلَجْلا ُنِماَيِقْلاَو د لل ٍلوسَر ُس 3 تءاَج

 ةيَراَضُمْلا قف لِماَعْلا َيِدْهُي ْنَأ لْثِم ؛ِرَخآلا ىَلِإ ةيِدَهب ايهدَحَأ َعَرَبَت َن ْنِإَق

 .براضُمْلا :يأ )١(
 ٌفْرُع كانه وأ هِةَقَقَتلا يِف طْرَش اَمُهَنْيَب َناَك ْنِإ زارجلا وهو ءطسولا لوقلا راتخا خيشلاو (؟)

 . ٌةَفوُرْعَم ٌةَداَعَو



 2 1 ا

 ةَلِزْنَمب اَذَهَك :َكِلَد َرْيَغ وأ اَجاَجَد وأ اَمَنَغ ُحاّلَمْلا َيِدْهُي وأ ءاَكْيَش ِكِلاَمْلا ىَلِإ
 :اًهيف ُكِلاَمْلا ديك ءِضفُمْلا نم ضرما ِءاَهإ

 :درلا نيب -]

 .لكمْلاب اَهْيََع ءاناكمْلاَو لوتقلا ديو تف

 نم ُهَبِيحَي اَمُك اَمَساَقَت اذإ حْيَرلا نم ِهِبيِصَن نِم ُهَل اًهَبِسْحَي ْنَأ َنْيَبَو - ج

 . ٍضْرَقْلا لأ

 ْرْجَي ْمَل :ةلديلا ةلعر هلل كيطخا انآ[ ؟نفاقلا »تكلا ول

 ْنَأ ىَلَع ٍضْرَمْلا لجأ نم َيِه يلا َهبِدَهْلا ِءاَفَوْلا َلْبَق ُهاَطغَأ اًدِإَف ءعاّمْجإْلاِ
 . لضألا نم رّثكأ ٍذْخَأ ىَلَع ٌةَدَئاَعُم َكِلَذ َناَك ٍضْرَقْلا لْثِم اَهَعَم ُهيقَوُي

 نكي ْمَل ٍضْرَقْلا َلْبَق اَمُهَتيَب ِةيِراَجْلا ِةداَعْلا ىَلَع ِهْيَلِإ ىَدْهَأ وّل اََهِلَو
 .َكِلَذَك

 اَمّنِ يذلا ُهَعْفَنَو ٍلِماَعْلا َةّيِدَم َلبَق اذ ُهنِإَف :ٍةَكَراَشُمْلا يِف ُرمألا اَذَكَمَو

 َّناَك : حْبرلا نم َبيِصَنلا ِهِط ءاردما عم ضوح الب ةعرازملاز ةَيَراَضَمْلا ٍلْجَأل ُهَلََب

 ؛ةَرْيَغ اًنيَش مو بيِصَنْلا َعَم لحي ْنَأ ىَلَع َةَدَقاَعُم ِلْوَقْلا اذه ىَلَع ُلوُبَقْلا اَذَه

 هاك وللا اًووُقفَم فم ُلاَعْلا ُنوُكيق ٌحِنِر ْلْصْحَي ال د هرب ناك راع

 اَهْنَع هَض ُهْضْوَعُي مل ْنِإَق ءِكِلاَمْلا ىَلَع اهب ُبِسَتْحَي ِسَسحيَو ِهييِلَه َلَدَب ُلاَْلا ُبْلظَي اذهل

 . ٍلاَمْلا يف هنا لَو

 َدْهيَأ ُرُظْنَيَف ِهّمَأَو ويِبَأ ِتْيَب ِهَب يِف َدَمَق اَلَمَأ» :هلل يبنلا ُلْوَقَو

 بت لأب تناك اَذإ َهيِدَمْلا َّنِإَف ؛اًهَعيِمَج َيِناَعَمْلا ِهِذَه ُلَواَتَتَي :"”؟ال ْمأ

 5 نإ ؛ِهِب ٍضوُبْفَمْلا ٍرِئاَسُك بَّبَّسلا َكِلَذ مكُحِب ةَضوُمْفَم َتَناَك باَبْسَأْلا

 . ٌيظْفّللا ٍدْقِعْلاَك َيِفْرْعْل

 )١( ملسمو 5 نسف يراخبلا هاور )1879(.



 هك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت را
 ت2 222 2 لا ا

 ضوُبْفَمْلا ٍلاَمْلاَك ُةّيِدَهْلا تناك :ضاَرْقِإ وأ ضْرَق لجل ُهَل َيِدْمَأ نمو

 .ٌةَكاَكُم اَهْنَع لصْحَي ْمَل اَذإ ِضاَرِقْلاَو ٍضْرَمْلا ِدْقَعب
 _ - 00 5 ملا عب عمر ساو ا

 . ْميِظَع ٌءْيَس ٍداَسَمْلاَو ملُظلا نِم ِهِلاَمْهِإ ٍبَبَسِب ُلُخْدَي ٌميِظَع ٌلضأ اّذَهَو
1 

 12 الامة دأب نأ ل نك ءاولا لتق هلإ :نضوتفملا ىف الف اَمكَو

 «عْوَن نِم ُةَراَعِْلاَو ُءاَدهْلاَف ءاَبرلا نم ويف اَمِل ؛ِهلْغب ٍضَوع ٍرْبَعب ِاََوْلا َلْبَق اَعْن
 َلْبَك اًعْفَن وأ اُلاَم ٍلاَمْلا ُبَر َّذََحَأ ىَتَم ءٍةَعَراَرُمْلاَو ِةَبَراَضُمْلا يِف َكِلَذَكَف

 ص

١ 

 ِرْيَغ يِف حاّلَمْلاَو لِماَعْلا ماَدُحِيْسا لْثِم ؛ِهِلْغِم ضّوِعب اّلإ ْرُجَي ْمَل ّماَتلا ماَسِتْقالا

 ُهَل َبِسَتْحَي ْنَأ اَّلِإ ءَكِلَذ ِرْيَغ وأ ءِوِلاَمِب عاَمِتْنالا وأ ءةكَراَضُمْلا ٍدْقَع ٍبَجوُم
 هلك َكِلَّذ . ] ٠ ٠١6[

 وأ ءضزألا ّبَر نم وأ ٍلِماَعْلا نِم ُرْذَبْلا َناَك اَذإَف :ُةَعَراَرُمْلا اَمَأَو ة؟ه.ة]

 نع ٍناَتَياَوِر َكِلَذ يِفَ :ُلَمَعْلا ِثِلاَن نَِو ّرْذَب َرَخآ نِمَو ٌضْرَأ ٍصُْحَش نم َناَك
 .هلُك َكِلَذ يِف حِصَن اَهّنَأ ُباَوَّصلاَو ءدّمْحَأ

 نِم ُرْذَبْلا َناَك اذ اّمِم ٍةَحّصلاِب ىَلْوَأ َوُهَف :لِماَعْلا نم ُرْذَبْلا َناَك اَذإ اَمَأَ

 ام ِرظَشب ْمِهِلاَوْنَأ نِم اًموُرمعي ذأ لع وع لْهَأ َلَماَع لكي َىِبَّنلا َّنِإَف ؛ِكِناَمْلا

 . 'اهُريَعَو ُيِراَخَبْلا ُهاَوَر .َعْرَرَو رمل نم اَهّْنِ ُجْرْحَي
 اوُناك اَمّنِإَو ءٍةَعَراَرُمْلاَو ٍةاَقاَسُمْلا ٍِزاَوَج يِف ُلْصَأْلا َيِه َرَبْيَح ٍلْمَأ ُفقو

 ٍفالِخب مزال ٌدْفَع َةَراَجإْلا َّنأِب ٍةَراَجِإْلاَو ٍةَعَراَرْمْلا َنْيَب َقَّرَق نَم ُلْوَق اّمَأَو
 ٌدُمَع ةَعَراَرُمْلاَف ِهِئْيَعِب الْوَح ُهَعَراَز اذِإ لب ؛َعوُنْمَم اذه :ُهَل َلاَقَيَق ءٌوَعَراَرَمْلا 2 4:2 2 3 7-0 07 سس - اف عور مم 1 مه 2# 0 ا 5
 اَذِإ اَمُك ءةَمِزال نوكت ال دق َةَراَجإْلاَو ءِةَراَجإلا ظلي تناك اذإ ُمّرلَت اَمُك «مِزال 2 مالا كاع وو 1 رع اول دس مول نع معالم نمكك + تاكو عمسأوه صح 5

 )١661(. ملسمو (2؟80) يراخبلا هاور )غ2(



 د. عيبلا باتك

 ِبَهَْذَم ما ف اَهَنِإَ ؛ِنْيَمَمْرِدِب ِرْهَش ّلُك َراَّدلا و ِهْلَه كح :َّلاَق
- 

 .ٍةَراَجإْلا 0 هلك وش 0 لكَ ورْيَغَو نمخأ

 نوكي دقق تقؤملا امو ءامراأل نوكُي هل هل َعَفَو تذو ل يذلا قتلا ةفتلا
 ١16١[ - 1 ] 1 اًمزال

 نَمِل ٍضْرَأْلا ٍةَراَجِإَك ِ؛اَهْنِم ٍجِراَحْلا ماَعللا ِسْنِجِب ضزألا ٌةَراَجإ 541

 ٍرَهظَأ يِف ذ ٌرئاَج :ريِعَّشلاَو ٍةَطْنِحْلا نِم ٍنِّيَعُم راَدفِمِب اًريِعَش وأ ٌةَطْنِج اَهْعَرْرَي
 ُهْنَع ىَهْي :ىّرخألا يِفَو ءٌيِِفاَّشلاَو َةَفِتَح يبأ ُبَهْذَم َوُهَو دّمْحَأ نَع ِنيَئاَوُرلا

 .ِكِلاَم ٍلْوََك

 ُعَمِْلاِلا َوُه ِةَراَجِإْلا ٍدْفَعِب َّنَحَتْسُمْلا ْنأِل ؛ِروُهْنُجْلا ُلْوَت ٌحيِحّصلاَو
 ماعلا ةرجألا هيلع ثّبجَو عَ ْمَلَو ِعِزرلا نم َنُكمت اإ اذَهَِو ؛ضْْا
 يف اَيَرلا نِم اّذَه َسْيَلَك ءُرُجَوُمْلا ُهاَيإ همي ْمَل ُهُرْذَبَو ءوِرْذَبَو ِهِلَمعِب ٌلّصْحَي امن

 وأ ٍةَّضِف وأ ٍبَمَد َنِدْعَم ُهَل اوُجِرْحَتْسَيِل امْوَق َرِجَأَتْسَي ْنَأ :اًذَه ُريِظَنَو

 َكِلَذَكَو مارب مه ِهاَرَّدلا عبَبَك اَذَه َسْيِلَف َريِناَتَد وأ َمِهاَرَدِ ٍضْرألا نِم اًراَكِر

 1ع أكشا دققا ودع دب ماعطِي اَهِيِقْسَيَو اَهيِف ُرّذْبَيَو ضْرَأْلا ٌقُشَي نَم ٌرَجَأَتْسا نَم

 .َكِلَذ ّلْثِم اَذَهَق ءاّماَعَط ُهَل َرْذْبَي ْنَأ ىَلَع

 اًهّنَأب ِثيِدَحْلا يِواَر ٌّمِفاَر اَمَرَّسَق دق كِل ْيِنلا اَهْنَع ىَهْن يتلا ُهَرَباَخُمْلاَو

 للك 116 /*] . اًهِنْيَعِب ٍةَعْقُب ْعْرَز ٍضْرألا ٌبَرِل اًهيِف ظَرَتْشُي ينل ُهَعَراَرُمْلا

 اَهَمْلَسَتَو اَهِعْرَز نم ءْرَجِب اًضرأ أ َرَجأَتْسا ٍلجَر نع :هْنأك َلْيَسَو #

 ؟ِلْئمْلا هرقل هيلع فلل اعلا لهن يقر ْمَلَو
 220 ده رم 6 مو معا . ام 2 2

 . اًهَتحِص اندنع ِبَهْذَملا َرِهاَظَو ءاَهِيّحَِص ىف فلتْخِم ِهْذَه :تاجأف

 فلا دل وام اا 2 0-2 هما عب 2 5 0
 ىف ّمه سيل انهو ءحيِحَّصلا ىّمَسَملاِب ثئِيض :ةَحيِحَص تناك اذِإَو



 هنأ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت لا
 تتخلل للسما 111١ قع

 [118 1١/001 23. ويِف ىّمَسُمْلا طْسِقْلا ُبِجَيَف َّلَكُمْلا ٍلَّدَعُم ىَلإ ٌرظْنيَ مدل

 نمو «ءدجاَول ضل نأ : ار ويص الْجَر َعَباَر نَمَع :ُهْنلَك : هذ ُلِيَسَو ا

 ِنْيَذَهِلَو ءفضُنلا ٍضْر لت نع ُلَمَعْلا ع عباَرُمْلا نِمَو ُرْذَبْلاَو ُرَقَبْلا َرح

 نم يناّنلا ماَعْلا يف َكْنَبَلَو ءاَكَبَن اَمُق ٍضْرألا يف قب «ةعبر عباَرُمْلِل ٠ «ُفْضُنلا

 :ناَلْوَق ِهيِفَك ُكَرَتْشُمْلا ّبَحْلا نمو ٍضْرأْلا نِم اَذَه َناَك ْنِ : َباَجَأ
 هر

 ه7

 .طقف ضألا ٍبِحاَصِل أ : اًمُهُدَحَأ

 ٌحَصَأ اَذَهَو ءٌبَحْلاَو ٍضْرألا ٍةَعَمْنَم ٍرْدَك ىَلَع مُهَنْبَ دب ْمَسَقُي :يناثلاو وب و م و سة 2و

 ]١"/ 1١6[ . ِنْيَلْوَْلا

 يْئوُت مث ءاَهكِلاَم نب ٍضْرَأ يف اًساَرِع َسَرَع ٍلُجَر نع :َلِوْسَو كهل ]
 ُْفوُقْؤَمْلا ٌَرَجاَشَتَف «َنيِِّيَعُم ىَلَع ّضْرَأْلا اوُقَقَوَف ةَنَرَو َفّلَخَو اَهْنَع اَهُكِلاَم
 ؟ٍضْرَأْلا تاَط مَرَْي اًداَمَق ءوّرْجَأْلا ىَلَع ٍساّرِغْلا ُبِحاَصَو مهْيَلَع

 راج وأ ةَراَعِإب ِكِلاَمْلا ٍْذِإِب َسِرُع دق ُساَرِغْلا َناَك اَذِإ :َباَجَأَق

 ُمّوَقت را ل ُةَرْجَأ ٍساَرِغْلا ٍبِحاَص ىَلَعَف :ةَقَلظُم تناك وأ ُهئَدُم ْتَضَْناَو

 ا َوُهَف ّعَلَب اَمَق «تساَرِْلا َكِلّذ اَهيفَو ُمَوَقُت َّمُث ءاَهِيِف َسساَرِغ ال َءاَضْيَب ٌضْرَأْلا

 [لوال 80 . لثملا

 ًءاَنب ؛ٌلِطاَب ٌماَرَح َةَعَراَرُمْلاَو َةاَقاَسُمْلا َّنَأ ىَلِإ ِءاَهَقُمْلا نِم ٌمْوَق َبَمَذ 7541: ]

 رجالا ةرك 9 دب ال ُةَراَجِإْلاَو ءضّوعب ُّلَمَع اََّنأِل ؛ةَراَجِإْلا نم ٌعْوَن اَهْنَأ ىَلَع

 (ضرألا بر :يأ) ِمُهْيَلَع طَرَش امي (لامعلا :يأ) اوُموُقَي ْمَل اَذِإ :رخآ عضوم يف هلل لاقو )١(
 .حْسَمْلا ٍضْرَأْلا ُتَرِ ناك

 ْمَل اَذِإ ِهِيَميِقِب ٍسِراَعْلا َبيِصَن َكَّلَمَتَي ْنَأ ٍضْرَأْلا ٌبَرِلَك :ٌةَدِساَف تناك وأ ءُلِماَعْلا حَسَم اَذِإَو
 (17/:) .ِهِعْلَف ىَلَع اَمِفَتَي



 د 3* 17 يتبل ل ٠ تتح مح عيبلا باتك

 ُرَمّثلاَو ٌعزلا ُجرْخَ جرحي دق ُهَنَأِل ؛ٌلوُهْجَم ٍةَعَراَرُمْلاَو ِةاَقاَسُمْلا يِف ُضَوِعْلاَو

 ْنِإَف ءُجْرْخَي ال دَكَو ٍةَصِقاَن 57 ىَلَع ُجُرْحَي دَقَو ءاَريِثَك ُحُرْخَي دَقَو ءاليِلَ
 . اُلِطاَي ٍلِماَعْلا ٍلَمَع ٌءاَنِتْسا َناَك ةَرَمّتلا هللا َعْنَم

 ٍلبْنَع ِنْب دَمحأك - مُهّلُك ِهقْرظِل َنوُعِماَجْلا ِثيِدَحْلا ِءاَهَقُف ٌعيِمجج َتَدَو
 ءاَهَقُق ٍرَثْكَأَو . ِهْيَوَهاَر ِنْب ٌقاَحْسِإَو ,نيرخأتملاو َنيِمّدَقَتْمْلا نم ْمِهْلُك ِهباَحْصَأَو
 ٍريِهاَمَجَو دّواَد يِبَأَو ءحيِحّصلا ٍبِحاَص يِراَخْبْلاَو .ّيِرْوَلا َناَيْفُسَك ؛َنيِفوُكْلا

 :ْمِهِرْيَغَو َيِباَطَحْلاَو ير ِنْباَو ٍرِذْنُمْلا نْباَك ؛َنيِرْخَأَُمْلا نم ِثيِدَحْلا ِءاَهَقُق

 ِوْحَنَو ٍةَرَجاَوُمْلاَو ٍةَعَراَرُمْلا ٍزاَوَج ىَلِإ  ةَقيِنَح يبأ ٍباَحْصأ ٍرَثْكأَو ٍرِماّظلا ٍلْمَأَو
 ُلَمَعَو ْفَلَّسلا ِهْيَلَع اَمَو هباَحْصْأَو ِهِئاَمَلُح َةَنَسَو ِةكَي هللا ٍلوُسَر ِةَّنُسِل اَعاَبْتا ؛ كِل

 ْنأ ىَلِإ هِدْعَب نِم ُهُراَفَلُخَو َوُه َرَبْيَح ٍلْهَأِل هلل ِيِبَّنلا ُةَلَماَعُم :َكِلَذ نيف
 اَم ٍرظَسِب َرَبْيَخ َلْهَأ لكي هللا ُلوُسَر َلَماَع» لاب ع تالا ُرَمُع مُهاَلْجَأ

 . "”ةاجرخأ ٠ "عزز وأ ِرَمَث ني اَهْنِم ٌجُرْخَي
 ىَلَع َرَبْيَح َلْهَأ ىطغأ لك هللا َلوُسَر َّنأ» َرَمُع ِنْبا نَع اًضْيُأ "ااَجَرْخَأَو م موك

 .«اَهْنِم َجَرَح اَم ٌرِظَش مُهَلَو اَهوُعَرْرَيَو اَهوُلَمْعَي ْنَأ

 ِرَمْعَج يبأ نَع ٍمِلْسُم نب ب سيف َلاَقَو :(هِجيِحَص» يِف ني ءِراَخُبْلا َلاَق

 .«عْبرلاَو ْثْلتلا ىَلَع وري الإ ٍةَرْجِه ُراد ٍةَيِدَمْلاِب امه :- ربا :
 نب ْرَمْعَو ٍدوُعْسَم ُنْب وللا ُدْبَعَو ِكِلاَم ُنْب ُدْعَسَو ٌّيِلَع َعَراَرَو» :َل يب هارب اش عر

 «نيريِس ُنْباَو ٌيِلَع َلآَو َرَمُع ُلآَو ٍرْكَب نين ْلآَو ُةَوْرَعَو ٌمِساَقْلاَو ا ٍْبَع
 اوُءاَج نِإَو ءٌرظّشلا ُهَلَق هدْنِع نِ ٍرْذَبْلاب ُرَمُع ءاَج ْنإ ُهَنَأ ىّلَع َساّنلا ُرَمُع َلَماَعَ

 .ءاَذك مُْهَلَك ِرذَبْلاب

 )١( ملسمو :(7798) يراخبلا )1( 0 .0188١1( يراخبلا )5901(.
  2.هوحنو رطشلاب ةعرازملا باب يف اذه ركذ



 هدي مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ب

 يف َنيِفْنَصَمْلا نِم ٍدِحاَو ٌرْيَغ اَهاَوَر دق ُيِراَخَبْلا اَهَركَذ يتلا راثآلا ِهِذَهَو نا 0 - 0 مس سل 2 هل 7 2 .ء ماس

 .راثآلا
 ف تكس < * ىب# هم اوس همه ع سعر جم سعأو م م < رج ك0
 رباكأو نودِشاَرلا ءافلخلاو َنوعِراَري اوناك ٌنيِرِجاَهملا عيِمَج ناك اذإف

 م ا 2 رش 6< 0 2.4 ماسمو ؟ .٠ 8 هوم بسرم
 ؛اذه نم مظغأ ٌعاَمْجِإ نكي ْمْل :ٌركنم َكِلَذ َركْنُي نأ ريغ نِم َنيِعِباَتلاَو ِةَباَحَّصلا

 . ")اذه َوُهَق ٌعاَمْجِإ اًينذلا يف َناَك ْنإ لَب

 .ِةَدوُدُرَم تاليوأكي َكِلَذ َةاَفاَسُمْلاَو َةَعَراَرْمْلا لطب
 ةَكَراَشُمْلا سنج نم اَمُهَوُحَنَو َةَعَراَرَمْلاَو َةاَقاَسَمْلا نأ :اًعظَق ٌموُلْعَمو تسلا < ع: 9. ا ههع ةدع سمس ء أع جرم ع عك 5 مام 00

 2 2 5 همس صرب م 2 02 لا سم ماسر ؟ نك - م
 ُهَنَأِل َةَضَواَعُمْلا يِف ُهْعِيَب مرح اَمنإ َرَرْعلاَو .قةضحملا ِةَضَواَعمْلا سْنجج نَم ,

 نم لَو دقو |
04 

 ُحّْزلا تْيَْي ْمَل ْنإ ُهّنأِل ؛رَخآلا َلاَم اَمُهُدَحَأ ٌلُكأَي ال اَنُهَو ءلطاَبْلاِب ٍلاَم

 ٍدْقَعْلاب اَهَكَلَم اَلَو اَهِفْوَتْسَي ْمَل َوُم ذإ ؛رَحآلا َةعَمْنَم ْذُحَأَي ْمَل ٍضْرأْلا َّبَر نإ
- 

 م هده 210 - لك م 75 ب م 0 2ك
 .اذَه ضأ ٌةَعَفْنَم ْتَبَهَّذ اَمَك ِهْنَدَب ةعفتم ٌتَبَهَذ لب ؛ةّدوصَمَم يه الَو

 و وع
 أ

 َذُحَأَي ْمَل ُرَخآْلاَو هَدَحَأ دق َنوُكَي ىَّبَح ٌءْيَش ُهَل لُصْحَي ْمَل ٍضْرَأْلا ُبَرَو

 ءاَقْيَش ذَحَأَي ِنْيَضِواَعَتُمْلا َدَحَأ َّنِإَف ؛ِرَرَمْلا ِةَراَجِإَو ِرَرَمْلا عوُيُب ٍفاَلْخِب

 .اًمِهيَموُصُحَو اَمِهِدَحأ مَدَن ىَلِإ يِضْقْيك ءِرطَحْلا تْحَن ىَتَي ُرحآْلاَ
 ٍةَلَداَعُمْلا ىَلَع اَهاَنْبَم يِيَّلا ِتاَكَراَشُمْلا ِهِذَه يِف ٍِفَتْنُم ىَنْعَمْلا اَّذَمَو

 رع ريع يف الو ِررَع يف ال لأ مل ايف َسِيَل يتلا ٍةَصَْملا
 اًهْحَتْمَيِل وأ اَهْعَرْرَبْلَف ٌضْرَأ ُهَل تناك نَم» :للكي َىِبَنلا ُلْوَقَك :َلاَقُي ْنَأ َيِقَب

 ءاَهَكِسْمُي ْنَأ ٍةَحَِمْلاَو عْرَّزلا نِم اَدِحاَو ْلَعْفَي ْمَل اَذِإ رم "”هاَهْكِسْمْيْلف الو ُهاَخَ

 .مدَقَب اَمُك ٍةَعَراَرُمْلا نِمَو َةَرَجاَوُمْلا نم َعْنَمْلا يِضَعْقَي َكِلْكَو

 عامجإ نأ عم «َةَعَراَرُمْلاَو ةاَاَسُمْلل ءاملعلاو ءاهقفلا نم ريثك ميرحت نم بجعت كلذ عمو )١(
 لب ءءاهقفلا نم ريثك ءارآل ميلستلا يغبني ال هنأ دكؤُي اذهو «؛هزاوج ىلع يلمعلا ةباحصلا

 .مهمهفو ةباحصلا لمعو َةَّنّسلاو باتكلا صوصن ىلإ عوجرلا بجي

 .(1575) ملسمو 5750(2) يراخبلا (0)



 سوا عيبلا بانك

 دعا ناك وأ تاك مآ ل تاتخفتتاو بدت نأ ذهب ألا“: لاَقتف مس 6.ه؟ - 5

 [11-28/19]  .ٍدِياَمْلا ٍءاَرِكْلا نِم ُهوُداَتْعا اَّمَع اوُرجَرْنَيِل ِءاَدِتْبالا ىِف باَجيإ

 اَمَك ٍةَعَراَرُمْلا ٍزاَوَج ىَلَع َنيِمِلْسُمْلا َدْنِع ماسلا ٍداَلب يِف ُلَمَعْلا 75هده]
 نِم ٌرْذَبْلا َناَك ٌءاَوَسَو «َنيِدِشاَّرلا هِئاَملخ َةْنَسَو لَك هللا ٍلوُسَر ةنس َكِلْذِب ْتْضَم اق 0 ما 2 3 4. عه ٌلقناأَيَكَم ه- 4 00 2

 صل |

- 

 نِم اَهْنِم ُجُرْخَي ام ٍرظَشِب َرَبْيَخ َلْهَأ َلَماَع هل َيِّلا َّنِإَك ءِلِماَعْلا ني وأ ِكِاَمْلا
 0 0 .٠ 0 . مه م ا وعومس ؟ 0 هك 2
 وه اذهَو «مهذنع نم رذَملا ناكف «مهِلاَوَمَأ نم اهورمعي نأ ىلَع عدزو رمت

 ِنَمَز يف مالْسإْلا داب ٍةَّماَع يف َنيِمِلْسُمْلا ُلَْمَع ِهْيَلَعَو ُةَباَحَصلا ِهْيَلَع َقَقَتا يِذَلا
 [0 1 مولا ىَلإَو هيت

 ىَلَع ُنُدَي ُقاَقِيْساِلاَو ٌةَعَراَرْمْلا ىِم َةَرَباَكَمْلا َّنأ :ِةَمّللا ّلْهأ َلَثَت /م15
 ل11 . ٌكِلَذ

 َنِم ُرْذَبْلا َنوُكَي ْنَأ طَرَتْشا ِنَم مُهْنِم َةَعَراَرُمْلا اوُرَّوَج َنيِذَل 5419 ]
 .ْرِجَي ْمَل لِماَعْلا َنِم ُرْذَبْلا َناَك ْنِإ اّمأَك ُةَعَراَرُمْلا َيِه ِهِذَه :اوُناَكَو ءِكِلاَمْلا

 .اًطَتو ا ريع ُهَجوََي ال يذلا ُباَوصلا َوُه اًقلظُم َِماَعُمْلا هَ ُداَوَجَ
 ]7/79 ١١ - ١5 ١[

 .ةعرازملاك حص :سارغلا نم ءزجب اهسرغي رخآ ىلإ هضرأ عفد ول /؟هاغ]

 [47/4 كردتسملا]

 .هريغ وأ فقو رظان سراغلا نوكي نأ نيب قرف الو

 . .ةجاح نودب رجشلا نم فقولا بيصن عيب هدعب رظانل زوجي الو

 ةهج نم هل مكحلاو لطقف عازنلا لحم يف اهموزلب مكحلا مكاحللو

 . لصألا هنأل ؛ةنيب هب مقت مل ولو لثملا ضوع

 ةيعرش ةجح موقت ىتح هريغو فقوب هدي يف اميف فرصتي نأ ناسنإلل زوجيو

 [47 /4 كردتسملا] .كلملا تبثي ىتح فقولاب مكحي ال نكل ؛هل اكلم سيل هنأب



 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 51
 تخت بصب7ص خخ يتسست قسسإ ؟!00 ينيج

 نيح ىلإ ةامسم مهارد هل نوكت ضرألا بر 0007 نإ 7

 اهفرعأ ال هذهف :سابعلا وبأ لاق :رمثلا يف نيكيرش اناك رمثأ اذإف رجشلا رامثإ

 .ةلوقنم

 مهارد ةاقاسملاو ةعارزملا ىف طرتشا ول امك «روجي ال اذه :لاقي دقف

 طرتشا ول امك «عازن الب زوجي ال اذه نإف ءرمثلاو عرزلا نم هبيصن عم «ةردقم

 ؛هل ءيش ال رخآلا ىقبيف طورشملا كلذ الإ لصحي ال دق هنإف ؛اًردقم اًئيش

 [4؟/4 كردتسملا] .مرحمب سيل اذه نأ رهظألا نكل

 هيلع بجي نأ يغبنيف :رمثلا دسف ىتح لمعلا لماعلا كرت اذإ /7585]

 نط ل نعيش اكسل شرط دف رز قوسين قم «كلاملا بيصن

 نجلا

 يف ببس وهو ا ا ل

 نامضلاك ؛ةيداعلا ديلا تحت ةرمثلا تفلت ول امك نوكيف ءرمثلا اذه مدع

 [47/4 كردتسملا] .ةيداعلا ديلا هيلإ مضنا اذإ اميس ال «فالتإلا ىف بيستلاب

 ضرألا ىلع ىلوتسا دقف لمعلا كرت اذإ ةعرازملا يف لماعلا #55 ]
 .ديو فالتإ نامض وأ فالتإ نامض نمضي 1'2[0ْأ] يغبنيف :اهعفن توفو

 كلت لثم ةداعلا هب ترج ام نمضي وأ لثملا ةرجأ نمضي له نكل

 .اهلثمب ساقيف افورعم اهلثم يف عرزلا نوكي نأ لثم ؟ضرألا

 .لثملا ةرجأب نمضي نأ يغبنيف انباحصأ هركذ ام ىلع امأو

 تشان لكي نمضي نأ :'"كفلملاب نسقألاو:تاوضألاو

 )١( تارايتخالا نم بيوصتلاو «(ال نأ) :لصألا يف )018(.

 ىلإ رظنُي :ليق ولو :(714) تارايتخالا ىلع هتيشاح يف 55 نيميثع نبا ةماّلعلا لاق (؟)
 لثمب نمض :هيف عرازي امم تناك نإو «لثملا ةرجأ نمض :رجأتسُي امم تناك نإف ءضرألا
 .ها.اًديعب اذه نكي مل :امهنم رثكألاب تنمض :ةراتو ةرات تناك نإو «تيني ام



 ةممح عيبلا باتك
 فشلا"

 [4/*5 كردتسملا] .ريرغت نامض وه امنإو ءدي نامض نوكي الف :اذه ىلعو

 ءرذبلا ثلاث نمو «ءلمعلا ناث نمو ءضرألا ناسنإ نم ناك ول 788*

 [4/*4 كردتسملا] .دمحأ نع ةياور وهو ءحص :رقبلا عبار نمو

 ؛زاج ىقابلا نامستقيو هرذب لثم ذخأي نأ رذبلا بحاص طرش اذإ 64

 , '"7فلكلا دعب ىقبي ام امهماستقاكو ةبراضملاك

 ها 5 . ؟ 0 : .5 ميه اها م

 .ضرقلا قيرطب هضعب وأ ' هذخأ انخيش زّوجو

 .دساف هلوقف الإو ضرألا ٌبر نم رذبلا ربتعا نم مزلي :لاق

 .ةلضَي اَنَهِلَو عْولا ثض انه ةرطاقم ُنوُكت :ةقلطملا ةعرازمْلا
7 11] 

 هام 2 0-3 2 . - 0 01 5 2-0 0 75 ٠

 مِهيِلعُف :عْرَّرلا يف الَو ضزألا يف ال ِءاَكَرّْشلا هَّصِح ضقْنَت مل ْنِإ 75856]
 لب ٌرَرَص َكِلَذ يف َناَك نِإَو ْمِهْيَلَع ٌرّرَض اًهيِف َسْيَل يتلا ٍةَمْسِقْلا ٍبِلاَط ُةَباَجِإ 5 د 24 و ا ها هوك س 2 م هد 5 2 يع
 و9 ؟ 55-5 100 لا ا ا ساغل وعمال هو هم 86ه ملم 95 تر ع
 موسفملا ضوع ماسقنا ّنكمأ نإ لب ؛«ررِصلاب ررضلا عفري مل مهئابِصنأ ةهمسف

 عل .لَعَف رَّرَض رْيغ نم

 َعتَتْماَو ُهَئِباَهُي وأ ُهَعَم َعَرْرَي ْنَأ ٍرَخآلا نِم نْيَكيِرَّشلا ُدَحَأ َبَلَط اَذِإ 585

 َكِلَد يِف ِهْيَلَع ٌةَرْخأ اَلَو ِهّمَح ٍراَدْفِم يِف َعَرْرَي ْنأ ٍلّرَدْلِيَف :َكِلَذ نم ُرَآلا

 .ُهٌقَح َوْه اَمِل ٍفْوَتْسُم ُلَوَأْلاَو هْيَلَع َبَجَو اَمِل كرات ُهَنأِل ؛ِكيِرَّشلِل

 عاَنَيْما َدْنِع اَمُهُدَحَأ اَهيِف ُنُكْسَيَف ُناَيثُب اَهيِف ٌراَد اَمُهَنْيَب َنوُكَي ْنَأ ُريِظَن َوُهَو
 [لئ5  ١؟؛/] ل امرا

 رْيَغ ىف ُهَرْذْبَي ْنَأ لْثِم ؛هكيرَش ٍلاَم يِف طّرَق دق ُكيِرَّسلا َناَك اَذِإ 75454

 وخَنَو ِهْيَلَع اَهَمتا يِذَّلا ٍنْصَوْلا ىَلَع ْتَسْين ضزأ يِف وأ ءُّهَلْنم ُرّدْبُي يِذَّلا ِتْفَوْلا

 .رْذَبْلا :يأ (0 .(عماجلا) .مكحلاب مزج انه )١(



 ُهْنَأك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت بلا
 املس

 [1 .ٍلاَمْلا ي نأ ُلْنِم ِهْيَلَع ام َّلَكَأَو ءدكيرَش ِناَمَض نِم َناَك :َكِلَذ

 هه

 ب ٍدوُصْغَملا ٍلاَمْلا مكحو ,عاطقإلا عاونأ)
 (ٌءاَمَن ُهْنِم لّصَح ىَّنَح :

"١ 

 ؛ هييحي نَمِل ُتاَوَمْلا ٌعطْقُي اَمُك ِكيِلْمَت ٌعاَطْقِإ -أ

 نأ َءاَش نإ هل اظْقِإ َوُهَو ءِلاَلْعَتْسا ٌعاَطْفِإَو - ب ٠ ين 8 يم - 2 2 2 يدك ع
 هع رو ؟ ختاما و
 . اًهْيَلَع َعِياَرُي ْنأ ًءاَش نإو ءاَهَرِجَّؤي نأ عاش نإو اَهَعَرْري

 ِهْوُمْلا ِتْوَمِل اّمإ ؛ِرْمأْلا ِءاَْنَأ يِف ٌعاطْقإْلا َحَسَمْلا اًدِإَف :اًذَه َفرُع اّذإَو

 ٍ؛ٍلّوَأْلا َنوُد يِناَّنلا عطْقْمْلِل ُدَ 0 فدل تّناَك :وِرْيَغِل َْعِطْقأَو ِِرْيَغِل اّمِإَ
 ماظل مجلات ف : رج دق وآل فما ناك ول ُتَِح

 ىَلِإ ُفْقَوْلا َلقَتْنا اًذِإ ٍلّوَألا 0 ُةَراَجِإ ُحِسَفْنَت امك ٌةَراَجإْلا َكْلَت ُتَحَسَمْلا

 . "”نْيَهجَوْلا ٌحَصَأ يِف يناثلا ِنَْبْلا

 )١( .ْحِسَفْتَت ْمَل ُهَدْعَب نم ىَلِإ َلَقتْناَو ٌرُجْوُملا َتاَم ْنِإَ ٍِفْقَولا ٌةَراَجِإ ٌحِصَنَو :عنقتسملا داز يف لاق .

 هحرش يف هت نيميثع نبا ةماّلعلا لاق )٠١/ :)57  47قجحتسم هنأ رابتعاب تفقولا رجأ
 .هلعب نم ىلإ لقتني فقولا نإف ءتامو .

 نوكلام مه تقو يف اورجأ كئلوأ نأ ةلعلاو «خسفنت ال اهنأ 815 فلؤملا هررق ام اذه
 ةكولمم هتعفنمو دالوألا مهو يناثلا نطبلا ىلإ لقتناو ءاًحيحص مهدقع ناكف ةعفنملل

 نإف تام مث صخشل هتيب رجأ الجر نأ ول امك ؛هيلع يه ام ىلع ةراجإلا ىقبتف ءرجأتسملل
 لاح يف هتيب رجأ لجرلا اذه نأ :اذهو اذه نيب ةلئامملا هجوو «ةراجإلا نوخسفي ال ةثرولا

 كلمي نمز يف فوقوملا رجأ هيلع فوقوملا اذهو «هتومب ةراجإلا خسفنت ملف هريجأت كلمي
 .هتومب ةراجإلا خسفنت ملف هتعفنم

 يناثلا نطبلا نأل ؟خسفنت ةراجإلا نإف رّجؤملا تام اذإ هنإ :بهذملا وهو ءاملعلا ضعب لاقو

 درجمب فقولل مهقاقحتسا ىهتنا ءالؤهف «لوألا نطبلا نم ال ءاّسأر فقاولا نم ةعفنملا ىقلتي

 نوقلتي ةئرولا نإف «ءتام مث هكلم رجأ اذإ تيملا ةلأسم امأو «ءيش هيف مهل قبي ملو مهتوم

 نبا مالسإلا خيش اذه راتخاو ؛هكلم يف رح ثروملاو ءاّسأر ثّرَوُملا نم كلملا

 .ها .ةللك ةيميث



 ا ا 1# 2 17لبلل 2 عيبلا باتك

 ةََفْمَمْلا ٌضْعَب َراَصَو وِرََبَو هِرَْبو هِلَمَعِب ُهَعَرمْزا اّمَل َلوأْلا َعطْفْمْلا نإ مْ
 تالت رك ياخ وخل دولا رسل: نهر يب اهرعن راق وزر لفت
 :ٍلاَوْقأ َُتاَكث ِءاََقُقْل اَنْهَك ءىَلْوُأَو ٍرِجَأَتْسُمْلاَك مَرَتْحُم ّعْرَر ُهْعْرَر لب ؛ِهِعْرَز

 . يناثلا ٍةَعَْمَمِل لْثمْلا ُةَرْجَأ ِْيَلَعَو َعِردْرُمْلِل ٌعرَّرلا َنوُكَي ْنأ :اَهُدَحَ

 .ِهِعْرَر ىَلَع ُلّوأْلا ُهَمَمْنَأ اَم ِهْيَلَعَو ضألا ّبَرِل ٌعْرَّلا َنوُكَي ْنَأ :يِناَنلاَو

 .ِناَوُرْعَم ٍناَلْوَقْلا ِناَّذَهَو

 يِذَلا َرْهَو ءِناَويّدلا ُلْهَأ هب َمُكَح يِذَّلا َرُه ُثِلاَن ُلْوَق ٍةَلَأْسَمْلا ِهِذَه يِفَو
 دق َناَك ُهّنَِك ؛ٍلاَوْقأْلا ٌحَصأ َوْهَو َكِلَذ ٍريِظَن يِف ٍباََطَخْلا ُنْب ُرَمُع هب ىَضَق

 هب ّرَمَك َرَمُع ىلإ ُهَلِسْرُي ْنأ ُديُِي َنيِمِلْسْمْلل َلاَم ّيِرَعْشأْلا ىسوُم يبأ َدْنِع َعمت
 ُديِرَأ ُلاَم يِدْنِع ْنِكَلَو ءاَئْيَش اَمُكَيِطْعَأ ْنَأ ٌعيِطَتْسَأ ال يّنِإ :َلاَقَف َرَمُْع اَنْ

 ُلاَمْلاَو ءاَمْثْعَمَتْلا دك ٍناَنوُكَتَك ءِلاَمْلا لْثِم ُهوُظْعَأَو هب اَرجَنا ُهاَذُحَم هْيَلِإ ُهَلْمَح
 لُكأ :َلاَق َرَمُع ىلإ اَمِدَق اّمَلَف َدَعاَضي وهب اَيَرَتْشاَك هَل اَمُكِناَمَض َعَم ُهَدْنِع لَصَح

 ِتْيَب يِف ُهَلُك َحِئّرلا اَعَض :َلاَقَق ءال :اَلاَقَق ؟اَمُكَرَقَأ اَم لْثِم مُمّرَقَأ ٍرْشْعْلا

 امأ لاَملا اذه تعد ول كِيارأ : هللا ُدْيَبُع هل َلاَقَو .""”هلا دنع َتكَسف لاما

 ُناَمَصلاَو َنيِمِلْسُمْلِل ُحْئرلا ُنوُكَي فِيكَف :َلاَق ءىَلَب :َلاَقَف ؟ُهَئاَمَض اَنْيَلَع َناَك
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 للا ط١

 : يفلشللا وو اَههَنُي ةيراضم هلعشا : ةباكصلا هل َلاَقف 5" تفقَوَف

 .َكِلَذي ُرَمُع ٌلِوَعَك ءفضُلا َنيِِلْسُمْلِلَو حْئّرلا ُتضِي اَمَُ
 ةكييرلاب ةراضتلا ةلاشقا ىف ءاوقثلا اهقراكك ىلا ناونألا 2 نقر

 حبرلا لَه ِهِرْيغَو دّمْحأ ِبَهْذَم يِف ٍلاَوَقَأ َةَعَبْرَأ اًهيِف نإ ؛رْيَغْلا ٍلاَم نم اَهِرْيْغَو . هَ 00 م. 0 ٠ 2 ةمموت قم 0 2 ه5 2 28ه

 ؟ِةَبَراَضُمْلاَك اَمُهَنَْب هاَمِسَتْقَي وأ ؟لِياَعْل حئرلا وأ ؟ِلاَمْلا ِتْيِيِل

 .هيبأ عم هبدأ مظعل كلذو )١(

 . و سابع نبا لاق امك هللا باَتك َدْنِع اًفاَقَو َناَك» دقو (0) ش



 او مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت عم هع |

 | _"17 ةريي تح

 يف ِءاَهَقُمْلا نِم َدَمَتْعا نَم َدَمَتُئا ِهْيَلَعَو َرَمْع ُهَّلَعَف يِذَّلا ٌعِباّرلا اَذَهَو

 عملو لعل رافعا ِزاَوَج

 اَمُهُدَحَأ ٌُصَتْخَي الك ءاَذَه ِلَمَعَو اَذَه داعي لمع َءاَمَّنلا َّنِإَف ؛ُكْدَعْلا َوْهَو -

 را َدَّصلا مِهْيَلَع ُبجَت اَلَو «حّرلاب

 مما . ِةَبراَضَم ةَكِرَش ِنْيَكِرَتْشُم اَناَك ول اَمُك ءاَمُهَنُيَب ُحْبَرلا ُلَعْجُي

 َفَّرَصَتَو ِهِتْوَمِب ُلِماَعْلا ّمِلَع اَذإ َّمُث ِكِلاَمْلا ٍِتْوَمِب ٌةَبَراَضُمْلا ٌحِيَمْنَت 50“.

 . ٌبِصاَغ َوُهَف : ِةيِعْرَش ِةَياَلو اَلَو اًفْرُع وأ اَطْفَل ِكِلاَمْلا نإ الب

 ظَنَف ِكِلاَمْلِل َوُه لَم : ل ينو صال يلا يزن اعلفلا تلسخا كلر

 هَّنأِل هب ٍناََّدَصَتَي وأ ؟َناَمَّصلا ِهْيَلَع َّنَأِل طَقَم ٍلِماَعْلِ وأ ؟ناتغألا ٍءاَمَتَك

 ؟اًمُهَنيَن ْنْوُكَي وأ ؟ٌثيِبَح

 , يري ام ءاَمُهَتْيَب َحْبَرلا َّنَأ َوُْهَو «ُعِباَّرلا اًهُحَصْأ :لاَوْكَأ ٍةَعَبْرَأ ىَلَع

 اًميِف هو ِباََطَخْلا ُنْب ُرَمُع َنيِنِمْؤُمْلا ٌريِمُأ َّمَكَح اَذَهِبَو قلنا لام ف فقل

 ِهْيَلَعَو «ةَبَراَضُم ُهَلَعَجَف ٍقاَقْحَتْسا ِرْيَعِب هيف اوُرَجَتاَق ٍلاَمْلا 0

 اَذَه ِنَدَب ٍةَعَمْنَم نم ٌلِصاَح ٌءاَمَت َحْبّرلا َّنأِل ؛هةَبَراَضُمْلا ِباَب» ين ُهاَهَقُمْلا َدَمَتْع

 [ما/ /8:] .ِنْيَلْضَأ نم ِثداَحْلا ِءاَمَّنلا ٍرِئاَسَك اَمُهّنيَب َناَكَف ءاَذَه ِلاَمَو

 َدَحْأَو ِهِدِلاَو ىَلِإ اَهَعَفَدَك ءٌماَرَح ْمِهاَرَ ُهَعَم ٍلُجَر نَع :ُهْك َليْسَو [؟ة]

 0 قفل هله ةوفي انيع اهني َقَرعْشاَو ع ل

 ؟ماَرَح ّيِه لَه ءاَهَّلَمْعَتْساَو (« ضر أ ٌعُيَر امِإَو «ِمنَعْلاَو ٍليإْلا
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 ٍلَدْبَمْلا مك ِلَدَبْلا مكُحَم ِهِرْدَقِب اًضَرِع ماَرَحْلا نَع ّضاّتْغا ىَتَم :َباَجْأَق

0 

 ا ل
 هم سمس

 ٍلِاَعْلا فتم ٍةَعَفْنَم َنْيَبَو ٍلاَمْلا ِةَعَفْنَم َنْيَب دامت َمَسْقِي َن ْنَأ ٍلاَوْقَأْلا لَدْعَأَو ءِءاَمَلُعْلا َنْيَ



 راحل عيبلا باتك

 هْنِم َرَجَّنا يِذَّلا ٍلاَمْلا يِف هيض ِباَطَحْلا ُنْب ُرَمُع َلَعَف امك ِِةَبَراَصُمْلا ِةَلِزْنَمب
 .لاَمْلا تْيَب نم هدالؤأ

 [ارم 0: .لضألا عيب اذإ ِنْيَلْضَأ َنْبب ِءاَمَن َلُك اَكَمَو

 وه :ليقف :هيف ةراجتلا يف هكلام نذأي مل لام نم لصاحلا حبرلا ةسنلأ

 .نايعألا ءامنك ؛طقف كلاملل

 .نامضلا هيلع نأل ؛طقف لماعلل :ليقو

 وهو «ةربخلا لهأ ةفرعم بسحب نيعفنلا ردق ىلع امهنيب نوكي :ليقو

 هجو ريغ يف هب رجتي نأ الإ ؛هْ# باطخلا نب رمع مكح هبو ءامهحصأ

 الب حبرلا نامستقي انهف هريغ لام هنأ نيبتيف هسفن لام هنأ دقتعي نأ لثم ناودعلا

 . بير

 ريغلا لام هنأب اًملاع ناك اذإ هنأ :'"”رخآ عضوم يف سابعلا وبأ ركذو

 اًببس نوكي الف مرحم لعفب لصح هنأل ؛اًئيش هيطعي ال نم لوق هجوتي انهف

 . ةحابولل

 .ةمسقلاب ٍلئنيح هل حيبأو ةبوتلاب هللا قح طقس :بات اذإف

 .رظن هلح يفف :بتي مل اذإ امأف

 نأ ديصلاك الام هب بسكو سرفك اًئيش بصغ اذإ اميف هجوتملا كلذكو

 ةعفنم موقت نأب ؛امهعفن ردق ىلع ةبادلا كلامو بصاغلا نيب بوسكملا لعجي

 5١/5[ كردتسملا] . امهنيب ديصلا مسقي مث سرفلا ةعفنمو بكارلا

 ه2

 .ةلأسملا يف نالوق هل نوكيف :هل اًيأر ناك هنأ حص نإف ءعضوملا اذه ىلع فقأ مل )١(



 لك تيل او يا سل ااا 7ا

 (ٍةَراَإْلا ُباَب)
 رهظأ يف دحاو دقع يف ةراجإلاو عيبلا ''”[نيب ُعْمَجْلا] زرجي +

 [4ه/64 كردتسملا] ."”ههيلوق

 هيلع رجؤتسا ام فلتف رذع الب هلمع همزلي ام ريجألا كرت اذإ 75854]

 [50/8 كردتسملا] . هنمض

 ُحيِحّصلا َوُه َنيِنِس َةّدِع ٌرَجَسَو ٌضْرَأ اًهيِف يتلا ِنيِتاَسَبْلا ُناَمَض موك
 000 .ُهُرْيَغَو ٍليِقَع ُنْبا ُراَمْخا يِْلا

 امسي لب ِدَْعْلا كلُ ال رب ألا َّنَأ ِهَرْيَغَو َةَنبَِح ىبأ ُبَهْذَمم
 .ِتْوَمْلاِب ٌحِيَقنت َةَراَجِإْلا َّنِإ :َلاَق اَذَهِلَو ءاَئيَسَق اًْيَش اَّلِإ ةَبلاطُمْلا ُكَلْمُت اَلَو

 َنْيَعْلا ملَس اد اَذِإ ٌةَبَلاَطُمْلا ُكَلْمَتَو ٍدْمَعْلاِب ُكَلْمُت :اَلاَق نِإَو دّمْحَأَو َيِعِفاَشلاَو
 مه ل 0 و ه4. رد 2.

 0 ايس هي 000

7 
 002 ا

 اًدِإَف ءِلَجَأْلا ّلَحَم َدْنِع 5 ل 5 لع ا ل 5 َعاَرْي اَلَو

 ءاَفيِتْسا ٍريخَأَت َّم اًرَخَوُم اَّلِإ ْبِجَي ْمَل يِذَّلا َلَجَأْلا َلَجَعَتَو اًئِماَض ُتِراَوْلا تّلَح

 .ٍلْدَعْلِل اًفِلاَخُم ُهَل ُهَل اَمْلظ اَذَه َناَك ةَعَفْتَمْلا نِم ِهّمَح

 ؛ اَهّلُك ٍةَرْخألا ُليِجْعَت ِرِظاَّنلِل َسْيَل انُهَك :ُهَوْحَنَو اَقْقَو ُرَجَوُمْلا ناك اًذإ اّمأَو

 اَمَّنِإَو ."0اَهَكِلْمَي ْمَل اذ َةَلَبْقَتْسُمْلا َمِفاَنَمْلا َّنأَل ٍءْرَجَت ْمَل َكِلَذ طَرَش ول لَ

 .("؟914/5) بقاضتالا نع نيقرتتملا نيباع قفز

 .(771/5) فاصنإلا . اًمهيِف حَص ٍدِح ٍاَو ِنَمَك :يِنْعَي (0)
 . ٍةئامب ىرخأ ٍراَ ىنكسو اًراد ىرتش أ ول : هلاثم

 :كلذل ةرصاعملا ةلثمألا نمو فوم ال ةنإف دحاو ءيش ىلع ةراجإلاو عيبلا ناك ول امأ

 نم ريثكلا ّنأل ؛ةراجإ سيلو «طيسقت عيب ةقيقحلا يف وهو «كيلمتلاب ةيهتنملا ةراجإلا

 .ةراجإلا ةرتف يف ةيقيقحلا ةراجإلا ماكحأ قّيطت ال تاكرشلا

 دقو «ىنعملا يف ىنغي نيتفوقعملا نيب ام فذحو ءاهكلمي مل ذئنيح ةلبقتسملا عفانملا :يأ 5

 . حضوأ نوكي



 ا عيبلا باتك
 ف

 ٍةَراَمِع ىَلِإ ٍةَجاَح ٍرْيَغ نم ُْتْلَجَسعَت اًذإَ ءِلّبْقَتْسُمْلا يم تلعب اماهلرلا كل

 [لوذ  ا١هدر/] ناله وُقْؤَمْلا ُةقِحَتْسَي , ْمَل اَمِل اًذْخَأ َكِلَّذ َناَك

 ٍريِهاَمَج َدْنِع ٍرِجَأَتْسُمْلا ِتْوَم ِدّرَجْمِي ِةَراَجإلا غضك رجولي نت قفا
 1 22ه 8 2 4 دمع5 َ 000 هد 0 - 20000 00 ٠

 نم ىفوتستو هتومب لحن ِرِجَتْسُمْلا ىلع ةرجآلا نإ :لاق نم مُهْنِم نحل ءءاَملَعْلا

 2 2و كو
 .ةوراجإلا تخلل ُةكِرَت ُهَل نكي ْمَل ْنِإَك ءوِتكِرَت

 ظَمْحَي ِنيِمَض وأ نْهَرِ ل و اذ ةدمخلا جتا :َلوُقَي نَم مهند

 [1ها/ 1 وعلا هلأ ةذهو تكلا اهو ناك هك ةلوقو ل ؛ةَرْجَأْلا

 ْنأ مِلْسْمِل لِحَي اَل» :َلاَك هنأ هك َيِنلا نع (نيكسطلا» يت 14

 جي مل ُهَرْجؤيل ٍصخَش ىلإ َنَكَر د ْرْجَوُمْلا َناَك اَذَِف .' ''يرخأ ٍمْوَس ىَلع َموُمَي
 َكِلَّذ َلَعَف نَمَك ؟اًرِوَتْسُم ِناَكَمْلا يِف اَنِكاَس َناَك اَذِإ فْيَكَف :ِْيَلَع ُةداّيرلا ِوِرْيَ

 لكل - 150/0 .َريِزْعَنلا عسا

 ؟ِءوُس َلُجَر هِراَوِجِب اًراَد َرَجأَتْسا ٍلُجَر نَع : َليْسَو ا؟دكذ]

 مل اّذَِو راَقَعْلا يِف ٌبْيع 0 ّبذَع اَذَه لِ َرِكذ اَم ام ىَلَع ُرْمَأْلا َناَك اَذِإ :َباَجَأَك

 نيج نم هيلع ةرخأ اََو ةراجإلا َحَسْي نأ هلق نيعلا لاخت ُرجَأَتُْمْلا هب ْمَلْعَي

 [ 1 .ْخْسَمْلا

 : لْثِمْلا نم رّثكأ ةَرْجَأب هَتوُناَح ُهْنِم َيِرَتْكَي نأ ىَلَع َةَرْشَع ُهَضَرَكَأ اَذِإ 54 »0 - هع 01 ود خلا وو را مقري 5 3 هس يب بع
 0 َكِلَذ َناَك ٍِطْرَش ِرْيَغ نِم اَمُهَْ رك ول لب ؛َنيِمِلْسُمْلا ٍقاَقَئاِب اَذَه ْرجَي ْمَل

 :َلاَق ُّنَأ هلك يللا نَع حيحّصلا يِف َتَبَ 3 ؟ ات ءِءاَمَلعْلا ركمأ َدْنِع ُهْنَع ُهْنَع اًيهْنَم
 و

0 20 

 : اَم ٌعْيَب اَلَو ءْنَمْضُي مل اَم تو مر

 .ٌحيِحَص ٌثيِدَح دح #6110 ٌُيِذِمْرُتلا َلاَق . كَدْنِع

 َتْيَكَك ءِضْرَقْلا ٍلْجَأِل ْيَْلا يف هيِباَحُي هن ؛ُهَضرْفُيَو ُهَعيِبَي ْنَأ هلك ىَهْنَق

 )١( ملسمو ةةفففف) يراخبلا هاور )ى١ة١(.
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 فا لك رعاسإلا يش للشوي ةيلف دوو ٠ سلا

 اًرِسْعُم ُميِرَمْلا َناَك نإَو ُهَدْنِع َسْيَلَو ؟ُهيباَحُيَو ٌرِجَأَتْسَي ْنَأ ٍضْرَقْلا َعَم ُهَطَراَش اذ
 1 ماما

 هل .ٍةَرَسْيَم ىلإ َرِظْنأ
 نودي َرَجأَتْسا ىَّنَح ُهّرْعَو ِرْجَوُمْلا ىَلَع َسْلَد دق ٌر 0 َناَك اَذإ 75م45]

 عادم . ٍلْدِمْلا 0 ةيلالي نأ ُهلُك : هلو ثرايلا ني دي ال امم لْمْلا ٍةَمِيِق

 اَلْوَم َةّيِعْرَشلا ٍةَراَجإْلا يف مُهَل َء هش ذر اهم

 خابَط ىَلِإ ةَماَعَط لك ول ىلع ح ةَراَجإ ُسماَتْلا ا ُدَحَأ

 رآ طاغي ِجاَسَن وأ قّرجأْلاب ُلِسْعَي ٍلاَسَغ ىَلِإ ُهَباَيِث وأ ةّرجألاب خياط

 ؛َرْخأ َنوَُِتْسَي :ةرجألاب َنوُعتَْي مُهْنَ مُهّناَ تع ةوزلا ٍعانُصلا 5 مُهَوْحَ
 ٌةَداَعْلا تَرَج اَمَك ٌةَباَد 9 ةئيفَ تبتكر ذأ اًماَمَح لحد ول َكِلَذَكَو :لْئمْلا

 . لْثمْلا ةَرْجَأ ُِحَتْسَي ُهنِإَف ءيِرَكْلل ِةدَعُمْلا ٍبِكاَرمْلاَو ٌباَوّدلا ىَلَع بوُكلاب
 يِف َكِلُذ لْئِم َليِق اَمَك ءَكِلَذ يِف ٍةَمّصلا نِم ّدُب دب ال هنأ :يِناثلا لوقلاو كم وي 55 2 تل 1٠6

 ]9٠/ 16 -١56[ ,©90 يبل

 أ َةَنَس ٍفْرْعْلا يِف يِضَتْقَي هي يِذَّلا اًَلظُم ٍةَراَجِإْلا 0 ٍنْذإْلا ُدَّرَجُم 7

 نيثالث :يأ] ليوا كَمْ هذه يف نذل ُهِْم ٌمَهْفُي ال :كيو رخت وأ ٍنْيَتَنَس

 [ . ِهِدَرَجمِب ةَراَجِإْلا حِصَن الق [ةنس

 هَربخَأ دق َنوُكَي ْنَأ لْثِم ٍ؛ِرْجْوُمْلا ىَلَع َسْلَد دق ُرِجْأَتْسُمْلا َناَك اَذِإ /5854]
 .ٍةَراَجإْلا ُحْسَق 2 ِرْجَوُمْلِلَف :َكِلَذَك ُرْمأْلا نكي ْمّلَو ُهَتَميِف صني اَم ُهْنَع

 ُبدَّلُظ َكاَنُه ُهَّل َناَكَو ,©"ةدجأقْسَي نَم كانه سله ُهَرَبْخَأ ْنِإ َكِلَذَكَو
 لالا 1 .َكِلَّذ ُلاَكْمَأَو

 1 + ِهْيَلَع يذلا [َاَطاَعُمْلا ِعْيَب زاَوَج يلا ركنا رداع كدت

 [1الال ار . مْوَيْلا ىلإو ْنِهّين ِدْوَع نم نيِمِلْسُمْلا ّلَمَع ِهْيَلَعَو ٠ ِةَمِيَأْلا

 .نيققحملا نم هريغو خيشلا هل رصتنا يذلا وهو ؛لوألا لوقلا حجارلاو )١(

 .ترسخ انرجؤُت مل نإف «نحن الإ رجأتسيس دحأ انه سيل هنأب ٌرِجْوُمْلا ربخُي :ينعي (؟)



 معدح عيبلا باتك
 لجح 51904 يسبب سس || ليتل

 ٍةكِرَشلِل ْيِصَوْلا ُهَرْجَأَك ِكْلِم يف ٌبيِصَن مُهَّل ماَتيَأ نع :هل َلِئْسَو [ةدكت ]
 ؟مكحْلا اَمَك ءِلْئِمْلا ٍةَمِق ٍنوُدب َنيِنِس ِث 1ث هدم

 ىَلَع ُهَنْوَف اَمِل اًئياَض َناَك لْثِمْلا ِةَرْجَأ نوُدِب ُِصَوْلا ُهّرُجَأ ىَتَم :َباَجَأَ
 يف ٌةَحِسَفنُم ُةللاَب يِه لب ؛ِهِدْشُر َدْعَب ميل ةَمزال ٌةَراَجْلا نكت ْمَلَو ءٍيتَلا
 اكسل نأكل : ِرَخآلا يِفَو ِءاَمَلُعْلا يَلْوَق ٍدَحأ

 هَبُمَصَي نأ ُهَل َناَك : ئِصَوْلا ُهَلَعَف اَم ميرخت ْمَلَْي مَ ُرِجأَتْسُمْلا ناك نإ م
 هل ُناَمّصلا ٌرَقَتْسا مِلَع نِإَو ُهَئاَمَض ْمِرَتلَي

 ين ُعُلَْي هنأ ُِصَوْلا ُمَلْعَي يلا ََدمْلا هِذَه لثِم ؛لْئِمْلا ٍةَرجَأِب ُهَرْجأ ول لب
 [141 1 .َحْسَمْلا ميِيلِل َنوُرُوَجُي ِءاَملعْلا ُرثْكأك : ايان

 ُذُحَأَي وأ وَرْجَأ اب َنماّنلا ُلّقْنَي :ٌلَضُفَأ اَمِيَأ :ِةَباَد نَع :َليْسَ كدكا]
 يناح ممم

 ؟اهب قدََتيَو ةَرْجَأْلا

 َكِلاَتُمَو َءاَِنْغَأ اوثاك نِإَو ءْلَضُمَأ مُهَل ُهُكْرَتَف َءاَرَقُق اوُناَك ْنِإ :َتاَجأَت
 1/6 .لَضْفَأ جاتخُمْلا لجأل ُهَذَْأَك ٌجاَتْحُم يب ل ه6

 اَمَلْظُم اًَدِحاَو اًماَع اَمُرِجْأَتْسَي ٍسيِماَوَجْلا ٍةَراَجِإ 0 : هنآك َلْيْسَو

 ؟َكِلَّذِل اَهّلِوْعَتْسَيَو اهبل ُهْضَرْعَو

 . ِظْفَللا ِدّرَجُْمي ال اَهِيِناَعَم اَهيِف ُرْبتْعُي اَمّنِإ َدوُقُعْلا نأ ٌحيِحَّصلا :باجأف

 ةَلاَّدلا هي ةيِعْرّشلا ةَلِدَأْلا َّنَِف ؛ةَرِئاَج اَهْنَع َلوُؤْسَمْلا َةَراَجِإْلا َّنأ :ُباَوَّصلاَو

 يِفْنَي اَم ام ِةّلِدَأْلا نِم َسْيَلَو َةَراَجإْلا و ِهْذَه ُلَواَتَتَت 0 اًهِضَوِعِب ِزاَوَجْلا ىلَع

 ُهَنِإَف ءٌَدِساَف ُماَلَك ِساّيِقْلا فال ىَلَع ٍرْفّظلا َةَراَجإ َّنِإ :ٍِلِئاَقْلا َلْوَق َنِإَك ؛َكِلَذ
 َلاَق اَمَك ٌهَراَجإْلا و ِهْذه ال انَيَعيِرَش يف اَهْيَلَع ّن ْصوُْصْنَم راج و هللا باتِك يف ضل

 فني كل رولؤلا لكوط :َلاَكَو [> :قالطلا «نشَيوجُ َنْهْواَم ٍَل َنْمَسْيأ ني :ىَلاعَت
 "ندر 0 ؟ فورحملاب نمجوسكو

 . اًهِزاَوج ىَلَع اّلَد آلا ٌءاَمْجِإَو ُةّنّسلاَو

3 
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 |[ 7 نك كلا ف منو كف فال رج ل ل مح ببتحمتتل ا

 رِئاَس يف َسْيَلَو ءَرَخآ صن ُساَيِق اَهَضَراَع ول :ِساَِقْلِل ةَفِلاحُم 00 منَ
 .وهْذَه ضِقاَني اَم صوُصنلا

 وهيل :نايغألا َنَو د ِعِفاَنَمْلا ىَلَع ُنوُكَت اَمّنإ ُةَراَجِإْلا :لئاقلا ُْوَكَو

 - ُهَنَلاَق انك وم اَمّنِإَو ءٍةّمِئَأْلا اَلَو ٍةَباَحَّصلا اَلَو ِهِلوُسَرِل اَلَو هلل اّلْوَف

 نِم ٌةَمِئاَط ُهَْل

 لب ؛ كنق عن لا يللا | ُنوُكَت ال َةَراَجِإْلا نأ ْمُلَسُن ال :ِءاَلْؤَهِل ُلاَقُيَ

 ِءايِمَك ؛نْيَعْلا ِءاَقَب ّعَم عم ةذتب كَلْكَنُيَو ُتْدْحَيَو ُدُدَجَعَي ام ىلَع ُنوُكَت ةَراَجإلا

 د ل ءَكِلَذ رْيَغَو رثبلا
 و ذأ و ٍءْيَش 15 ؟اًنْيَع وأ َةَعَقْنَم ٌةَتِياَقْلا تناك ٌءاَوَس ءءعيَش َدْعَب اًكيَس هثدياق ٌتّدُحَت امو هم ا مسو وعم < 2

 . عباتلا ِءاّمْلاَو نَبْللاَو

 َدَب فَلَحَتْسُيَو ُتدْحَي اَمِي ٌءاَمِْناِلا ُنوُكَي اّمَع َوُهَو «ةَيِراَعْلا َكِيَّذَكَو
 ُبَرْشَي َةَقاَنلا ُهَحَنَم ا : | َحَنَمَو ؛ةلشتلا ئَرغاو رولا رف لاقي سهم م 2 َةَكاَنْل 0010 0-2 مه: 80 2

 اًرْهَظ ُهَرِقْفُي نأ ّلْثِم َوْهَو ءاَمُدُرَي مث اَه دمت لكي ةلخت ةاَرْغَأ وأ اهي م اَهَتَبَل
 وشرس 22 مودم
 .هدري مث هبكري

 اَهَتَبَل ُبَرْشَي ٍةاَش وأ هِوَرَقَب وأ ءٍوَقاَن 0 ءِرْيط وأ ٍقَأْرَمْلا ُءاَرْكإ َكَِذَكَو

 . ةمولعت هدم اقره بكري هاذ نوكي نأ لْثِم قوق 4 ةمولُتم هلم

 ٌرِجْأَتْسُمْلا ُكِلْمَي ٍةَعَمْنَمْلا يِف ِةَداَعْلا ُرْيَمَت ناك :َكِلَذ يف ُةَداَعْلا تَرّيعَت اّذِإَو

 .ّشرألا اَمِإَو َحْسَمْلا اَمإ

 ُنْب ُرَمُع َلَعَ امك َنْيَلْوَح وأ اَلْوَح اَهّلِمْعَتْسَي ٌةَقيِدَح ُهاَرْكأ اَذِإ َكِلَذَكَو
 هب ىَضَقَو َلاَمْل 0 م ع ا

 .ِهْيَلَع َناَك اَنْيَد

 َوُمَو ةَراَجِإ َوُهَك ٌباَوّدلا ِهِذَه ىَلَع ٌموُقَي يِذّلا َوُه ٌرِجَأتْسُمْلا ناك اَذِإَو
 . رْثْطلا ٍةَراَجِإ نِم ِزاَوَجْلاِب ىَلْوأ



 2 سرع | عيبلا باتك
- 

 تلاطو امو زو اًييقَْيَو اًهَملْعَي يَِلا ّوُه ِةَيِش ِةيِشاَمْلا ٌبَحاَص َّناَك اَذِإ اكو

 .ِرفطلا ٍةَراَجإ ُلْثِم َوُهَك هَل اَلاَحِس ُْعِضْرُت اَهَرَجَأتْسا دَقَو اهبل الإ ُفِرعَ ال نبل
 ال ءِّلْظُمْلا عاَضّرِلِل ِرّْظلا ةَراَجِإ ُهِبْشُي َوُهَك َوُه َنَبَللا َذُْحَأَيِل َناَك اَذِإَو

 . يظل ٌغاَر َّوَهَو ٌةَراَجِإ مسيو اَعْيَب ىَمَسُي دق اَذَعَو ءنّيَعُم ٍلْفِط عاضْرإل

 ةا ريوس

 . موُدْعَم ْعِيِب وه :لبق اّذِإَو

 عمر

 لب ؛ ؛موُدْعَم ّلُك عْبَب نَع ىَهْنَي اَم عشا ٍلوْصَأ يف َسِيَلَو «ْمع :ليِق
 وجي انك هع َروَجَي م ةعيب ل جاَتحي يلا موُدعَمْلا

 انا 00 ل دلك عع ذل َنِإَف ؛اًهِجاَلَص ٌوُدُب َدْعَب ِةَرَمّنلا ُّعْيب

 .ِدْقَعْلا يِف 9526 دَقَو ةَموُدْعَم ُدْعَب ُنَلْخُت يتلا ءاَرْجَأْلا َّنأ َمَم ءُةَنَسلا ع
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 نأ دن هلو: فاعلم روج َدْنِم هواري داو نمخألا ا

 ل01 .ُحْسَمْلا ُهَل ُهَلْف ِةَمّصلا ٍفاّلْخب ُهَدَجَو ْنِإَف لا ةيملا هل تضوُي

 :اًذَكب ٌةّيقوأ ُهْنِم صَقَن اَمّلُك :َلاَكَو ُهُدِقوُي نَمِل ُءاَطْعَأ اذ ٌعْمْ 0-5
 َمِزاّللا عيل َنِإَف ؛ مالا محلا باي اَلَو ِتاَراَجإْلا باب نِم اَذَه نس «ٌزْياَج

 ول امك ٌةَمِزاَل الة زياجب ٌةَصَواَعُم اَنَع لب ؛اًموُلعَم هيف : عيملا َنوُكَي نأ ْدب ال ال

 يف ٌرْئاَج اَذَه َنِإَف ءالَجأ ْتَْقَوُي ُمَلَو مَمْرِدِب مْوَي لك ٍراّدلا ِهِذَه يِف ْنُكْسَأ :َلاَق

 ىَلَع ٍفالثإلا يف ّنْذِإ َرْمَو «عِفاَنَمْلا يف ٍةَلَأْسَمْلا ِهِذَه ٌريِظَن ناّيغألا ُةَلَأْسَمَ

 [9١و5- 9١ه“ . ضّرَعب عاَمتْناِلا ِهْجَو

 : ضْألا ُبَر َلاَكَو «َةَيِراَعْلا ٍتيرطب َعَرّز اَمّنِإ ُهّنأ ٌعرَدْرُمْلا ىَعّدا ول 75م1 ]

 ُكِلاَم : ةكفألا هتلغ شن امك ٍضْرَأْلا ب َر ُلْوَك ُلْوَقْلاَق ةَراَجِإْلا قيرطب لب

 . ْمُهَرْيَغَو ُىَعْف ُيِحِفاَشلاَو َدَمَحَأَو هع رمد
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 ةذف لؤفلا نأ ءنفزألا ةلاشم ىف ةرهتسلايككع ىذلا تاوضلاق

 .ةَروُصلا ِهِذَه يف ةَرْجَأْلا َةَبَلاَطُمْلا ٌقِحَتْسَيَك ؛ِكِلاَمْلا
 0 ؟اَمُهْنِم ٌلكأْلاِب وأ ءِلْثمْلا ِةَرْجَأب وأ ءاَماَعَدا يتلا ِةَرْجَأْلاِب ُبِلاَطُي لَه ْنِكَل

8 
 2 م

 16١[ 5495 /] . ِهِرْيَغَو "ا ِبَمْذَم يف ٍلاَوْقَأ ِةَناَلَث ىَلَع

 ه2

 (ةراجإلا طورش)
 20ه ةكرب ضفاف ءامو ةذما ةانق ءاه ةزاجإ زوجي خا

 [491/4 كردتسملا]

 [49/4 كردتسملا] .زاوجلا لمتحي مشلل ةحافت رجأتسا ول /548؟]

 ةدم يف رجأتسملا ريغ نم ةرجؤملا نيعلا ةراجإ رجؤملل زوجي /5465]
 رجأتسملا نم ةرجألا ءافيتسا يف كلاملا ماقم يناثلا رجأتسملا موقيو «ةراجإلا

 [45/4 كردتسملا] .لوألا

 ةرجألا لثمب هماقم موقي نمل ةرجؤملا نيعلا ةراجإ رجأتسملل زوجي خده |

 .يعفاشلاو دمحأ بهذم رهاظ وهو «ةدايزو

 الأ وأ هسفنب الإ ةعفنملا يفوتسي الأ رجأتسملا ىلع رجؤملا طرش نإف

 بهذملا سايقف :سابعلا وبأ لاق :ديز نم اهرجؤي ال وأ لدعل الإ اهرجؤي

 .ةحيحص طورش اهنأ هارأ اميف
 ةدارإ وأ لام فلت وأ ضرمل هسفنب ءافيتسالا رجأتسملا ىلع رذعت ول نكل

 .ةعفنملا ميلست رذعت ول امك «خسفلا هل تبثي نأ يغبنيف :كلذ وحنو رفس

 5٠[ 44/4 كردتسملا]

 نيتنسك فرعلا لب ةليوط ةدم ةراجإلا يف قلطي نأ ليكولل سيل /863]

 )١( تارايتخالا نم بيوصتلاو «(هايأر) :لصألا يف )571(.



 2 مريس | عيبلا باتك

 ىلع لدي ظفلب ىتأ وأ هيلع فوقوملل رظنلا نأ فقاولا طرش اذإو .امهوحنو

 نادمح نبا هركذ ام ىلعو .رئظلا ةراجإك هتراجإ نأ انباحصأ ضعب ىتفأف كلذ

 5٠/4[ كردتسملا] .هبشألا وهو كلذك سيل

 يف يناثلا نطبلا ىلإ فقولا لقتنا اذإ لوألا نطبلا ةراجإ خسفنت هه ]

 .نيهجولا حصأ

 يف كلذب عجر رجؤملا اهضبق ناك نإ :ُهنَأك نيدلا يقت خيشلا لاقو

 5٠[ /4 كردتسملا] . هتكرت

 هنأل ؛هيلع فوقوملل ةرجألا فلس زوجي ال هنأ اَلوأ هجوتي يذلا ههه ]

 ال ام ضبق مهل فيلستلاف ءاهيلع ةرجألا الو ةلبقتسملا ةعفنملا قحتسي ال

 .كلاملا فالخب «.هنوقحتسي

 هل نكي مل هنأل ؛رجأتسملا ةرجألاب اوبلاطي نأ يناثلا نطبللف :اذه ىلعو

 [01/4 كردتسملا] .رظانلا اوبلاطي نأ مهلو .فيلستلا

 .ذخأيل جحي نأ ال ءجحيل هريغ نع جاحلا ذخأي نأ بحتسملا 9

 .جحيل ذخأي :رعاشملا ةيؤر وأ تيملا ةمذ ءاربإ بحأ نمف

 .حلاص لمع ىلع ذخأ قزر لك هلثمو

 .هسكعو «ةليسو ايندلاو «ّنيدلا دصقي نم نيب قرفف

 .قالخ نم ةرخآلا يف هل سيل هسكع نأ هبشألاف

 اهعاقيإ زوُجي له ةبرقلا لهأ نم نوكي نأ اهلعاف صتخي ىتلا لامعألاو

 ايل هر اعنإلا 17 قب ل دلو دوك ال هانا جفا ؟رالا ةطن ريغ ناك
 لمعلا نم لبقي ال ىلاعت هللاو «تاينلاب لامعألا»و «ةبرق ريغ عقت ضوعلاب اهنأل
 تايجوتسي ديرأ امال

 )١( لئاسملا عماج نم بيوصتلاو ء(زجي) :لصألا يف )9/*17(.



 ُهْنََك مالسإلا خيش لئاسرو 8قواتف بيرقت ا

 زوجت :لاقو «ةبرقلا هجو ريغ ىلع اهعاقيإ زّوج ةراجإلا زّوج نمو

 .رجأتسملا عفن نم اهيف امل اهيلع ةراجإلا

 ىلع ةناعإلل قزر لب ؛ةرجأو اًضوع سيلف لاملا تيب نم ذخؤي ام امأو

 . ةعاطلا

 «ةعاطلا ىلع ةنوعنلل قزر وهف هذخأي امو «بيثأ هلل مهنم لمع نمف

 «كلذك روذنملاو .ءكلذك هب ىصوملاو ربلا لامعأ ىلع فوقوملا لاملا كلذكو

 .ةصاخلا ةلاعجلاو ةراجإلا يف لعجلاو ةرجألاك سيل

 :لاق ؟ءاركب تيملا لسغي لجرلا نع هللا دبع ابأ تلأس :بلاط وبأ لاق

 .ءوس بسك اذه :لاق .ريقف انأ :لوقي :تلق .كلذ مظعتساو !؟ءاركب

 ثروي كلذب بسكتلاو ءربلا لامعأ نم ىتوملا ليسغت نأ :اذه هجوو

 [57/4 كردتسملا] .راكتحالا هبشيف نيملسملا توم ينمت

 ناكمإ دنع هنع يهُن امم وه :اهب بسكتي ةعانص ةماجحلا ذاختا /581.]

 نكل ."'”اهب ءانتعالاو تاساجنلا ةرشابم ةرثك ىلإ يضفي هنإف ؛هنع ءانغتسالا

 .هقحتسا ضوعلاب لمعلا كلذ لمع اذإ

 ةلأسم الإ هنع هينغي ام هل سيل بسكلا اذه ىلع اًجاتحم لجرلا ناك اذإو

 ةءاند هيف بسك :فلسلا ضعب لاق امك «سانلا ةلأسم نم هل ريخ وهف سانلا

 [5» ه1 /4 كردتسملا] .سانلا ةلأسم نم ريخ

 زاج ناسنإلا دنع ةقث بطلاب اًريبخ ينارصنلا وأ يدوهيلا ناك اذإ

 رجأتسا دقو ءهلماعي نأو لاملا هعدوي نأ هل زوجي امك ءهّبطتسي نأ هل

 ىلإ ةيادهلاب اًرهام اًئيرخ اًيداه ناكو رجاه امل اًئرشم الجر للك هللا لوسر

 .هلامو هسفن ىلع هنمتئاو ةنيدملا ىلإ ةكم نم قيرطلا

 دحاو ريغ ىكحو «ءاملعلا ريهامج هيلإ بهذ امك «يمدآلا مد ةساجنب لوقلا ىلع اذه )١(

 .هيلع عامجإلا
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 .كلذ هلف اًرفاك الإ دجي مل اذإ امأو «ىلوأ وهف اًملسم اًبيبط دجو اذإو

 [0 /4 كردتسملا] .اًنسح ناك نسحأ يه يتلاب هبطاخ اذإو

 مكح امهمزل رهش لخد املكو ءمهردب رهش لك هاركأ نإو م5437]
 نأ :رهش لك يضقت دنع خسفلا امهنم دحاو لكلو :هلوق رهاظ .ةراجإلا

 حراشلاو باطخلا يبأ رايتخا وهو ؛''”يناثلا رهشلا لوخد لبق نوكي خسفلا

 .هنأكك نيدلا يقت خيشلاو

 .ةلهألاب اهرئاسو «ددعلاب اًرهش ىفوتسا :ةنس رهش ءانثأ يف هرجأ نإو

 .ددعلاب عيمجلا يفوتسي هنعو

 .ةعاسلا كلت لثم ىلإ ُهنَدك نيدلا يقت خيشلا دنعو

 لمك اًمات ناك نإف ءهناصقنو همامت بسحب لوألا رهشلا ربتعي امنإ :لاقو

 [54 07/4 كردتسملا] .اًصقان لمك اًصقان ناك نإو ءاّمات

 :هل لاقو اًراد وأ اًبوث لاّلد ىلإ عفد اذإ :قيلعتلا يف يضاقلا لاق /5835]

 بحاص كلذ فرعو «نيرتشم ةعامج ىلع كلذ ضرعو ىضمف ءاذه عب
 نم وأ يرتشملا كلذ نم وه اهعاب مث ةعلسلا ذخأو «عيبلا نم عنتماف ؛ عيبملا

 دقعلا ةلباقم يف اهلعج امنإ ةرجألا 18 ؛عيبملل لالدلا ةرجأ همزلت مل :هريغ

 كلذ لصحي ملو

 هذهو «لمع ام ردقب ةرجألا نم قحتسي نأ بجاولا :سابعلا وبأ لاق

 [55/5 كردتسملا] . تاللاعجلا لئاسم نم

 وأ هاوس نودجي ال ناسنإ تيب يف نكسلا ىلإ سان رطضا ول 5

 هلذب بجو :عفانملا نم كلذ ريغل وأ نحطلل ىحر وأ كولمم ناخ يف لوزنلا

 ءرهشلا لوأ يف روفلا ىلع رهش لك ءاهتنا بقع خسفلا رجأتسملاو رجؤملا نم دحاو لكلف )١(

 مل يناثلا دقعلا نأل ؛ةقيقحلا ىلع خسفب سيلو ءرخآلا رهشلا يف ةراجإلا تخسف :لوقي نأب
 . (ةهواب /") عانقلا فاشك .حرشلاو ينغملا يف هلاق تبثي



 ُهْذَأك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت بع

 .بهذملا رهاظ وهو ءاّناجم هلذب بجي هنأ رهظألاو «عازن الب لثملا ةرجأب

 اهذخأ نم لضفأ ةلوبقملا ةجاحل ةرجألا اهوحنو '''ةلباقلا كرت 66

 [054/4 كردتسملا] .اهب ةقدصلاو اهنم

 ءانب وأ اًدجسم اهيف ىنب اًضرأ ركتحا نميف نيدلا يقت خيشلا لاقو 5437]
 مهضرأ اوذخأو .فقولا مكح لاز ءانبلا مدهناو ةدملا تغرف ىتم :هيلع هّمَقو

 راد ٌرولع فقوك لثملا ةرجأ هيلعف اهيف اًمئاق ءانبلا ماد امو ءاهب اوعفتناف

 ال ءانبلا فقو كلذك ؛لفسلا كالم قح طقسُي ال كلذ ولع فقو نإف ؛اًدجسم

 [ه4/4 كردتسملا] .ضرألا كالم قح طقسي

 هيلع ةدايزلا هريغل زجي مل :هرجؤيل صخش ىلإ رججؤملا نُكَر نإ مدل

 نكاس ىلع ةدايزلا زوجي ال هنإف ؟رادلا ىف اًنكاس رجأتسملا ناك اذإ فيكف

 .رادلا

 رجؤملل سيل «نيفرطلا نم ةمزال يهف :ةحيحص ةراجإلا تعقو اذإو

 .ةمئألا قافتاب تلصح ةدايز لجأل خسفلا

 . اًقافتا همزلت مل :روكذملا هجولا ىلع ةدايزلا هذهب رجأتسملا مزتلا اذإو

 ال دمحأو يعفاشلا دنعف :نالوق اهموزل يفف :هنم سفن بيطب اهمزتلا ولو

 .قحلت ال ةمزاللا دوقعلاب طورشلاو ةدايزلا قاحلإ نأ ىلع ءانب ؛اًضيأ همزلت

 وهو ءرخآلا لوقلا يف كلذب اًعربتم هنم سفن بيطب اهلعف اذإ همزلتو

 ةدايزلا هقحلت هنأ ىلع ًءانب ؛رخآلا لوقلا يف دمحأو كلامو ةفينح يبأ بهذم

 .ةمزاللا دوقعلاب

 بيطب اهلبقي ءالؤه دحأ نأب رجت مل ةداعلا َّنأ ملح دق ناك اذإ نكل

 .ةدالولا ءانثأ همأ نم هجورخ دنع دلولا ىقلتت يتلا ةأرملا يه :ةلباقلا )١(



 رو ]ا عيبلا باتك
 0 اننلرأل 222222222222727 7كم

 مهل لب ؛قافتالاب مهمزلت ال ٍذئنيحف :جارخإلا نم اًفوخ نكلو ءهسفن
 [50/4 كردتسملا] . مهنم اهضبق نمم اهعاجرتسا

 تكلهأ ةراجح ءامسلا ترطمأ بحلا داقعنا دنعف اًضرأ رجأتسا نإ /خة4]
 .رشعلا طقس :هداصح لبق هعرز

 .عازن ةرجألا بوجو يفو

 الف دقعلاب ةدوصقملا ةعفنملا ءافيتسا نم نكمت نكي مل نإ هنأ رهظألاو

 [هه /4 كردتسملا] . ةرجأ

 .خسفلا هلف بيع اهب ثدح وأ ةبيعم نيعلا دجو نإ /5839]

 لصأ ىلع هفعض دوروف :شرألاب لقن مل نإ :ُهْنَُك نيدلا يقت خيشلا لاق

 [55/4 كردتسملا] .نّيب هلك دمحأ مامإلا

 وأ ءهدعب وأ اهعرز لبق ءام ةلقل اذكو ءرايخلا هلف اهعرز رذعت نإ

 .عرزلا ضعب هب بيعت ٍيقرغب تباع

 ضرألا هل ئضمأ نإف لاق ءرذغ وأ :«رافوأ ءدّربدوأ :انينش راثخاو

 ءهلامك ىلإ لثملا ةرجأ مث «ضبقلا لبق طسقلا هيلعف خسف نإو «نايعألا بيعك

 .اًقافتا هل ةرجأ الف ضرألا نم ِوْرَي مل امو :لاق

 سوفن يف ءيشلا يواسي ام وه امنإو ءاّدودحم اًئيش تسيل لثملا ةرجأو

 .ةبغرلا لهأ

 .هضافخنا وأ ءاركلا عافترا نم ةدملا ءانثأ يف ثدحي امب ةربع الو

 [057/4 كردتسملا]

 [51/4 كردتسملا] .هصقن نمض صقتف هسرف ىلع هازنأ ول [؟هالؤ]

 قح هب قلعت امم امهوحنو ةنوهرملا وأ ةرجؤملا نيعلا تعيب اذإ قفلت

 ةبلاطملا كلمي ال :لاقي نأ يغبنيف :ملكتي ملف بيعلاب ملاع وهو «عئابلا ريغل
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 لحي الو» :هلوقب ةّئّسلاب هيلع بجاو بيعلاب هرابخإ نأل ؛اذه دعب عيبلا داسفب

 .ههني ملف عيبي هدبع ىأر اذإ اميف لاقي نأ يغبني اذكو

 ءاَنذإ نوكي ال توكسلا نأ بهذملا نإف ؛عضاوملا عيمج يفو

 هنأ ثيحب ءائماض نوكيف اًريرغت نوكي حصي مل اذإ نكل ءفرصتلا حصي

 «مرحملا لعفك اندنع بجاولا كرت َّنِإف ؛نامضلاب يرتشملا بلاطي نأ هل

 .ىوقأ انه نامضلا لب ءهكاله نم ناسنإ ءاجنإ ىلع ردق نميف لاقي

 [03/5 كردتسملا]

 . عيبلا حصي ال هنأ ةرجأتسم اهنأ يرتشملل نيبتي ملو ةرجؤملا

 .ةقفصلا قيرفت ةلأسم يهف ؛؟هريغ كلمو هكلم عاب هنأ :ههجوو

 [هال/5 كردتسملا]

 ع

2 2 © 

 (؟ماجخلا بسك مكح)

 هلي هللا ُلوُسَر َمَجَتْحا» :َلاَق ساَّبَع ِنْبا نَع ؛نْيَحيِحَّصلا» يِف َتَبن 5

 .ُهاّيِإ ِهطْعُي ْمَل اًنْحُس َناَك وَلَو .0"2ةّرْخُأ َماَبَحْلا ىَطْعَأَو
 0 هو م 5 . ( )ع6 سم و روم 00 ا - وع

 ٍنْب عِفاَر نَع (هِحيِحَص» يف '' ْمِلْسَم ىَوَر اَمِل ؛مرْحَي لب :لاق نم مُهنِمَو
 2 0 00 * 1 هَ 45 ام - 2 7
 «ثيبخ بلكلا ْنَمَنَو « ثيبخ ماجَحلا ٌبسكا : لاق هك هللا ٌلوُسَر نأ ايي جيدخ

 1 1 1 3 و - 2 5

 .«ثيبخ ٌيِغَبْلا َرِهمَو

 اًماَّجَح ىَرَتْشا ا :َلاَق ةفيحج - ىبأ نبا نَع ؟نْيَحيِحَّصل (١ ىِفَو

 )١( ملسمو 2( يراخبلا هاور )017١9(.

 (؟) )208ه١(.



 ِناَوْلُحَو ٌيِفَبْلا ٍرْهَم ميِرْحَتُك ُهَميِرْحَت ٍيِضَنْقَي اًنيَِح ُهثَيِمْسَتَ :ِءاَلُؤَه َلاَق

 ٍنْيَتَرَجّشلا ٍنْيَدَم نم َلُكَأ نَم» :َلاَق أ ُهْنَع َتَبَتدَق ”دولوالا كات

 . ِئاَعْلاَو ُلْوَبْلا : يأ ؛ "”«َنيِدَبْحَألا ُعفاَدُي َوُهَو ْمُكُدَح ُدَحَأ نّيْلَصُي اَل» :َلاَقَو

 ىطغأ هنأ ليِلدب 500 َةَساَجّنلا ِهبِحاَص ٍةاَقاَلُمِل اًثيبح ُهتيِدْسَت ُنوُكيَف

 ا اا 0 ُهَمِعلُي ْنَأ دل ةذآو أ َماَجَحْلا

 000 اَلَو ّقيِقَر ُهْنِم ْمَعظُي اَلَو ُةُقِحَتْسَي ال ٍنِماَكْلا ُناَوْلُحَو ّيَِبْلا ُرْهَمَو

 ةثع ينفتششلا ٍلاَحَك ْتَسِيَل ِهْبَلِ ٍجاَمْحُمْلا ُلاَحَف :ٍلاَح ّلُكَيَو

 . ٍساّنلا ع ل ا ل

 َناَك :ووْحَنَو ِنَآْرُقْلا ميِلْعَت ىَلَع ِةَرْجَأْلا ٍذْخَأ يِف ُءاَمَلُعْلا َعَراَتَت اّمَل اّذَهَِو
 . جاكم عا هنأ اهلتغأ :وربخَو دمخأ ماتإلا بدم يف لاو هالك هي

 ٌرْيَح ٍناطْلُسلا ُرْئاَوَجَو ءِناطْلُسلا ٍزِئاَوَج نم ٌرْيَح ميلغّتلا ُةَرْجَأ :دّمحأ َلاَق

 ْ .ٍناَوْخِإْلا ِةَلِص نم

 َنيَب ٍتاّيهْنَمْلا يِف ُقَوَمُي ُهَنَأ ءلضألا اَذَه ىَلَع ينم اَهَّلُك ٍةَعيِرَّثلا ُلوُصْأَو
 ٍةَروُرُصلا َدْنِع ُتاَمَوَحُمْلا 58 اًذُهِلَو «تاووماعلا يف اَمُك هوِرْيَغَو ٍجاَتْحُمْلا

 .اًميِرْحَت ّدَشَأ ُهَلَأسَمْلاَف ؛ِساَّنلا ٍلاَوُس ىَلِإ َكِلَذ نع ُلِدْعَي هنأ َرّدُ اَذِإ امي ال

 .ملسم يف هدجأ ملو «(7778) يراخبلا هاور )١(

 .(650) ملسم هاور (5) .(574١ا9/) دمحأ هاور (؟)



 ُهْنَكك مالسإلا خيش لئاسرو قواتق بيرقت نو

 ِتاَهْبَّشلاب اّلِإ لّصَحَت ْمَل نِإَو ٍِتاَبِجاَوْلا ٌءاَدَأ ٌبِحَي :ُءاَمَلْعْلا َلاَق اَذَهِلَو
 يل اَنْبا َّنِإ :َلاَق ّلُجَر ُهَلَأَس دّمحَأ َماَمإْلا نأ :ٍدِماَح وُبَأَو بلاط وُبَأ َرَكَذ اَمُك مو ه3 سم 6 سمك اشعل ك7 9 8 سا وت 2< )هع

 26 001 مس. 2 5 م2 75 2 2 دف هم ق1 م
 َةَّمْذ ْعَدَتَأ :دّمحَأ ُماَمِإلا َلاَقَف ءاَهيِضاَقَت ُهَرْكأ نويد ُهْلَو «ُنْيَد ِهْيلَعَو َتاَم

 ؟ةَنَهَتْرُم كِنْبا
 .ُروُمْأَمْلا َرُه ٍبِحاَوْلا ِءادآل ِةَهبُشلا ُكْرَتَو ءٌبِجاَو ِنْيّدلا ٌءاَضَق :ُلوُقَي

 اوُعَراَتَتَو ِةَجاَحْلا َدْنِع ُهُلاَثْمَأَو ُمِكاَحْلا ُقَرْرُي ُهّنَأ ىَلَع ُءاَمَلْعْلا َىَمّنا اَذَهِلَو

 .ِةَجاَحْلا ِمَدَع َدْنِع ٍِقْرّرلا يِف

 اييَع 06 نتو» :مِِعَيْلا ْيِلَو يِف ِهِلْوَ يِف هللا ٍباَتِك يِف َكِلَد ُلْصَأَو
 ١ . «يوعمْلاِ لكل ابك 06 نمو ٌفَِعَتس

 حِلاَضَمْلا ٍليِصْحَت ىَلَع اَهاَنْبَم ُةَعيِرَّشلا ذإ ؛اَذَه ِرِئاَظَن يِف ُلاَقُي اَذَكَهَف

 ٍتيِوْفَتب ِنْيَرْيَكْلا ٍرَْح ُحيِجْرَت ٌعَرَوْلاَو ءاَهِليِلْفَتَو ٍدِساَفَمْلا ليِطْعَتَو اًهِليِمْكَتر
 اق“ 141/1 . اَمُهاَنْدَأ لَصَح َنِإَو ِنْيَرَّشلا ٌّرَش عْفَدَو ءاَمُهاَنَْ

 همهم

 «نآرقلا ةوالتو ءِناَدَأْلاَو ٍِةَماَمإْلا ىَلَع ٍةرجألا ذخأ مكح)
 (؟مّلِعْلاَو ٍنآَرَقْلا ميِلْعَتو

 يف عازنلا امنإو ءزئاج ريغ نآرقلا ةوالت سفن ىلع راجئتسالا هاه

 .ريغلا ىلإ لصت ةحلصم هيف امم هوحنو ميلعتلا

 نم رجألاب عقو امو «هلل لمعلا ناك اذإ الإ تيملا ىلإ لصي ال باوثلاو
 .هيلع راجئتسالا حصي :ليق نإو «هيف باوث الف اهوحنو دوقتلا

 ىلع كلذب قدصتي نأ يغبنيف :ةمتخ هل لمعي نأ تيملا ىصوأ اذإف

 .نسحأو لضفأ كلذف «هريغ وأ نآرقلا لهأ نم جيواحملا

 .ءاملعلا رثكأ دنع هذخأ هل زاج اًئيش يطعأف ئرقي ملعملا ناك اذإو

 نع لقني مل هنأل ؛تيملا ىلإ اهئادهإو ةءارقلا ىلع راجئتسالا حصي الو



 0 عيبلا باتك
 541 ال77 ل تن

 لاملا لجأل أرق اذإ ئراقلا نإ :ءاملعلا لاق دقو «كلذ ىف نذإلا ةمئألا نم دحأ

 .حلاصلا لمعلا تيملا ىلإ لصي امنإو ؟تيملل يدهُي ءيش يأف ءهل باوث الف

 اوعزانت امنإو «ةمئألا نم دحأ هب لقي مل ةوالتلا درجم ىلع راجئتسالاو

 01١/54[ كردتسملا] .ميلعتلا ىلع راجئتسالا يف

 .دمحأ هيلع صن «ةيقرلا ىلع ةرجألا ذخأ زاوجب نمأب ال

 5١/5[ كردتسملا]

 ذيع يِبأ بعْذَم ني ِروُهْشَْلا يف ُدوُجَي ال ةئامإلا ىلع اجيال
 0 ُتِلاَمَو

1 

 ماَمِإْلا نع ٌةَيا َوِرَو ٌيِعِفاَّشلا قلك وهو : روسي : ليقَو

 .اًضيَأ ِناَذأْلا ىف ُكفاَكخْلاَ ءِكِلاَم ِبَهْذَم

 دمخأ قدم ىف لاك ّلْوَق ملفت ِهِوْحَنَو اَذَه ىَلَع ٍراَجْئَيْساِلا يِفَو
 كل

 00م لا نودب ٌزوُجَي اَلَو ةجاعلا عم ووجب أ : ِهرْيْغَو

 نم ٌةْيََش يلع ارقي ا نإ دنع ملعلا لخأ نع لخد نع : هناك َنيْسَو ةةدحول

 .ٍةَرْجَأب اّلِإ اَهِئاَرْقإ نِم َعَنَْماَق ةَيِعَرَّشلا موُلُعْلا نم اَهرْيْغَو هك هللا ٍلوُسَر ِثيِداَحأ

 بح ٍلاّمْعَأْلا ّلَضأ َوْهَف :ٍةَرْجَأ ريغ هب مُلِْلاَو ِنآْرَقْلا ُميِلْعَت اًمأ :َباَجَأَ
 اًمِم اَذَه ل «ماَلْسِْلا نيد نم ٍراَرِظْضاِلاِب ُمَلْعُي امِم اَذَهَو «ىللا ىلإ

 .مالسإلا ٍرايِدِب مَ نَمِم ٍدَحَأ ىَلَع

 َدْنِع َنيِروُهْشَمْلا ِءاَمَلُعْلا نم مُهُرْيَغَو َنيِعِباَّتلا وُعباَتَو َنوُعِباَتلاَو ُةَباَحَّصلاَو

 نم ْمِهيِف نكي ْمَلَو وَرْجَأ ِرَِ َنوُمْلَُي اوُثاك امن ِهقِفْلاَو ِثيِدَحْلاَو ِنآْرهْلاب مل
 . ءايينأْلا ُةَنَرَو َءاَمَلُعْلا َّنِإَف ؛ الضأ ٍةَرْجَأَب ُمّلَع هوك 5 < م52 الم ومرو

 ىلع ىشمتي يذلا وهو «يتأيس امك مالسإلا خيش هحجر يذلا وهو «لاوقألا حجرأ وهو )١(
 .ةلأسملا هذهل ةهباشملا لئاسملا يف خيشلا ةدعاق



 ُهْنَأك مالسإلا خيش لئاسرو ٌقواتق بيرقت 8#
 0 ل يح وح

 رْيَغب َمْلِعْلا َنوُمْلَعُي اوُناَك اَمّنإ َنيِعَمْجَأ مِهْيَلَع ىَلاَعَت هللا ُناَوْضِ ُءاَِْنَأْلاَو

 َنييلَعْلا و لع الإ قم 1 نإ رب ني دلَع لكنك اهو» :ة8 حو َلاَق اَمُك ؟ِةَرْجُأ
 َكِلَذَكَو ءُمُهُرْيَغَو واو تيتو ٌحِلاَصَو ٌدوُه َلاَق َكِلَذَكَو 6204 :ءارعشلا] 4

 ١[. :ص] «(©) َينِكَتْلا نم أنآ آو ٍرَبُ نِ هَيَِع ٌكلَسَأ آم لقط : ِلُسّرلا ْمَتاَح َلاَق

 يف ُءاَمَلُعْلا عّراتتي ْمَل ةَرْجُأ ِرْبَِب َكِلَد ِرْيَغَو ِهُفِفْلاَو ِثيِدَحْلاَو نآْرَقْلا ُميِلعَتَ
 .ِةَياَمِكْلا ضوُرُف نِم َرُه لب ئاًرئاَج َنوُكَي ْنَأ نَع اًلْضَف ٌحِلاَص ُلَمَع ُهنأ

 ِثيِدَحْلاَو ِنآْرُقْلا ميِلْعَت ىَلَع ٍراَجْبِيْساِلا ٍِزاَوَج يف ُءاَمَلْعْلا َعّراَتَت اَمَنِإَو

 1 :دّمْحَأ نع ِناَئياَوِر اَمُه نْيَروُهْشَم ِنْيَلَْك ىَلَع ِهمِفْلاَو

 . َكِلَذ ىَلَع ٌراَجْمَيْساِلا ُروُجَي ال ُهنَأ :- ِِرْيَغَو ةَفيِنَح يِبأ ُبَهْلَم َوُهَو  اَمُهاَدْحِإ

 .ٌراَجْطْسالا ُروُجَي ُهَنَأ :- َيِعِفاَّشلا ُلْوَق َوُهَو - ٌةَيِناَثلاَو

 امك ؛ىّتهْلا َنوُد ٍةَجاَحْلا َّعَم ُروُجَي ُهَّنَأ :دمحأ ٍبَمْذَم يف تِلاَ ُلَْق اَهِفَو

 كأم اه نك مو نمت اًييَع 36 نت» :مِيِعَيْلا ّْيِلَو يِف ىَلاَعَت َلاَق
 .[1 :ءاسنلا] «؟ِفوعَمْلاِ

 ةَميأْلا ىلغُي اَمُك ٍميِلْعَتلا ىَلَع  َنيِمِلْسُمْلا ٍلاَم ني ِءاَلْؤَع ىُْي نأ ُروُجيَ

 . ةجاحل لا َعَم ٌرْئاَج َكِلَذَو ٌةاَضَقْلاَو َنوُنْذَؤُمْلاَو

 العلل ٍنْيلْوَن ىَلَع ؟ىتْلا َعَم "؟قاّرتْرالا ُروُجَي لَمَو
 00 ا نك ٌدَحأ لقي ْمَلَك

 . 2يق اَّلِإَو بات ْنِإَق ُباَتتْسي هن 7 اَل َكِنَّذ َّنِإ :َلاَك نَمَو

 ِهِلاَيِعِل ٍبْسَكْلا نَع رجع رأ ٍرْيَغِب َمّلَع ىَتَم ٌريِقَ ٌريِقَف ُهّنأ ””داَرأ ْنِإ ْنِكَل

 .ةلودلا نم ىطعُمْلا بتارلا وهو ءَقْرَّرلا بلط :يأ )١(
 نوذخأي مهنأ نيملسملا ءاملع ىلع نوبيعي رصعلا اذه يف جراوخلاو نيددشتملا نم ٌريثكو (؟)

 .مهلهجو مهلالض نم اذهو «نيطالسلا ءاملع مهنومسُيو «ةلودلا نم اًرجأو اًبتار

 .هنع لوؤسّملا لجرلا اذه :يأ ()



 هسآ #04 سيب اا 1_1 عميس عيبلا باتك

 لل ل

 اَذَهَق :اًمَلَظُم وأ ٍةَجاَحْلا َعَم ِةَرْجَأْلاِب ميِلْعّتلا َراَوَج َكِلَك َعَم َدَقَتْعاَو ءِنّيَعَُم
 نوكَي نأ اَمإ لب ؛ٍةّمِيألا ٍقاَمَتاب ٌقُسْمَي اَلَو َكِلْذب ٌرْفْكَي ال ءوِلْوَق ىف ُلٌوُأَُم < شع ؟5 ا نادل كل ه4 هدام م ل قمع 5 ل فور

 م م 2 اس

 . "”اًئْخُم وأ اًبيِصُم

 .٠ مل 26 0 0 ّ تع هه هو - - ه سس
 رْيْغِل نّيَعَتملا بجاَّولا كرت هل 0 الف « ٌنِيَعَتم ِهيلَع ّبِجاَو ِهِلاَيِعَل ٌتسكلاَو

 َبَسَكا اَذإ ُجاَتْحُمْلا :َلاَق  ُبَرْقأ َوْهَو - ِرْيَغَو جاَمْحمْلا َّنْيب َقَّرَق نَمَو هس 222 -
 َّنِإَ ؛ةَداَبِعْلا ىَلَع اَهِب َنيِعَتْسَيِل ةَرخألا ُدُحَأَيَو لل اَهَلَمَع ّيِوْني ْنَأ ُهَتَكمَأ اَهِ
 هنأ ؛َيِنَعْلا ٍفالخب ؛اَذَهِب ِتاَبِحاَوْلا يّدَوُيَف اًضْيُأ ٌبِجاَو ٍلاّيِعْلا ىَلَع بْسَكْلا

 هللا َناك اَذِإ لب ؛هللا ٍرْيَغِل اَهَلَمْعَي ْنَأ ُهوُهْدَت َةَجاَح الق ءبْسَكْلا ىَلِإ ُجاَتْحَي ال
 هب اّلِإ ْمُقَي ْمَل اَذِإَو «وب اًبَطاَحُم َوُه َناَك :- ِةَياَمِكْلا ىَلَع ٌضرُف اَذَهَو  ُهاَنْغَأ دق

 عمال ١7غ . اًنْيَع ِهْيَلَع اّبِجاَو َكِلَذ َناَك

 ه6

 (؟هنع ىَّلَصُي ْنَأِب ةيصوتلا مكح)
 ؟َمِهاَرَد ُهْنَع ىَّلَصُي ْنَأ ىَصْوأَو َيْفْوُت ٍلُجَر نع :هللك َلِئْسَو 2 هر م هَ .هٌّءَء م 2 0 1 2 77 و

 ٍةرجأ رْيَغِب اَلَو ةّرْخأب ال ٍدَعأ نع ٌدَحَأ اَهّلَعْفَي اَل ٍضْرَمْلا ٌةاَلَص :َباَجأَ 0 1 1 ًَء - ما اع سلاما وك هَ 1 000
 ال ِةَمِيَأْلا ٍقاَمَئاِي َةَلِفاَن ُهْنَع َىّلَصُيِل اًدَحَأ ٌَرِجَأَتْسَي ْنأ ُروُجَي ال لب ؛ِةَئِيَأْلا ٍقاَمَئاب

 نإ اهتاوت ىتهاو هرخأ الب ةلفات ىلع اة[ اعبي هاعتنلا زاك عر 1 هدا < هةر مه 00 هد 5 هم . وبدودندأور < بج رع
 ؟َكِلَذ ُهْعَفْتَي لم ِهَتّيَمْلا

 6 ليلا آلَ مور ثامؤش )سك مارست اضم ْنَأ يشأ ل52 ع
 ؟ةَروذنمل َةالَّصلا هنع لعفت لهف «تامف ٍِ د ل تيملا ردن ولَو

 ٍةَقَدَّصلاِب صْخَيَو ُهْنَع اهب َىَدَصَتُي اهب ىَصْوَأ يتلا َمِهاَرَدلا ِهِذَه َّنِكَل 2 2 08-20 9 75 ديت سد 2 6 23 - 20 ءاعأ ياست
 هه 2 طمع 1

 .رجأ ِتْيَمْلِل نوكيف ٍةاَلَّصلا

 رذعلا هسامتلاو هِفاصْنإ نمو «نيلوأتملا نيثطخملا لاعفأ ىلع مكحلا يف خيشلا نازتا نم اذه )١(



 ههساسس ل سس هات سسات559525555555->2تل نول هد مالسإلا خيش لئاسرو قواتق بيرقت ا

 نم ٌبيِصن ان هل وُ قَد اهي وُ و اَنوُلَصُي ٍةاَلَص لكَ
 هَلَق اًمَياَص َرَّطَق نَم» :لكي ُيِنلا َلاَق اَمُك ةْيَش 5 يَا رخأ نم صني ذأ

 [ . "!هاّرَغ دقق اًيِزاَغ َرّهَج نَم» :َلاَقَو ."”هورْجأ ثم

 هه

 هَ

 (نيفرطلا نم الإ َةَرِئاَح وأ ةمزال نوكت ال ةراجإلا)

 اَهِرْيَعَو ِقِداَنَمْلاَو ٍِتيِناَوَحْلاَو ِروُدل َدَلاَك َءاَير نأ فرار اذِإ دع

 نِم َةَرْئاَج ِنْيَقَرّطلا ٍدَحَأ نِم ٌةَمِزاَل نورك هل ٍنْيََرَظلا نم ةَمِزاَل تَناَك : ٌةَراَجِإ

 ل لو ذأ امِإ لب ؛ِرحآلا 0

 ريَغ ٌةَرَئاَج ٌةَراَجإْلا ِهِذَهَق :الَجَأ ْتْقَوُي ْمَلَو ممر ذك لم ةرغتنا ول ام
 وك اة نرخ هعمل ام اًمْوَي ّنَكَس اَمَلُكَف ِءاَمَلُعْلا يَلْوَك ٍدَحَأ يف ٍةَمِزاَل
 لَجَأ َناَك اذِإ َكِلَذَكَو ءيِناَل | ٍمْوَْلا ىَنُكُس ُهَعَتْمَي ْنَأ ٍرْجَوُمْلِلَو ءَيِناَّلا َمْوَيْلا

 ا اَذَكي رْهَّشلا

 ٍبْناَج نِم َةَمِزاَل ُنوُكَت َةَقَلْظُمْلا َةَراَجإْلا ّنأ ٍةمِيأْلا نم دَحأ ْلُقَي ْمَ

 . امِِرْيَغ اَلَو ميتي ٍِلاَم وأ ِفْكَو يف هِرْجَوُمْلا ٍبِناَج نم ٍةَمزاَل َرْيَغ ٍرِجَأَتُْمْل
 [أ108- ١مل ]

 ت2

 (حْئاَوجْلا عض 3 ةلأسم يف حجارلا)

 ٍقاَمَتاِب ُحْسَمْلا ُهََ :ةاتحنلا ملا تاي مل عزل اًضرأ َرجأَتْسا اذِإ ؟هها]

 .ٍرهظأْلا يف خشم الي ٌةَراَجإلا ْتَلَطَب ْتَلَطَعَت نإ لب ؛ِهاملْعْلا

 )١( حيحص نسح ثيدح اذه :لاقو «م0٠8 يزذمرتلا هاور .

 ملسم هاور (؟) )١840(.



 م نيكو عيبلا باتك
 | 149 حجج ب تت خخ

 هني ُهْنِإف ُةَعَمْتَمْلا تصَقَن اَذإ اَمَأَو

 :ةريغو ليتَح نب 0

 ءمَهْرِد ُفْلَأ :ُلاَقْيَق ؟ِداَتْعُمْلا ِءاَمْلا ٍلوُصُح َعَم ضْألا ُةَرْجَأ ْمَك :ُلاَقَْ و

 ءمَهْرِو ِةَئاِمُسْمَح اق ؟ُْضْمَنلا اذه ٍرطَمْلا ٍصْفَ ّعَم ار َْى لاق

 ِةَّقَحَتْمُمْلا ٍةَعَمْتَمْلا ٌضْعَب فيت ُهَنِإَق امك ةَرْجَأْلا تضي ٍرِجأَعُْمْلا نع 3 ٠

 نِم نْكَمّلا َلْبَق عيبَمْلا ٌضْعَب فِلَت ول اَمُك وه ءاتاَِْسا نم ِنُكمتلا َْق فَلا

 ع

 ٌةَعَمْنَمْلا تَصَقَن اَم ٍرْدَقِب ِةَرْجَأْلا نِم ٌصُقنَي هَ

 قي

 :عْرَّرلا ضْعَب فّلُثَأ ٌةَحِئاَج وأ ٌراَن وأ ٌداَرُج ّضْرَأْلا َباَصَأ ول 1
 5 صف واكل 2

 ةكفنملا ني ضقت ام رذقب ةرخألا وم صقتي نإ

 نمر ترهل نا ذل :وكلاَمٍناَمَض نيم َْهك علا نم تلت ام اأو
 ا آملا قاَمّئاب

 ما هرو 25 هور 17 - 2 0 00

 ناك :ِدْقَعْلاِب ةَّفَحَتْسُمْلا ٌةَعَفْنَمْلا تَصَقَن ول ُهّنَأ ىَلَع ُءاَمَلُعْلا َقَمَتا دَقَو
 وع 0 94

 ٌموُلْعَم ٌءاَم ُهَل اناَتْسُي وأ اًماَّمَح وأ اًنوُحاَط عاكس ول امك ُحْسَمْلا رج ؟َمْلا

 .ٌةَداَعْلا هب ُتَرَج اّمَع اًشِحاَف اًضْقَ ُءاَمْلا َكِلَو َصَقَ
 و

 ادمن ى 6 ٌرَئشأ وّلَق ءاروُهْشَم اَعاَرِن اًهيِف َّنِإَق املا ِعَْب ي يف ٍةَحْئاَجْلا ٍفالخب

 ِكِلاَم ِبَمْذَم يف عِئاَبْلا نام قم ناك ةضئاج ةتئامأف وحلم دب َلْبَ

 هلمعَو ةيقشن نِماَصلا اهلِفَبْسَيِل اًماَّوُعأ وأ اًماَع ٍنيِتاَسَبل ْناَمَض اّمأ 5 و طب 000 5 0 5 ع ع

 ٌعيِمَج ٌعاَبُي لَهَف ِتوُتلاَك ٍرَمَّتلا نم سْنِج يِف ُحاَلّصلا اَدَب اَذِإ َكِلَذَكَو
 . ٌعاَّرِن هيف ؟ِناَتَسْبْلا

 ها

 اًنوُمْضَم سيل ُهّنِإَف ءوسْمَت عزرا نالخب ٌهَّدُملا يضَقْنَت ىَّنح ٍرُجْوُملا ىلع ٌةنوُمْضَم ٌةعَفْئَملاف )١( يب مر

 . هيلع
7 



 كنك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 2و |
 | 1 1يح

 لوو ها الهو اذه راو ةيظألاَو

 ٍةيواَمَّسلا ِتاَآلا نم َوُه ُهُئيِمْضَت ُنِكْنُي ال يِذَّلا ٍشْيَجْلا ثالثإ 7ةه؟]
 .ِداَوَجْلاَك

 ٌعَضوُت لَهَف :هِداَصَح نِم ٍرَخآلا َنْكَمَت َلْبَق ِةيواَمَس ةقآب ٌعْرَّرلا فِلَت اَذِإَو

 اَمُهُحَصَأ ءاَملُعْلِل نْيَلْوَق ىَلَع ؟ىَرَتْشُمْلا ِرَمَّثلا يِف ٌعَضوُت اَمَك ُةَحِئاَجْلا ويف

 [؟ه 0 . "'0ةَحئاَجْلا ٌعْضَو :ِلْدَعْلاَو ِةَنّسلاَو ٍباَتكْلاِ اَمُهْهَبْشَأَو

 ٍلاَمَك َلْبَق ُهْئَمَلْتَأ ٌةَحِياَج ُهْيَباَصَأَف ةٌحاَلَص اَدَب دق اَرَمَث ىَرَتْشا نإ 7ةهه*]
 .ةئيِدَمْلا ءاَهَقُق َدْنِع عِئاَبْلا ِناَمَض نم ْفَلْيَي هَ : ِهِحاَلَص

20000 

 اَمُه ِنْيَلْوَق ىَلَع ؟ِذاَذِجْلا َلْبَق اَهَعيبَي نأ ُهَل ُزوُجَي له : يتملا بالا

 ةَضوُبْفَم تَناَك وّل ذإ وِضْنَق َلْبَق عيَِمْلِل ُعْبَب ُهنأِل ؛ُروُجَي ال :اَمُهُدَحَأ

 . هِئاَمَص نِم تناكل

 ءِفْرَصْلل حملا ضيقا اهب هنأ ؛ٌحيِحَّصلا ّوُهَو اًهْعِبَب ُروْجَي : يناَثلاَو

 اَهَضَبَق اذ ُهَنِإَق ِةَرَّجَّؤُمْلا نيَعْلا ضْبَمَك ٍ؛ْناَمَّضلِل َلِقاَّتلا َضْبَقْلا اَهْضِيْقَي ْمَل نِإَو

 .ِرْجَوُمْلا ٍناَمَص نِم ُنوُكَت ْتَْفِلَت اَذِإ تّناَك نإَو عِفاَنَمْلا يِف ُفْرَصَنلا ُهَل َّراَج

 ؟هب اَهمَرَجَأَتْسا امم ِرثْكأب اَهَرْجَوُي ْنَأ ُهَل لَه :ُءاَهَقُمْلا َعّراتَت ْنِكَ
 يع عر

 . ٌيِعِفاَّشلا ٍلْوَمَك زوجي :لبق

 ؛نَمْضُي مل اًميِف مف حبر ُهنَأِل ؛ِهْيَبِحاَصَو َةَقيِنَح يبأ ٍِلْوَقك ُر روجي وجي ال :َليِقَو

 . اهْنَمْضَي ْمَل َمِفاَنَمْلا َّنأِل

 ِبْهَتَك ةَيِواَمَّسلا ٍتاَفآلا نم ِهِوْحَن وأ ٍداَرَجِب ُرَمَّثلا فِلَت اًذإ :رخآ عضوم يف خيشلا لاق )١(

 0 «يِرَئْشُمْلا ٍرِجَاَتْسُمْلا نع ٍةَحِئاَجْلا ٌعْضَو ُبِجَي هن :َكِلَد ِرْيَغَو ٍشوُيِجْلا

 0:9 /90) . اًحيِحَص وأ اًدِساَق ُدْقَعْلا َناَك ًءاَوَس «ضَوِعْلا نم تفِلَت ام ٍرْدَقِ ضَوِعْلا



 كك ل 1 1

 اَِفْوَتْسَي ْمَل اَذإ ُهَّنَأ :ىتْعَمِب ءِضْنَقْلاِ ِهْيَلَع ٌةَئوُمْضَم اَهْنَأِل ؛ٌحَصَأ ُلَوَأْلاَو
 هل قي لنا رق د١ نك كش دان اج ني تفلت

 ِرْجَؤُمْلا ٍناَمَص نم َةَقِلَت ُعِناَنَمْلا تناك : جوملا ُنيَمْلا تق ان ْنكلَ
 .ُهَدْعَبَو ٍنكمّتلا َلْبَك ام َنْيب ُقَرَميَك ؛ اًِتاَمِتْسا نِم ْنكَمَتَي ْمَل َرجُأَتْسُمْلا َّنأِل َ ىسوملا كدت مع ل 01 مدع 6 دمعك ت5

 هَمَت َدْعَب ٌعْرَّزلا فِلَت اًذِإَك :ّةآ اَْيَباَصْأَك عاتونالل انهرا نحاس 15| عأَو

 هَداَصَح 5 نصل ُهَقِرْسَيَف رَدْبَبْلا يِف َنوُكي نأ لي ؛وذخأ أ نم ِرِجْأَتْسُمْلا

 رجالا جاسفلا لف كب 1 هك ءتّلْثي ىَبَح ِتْفَوْلا نع
 . اوف ل لع ةرخأ ا هك عزألا ني عَ الا تناك ا عَ عمه 2

 حيي د أ ٍراَن لفي ؛ِحاَلَص ٍماَمَت نيم ُهْنَعَتم ةَمآْلا ٌنكَلَو غ ٌعْرَّرلا َتَبَت اَذإ اّمأَو

 هيف اَنُهَ ءةنئلئأل ُهْريَع ٌعَْر كلته اك ول ُتْيَحِب ُهُدِسُْي اّمِم َكِلَك ِرْيَغ وأ ِدْرَب وأ
 َةَعَمْنَمْلا تملئ ةقآلا وِذَم ّنأِل ؛ِرْجَوُمْلا ٍناَمَض نِم َنوُكَي ْنَأ :اًمُهْدُهْظَأ :ناَلْوَق

 نمي ىّنَح ٌعْرَرلا اَهب ُتْبْنَي يِّلا ُةَعَمْنمْلا ِدْقَعْلاِب َدوُصْقَمْلا َّنأِل ؛ِدْقَعْلاِ َةَدوُصْفَمْلا

 وْضْفَمْلا َلظَب اَقَلْظُم َةَعَفْنَمْلا ِِذَه ُّعَتْمَي ام ضْل لص اً «وياَصح نم

 هئافيِت اَيِتْسا نم ِنْكَمّتلا َلْبق ِدْقَعْلاِ
 ٌةَدوُصُفَمْلا َةَعَمْتَمْلا َّنِإَ الا ني قرش وأ هلام َقرْسُي نأ لفي ان و

 وأ ّصّللا نم اَهَطَْقْسَي نأ ُهْرْيَعَو َوْه اَهِب َعِفَتَْي ْنأ ٌنكْمي ُهّنإَف ّيكتت ْمَل ِدقَعْلاب

 .ِهْيَلَع ةَرخألا َّنإَ ِهِلْمَحِل َة انما يرق يذلا ناكل كك ذأ ذل كلذ لو

 اَذَه َّنِإَف ؛ِهِرْيَمِلَو ُهَل اََّلظُم عاَقِتْنالا نم ةعئام ةقآلا هكناك اذإ ا عقدا
- 

 ِةَرَجَوُمْلا راّدلا قاَرِيْخاَو ِةّباَّدلا ِتْوَم ِةَلْرْيَمِب

 ١ 6 6 2 6 2ع 7 كَ

 ا هَعْرَز ٌقِراَس ٌَقِرْسَي نأ رادلا نِم ِهِعاَتُم ُريِظنَو



 هدأ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت دنا

 ل

 .ُهْنِم زارّيحالا اَلَو هنيِمضَت

 . اهَوُنُكْسَي يتلا ْمِهِتكاَسَم نم َساّنلا َجِرُْيَم ٌماَع َنْئْيَج َءيِحَي ْنأ و
 [5155- ؟هو /8ث0]

 ِتاَناَمَّضلاَو ٍِتاَعَياَبُمْلا يِف حِْئاَوَجْلا عْصَو يِف :"0لْصَف

 ٍدوُصُْفَمْلا ِفَلَت» :ِةَدِعاَف يِف ُلْخاَد َكِلَدَو وْيَلِإ ُةَجاَحْلا ُسَمَت امم ِتاَرجاَوُمْلاَو
 .اوِضْبَق نم ِنْكَمتلا َلْبَق ِهْيَلَع ِدوُقْعَمْلا

 ملون اولكأت ال اوما تذل اَهْيأيظ :هباَتِك يِف ىَلاَعَت هللا َلاَق

 .[79 :ءاسلا] كد ضار نع ٌةَرحت تركت نأ لإ لطلاب مُكحَنْدَ

 ٍضَوِعْلا يس ٍنوُدِب ٍنْيضَوِلا دحأ ذخأ :ٍلطاَبْلاِب ِساَّنلا لاَوْمَأ لكأ نِمَو

 ِنيَدقاَعْلا نم لك ٠ ضْياَقَّتلا َوُه ِةَيِلاَمْلا ٍدوُقْعْلاَو دوُهْعْلا َدوُصْفَمْلا نأ ؛ِرَخآلا

 َنولَكََم ىلا هَل اَوفَتاَو» :ىَلاَعَت َلاَق اَذَهِلَو ؛ِهّْيَلَع َدَقَع ان دق رغالا نه ٌسَلظَي

 دوقملا تحوم وه اذه و نوُدَفاَستَكَو نَوُدَهاَعَتَت :ئ أ ؛[) :ءاسنلا] # ىب

 ُرَحآلا ُهَبَلَط ام ٍدْقَعْلاِب هِسْفَ ىَلَع َبَجْوَأ ِنْيَدِقاَعَْمْلا نِم اّلُك َّنأِل ؛اَماَضَمْفُمَو
 وو هع لاس

 الب ٍسوُمْنلا ىَلَع ٌباََبِيِإَو ٌدْقَع ُهَنَأِل ؛ىِلاَكْلاِب ٍىِلاَكْلا عيب نَع َيِهَن ذه
 7 ِنْيَفَرَطلا ٍدَحَأِل ٍدوُصَفمَم لوصح

_ 

0 

 ٌفَرجألا ُهْنَع ظْقْسَت ْمَل :ُهَوْحَنَو ِهِضَرَم لْثِم ُهُصْحَي ٌلْياَح ةعفنملا َنْيَبَو ِرِجََتْسُمْلا َنْيَب َلاَح ولَو -
 .(0087 /0) رظنُي .ِةعَفْنَمْلا ني هب بهذ رع ننتهي ٌماَعْلا يفالِخِب

 ُدوُقْعَمْلا ُدوُصْقَمْلا فلت اذإ :يهو ءةدعاقلا هذه ريرقت يف نكت ةيميت نبا مالسإلا خيش بهسأ )١(

 َناَك نِإَو ُهئاَمَض ُنِكْمُي ال ِهْج مْجَو ىَلَع فَلا ناك نإ دفعا َلطَي بَ هبَك نم ِنُكَمّتلا َلْبَك هْيَلَع

 هلو يضم نم نكمتلا لب هفلت لغك] خشقلا يركشتللك :ةاجصلا ديف لكني وخر ىلع
 .ٍفِلُْمْلا ِةَبَلاَطُم ناكمإل ٌُءاَضْمِإْلا
 رم دقو 0077 7 /80) .ًةحفص نيعبرأ يف عقي يذلا «ليوطلا ثحبلا اذه اهل درفأو

 .اهمهأ ىلع رصتقأسو ءاهيف ام نومضم



 م عيبلا باتك
 | 1ذؤهم يحللحسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسشححسب9ُل5ٌٍ9ئئ57سصئئببئب7بااحلااااا رار ري يسمو اال

 ُهْضِنَق ُهْنِكْمُي اَم ِرَرَعْلا نِمَو رَرَعْلا عيب هلم يِذَل َرِيَملا هللا َمّرح اَذَهِلَو

 روُدفَم ُدْيَغ - ٍِضْبَقْلا وهو د ِدّقَعْلا ٌدوُضُفَم ْمْقَم ّنَِل ؛ِةَدِراَّشلا ٌباَوَّدلاَك ؛ ِهِضْيَق ْمْدَعَو

 . ِهْيَلَع
-- 

 (َنْيَحِيِحَّصلا» " يف | امك 0 د ل 0 5 يف ليتل 0 ذي

 0 م َذِإ تيار دو لا كركر نان ٌرَمْحَت ىّبَح َّع :َلاَ 07 امو
 ٌ نما ذب اعل ال 0000 10 م

 ماكخألا نِم َوُهَو عري هيف هيفا دكت نيِملسُمْلا قبب هيلع فتم لضألا اَذَعَو و

 ٍلْدَعْلا ىَلَع َكِلَذ ىَتْبَم َّنِإَ ل حم رمل ال دن

 . ِطْسِقْلاَو

 ٍةاَواَسُمْلاَو ٍةَلَداَعُمْلا ىَلَع 3 ةساوملاو ةقيانلاك ةَفواقعلا نأ َكِلَذَو

 ذخآ امين لكف ةدبلط ام هل ردت ال[ ةلذت ام اممدَحأ لذي مل ني نيبِناَجْلا نم

 .ٌبوُلظَم ٌبِلاَط طْغُم

 ٍفَلَت لفي - ِهِضْبَك نم ِنْكمَتلا َلِبك ِهَْلَع دوُقْعَمْلا ٍدَْعْلاب ُدوُصْقَمْلا تلت اد
 هوت لب ٍنْذَو وأ ليكي عيب ام ام ِفَلَتَو اًهِضْبَق نم ِنْكَمنلا َلْبَق ِةَرُجَوُمْلا ِنْيَعْلا
 وأ ِةَرْخَأْلا ُءاَدَأ يِرَتْشُمْلا وأ ِرُجَوُمْلا ىَلَع ْبِحَي ْمَل :- َكِلَذ وْحَنَو ِهِضاَيقَِو َكِلَدِب
 .ِنْمّشلا

 - ُيِواَمَس رْمأب ّلَتلا َوْهَو - ُهئاَمَض نكي ال ِهبَو ىَلَع للا ناك نإ م

 ْمَل نإ ُهْنِم اعرب ُهْنِم ضَبَق َناَك ْنِإ يِرَئْشُمْلا ىَلِ دا

 هنيمضت ٌّنكْمي ّن ْىِمَدآ ُهَعِلْثُي ْنَأ َوُهَو ُناَمَّضلا هيف ُنِكْمُي ِوْجَو ىَلَع ناك نِإَو

 .(6١هم) ملسمو (5194) يراخبلا هاور 0020(



 كك مالطا ةي اقسم ةلتق يول ل ل تن بح ا

 ٍناَكْمِإل ُءاَضْمإلا ُهَلَو ."'اهِضْبَق نم ِنْكَمَتلا َلْبَق هِفَلَت لخأل ُحْسَمْلا يِرَئْشْمْلِل
 . ٍِفِلْتُمْلا ِةَبَلاَطُم

 ّنِكل فما ةَبَلاَطُم ام ُهَلَو ملا هيلع ناك ْخَسْفَي ْمَل نإ ُهَضَبَق َناَك ْنِإ ِنَمّئلاِ
/ 

 اّلِإ ُبِلاَطُي ال يِرَتْشُمْلاَو ءٍفاَلثإْلاِب ٍبِجاَوْلا ِلَدَبْلاِب اّلِإ ُبّلاطُي ال فِلْئُمْلا

 .دقَمْلاب ٍبِحاَوْلا ىّتَسُمْلاب
 َلْبَق ِهْيَلَع ُدوُقْعَمْلا فِلَت اًذِإ ٍتاَضَواَعُمْلا عيِمج يف ٌرِقَتْسُم ٌءِقَبْسُم ّلصألا اَذَمَو

 .ُدْقَعْلا ْحَسَفْلا :©؟هيفَناَمَص ال اَنلَث ضَْقْلا ني نكمل

 .دايسلا ِدْقَعْلا يف َناَك :ُناَمَّصلا هيف َناَك نإو

 ٍرْيَغ نِم ٍدُقَعْلاِب ٍدوُصْقَمْلا ُلوُصُح اًهيِف ُرّذَعَتَي يتلا هوُجْوْلا رِئاَس َكِلَّذَكَو
 4 000 .ياَ رانا را محل ا لْثِم ؟ ساي

 ُجْوّرلا ُهّقِحَتْسَي أ ٍمْسَقلاَو ةَعُْم لاقت نية جفتلا ةقيتتت اك هيف دمعي
 . اهون ِةَعْبُمْلا نم

 اَلَو ُهُتياَهِنَو ِدْقَعْلا ْماَمَت َكِلَذ ّنَأِل ؛ِنْيَجْوَّرلا د لأ ِتْوَمِب اَذَه ضَقَتْنُي اَلَو

 يَدوُصْفَم ُدَحَأ ٍنْيَجْوَزلا َنْيَب ٍةَلّصلا ٍلوُصُح َسْفَن َّنأِل ؛ٍلوُحَّدلا َلْبَق ٍتالطلاب

 .ِةَببَرلا ٍرْيَغ يف ٍةَرَهاَصُمْلا ٌةَمْرُح هب ْتَنَِت اَذَهِلَو ؛ِدَْعْلا

 , و ِح : ّحَسف ن لا ٌةَبَلاَطُم ىرَتْشُمْلِل َناَكَو «ءِئاَبْلِل ٍفِلْيُمْلا ةَبَلاَطُم تناك :ّمَسَْف ْنإَف

 هب حفني هِضنَ :3 نم ِنْكَمَتلا َلْبَق ِرَجأَتُْمْلاَو عيبَمْلا فَلت َّنأ يِف لْصَأْلاَو
 :َل  رباَج نع ””لوجيِحَص» يف ٌمِلْسُم ُهاَوَر اَم :ِةَّنّسلا نِم ّدْفَعْلا

 1 2 و ع ؟ كيخأ نم تعب وّل» :ِلكي هللا ُلوُسَر َلاَق
 وعم ما

 .؟ٌّوَح رْبَمب كيِخأ َلاَم ُدَْأَت مب ءاّئْيَس هن ْذخأَت
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 0 ١ : 0
 ا« ع
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 .مدقت امك يرتشملاو رجأتسملا ىلع نامضلاف هضبق نم نكمتلا دعب هفلتأ ْنِإ اّمأ 0

 )١665(. (6 .فلتملا نيمضت نكمُي ال :يأ ١(



 حئاَوَجْلا عضوي َرَمأ يي هللا َلوُسَر نأ :ىَرخأ َِئاَور فَ
 وأ ىَلَع اَوُقَقْكاَ فيركلا اَذَه مكُح يف اوُعَراَتَت نِإَو ةاقلعلاَو

 نع ملأ تنل ا

 لبق عيِبَمْلا فَلَت َّنَأ» :َيِهَو ِةَدِعاَمْلا ِهِذَه يِف اًحيِرَص اًحيِحَص اًئيِدَح هل ّيَِنلا

 .ثيِدَحْلا اَذَه َريَع اَدْقَْلا لبي ٍضَْقْلا نم نكمل
 َلْبَق تيت اذ عيبَمْلا َّنَأ يف َنوُعِزاَتُي ال ٍجئاَومْلا عْضَو يف َنوُعِاَتُي َنيّلأَو

 . عِئاَبْلا ِناَمَض نم ُنوُكَي ٍضْبَْلا نم ِنْكَمّنلا

 نم ِنْحَمَتلا َلبَق ٌفَلت :هحاَلَص ٍلاَمَك َنَِ مثلا فَ نأ يف ُعاَرْل اكو
 ةَيِلْحَتلاِب لّصَح ُهَضِنَك َّنأِل ؛ِهِضْبَك َدْعَب تلت اَذَه :َنوُنوُقَي "”ُهّنإَف ؟ال مآ ضْبقلا
 3 ؛ٍقاَمّتاِلاِب وب ُلِصَتَي اَمَو ٍراَقَعْلا ُضْبَق اَذَه رَ هنت يرتشتلا و

 يرضخ يخذل ٍفْرَصَتلا ُراَوَجَو هِرْيَغَو عْيَبْلاِب هيف هيف ُهَفَرَصَت ُز د يرخلكلا
 . ْمهِلْوَ هدول ا سلا رد للا دا ؛ ِضَقْلا

 ماَمَت َلْبَق ٌفلَت َكِلْذ :لوقت لب ؛ٌعوُنْمَمَك ٍضْيَْلا َدَْب تيت ُهَنإ : مُهْلْوَ امو

 نم 0 0 ع نال نأِل ؛ هيلو نم رد لب 1 رةلامكو 00
 ايلا سلا يلا

 وكفتلا يوؤفتلا وغلا لع هيأ لع كل يرتفتلاف ةيزخشا ني رع

 .مُلَسلا ماَمَت نود ْميِلْسَتلا َدِجَو دقق

 ٍفْرُع ىَلِإ ُهُعِجْرَم ضْبَقْلاَف :ُةَيِلْحَّتلا َوُه َضْبَقْلا َّنأب مُهُلاَلْدَيْسا اَمأَو

 0 ل ا

 ٍلاَمَك ىَلِإ روكتللا ريختلاو ماضل نورويف ذك رجشلا رمل 5 ضْبَق

 .ٍلوُصْأْلا راجت نفك فالحب -

 .ىلاعت هللا مهمحر ةفينح يبأو ديدجلا يف يعفاشلاك حئاوجلا عضو نوري ال نيذلا :يأ )١(



 تسفامسس هنا ستسس ماتمطتسسستتتتتتتتتتتكظا نيو بك هنو مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 2س ذآ

 .ةَرَجَؤُمْلا ِنْيَعْلا يف ُعِفاَنَمْلا : َكِلَذ ُليِلَدَو ءهبْسَحِب ِءْيَش لك ٌةَيِلْخَتَو

 ٍةَلَأْسَمْلا ِهِذَه يِف َدَمْحَأ نَعَف عيَبْلاِب هيِف ِفِّرَصّتلا ٍذزاَوَجِب مُهُلاَلْذِيْسا اّمأَو

 ْ :ناَتياَوِر

 ْمَل اَم ٌعْيَب ُهَّنَأِل ؛عِئاَبْلا ىَلَع اًنوُمْضَم َماَد اَم ُهْعِئَب ُروُجَي ال :اَمُهاَدْحِإ

 . لضألا يف ْمُكْحْلا ُعَنْمُي اَذَه ىَلَعَو ُروُجَي الك ضَبفي

 عِفاَنَم ِةَلِزْنَمِب َكِلَذَك ِةَياَوُرلا ِهِذَه ىَلَعَو ءُفْرَصَنلا ُروُجَي :ٌُةَبِناَثلا ٌةَياَوّرلاَو
 ْعَمَو قاَقنالابٍرْجَوُمْلا ٍناَمَص نِم تّناك ِءاَِبِتْسالا َلْبَك ْتَمِلَي ول اَهّنِب ةَراَجِإْلا

 . 0ِناَمّضلاَو ٍفّرَصَنلا ِزاَوَج َنْيب َةَمّراَكُم ال اَنَدْنَِف اَذَه ىَلَعَو

 .ِكِلاَم ُبَمْذَم َوْمَو اَنباَحْصَأ َدْنِع ِرَجَّشلا عيوب يف ٌةَعوُضْوَم ُحُئاَوَجْلاَو

 ٌلضف

 وأ ِرَمَّثلا ٍروُهُظ َدْعَب لضألا ىَرَتْشا نِإَف َمْرّرلاَو َةَرَمّثلا ىَرَتْشا اّذِإ اَذَه

 ىَلَع ُبجَي ال اَذَهِلَو ؛لضألا ٍضْبَقِب ُلِماَكْلا ُضْبَمْلا لَصَح اَنُه ُهّنَأِل َكِلَذَو

 هدللاو :«فلختلاب ضي راقعلاو تانع عيبتلا ّنإك اة لشأ ةنولتا لو :نتس مقابلا
 اةرضنم ةييرولو «انيقا انه ةاخ وعئالص لبق هن اك اذإو -ءاقيو انمنق لع

2 5 
 .عْرَّزلاَو ٍرَمثلِل ٍضْخَمْلا عْيَبلا يف ُماَلَكلا اَذَه
 ٍضَوِعب اًعيَِج َرجْشلاَو ّضْرأْلا َنَمْضَي نأ َوهَو ُهَلاَبقْلاَو ناَمّصلا امو

 )١( .ةَقيِرطلا هِذَه ُقِقاَوث َةَعيِرَلا ُلوُصْأَو :لاقو خيشلا هحجر يذلا وهو )401/19(



 هل رب در 1 تلا
 ديف ُدْقَعْلا اَذَهَق :ُهَل ٌعْرّرلاَو ُرَمَّثلا ُنوُكَيَو ٍضْرَأْلاَو ٍرَجَّسلا ىَلَع ُموُقَي نَمِل ٍدِحاَو

 : ٍلاَوْقَأ هناكَ
- 

 ةَيِنَح يبأ ُلْوَق َرُهَو ٌدَمْحَأ نَع ٌصوُصْنَم ُلْوَمْلا اَذَمَو ءٌَلِطاَب ُهّنَأ :اًمُدَحأ

 . هِحاَلَص ٌوُدُب َلْبَق ِرمّلِل اَعَبت َكِلَذ يف ُهنَأ ىَلَع ًءاَبب ؛َيِعِفاَّنلاَو
 ْنَأِب ِاَهَل ٌعباَت ٌرَجَّشلاَو ءةَدوُصْقَمْلا َيِه ٌضْرَأْلا تناك اّذِإ ُروُجَي :يِناَنلاَو

 .تِلاَم ُلْوَق اَذَهَو ءاليِلَق اًرَجَش َنوُكُي
 نبا مُهْنِم ْمِهِرْيْغَو اًئياَحْصْأ نم ٌةَفِئاَط ُهَلاَق ءاَفَلظُم َكِلَذ ُراَوَج :ُتِلاَّثلاَو

 اّلِإ َكِلَد ُنِكْمُي اَلَو ٌةَرِئاَج ضزألا َةَراَجِإ َّنأِل ؛ُباَوَّصلا َّوُه اَذَهَو ءِلِيِقَع
 .اَعَبت ِةَجاَحْلِل ٌراَجَ ِءِدْقَعْلا ىف ِرَجَّسلا ٍلاَحْدِإب

 اَمُك ءويِف حْئاَوَجْلا عْضَوِب ُلوُقَت انِإَف :اًحيِحَص َناَمَّصلا اَنَْعَج اَذإ ام -
 ٠ ْ . اًضْيَأ ىَلْوَأَو ِءاَرَّشلا يف

2 52 

 لضف

 م نأ ِةَميَأْلا | نيب َعَرِن اَل :ٌلوُقَتَف ٍةَراَجإْلا يِف ٌحْئاَوَجْلا اًمَأَو

 ةلل

 َرَجََتْسُمْلا ِّباَدلاَو دَْعْلا 0 8 كلت :اَمُدَحأ
 ْثَمَدَهْلا ٍراََك ءاَهَعْفَن ُعَنْمَي اَم اَهْيَلَع ٌتُدْحَي ْنَأِب اَهِعْفَت ُلاَوَر :يِناَنلاَو

 .اَهْؤاَم َعطَقْلا وأ ءْتَقرَع ِعْرَرلِل ٍضْرَأَو

 72 . ِءاَمَلُعْلا

 ضرألا ننَز ةنكذُي ذأ ل ؛ ُهْضْعَب َيَقَبَو ةوتضقملا اًهِعْفَت ضْعَب َلاَز نإَو

 را ْتَقِرَغ ينل ٍضْرألا نَع ٌرِسَحْنَي ُءاَمْلا َناَكَو ءاّضِقاَن اَعْرَز ُنوُكَيَو ٍءاَم رْيَغِ

4 

 نِم ِدَحَأ َلدْنِع اَمُهَنْيَب ٌقْرَف ال



 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو ٌقواتف بيرقت 8#
 تل تت تت ا >> - تت تس ملل 3555 يح

 ِبْيَعْلاَك َكِلَد َّنِإَف ؛ةَراَجِإْلا َّحْسَق َكَلَم : عْرّرلا َءوُشُن وأ 3 ٍةَعاَررلا ضَْب ُعتْمَي جو 0 ساهل رعيعبوس
 .ٌةَراَجِإْلا هب ْلظْبَت ْمَلَو ٠ عِيبْلا يف

 اَمَك وب َعَّقتْنا اَم ِرْدَقِب ٍةَرْجَأْلا ني ُهَمَِل :ِةّدُمْلا ّضْعَب اَهُّعَْت َلطعَت نِإَو

 . يقرخلا

 ُهَمِرَل :ُدْقَعْلا ِهْيَلَع َعََو ام ٍةَعَمْنَم نَع ٌرِجَأَتْسُمْلا ُرُجْحَي ٌبِلاَغ ٌرْمَأ َءاَج ْنِإَ

 .ِِعاَمنا ِةّدُم ٍراَدْقِمِب ٍةَرْجَأْلا ني

 ُقَرْعَت وأ اَهْنَع ُكاَمْلا ُعِطَقْنَي دف َعْرَّرلِل ىضرأ أ َرَجَأَتْسا اَذَِف :اًذَه َنِّيََت اذ

 ْمُكَحْلا امك ءِداَصَحْلا ِتْقَو َلْبَقَو اَهِعْرَر َدْعَب ٌةَنآ 0 0 عّْرلا َنْب

 ؟لِْئاَسَمْلا ِِذَه يف

 ُهَعاَطِقْنا َّنَأ :ِءاَمْلا عاطقْلا يف ْمهَْغَو ٍباَحْضآْلاَو َدَمَْأ نع ٌصوُصْنمْلا

 طْسِقب ةَرْجَأْلا نم َبَجَو ٍةََفْنَمْلا ُضْعَب ُهَعَم لَصَح نإ ُهَلْبَ ِهِعاطِقئاَك عْررلا َدْعَب
 : ناعوت اًذَهَو . "0ك

 ِنْيَعْلا ِءاَرْجَأ ضْعَب وأ ٍةَراَجإْلا ِنَمَّز ضْعَب يف ٍةَعَمنَمْلا ُلوُصَُح :اًمُهُدَحَأ

 دام ان طع تعبر قرد رتق لق ةرعالا وو ظنت ادهك 4 كاتملا

 ّلُك َّنِإَف ؛ِةَئمْرَأْلاَو ٍةئكمألا ٍةَميِق ِرْدَك ىَلَع َةَموُسْفَم ٌةَرِجَأْلا ٌنوُكَتَو هِةَعَمْنَمْلا
 ني اًريَخ ضْرأْلا ضْعَب َنوُكي ذأ ءاملتكم نوكي دقو الئامتم نوُكي دك اَمُهْنَع

 .ضْعَب نم ىَلغأ ِةَنْسلا ٍلوُصُق ٍضْعَب يْرَكَو «ٍضْعَب
 نأ لي ؛ِدحاَولا الو لا داكملا تخيب اصلا فا :يناّنلاَو

 َكِلَّذ وُحَنَو َعْرَّرلا ُصِقْنُي ُقَرَغ ْلُصْحَي وأ ٍداَتْعُمْلا ِهْجَوْلا نع ِءاَمَّسلا ُءاَم َّلِقَي

 :ِناَهْجَو اًنباَحْصَأِل اَنُهَ

2> 

 :باتك بحاص اهيلع هن امك ةدايز ىهو ..فرلت وأ اهلع ماعلا علوقلي ذلذ : انه لصألا يف 0(

 .ِةَعَّْبَمْلا نم ُهَل 0 )0



 .َحْسَمْلا اّلِإ ُكِلئَي ال ُهّنَأ :اَمُهْدَحَ

 ْخْسَْلا ني يب رْيحُي ُهْنَأ :- ٍبَهْذَمْلا ساّيِقَو ٍصوُصْنَمْلا ىَضَتْقُم َوُهَو - يفانلاَ

 0 ع ا يف هَ ؛ُدَكْوَأ ٍةَراَجإْلا يِف َوُه لَب ؛عْيَبْلاَك نشر لان را

 5 لا اَهُدْرَي ال نإ ِةَعَّمْمَمْلا عوج در هئكمي ال اَنْهَو ءِنْمّئلاَ كالو

 000 لإ هك نين 000

 ُبِجحوُيَو ميَِقْلا ِتْيَعْل لاي ّدّرلا ٌعَتْمَي ي رَثْشُمْلا َدْنِع عيِبَمْلا َبّيَعَ و | :ِنْيَياَورلا

 َةَعَفْنَمْلا دق هل ند : ُنوُقَي نم ٍلْوَك نم َينأَو ةجوأ َكِلَد َناَكَل : نش هذألا

 ٍةَعيِرَّشلا ٍلوُصُأ نع ع بي اج تيب لؤك ذك «يزألب ياما ول ال
 ملا

 يِذْؤُمْلا ِءاَوَهْلاَو ِقَرَعْلاَو ِديِدَّشلا ٍدْرَبْلاَك  ٍرَّرَّضلا نِم لَصَح اَذإَك اَذَه 1
 ةَداَعْعُمْلا َةَدوُصْقَمْلا َةَعَمَْمْلا ٌصقَن اَم  َكِلَذ ِوْحَنَو ٍرأَمْلاَو ٍديِلَجْلاَو ٍداَرَجْلاَو

 ٌرظْنُت :بيِعَمْلا عيِبَمْلا شر يف 6 اَمُك َكِلَذ يِف ٍُعَئْضُيَف : :ِدْقَعْلاب َةَقَحَتْسُمْلا

 ىَلِإ | ُصْقَنلا ل َعَم اَهُتَميِقَو قْقآلا َكْلِت ٍنوُدب ضذألا ةقبف :

 . ص قتلا ٍرْدَقِب و 0 هد الا ع حلو ةولماكلا اولا
 هءن مو 2 2 000 . ”اا 3 أ لعله عي ه

 ؛ ةَئامْئاَمُت يواست ةفالا عمو ءاَقْلأ يِواَسَت ٍةَماَلَّسلا َعَم اَهْتَرْجَأ َنوكَت ْنَأك

 ةقايسملا :ةعالا مخ زا هوكقلا ىدش قصت دق هقاآلاف هةادوك 2 6. معَ 5 م6 7 0

 هيَمبِق َثْلُت ُهْئَصَقَن له ؟ُةَحِئاَجْلا ُهْنَصَقَن ْمُك ُرَطْنُي :ِرَمّثلا ٍةَحِئاَج يِف َكَِّذَكَو
 .رْدَقِب ِنَْمَّنلا نِم ُهْنَع ظَحُي ؟اَهَسْمُْخ وأ اهعنُر وأ

 هه 22ج

 طُحَو ِهِتَميِق نَم ُبْيَعْلا َكِلّذ ُهَصَقَن ْمُك ٌرِظُن :َباَعَو ُرَمَكلا َرّيَغَت را كر

- 

 د2 انجل ضألا يِف عْرّرلا َةَحْئاَج َّنأ ٍساَّنلا ٌضْعَب ل ُةيَوعَي دك ام اَمأَ عيور عروب تتار مال

 ندع امان علا ُضْعَب صرألا ب بر نم عضوي 3 «ضزألا ب ٌّبَر نم ٌعَضوُ

 كلم عّْرلاَو رَمّثلِل َيِرَكْشُمْل َنِإَ ٍءظَلَغ اَذَهَق : عْرَرلاَو رَمّثلا يف عيبَمْلا ةَحْئاَج



 ت1 اقع ل ا مكس حسم س11 0 ا ال يي و[ ُدَدَك مالسإلا خيش لئاسرو 8واتف بيرقت يآ

 كْلِم نِم ْتَّمِلَت لت ٍضْيَمْلا نم ٍنْكَمَتلا َلْبَق ْتََِت اًدِإَق «عْرَرلاَو ِرمَئلا َسْفَن دْقَعْلاِب

 . عيال

 ُهّسْفَن ٌحِرَّرلا اًمْأَو ءضْألاب َعاَمِتْنالا ٍدْقَعْلاِب ٌّقَحَْسا اَمّنِإَفٌرِجََتْسُمْلا اّمَأَ

 ٍدْقَعِب َكَلَم اَمّنِإَو «َةَراَجِإْلا ٍدْقَعِب ُهْكِلْبَي ْمَل وكلا نلع كوالا كليوزت
 020000 . هِحاَلَص ٍلاَمَك نيِح ىلإ ُهِيْنُت يِْلا َةَعَمْنمْلا ٍةَراَجِإْلا

 0 ال يلا ٍناَيغألا ََكَِْم , ةَداَمْلا يف اهل ةَمبِق ال يِْلا ةمقنتلا كدهم]
 قا ةئالاي يَ ُدْقَع ءِهِذَه ىَلَع اَلَو ءِةَراَجإ ُدْقَع ِهِذَه ىَلَع َدِرَي ْنَأ حِصَي ال ءاَهَل

 ص

 ممم .ُدْعَب نِم ِةَءاَضِتْساِلاَو ٍلاكطعسإِباَ

 ْروُجَي اَمُك ءاَهَتاَعرْك ْمَلْعَي ْمَل نَِو ةَرئاَج ِةئيَعُمْلا صْرألا ُهَراَجإ كدهت ]
 . اًهُراَدْقِم ْمّلْعُي ْمَل نِإَو ِتاَنيعُمْلا رِئاَس ُعْئَبَو اَهْعَِ

 0 نبل: نع كبت امك َعاَمْجِإْلاَو ةَنُسلاب ٌرِئاَج اَهاَرُج ِنْيَعْلا عيب َّنَِ

 ودب َدْعَب ِرَجَّسلا ىّلَع ِرَمّلا َعْيَيَو ءِطْئاَحْلاَو ٍةَعبرلا ٍضألا يف ِكَّرَّشلا َعْبَب َراَجأ

 . اًفاَرج ماَعطلا عب , ىَلَع مُهَرَكَأَو «ِهِجاَلَص

 نِم َلطَعَت اَم ُةَرْجَأ ِهْيَلَع ْبِجَي ْمَل :ِهِرْيَغ وأ قّرَعِ اَهُتَعَمْنَم ْتَلطَعَت اًذإ َمُ
 ا . َنيِمِلْسُمْلا ٍقاَمئاب ٍةَعَفَْمْلا

 تشع املا اهيكرأ نلعدسلعو ةنرف رعاعسا ٍلُجَر نع :َلْهْسَو ةددعز

 ام رثنب هرخألا نون منع لطي لهن كرا نع اوُرسَعَو روت هيلع ٌرْسَكْا هن
 ؟َقِرْغ

 دوك اق ندع ورحل وو عقم نأ لق ةفاقكلا َحَسْفَي ْنأ ُهَل :َباَجْأَ

 اَلَو عاَمجِإْلا ٍناَلْخب ّمُكَح دّقَق :ٍةَرجَأْلا عيِمَجَو ِدْقَعْلا مول َمُكَح نَمَو
0 5 ٍ 2 
 5014 ل

 ]/١8"[

 ٍقُدُمْلاَو ماَمَحْلا لفي ؛ِساّئلِل راجي ُةعَمَمُنوُكَ ام رَجأتْسا اَذِإ !؟ةهه]



 ا مبا عيبلا باتك
 1 2 آآ2آ2-

 ناَريِج َلِقَتَْي ْنَأ لثم ؛ُةَفوُرْعَمْلا ُةَعَمْنَمْلا تَصَقَتَق ءَكِلَذ وْحَنَو "”ةيراسيقلاو

 :َكِلَّذ 20007 يذ ليوخت ا ِباَرَخ وأ ٍفْوَُحِل ُنوُيَرلا َلِقَيَو ءِناَكَمْلا

 ةقورخملا ةكفتلا نو ضقت انا ردت كرخألا نمر ككل ني العب طي ُهَّنَ
 اةرخا نكت

 يِنَّلا ُةَرْجَأْلا تطَقَس َُعَمْنَمْلا اًهيِف ُتّمِلَت اذ راما ًَراَجإْلا نإ مدخل
 اَم ِرْدَقِب ٍةَرْجَأْلا نم ُصُفْنَي هن 0 ْتَصَقَن ول َكِلَّذَكَو ءاَهُنِباَُت
 يوتا عضوي رمأ ل يبل ذأ جبع ا» يِف َتَبَن دَقَف هِقَعَمْنَمْلا نم ٌصَقَن

 ِلاَم نِم َذّخْأَت نأ كل ُلِجَي الك حاج هاَسأ ام كيخأ نم تفي ا : َلاَقَو
 . "”؟َّقَح ٍرْيَِب هيِخَأ َلاَم ْمُكْدَحَأ ُدْخَأَي مب ءاّنْيَش كيِخآ

 ضيقت ْمَلَو ْتَضِق َهرَمَثلا َّنأِل َكِلْدَو ؛اَمِهرْيَغَو َدَمْحَأَو ِكِلاَم 0 اَذَهَو

 ّنْيَعْلا ضبَم اَذإ رع اهنلا ذأ َّنَأ اَمَك ءاَمِذاَذِح نم ُضياَقْلا ُنّكَمَتَي ٌتْيَحِب مات اًضْبَ

 تنل اذ ةظفقملا عيدتح ءاقيتتلا نم ازب نمي يللا ءاكلا ضنتلا لطفي ن
 ليك ُهَرَمْتلا تفلت اَذإ َكِلَذَكَك ةّرَخأْلا تطَقَس اَهئاَفيِهْسا نع وكمت تق ُةَعَتْتَمْل

 ا

 ٍةَعَفْنَمْلا نع ّضْرَأْلا تَعَنَم ةَلآ تَلَصَح ُهّنأ َرَدُق اذإ ٍناَتْسْبِْل ُرِجَأَتْسُمْلا اَنُهَ
 ِهْجَوْلا نَع ُةَعَمْنَمْلا تَصَقَن ' ىّنَح اَنْ ِرطَمْلا 17 َصَقَن ول اَمَك ِةَداَتْعُمْلا

 ٍةَعَمْنَمْلا ُءاَِيِتْسا ُنِكْمُي يِذَّلا ىَلَع ىَقْبَي ْن نأ كي ل هنأ وُ ا ٍ؛ِداَتْعُمْلا
 ص

 اَمِإَو ُحْسَمْلا ام ٍرِجْأَتْسُمْلِل َناَك :ٍِلاَحْلا ِهِذَه نَع َجَرَخ اًذِإَف ءُهْنِم َِةَدوُصْفَمْلا

 ؛ىَرَتْشُمْلا ِرَمَّثلا يِف اَمُك «عِنَتْمُمْلا يِف ٍةَحْئاَجْلا عْضَو ب تاكد ناو نقولا

 .اَهتاَوَك وأ ِدْقَعْلاِب ِةدوُصْفمْلا ِةَعَفْتَمْلا فلك ٍباَب نم َوُه لب

 [704- 700/01 .ٍءاَوَسِب َءاَوَس ٍضْرَأْلِل رجأتشُمْلاك ِناَئْسْبْلِل ٌر جامعا اَنْهَو

 .عرزلا ضرأك رجأتسملا اهيلع موقيو اًقلطم رجشلا ةراجإ انخيش زّوج 7549: ]

 )١( ملسم هاور (0) .دونجلا نكسل ٌءانب :يأ ؛ةنكثلا يه )١885(.



 0 مالسإلا خيش لئاسوو قواتف بيرقت 10 00
 222222222222222 --77373733بل ا

 شرألا وأ خسفلاف :ةداعلا نع تصقن نإو «ةرجأ الف :ةرمثلا تفلت نإف

 .ةحئاجك وهو ءدقعلاب ةدوصقملا ةعفنملا مدعل

 [44/4 كردتسملا] .ةرجألا هيلعو هبرل رذبلاو ةرمثلاف :دقعلا دسف ىتمو

 نِم نْكَمّتلا َلْبَق ْتَفِلَت اَذِإ ٍةَراَجِإْلا يف َةَعَْنَمْلا ّنأ ىَلَع ُءاَمَلُعْلا َنَمتا +141
 و َرِجأَتْسَي ْنأ لْثِم ٍ؛َكِلَد ُةَرْجَأ بج الل ُهَنإَك اَهِئاَميِتْسا
 رَكْسَي ْنَأ لْثِم ٍ؛ِهِضْيَق نم ِنُكَمّتلا َلْبَك فِلَت اّذِإ عيبَمْلا َكِلَذَكَو ءَعاَمِتْناِلا نم

 مهبل نحس ني كلك اك ريملاَو ضل لي راسل تليف راش هواتف

 . عاَري الب

 ىَرتْشا نَمُك ؛ِضْبَقْلا َلْبَقَو ٍضْبَقْلا نم ِنْكَمّتلا َدْعَب ِهِفَلَت يِف اوُهَراَنَت ْنِكَل
 :ِناَروُهْشَم ِناَلْوَق هيِفَو وِضْبَق نم َنُكُمَو اًبيِعَم

 ؛ا ٍلْوَقِل ؛ُهْنَع ٍروُهْشَمْلا يِف َدَمْحَأَو ِكِلاَم ٍلْوَقَك ؛ُهْئَمْضَي ال ُهّنَأ :اَمُهُدَحَأ
 نيف وهف اعومتكم "752 ةقفصلا ةككرذ[ ام نأ ةنشلا تيشكا :م

 ْيْدَتْسَي َةَميِنَح وُبأ ْنِكَل «ٌَيِعِفاَّشلاَو ةَميِنَح يبأ ٍلْوَقَك ُهَنَمْضَي :يناّئلاَو
0-4 

 ءوم؟ 2 م يس

 ٍنيَتاَوُرلا ىدخإ يف َدَمْحَأ ٍلْوَمَك ضي َةَيِلحّنلا نأ هبهذمف اَذَه عمو
 0 2 و ع ا واما جد
 :دمحأ ِكِلاَم هذدمو هبهذم براقتيف

 .ةيثيدحلا رداصملا بتك نم بيوصتلاو (ابَح) :لصألا يف )١(
 عتمملا حرشلا .يرتشملا نامض نم وهف «ىفوتسي نأ ىلإ جاتحم ريغ ةقفصلا هتكردأ ام :ينعي (؟)

 .(م1/8

 وأ اًهاتم ىرتشا اذإ باب «عويبلا يف مزجلا ةغيصب اًقلعم ُيراخبلا هجرخأ اهو رمع نبا لوقو
 ىلع اًقوقوم (005) ينطقرادلا هلصوو ؛ةَةَّنُّسلا تضم» :هلوق نود «عئابلا دنع هعضوف ةباد
 ححصو «هيلإ هدانسإ (؟547/1) «؟قيلعتلا قيلغت» يف رجح نبا ظفاحلا ححصو ءاهب رمع نبا

 )١185(. «للعلا» يف امك متاح وبأ هفقو



 - ضال 23522 اك تح
 دك كيِعل نم تعب اًذإ» : َلاَق هنأ ه5 للك َيِبْنلا نَع ِء 0 'حيِحّصلا» يِف 3 تق امِل

 ةفاخأ دأب ءاَقْيَش كيِخَأ ٍلاَم نم َّدُع نأ كَ لِحَي ا ٌةَحِتاَج اَهتباَصََ
 .2؟ُّقَح ِرْيَقِب هيِخَأ لَم

 م

 جاهل سووا 2 همه ع5 يا ع رش ىعه ه5 0 00
 دعب فلت اذإ يركشملا ِناَمَض نِم نوحي ُهْنَع ٌروُهْشَمْلا ْيِعِفاَشلا ٌبَمْذَمَو

 ءةكزد قدس - سهو ةديدكوإ ك5 ععد؟ لج يه م وك هكم و
 ٌروُجَي اَلَو ِدْفَعْلا ىَضَتْفُم نم ْتَسْيَل ةَيِقْبَتلا َّنأ ُهُبَهْذَمَف َةَفيِنَح وُبَأ اّمأَو

 2 00 0 م هم نو ف امام ه2 م * عرب ع2
 كِلذَو ا يف ةعفنملا ضب َةلِزْنَمِب اذه ضْبَق :نولوقُي َنوُلَّوَألاَو

 .ٍدوُضُفَمْلا ِءاَقيِتْس دا نِم ْنَكَمَتَي ْمَل َضِاَقْلا َّنأِل ؛َناَمّضلا لّقْنَي ٌماَت ضْبَقِب َسْيَل 0

 ٍدوُصْقَمْلا ءافيوشال] ىلع ةرذقلا رف للا نأ يف موِلْصَأ ُدْرَط اَذَمَو

 لامك دعب عشا ىلا بك يِف طرق َيِرَتْشُمْلا نأ ول :َنوُلوُقَي اَذَهِلَو ءِدْقَعْلاِب

 ىَّنَح ِنّيَعمْلا ٍضْبَق :6 يف طّدك ول اَمُك هوِناَمَص نم تناك ْتْقِلَت تح اَهِحاَلَص

 اَميِف ظيِرْفَت ُهْنِم نُكَي ْمَل اذ َعِئاَبْلا َّنِإَف ؛ِريِئأَتلاَو ٍةَبَساَتُمْلا يِف ٌرِهاَظ اَذَهَو

 ىَلْوَأ ٍطَرَفُمْلا ىَلَع ٍناَمَّصلا ٌةَلاَحِإ َناَك : يِرَمْشُمْلا نِم ٌظيِرْمَتلا اَمّنِإَو وْيَلَع ُبِجَي

 تا ا ا اَذَهِلَو ٍءظْرَفُي ْمَلَو هْيَلَع ٌبِحَي امي َماَق نَم ىَلَع ِهِيَلاَحإ ني

 نِم تناك ْتَقِلَت ىّنَح عِفاَنَمْلا ءاَفيِتْسا يِف طّرَق وّل ٌَرِجْأَتْسُمْلا َّنِإَف ؛ِةَراَجإْلا يِف

 . ِهِئاَمَض

 .ِرْجَوْمْلا ٍناَمَض نم تناك طيِرْفَت ٍرْيَمِب ْتَفِلَي وّلَو
 مل ْتَلَصَح قآل ٍضْرَأْلا َعاَرِدْزا نم م ٌرِجَاَتْسُمْلا كمت مل اَذِإ ٍةَراَجِإْلا يِفَو

 ؛َرجألا دْيَلَع نكت

 )١662(. ملسم ةهأآور قطز



 1 لا يه راسل كا ناظم مسجلا اع
 مككضما د

 ِهيِفَل هداَصَح نِم نْكَمَّتلا َلْبَق ةّيِواَمَس ٌةَفآ ْتَلَصَح مث ٌعْرَّرلا َتَبَن نو
 عمو ممم 00

 هه ه

 (قيسلا باب)

 3 لاو تالقلا ب فاورعملا نعللا ةزخيأل :سابعلا يبأ مالك رهاظ 75497

 هضبق نم يرتشملا نكمت امف «ضبقلا نم نكمتلا ىلع رادملا َّنأ ةقك مالسإلا خيش راتخا (1)

 ءدمحأ مامإلا صوصنم وه اذه نإ :لاقو «عئابلا ىلعف هضبق نم نكمتي مل امو «هيلعف
 نكمتي ال يرتشملا نأل ؛عئابلا نامض نم تناك امنإ ةرجشلا ىلع ةرمثلا نأل ؛سيقأ همالكو

 وأ ليكب عيبملاو ءاّئيشف اًئيش اهذخأيو هكفتيس لب ةلمج اهذخأي نل يرتشملا نأل ؛اهضبق نم
 نم نكمتي ال يرتشملا نأل ؛عئابلا ىلع هنامضف هرادقم فرعي ملو لكي مل ماد ام هوحن
 نامض نمف فلت نإ نكلو «هعيب حصي ال هنإف اًفازج ٌءيشلا َعْيِب ْنِإَف اذه ىلعو ءهضبق
 .(947 /8) عتمملا حرشلا .هضبق نم هنكمتل ؛يرتشملا

 .ِهْيَلَع اوُحَلَطْصا يذلا ُهاَضَتْفُم هْبَلَع َتنَرُيِل اَهِنْوَلِل ُرَِظْنُيَو ىَمْرُت ءراَكِص ىَصَع :ُباَّطلا (5)

 . اهي ٌبَعْلُيَو ٌراَعِص ىَّصَح اًهيف ُلَعْجُي ءرظْسأ ِةَناَلَث يف ٌرَفَح اَهيِف ُرَفْحُي ٍبَّسَح ةَعظِق : :ُهلُقمْلاو
 (ه891//) ىفوتملا يعفاشلا ينيبرشلل «جاهنملا ظافلأ يناعم ةفرعم ىلإ جاتحملا ينغم :رظنُي
7/5 . 

 انحالص هيف امو ءانايندو اننيد يف انل ٌةعفنم هيف ام ىلع تح مالسإلا نأ هللا كقفو  ملعا
 ولو ءداهجلا ىلع نيعي ام لك يف ةقباسملا انل حابأ هنأ كلذب َةَتَياَنِع ةّدش نمو ءانّرعو انتّوقو

 وأ ءٍلْصَن وأ فخ ين الإ َقَبَس الد :هلك هللا ُلوُسَر َلاَق امك ءرسيملا ىلع لمتشت تناك
 هجاما نباو )17٠١(« يذمرتلاو «(501/5) دواد وبأو )٠١١8(«, دمحأ مامإلا هاور .رِفاَح

 .ينابلألا هححّحصو ا

 .ةثالثلا هذه يف الإ ة ةقباسملا ىلع ضوع ال : يأ

 اذه يف اههباشُي ام اهيَلَع ُساَقُيو «ليخلا رفاحلابو «لبإلا فخلابو ءُّماَهّسلا لْصَنلاِب ُداَرْمْلاَو

 اا
 اهيلع ٌتحو ُمالسإلا اهحايأ دقف :ّلقأ باعلألاو ِتاقباسُمْلا يف ٌةعفتملاو ٌةحلصملا تناك اذإو

 نأب كلذو ءرسيملا ىلع لمتشت الأ طرشب اهحابأ «لوألا خم لكأ اهْعقت ناك اَمَل نكلو ءاضيأ

 .مهنم ٌزئافلا هذخأي الام نوقباستُمْلا مفدي

 كلذو «نيفرطلا نم ضوعب تناك اذإ زوجت. الو «ضوع ريغب زوجت ثتاعلألاو ُثتاقباسملا اذهف

 .اهريغو ماتقألاب ِةَقَباَسُمْلاَو ةحابسلاو ٍةَعَراَصْمْلاَك ءَةَحاَبُمْلا باعلألا لك يف



 ندحو اهنع' نهنو «ميكحلا عرشلا اهعنم دقف «ةيويند الو ةّيني يد ٍةحلصم ىلع لمتشت ال اَم اَماَّمأ -

 . مهعفني ال يذلا بعللاو وهللا يف «مهتاقوأ ان نأ هعابتأب أبري هنأل ؟اهنم

 . ًةنطفو ًءاكذ ال + الح بعاللا نوفر ةفييحت «ظحلاو نيمختلا ىلع دمتعت باعلألا هذهو

 .ضوع ريغب تناك ولو ءاَقلطُم اهب بعللا زوجي ال هذهف
 اَمّنَأَكَف ءِريِشدْرَتلاِب ّبِعَل نَم» :َلاَق لك َىِبَنلا ّنأ «ه َةَنْيَرُي نَع تبث ام :اهميرحت ٌليلدو
 1 .(1؟51) :ملسم ةاور . كو رينج محل يف هني ٌعَبَص

 ءَنْيَّصَقو ٍةراجحو قودنص ُتاذ ٌةبعل» :(317/1) طيسولا مجعملا ٌبحاص لاق امك :ٌدرنلاو
 ل بَمَكُمْلا :ْيأ . عقلا هب. تاي اع بسس ناع ةراجحلا اهيف ٌلَفليو ءظحلا ىلع ُدَِتْعَت

 .ها.«ةلواطلاب ةماعلا دنع ُكَرْعُتو

 ءائيمخت بعاللا اهب يمري ثيح .تسلا اهتاهج ّلك ىلع ظاقن اهيف ءُتابّعَكُمْلا يه :رّئلاف

 ال وأ اَدّيج هظح جرخيو
 لاق ,ءكلذ يف فلاخ نم ىلع فقأ ملو «هيلع ٌتفقو ام بسح ةغللا ءاملع لوق اذهو
 ّبِعل نمو .هب ُبَعْلُي يذلا ٌبْعَكلا :ُدْرْنلا :(درن) :ةدام «نيعلا هباتك يف امك دمحأ نب ليلخلا

 ها. ٍريزنخلا مل يف هْيَدَي َسْمَع امّئأكف دّرّئلاب

 . مهريغو سورعلا جاتو «طيحملا سوماقلا بحاصو ريثألا نبا لوق وهو

 .فلاخُم مهل ملعُي الو وقتي ةباحصلا ضعب كلذ ىلع صن لب
 مكايإ» :لاق ثيح ٍتابعكملا هذهب بعللا نم رذح هنأ 5# دوعسم نب هللا دبع نع تبث دقف

 يف يراخبلا ةجرخأ .«رسيملا نم امهنإف ؛اًرجز نارَجْرُت نيتللا ةنيتموم ُيْؤَمْلا ٍنْيَتَبْعَكْلا نيتاهو
 .(408) درفملا بدألا حيحص يف ينابلألا هححًّحصو ؛2 ) درفملا بدألا

 محل لكآك ؛اًرامق نيصفلاب ُبعاللا» :ّلاق هنأ يفض صاعلا نب ورمع نب هللا ٍدبع نع تبثو

 يف ينابلألا ةماّلعلا لاق .؛ريزنخ مد يف ُهَدِ سماغلاك ءرامق ريغ نم امهب ٌبعاللاو «ريزنخلا

 .فوقوم ٍدانسإلا ٌحيحص :(57) ٍدرفملا بدألا حيحص

 نيبعكُملا ىلع تلمتّشا ٍةَبعُل لك وه درنلا ْنأو «درتلاب بعللا ةمرح ىلع ٌلدت صوصنلا هذهف

 .ةّلعلا يف امههباش ام وأ «نيّصفلا وأ

 نكي مل ولو ءمرحملا رامقلاو رسيملا نم ٍدرنلاب ّبعللا نأ ىلع ءكلذك ٌصوصنلا هذه ٌلدتو
 1 .مظعأو ٌدشأ ٌةمرحلاف ضوعب ناك ول امأ «ضوعب
 ّبوتي نأ هيلع بجي ء3ّ هلل صاع ٍرامق ريغ نم درنلا هذهب ُبعاللاو» : هلك ٍيرجآلا لاق

 دقو ءٌرامقلا وهو ّرسيملا َّلَكَأ هنأل ؛ممظعأ وهف رماقو اهب بعل ْنِإف ءاهب ِهِرْهَل نم هللا ىلإ

 درنلا ميرحت .ها.ةهيف ٌءاملعلا ٌفلتخي ال رسيملا نم ٍدرتلاب ٌبعللاو ءرسيملا نع كي هللا ىهن

 .(0) يهالملاو جنرطشلاو

 هتّححص داسفو ؛هلقع ليطعتو «هتقو عييضت ىوس ُبعاللا هنم ديفتسي ال تابيعكملاب بعللاو

 .هئاكذو هلقع ةيمنت الو «هئاضعأ كيرحت الب ةليوطلا ٍتاقوألا ثكمي ثيح

 .باعلألا هذه نم اهريغو «نابعثلاو مّلسلاو ءيلوبونوملا :درئلل ةرصاعُمْلا ةلثمألا نمو



 هداك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت سم

 .ةلقنملاو باطلا اهنمو

 ملعلا لهأ ضعب اهيلع صن ام ةلعلا ْنأ رهظي يذلاو ءدرنلا ميرحت ةلع يف ءاملعلا فلتخاو

 .ريكفتلاو لقعلل لامعإ اهيف سيلو «ةفدٌّصلاو ظحلاو نيمختلا ىلع دمتعت اهّنأ نِم

 حرطُيو ىمرُي «- درنلا لثم :يأ - هلثم اندالب يف باطلا ُبِعّلو» :هك مامهلا نب لامكلا لاق

 وهف :ةلفخلا ٌلهأ ُهَّلِمَعو ءناطيشلا هثدحأ امم كلذك ناك ام لكو ءركف ٍلامعإو باسح الب
 .(41 /9 ريدقلا حتف حرش .ىهتنا 'ال مأ هب رموُق ءاوع ءمارح

 ىلع دمتعي ام لكو «مرحي ال ركفلاو باسحلا ىلع َدَمَتْعا ام ٌلكو» : هلك يعفارلا لاقو

 .(8 ١/0 «جاتحملا ةياهن» .ها.«مرحي نيمختلا

 نم ولخت ال :تابجاولا كرت اهيلع بترتي الو ضوعلا نم ولخت يتلا باعلألاف :اذه ىلعو

 :تالاح ثالث

 :لقعلاو ركفلل ٌلامعإ اهيف سيلو ءاّضحم اًدامتعا نيمختلاو ظحلا ىلع دمتعت نأ :ىلوألا
 .زوجت ال هذهف
 .زوجت هذهف «نيمختلاو ظحلا ىلع ال ءاّضحم اًدامتعا لقعلاو ركفلا لامعإ ىلع دمتعت نأ : يناثلا

 .زاوجلا اهيف لصألاف ؛نيمختلاو ظحلا عم لقعلاو ركفلا لامعإ ىلع دمتعت نأ :ثلاثلا

 يّدؤُت امبرو «ةرسحلاو دكنلا ببسُت :ظحلاو نيمختلا ىلع دمتعت يتلا باعلألا هذهب بعللاو

 فوسو «هظح ءوس ببسي الإ رسخ ام هنأ ىري رساخلا نأل ؛ءاضغبلاو تافالخلا ثودح ىلإ

 ءردقلا نم طخستلا ىلإ كلذ هب يدوي دقو «بيصنلاو ظحلا هفلاحُي نأ ىلإ اًرارم ةبعللا رركي

 .ريخلاو ةكربلا ٌعوزنم هنأ ىريو
 . هتبراحمب مالسإلا ءاج ام اذهو ءريثكلا َءيشلا طخستلاو بضغلا نم هسفن يف دجيسف

 ةيمنت يف اهب عفنتيس اهب بعاللا ٌنِإَف «ةوقلاو ءاكذلا ىلع دمتعت ىلا باعلألا فالخب اذهو

 «هتميزهب فرتعيس هنإف مزهناو ريثكب هنم ُرَهْمُأ وه ْنَم عم اهبعل اذإو «هندب وأ هملع وأ هئاكذ

 يفو «هندب وأ هئاكذ طيشنتو ملعتلا نم ديزملا ىلإ كلذ هعفد امبر لب «ةلواحملا رركُي نلو

 .ةحلصمو ةدئاف اذه

 يف  زاف ام هنأ ٌعقاولاو ؛هتنطفو هئاكذب زاف امنإ هنأ ىريإ هنأ وهف ءزئافلا ىلع ررضلا امأو

 .هرورغ امبرو «هِلقع ليطعت ىلإ هب يدؤُي امم «ٌةفدصو اًئيمخت الإ  بلاغلا
 نم اَهّنِإ لب ءمهداسجأ ءانب يف الو «مهلوقع ةيمنت يف ال «نيبعالل ٌةحلصمو ٌةرمث اهيف سيلف

 .مهرودص ٍقيضو ؛ مهتكرح ِةَلقو .مهسولج لوطل كلذو ءمهضارمأو مهررض بابسأ مظعأ

 .ركفْلاو لقعلا منت قعفان باعلأ نع ثحبي نأ - بعللا بحب يلثْبا اذإ لقاعلا ىلع يغبنيف
 ٌحيِحْصَت ِهيِفَق ؛ ةيبعلا ُدْكوْلاَو «ُقيِقَّدلا ُباَسِحْلا ُهَتَمَتْعُم َّنأِب :جْنَرظَّملا ُدْرَتلا ٌقَّراَف دقو

 نم ِةَياَغ ىَلِإ يّدَوُمْلا ٌنيِمْحَّئلاَو ٌرْرَحْلا وهف :ِْرَئلا ُدَمَتْعُم امأَر ءِريِذَّتلا نم ّعْوَنَو ِرْكِفْلا

 . ٍقْمْحْلاَو ٍةهاَقَسلا

 ّلُكَو «ُمُرْحَي ال :َباَسِحْلاَو َرُكِفْلا َدَمتْعا اَم ُلُكَو وْهّللا عاَوْنأ نم اَمُهاَنْعَم يف اَم امه ُنماَقُيَو
 )078٠١/0. لمجلا ةيشاح :رظنُي .ٌمُرْحَي ُنيِمْحَنلا ُهُدَمَتْعُم اَم



 د وم | عيبلا باتك

 ةحلصم هيف نكي مل اذإ ''؟[عراشلا هّمّرح اًريثك مرحملا ىلإ] ىضفأ ام لكو

 [07/4 كردتسملا] .داسفلاو رشلل اًببس نوكي هنأل ؛ةحجار

 ؛هسنج مرحي مل نإو هنع يهنم وهف هب هللا رمأ امع لغشو ىهلأ ام /549؟]

 بورض رئاسو وهللا عاونأ نم نولاطبلا هب ىّهلتي ام رئاسو ةراجتلاو عيبلاك
 [ها/ل /4 كردتسملا] .مارح هلكف يعرش قح ىلع هب ناعتسي ال امم بعللا

 راوجو ان#و ةشئاع نأ» :'لسمو يراخبلاو دمحأ مامإلا ىور /5495]

 هيف صخريف «نهاري ُهْلَي يبنلاو - بعللا نهو  تانبلاب نبعلي اهعم نبعلي نك

 [ها/ل/5 كردتسملا] .رابكلل هيف صخري ال ام راغصلل

 .مالسإلا رصن هب دصق اذإ ةعاط امهوحنو مادقألاب قبسلاو عارصلا /54وه]

 :قسملاب ذأ + ةيلغر "قككلا :ةيعأو

 امك «نيدلا يف هب عفتني امم تناك اذإ ضوعلاب َلِحَت :ةزئاجلا ةبلاغملاف

 [58/4 كردتسملا .بهذملا يف نيهجولا دحأ وهو ءهيَِذ ركب يبأ ةنهارم يف

 [58/4 كردتسملا] .ناقباستملا هجرخأ ولو «للحم الب ةقباسملا زوجي 1

 ماعطإو توناح ءاركو سوق ءارشو داشنإلل قبسلا طرش حصي !؟خو]

 [08/4 كردتسملا] .يمرلا ىلع نيعي امم هنأل ؛ةعامجلا

 حيحصلا ىلع اًيمر امهدعبأل قبسلا نأ ىلع امهلضانت '*”حصي ال 7494

 .بهذملا نم

 [58/8 كردتسملا] .قئافلا ىف هلاق .نيدلا يقت خيشلا هراتخا حصي : ليقو

 ثيحب «لاجرلاو ليخلل ةعفنملا هبحاص دصق ناك اذإ «ةّركلا» بعل 7 5هوو]

 )١( تارايتخالا نم تبثملاو «(ةمرح ىلإ هريثك) :لصألا يف )77(.
 )( دمحأو «(5440) ملسمو :(5170) يراخبلا )1419(.

 .ضوعلا :يأ (9
 .(97/5) فاصنإلا نم بيوصتلاو «تابثإلاب (حصي) :لصألا يف (:5)



 ُهَذَاَي مالسالا خيش لئاسرو قواتف بيرقت م
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 هضرغو «داهجلا يف هوحنو جورخلاو لوخدلاو رفلاو ركلا ىلع اهب ناعتسُي
 .نسح وهف ِهْيلَي هلوسر اهب هللا رمأ يذلا داهجلا ىلع ةناعتسالا

 [58/4 كردتسملا] .هنع ىهني هنإف لاجرلاو ليخلاب ةرضم كلذ يف ناك نإو

 .لطاب يهف الإو داهجلل ةعفنم اهيف ناك نإ ةراجحلاب يمرلا ةقباسم 7

 [58/5 كردتسملا]

 نهار امك هنيهاربو هتلدأو مالسإلا روهظ هيف ام ىلع ناهرلا امأ 759.1]

 قابسو «لاضنلا ىلع ناهرلا نم زاوجلاب ىلوأو قحلا قحأ وهف :قيدصلا هيلع
 ةجحلاب ماق نيدلا نأل ؛ىوقأو نيدلا يف اذه نم ىلوأ لبإلاو ليخلا

 .فيسلابو «ناهربلاو

 .ذفنم فيسلاو «ةجحلا ةماقإ :لوألا دصقلاو

 ليخلاب ةقباسملاو يمرلا يف ناهرلا حابأ دق عراشلا ناك اذإو :اولاق

 داهجلل ةوقلا دادعإو ةيسورفلا ملعت ىلع ضيرحتلا نم كلذ يف امل لبإلاو
 بولقلا حتفت هب يذلا ةجحلاو ملعلا ىلإ ةردابملاو ةقباسملا يف كلذ زاوجف

 .ىرحأو ىلوأ همالعأ رهظتو مالسإلا رهظيو

 .ةيميت نبا مالسإلا خبشو ةفينح يبأ باحصأ بهذ اذه ىلإو

 فيكف لطابلاب لاملا لكأ وه مرحملا رامقلاو :لوقلا اذه بابرأ لاق

 .قحلاب هلكأ هب قحلي

 رقأ الو «مالسإ الو ةيلهاج يف طق رماقي مل قيدصلاو :اولاق
 .هيف نذأي نأ نع الضف ءرامق ىلع ِهِلَك هللا لوسر

 نآرقلا ظفح ىلع ةقباسملا :«ةرشع ةيداحلا ةلأسملا» :ُهْنَلُك ميقلا نبا لاق

 زوجت له :لئاسملا يف ةباصإلاو ةعفانلا مولعلا نم هريغو هقفلاو ثيدحلاو
 ةفينح ىبأ باحصأ هزوجو ءدمحأو ىعفاشلاو كلام باحصأ هعنم ؟ضوعب

 ١ ْ . انخيشو



 عم عيبلا باتك

 :لاق نأ ىلإ

 نع لوقنملا ىضتقم وهو :مالسإلا خيش لاق «للحم ريغب هتزّوج ةقرفو
 . حارجلا نب ةديبع يبأ

 نع فورعم وه امنإو «للحملا طرتشا نم ةباحصلا يف تملع امو :لاق

 ذخأت ال :سنأ نب كلام لاق اذهلو ؛سانلا هنع هاقلت هنعو بيسملا نب ديعس

 [59- 058/4 كردتسملا] .للحملا بجي الو «للحملا يف بيسملا نب ديعس لوقب

 بلغي نأ امهنم لك بلطي اًدعاصف نينثا نيب نوكت يتلا لامعألا 59#.؟ ]|

 :فانصأ ةثالث  رخآلا

 نم هوحنو لبنلاب يمرلاو ليخلاب قابسلاك هلوسرو هب هللا رمأ «فنص»
 .هللا ليبس يف داهجلا ىلع نيعي امم هنأل ؛برحلا تالآ

 رسيبملاو رثخلا اما :هلوقب هنع هلوسرو هللا ىهن ام «يناثلا فنصلاو»

 94٠[. :ةدئاملا] ةيآلا رخآ ىلإ * . . .ُهوْبَيْجَاَه ِنَطِيَشلا ٍلَمَع ْنِم ٌسيِجِر ُمَللاَو ٌُباَصَنلاَو

 سيلو «ةحجارلا ةرضملا مدعل حابم وه ام :تابلاغملا نم «ثلاثلا عونلا»

 ؛اًنايحأ عقي دق نكلو «هيلإ نيدلا جايتحا مدعل قالطإلا ىلع هب اًرومأم
 .هوحنو مادقألا ىلع ةقباسملاو ةعراصملاك

 .ةحجار ةدسفم نع الخ اذإ نيملسملا قافتاب حابم اذهف

 يَ هباحصأ ناكو .ةشئاع قباسو «ديزي نب ةناكر ِهكَك يبنلا عراص دقو

 .هترضحب مهمادقأ ىلع نوقباستي

 يعفاشلاو كلام بهذم وهو ءاَقِبَس اذه يف نوزوجي ال ءاملعلا رثكأ نكل

 نألو .2"'"لصن وأ رفاح وأ فخ يف الإ قبس ال» :ُهْلكي هلوقل لبنح نب دمحأو

 .داهجلا نم هلوسرو هللا هبجوأ ام ىلع ةناعإ حيبأ امنإ قبسلا

 566 دمحأو ء(؟ما/مز هجام نباو هم و) ىئاسنلاو هال: دواد وبأ هاور 4

 .دواد ىفأ حيحص ىف ىنايلألا هحّحِصو



 ُهْنَأك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 8س

 ىلع ءانب ليخلا قابس يف هحيبي امك :«2""”للحملاب قبسلا حابأ ةفينح وبأو
 لمعلا ىلع زوجت ةلاعجلاو «ةلاعجلا نم هدنع قبسلاو «حابم هسفنب لمعلا نأ

 . حابملا

 دق سانلا نإف ةلاعجلا سنج نم قبسلا ناك ولو «سايقلا وه هلاق يذلاو

 .ةيرهاظلا نم ةفئاط اهلطبأو «ةلاعجلا زاوج يف اوعزانت

 نأل ؛اًمزال اًدذقع تسيلو ءاهزاوج :روهمجلا هيلع يذلا باوصلاو

 .مولعم اهيف لمعلا

 يحلا ديس لعج امك ؛ءافشلا ىلع اًلعج بيبطلل لعجي نأ زوجي اذهلو

 يردخلا ديعس وبأ هاقر نيح ِيِلَك يبنلا باحصأل غيدللا

 .هيلع رودقم ريغ هنأل ؛ءافشلا ىلع بيبطلا رجأتسي نأ زوجي الو

 قبسلا نأ اودقتعا ءاملعلا نم اًريثك نإف ؛«قبسلا بابا هقف رهظي انه نمو

 هنأو «مرحملا رسيملا نم اذه ناك :للحم امهنيب سيلو نيبناجلا نم ناك اذإ

 .رامق وهف كلذك ناك امو «منغي وأ مرغي نأ نيب ددرتم امهنم الك نأل ؛رامق

 «ريرغتلاو ةرطاخملا نم هيف امل مرح امنإ مرحملا رامقلا نأ اودقتعاو

 لك جرخأ اذإ نيقباستملا يف دوجوم اذهو «كلذل رسيملا مرح هللا نأ اونظو

 .كلذ اومرحف ؛قبسلا امهنم

 اًسرف لخدأ نم» :هلوق وهو ؛اًحيحص مهضعب هّلظ ثيدح كلذ يف يورو

 نيسرف نيب اًسرف لخدأ نمو «رامقب سيلف قبسي نأ نمأي ال وهو نيسرف نيب
 ؛هللكَك يبنلا مالك نم سيل ثيدحلا اذه نأ مولعمو «رامق وهف قبسي نأ نمآ وهو

 نيسح نب نايفس هعفرو «تاقثلا هاور اذكه .ءبيسملا نب ديعس مالك نم وه لب

 .فيعض وهو يطساولا

 ءهقبس نمل اًضوع لذبي ال يذلا نيقباستملا ةيقبل ئفاكملا قباستملا :للحملاب دوصقملا )١(

 .ءيش هلم ذخوي مل هايلغ نإو ءامهيضوع ذخأ بلغ نإف ءهقبس لاح يف ضوعلا ذحخأيو



 عييبلا باتك
 تام

 :كلذ دعب اوعزانت ٌرامق للحم الب ةقباسملا هذه نأ اودقتعا نيذلا مث

 .لاحب ضوعلا زّوجي مل نم مهنمف -

 نإ ةعامجلا هيطعي لب هيلإ عجري الأ طرشب امهدحأ نم هزوج نم مهنمو -

 .حصأ وهو «هريغو كلام نع كلذ يورو «بلغ

 هذه نأ اوأر مهنإف اًمرحم اًرامق نيفرطلا نم ةقباسملا تناك ول :سايقلاو

 نأ دصق امنإ ءهب عفتني لمع يف لعجلا '''لدب اهيف لعاجلا دِصْقَي ًةلاعج تسيل

 ةرماقملا نأو ءاّرش اهديزي اهيف للحملا لوخد :اولاقو ءاهومرحف هبحاص بلغي

 نيقباستملا نإف ؛اًرش اهديزي للحملاو «لطابلاب لاملا لكأ نم اهيف امل تمرح

 ذخأ هبلغ اذإ رخآلا نأ ةلباقم يف اذه ناك هلام ذخأف هبحاص امهدحأ بلغ اذإ

 هنإف ؛ضحم ملظ هنإف للحملا فالخب .لدعلا ىلع اهانبم ناكف ءهلام

 منغملا يف نووتسي الف «نامرغي دق نارخآلاو ءملسي وأ منغي نأ "”ةضرعب

 دقو منغي دق امهالكف «للحم امهنيب نكي مل اذإ فالخب ؛ةمالسلاو ا

 .اًعم اءاجو ايواست اذإ اميف ملسي دقو مرغي

 دعبألا مرحي نألف لدعلا ىلإ برقألا مرح اذإف «لدعلا ىلإ برقأ اذهف

 .ىلوألا قيرطب هنع
 مرحت ْنأ :اذه لثم نع ةهزنم ةعيرشلا نأ ملع :رومألا هذه ربدت نمف

 باحصأ نكلو «ترثك اذإ اهنيع ةدسفملاب اهحيبتو ةليلق ةدسفم درجمل رشلا

 اًعفد ؛ةدايزلا عاونأ ضعب لجرلا ىلع نومرحيف ا نر ام اًريثك ليحلا

 لطابلاب هلام اهيف لكؤُي ةليح هل نوحتفيو ءررضتي الئثل لطابلاب لاملا لكأل

 .مظعأ هررضو هملظ اهيف نوكيو ءرثكأ

 دمحأو يعفاشلاو ةفينح يبأ لوقك ؛للحملاب قبسلا حابأ نم ءاملعلا نمو

 .كلام نع نيتياورلا ىدحإو

 .ىنعملا ميقتسيل «ةمجعملا لاذلاب (لذب) :باوصلا لعل )١(
 .(ًةضرع) :باوصلا لعل (؟)



 نا مالسإلا خيش لئاسوو قواتف بيرقت سواك
 00 ري قل

 رامق للحملا نودب هنأ ناظلا نظ داسف نايب :مظعألا دوصقملاو

 .رامقلا لوزي للحملابو

 ؛ميقتسمب سيل :طقف مرغي وأ منغي نأ نيب ددرتملا وه رامقلا نإ :مهلوقف

 اذهو ءرامق اًضيأ وهف ملسي وأ مرغي وأ منغي نأ نيب ددرت نإو :مهدنع لب

 مرغي نأ نيبو ءبلَغ نإ منغي نأ نيب ددرتي امهنم الك نإف ؛للحملا عم دوجوم
 اهيف ةرطاخملاف ؛اًعم هقيفرو وه ءاج وأ ءاَعم اءاج نإ ملسي نأ نيبو ءبلُع نإ
 مل ىنعملا نأ نيبتف هلوخدب تداز لب ؛للحملا نودبو «للحملا عم ةدوجوم

 .ةدسفم دادزا لب «للحملا لوخدب لزي

 عم ولو مارح هنأ ىأر نم نأ هل نيبت :ةلأسملا هذه ةقيقح نيبت نمو

 .هونظ ام ىلع حصأ هلوقف للحملا

 عقوي هنأ ىلع ىلاعت هللا ّصن اَمِل رسيملا ميرحت نأ ررقت اذإ امأو

 هميرحت دتشي دقو «ةالصلا نعو َنْيَه هللا ركذ نع دصيو ءاضغبلاو ةوادعلا

 ال هلوسرو اهب هللا رمأ يتلا ةقباسملاو «لطابلاب لاملا لكأ نم هيف امل

 جارخإ سيلو ءرسيملا نم تسيلف :اذه ىلع الو داسفلا اذه ىلع ال لمتشت

 نإف ؛رسيملا يف لخادلا رامقلا نم الو ءهلوسرو هللا همرح امم اهيف قبسلا

 لخاد رامقلاو ءرسيملا ظفل هيف امنإ ءنآرقلا يف سيل مرحملا رامقلا ظفل

 هلوسرو هللا مالكب قلعتت نأ بجي ةيعرشلا ماكحألاو ءمسالا اذه يف

 .هانعمو

 مكجحلاو «للعلاو يناعملا يفو «ثيدحلاو نآرقلا ظافلأ ةلالد يف رظنيلف

 نم هللا لزنأ امب لالدتسالا نوكيف ءماكحألا اهب عراشلا قّلع يتلا بابسألاو

 .نازيملاو باتكلا

 وه :نيفلتخملا نيب قرفيو نيلئامتملا نيب يوسي يذلا حيحصلا سايقلاو
 .تازيملا وهو لدعلا



 أ طاف عيبلا باتك

 قباس دقو «هلوسرو هللا هبحي حلاص لمع ةلضانملاو ةقباسملا نأ كلذو

 ينب اومرا» :مهل لوقيو «نولضانتي هباحصأ ناكو «ليخلا نيب لك يبنلا

 . «اًيمار ناك مكابأ نإف ليعامسإ

 امك «قحلا نم وه لب ؛هللا همرح يذلا رسيملا نم سيلف كلذك ناك امو

 وأ هسرف هبيدأت وأ هسوقب هيمر الإ لطاب وهف لجرلا هب وهلي وهل لك» :لاق

 .'"”«قحلا نم نهنإف هتأرمال هتبعالم

 لي لاق امك «لطابلاب ال قحلاب لكأ :لامعألا هذهب لاملا لكأف ٍذئنيحو

 لعجف ©"”«قح ةيقرب ٌتلكأ دقل لطاب ةيقرب لكأ نَمَل يرمعل» :ةبقرلا ثيدح يف
 اذه انهو ءقحب لكأ دقف لاملا هب لكأ اذإ لب .هنع ىهنُي ال اًعفان لمعلا نوك

 .هنع هني مل هب رومأم نيملسملل عفان لمعلا

 لكأي نأ وهو ءرامقلاب لاملا لكأ :رسيملا هللا مَّرَح هلجأل يذلا ىنعملاف

 .قحلاب ّلُكأ اذهو «لطابلاب

 ؛ةرطاخم لك ميرحت بجوي ام ةيعرشلا ةلدألا يف سيلف :ةرطاخملا امأو

 اًددرتم ناك ام لك الو «"”ةرطاخم لك امرحي مل هلوسرو هللا نأ ملُع دق لب

 عيمج ميرحت بجوي ام عرشلا ةلدأ يف سيلو «ملسي وأ مرغي وأ منغي نأ نيب

 . اًسايق الو اًضن ال عاونألا هذه

 «لطابلاب لاملا لكأ ىلع لمتشي ام عاونألا هذه نم مرحي نكلو
 لاملا لكأ مرحي امك «لطابلاب لام لكأ هنأ :عراشلا دنع ميرحتلل بجوملاو

 ةرطاخملا لثم ؛مرحم ةرطاخملا درجم نأ ال «ةرطاخم نكي مل نإو لطابلاب

 .ء(19/9:0١0) دمحأو (559) ىيمرادلاو 2ء(١١781) هجام نباو .(257170) يذمرتلا هاور ()

 ١ .يذمرتلا فيعض يف ينابلألا هفكضو
 .ينابلألا هححكصو (1471”9(2؟) دواد وبأ هآور )٠(

 .نايحألا نم ريثك يف مرغلاو منغلا نيب ددرتو ةرطاخم هيف عيبلاف ()



 | "١" 'نهح

 هيف عفن ال ام وهو «لطابلاب لاملا لكأ نم هيف اَمِل جنرطشلاو درنلاب بعللا ىلع

 .نيملسملل الو هل

 مل نإو زاج ؟[امل] كلذب بلغي نمل الام يبنجأ وأ ناطلسلا لعج ولف
 ءاللحم الخدأ ول كلذكو ءالعج امهدحأ لعج ول كلذكو «ةرطاخم كانه نكي

 نومرحي ءاملعلا روهمجو اميس ال «ةرطاخملا لجأل مرحي مل كلذ نأ ملعف

 .ضوع نع الخ نإو .«لمعلا اذه

 يف لعجُت مل لامعألا هذهف :ةعراصملاو ةقباسملا يف ضرعلا ٌذخأ امأو

 اهيلع عراشلا ضحي مل اذهلف ؛هلوسر ةعاطو هتعاطو ىلاعت هللا ةدابعل لصألا

 ىلع ةناعتسالا وأ ءسوفنلا ةحار بلاغلا يف اهب دصقُي امنإو ءاهيف بغر الو

 ؛اهيف بغر الو اهب رمأي ملو «حجارلا ررضلا مدعل عراشلا اهحابأف «تاحابملا
 يمرلاك ؛اهيلع نيدلا مايق فقوتي الو ءنوملسملا هجاتحي امم تسيل اهنأل

 مهرضي مل :مادقألا ىلع قباسمو عراصم نع نوملسملا يِلََح ولو «بوكرلاو

 بلغل بوكرلاو يمرلا نع اوّلََح ول ام فالخب «مهايند يف الو مهنيد يف ال
 .قّبَسلا اهيف لخدي مل اذهلو ؛نيملسملا ىلع رافكلا

 هجرخي نأ هل لحي الو «يمري نمل اًلعج جرخي نأ مامإلل نأ ىرت الأ

 ؟عراصي نمل

 «ةلأسملا ميرحتل اًيضتقم سيل ةرطاخملا درجم نأ فرُع :اذه فرع اذإو

 نم هلي هللا لوسر ٌدارم َفَرْعُي نأ :باوصلا نأ فرّصو ء؛ترهظو «تفشكناو

 مدع نع أشني امنإ طلغلا نإف ؛ماكحألا اهب قلع يتلا هللعو همكحو هلاوقأ

 .ِهكَي هدارمب ةفرعملا

 تلغي نأ سري هلك فاق 1 ةيقبامشملا نمت لك ني ةكرتشت ةرطاخنللاو
 .مدقت امك امهنيب اًفاصنإو اًلدع كلذ ناكف «هبلغي نأ فاخيو رخآلا

 .(875؟) ىواتفلا رصتخم نم نيتفوقعملا نيب اه )١(



 5 1 ا 11111111

 نأ فاخيو اهيف حبري نأ وجري الك نإف «ةعلسل نيعيابتملا نم لك كلذكو

 .عامجإلاو َةّنّسلاو باتكلاب ةزئاج ةرطاخملا هذه لثمف

 ىلعو «قبآ در ىلع ٌلْعج هل ٌلوعجملا ريجألا كلذكو ءرطاخم رجاتلاو

 «منغي وأ مرغي نأ نيب اًددرتم نوكيف لام لذب ىلإ جاتحي دق هنإف ؛طئاح ءانب

 .زئاج وهف اذه عمو

 «فاصنإلاو لدعلا ىلإ برقأ تناك نيبناجلا نم تناك اذإ ةرطاخملاو

 حبر هل لصحي دق رطاخم امهدحأ نإف ؛ةعرازملاو «ةاقاسملاو «ةبراضملا لثم

 .لصحي ال دقو

 ناك اذإ همرح الو اللحم قابسلا يف طرش ةباحصلا نم اًدحأ تملع امو

 انيور دقو «نيعباتلا ضعب نع كلذ يف عنملا تملع امنإو «جرخي امهنم لك

 امهنيب نكي ملو ليخلا قابس يف نالجر نهار هنأ :حارجلا نب ةديبع يبأ نع

 . للحم

 مورلاو سراف تلتتقا امل هنأ» :''”امهريغو يذمرتلاو «دنسملا» يف تبثو

 حرفف مالسإلا لوأ يف كلذ ناكو ةكم لهأ كلذ غلبو مورلا سراف تبلغف

 كلذ ءاسو «باتكلا لهأ نم مهيلإ برقأ سوجملا نأل ؛نوكرشملا كلذب

 كلذب ركب وبأ ربخأف .ءسوجملا نم مهيلإ برقأ باتكلا لهأ نأل نيملسملا

 ِش ٍضرَأْلا ٌفْدَأ ف ملا يع © دلو :ىلاعت هللا لزنأف كي هللا لوسر

 ذنب ذيك لق ني مآل هلل ينس عطب يف ا

 نيكرشملا نهارف هْبَو ركب وبأ جرخف [4 ١ :مورلا] «َيوُمِمْؤَمْ زكا يف ذي
 مورلا بلغت مل نإو .ناهرلا دج ا نينا عب ل مورللا تيلخ نإ هنأ ىلع
 .«ناهرلا اوذخأ

 ١( يذمرتلا )21954(.



 0 2-5-7 ل يا هنآك مالسإلا خيش لئاس»و ةواتف بيوقت_ 1
 «باشنلاب يمرلاو ليخلا قابس يف ةنهارملا لثم يه ةنهارملا هذهو

 لكي لوسرلا ٍقدص ِنايب ةحلصم اهيف نأل ؛مالسإلل ٌةحلصم اهنأل ًةزئاج تناكو

 ىلإ نيتفئاطلا برقأ ٌروهظ اهيفو «كلذ دعب نوبلغيس مورلا َّنأ نِم هب ربخأ اميف
 .امهدعبأ ىلع نيملسملا

 الو «هيلع هركني ملو لي هللا لوسر هيلع هّرقأو هيض قيدصلا هّلَعف اذهو

 .رامقو رسيم اذه :لاق

 الو ةيلهاج يف رمخلا برشي مل هنإف ؛رماقي نأ نم اًردق لجأ قيدصلاو

 .رامقلا نم سوفنلا ىلإ ىهشأ يهو مالسإ

 ءرامقلا ميرحت لبق ناك اذه هَّلْعِف نكل ءرامق اذه نأ مهضعب َّنظ دقو

 سيلو ءرسيملا نم هللا همرح اميف تباث اذه لثم نأ تبث اذإ لبقُي امنإ اذهو

 ناك نمل اهضقانت رهظي ةدساف ٍةسيقأو ءاهيلع ليلد ال ٍلاوقأ درجم يه لب

 ىلع هقيدص رقأ ثيح ِعك هللا لوسر ةَّئُسِب تباث كلذ ٌلِحو «عرشلاب اًريبخ
 امب نقيأ ثيح «هنيقي لامكو هنو قيدصلا لئاضف نم دودعم لمعلا اذهف ؛كلذ

 كلذ ىلع نهارو «قحلا ىلإ نيتفئاطلا برقأ روهظ بحأو ِخكَي هللا لوسر هلاق
 .ناكمإلا بسحب هنيدو هللا ةملك ءالعإ يف ةبغر

 .ليلد ىلإ جاتحي خسنلا يعدمف ةحابإلا تتبث اذإ :ةلمجلابو

 .لعفلا وه نوكسلابو ءضوعلا وه حتفلاب :قبّسلاو

 طرتشي مل اًقلطم ''”«رفاح وأ فخ وأ لصن يف الإ قبس ال» :لَي لاقو

 .للحم الب كلذ لثم مهنع تبث لب ؛هباحصأ الو وه ال اًللحم



 هنأل مرحي مل ةثالثلا هذه ريغ يف ىقّبّسلا نأ :كلذ يف رمألا حضوي اممو

 ضوعلا َّنأ عم ءاّقافتا مرح جنرطشلاو درنلا يف اًضوع امهدحأ لذب ولف «رامق

 .نيبناجلا نم سيل

 .اًضيأ اًقافتا مرح درنلا يف للحم امهنيب ناك ولو

 ءامهدحأ نم وأ ءامهنم ناك ءاوس «مارح جنرطشلاو درنلا يف ضوعلاف

 .للحم ريغ وأ للحمب ءامهريغ نم وأ

 .ةرطاخملا لجأل مرحي ملف

 ةرطاخملا لجأل جنرطشلاو درنلاو هميرحت ىلع عمجملا رسيملا ناك ولف

 .اهمدع عم حيبأل

 .'”كلذب هميرحت ليلعت نالطب ملُع :ريدقت لك ىلع مرحم هنأ تبث املف

 امهنيب ناك نإو ةعراصملا يف نيبناجلا نم ضوعلا نومرحي ءاملعلا رثكأو

 لاملا لكأ وه رثؤملا نأ ملعف «كلذب لوقي نم دنع ةرطاخملا عفري للحم

 ةوادعلا عقويو كو هللا ركذ نعو ةالصلا نع دصي لمعلا نوك وأ «لطابلاب

 هللا ةملك ءالعإ نم هيف امل لاملا لذب نأ امك ؛نآرقلا هيلع ّلد امك ءاضغبلاو

 هيف ناك ءاوس «هب ِهِْكك هلوسرو هناحبس هللا رمأ يذلا داهجلا نم وه هللا نيدو

 ٍبِلْعَي دق ةرطاخم اهيف َقْيَق هللا ليبس يف ةدهاجملا نإف ؛نكي مل وأ ةرطاخم

 ةراجتلاو ةاقاسملاو ةعرازملاو ةلاعجلا نم رومألا رئاس كلذكو ءِبّلْعُي دقو

 7١[ - 50/5 كردتسملا] .هنايب مدقت امك امهريغو رفسلاو

© 

 «نيمختلا ىلع دمتعي درنلا نأ وهو ءمدقت ام رهظي اميف ةلعلاو ءدرتلا :صوصنلا يف تباثلا )١(

 .هب بعللا مرح ةلعلا هذه يف هقفاو ام لكف
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 مالسإلا يف بعللا ماكحأ

 (جنرطشلاو درثلاب بعللا مكح)
 :[جْنرظّملاب :يأ] اهي بلل 00

 ِهِميِرْحَت ىَلَع ٌّق قمتم مرَحَم وه اَم

 هما دو يهدر رع
 .ْمِهِضْعَب َدْنِع ٌهوُرْكَمَو ءِروُهْمْجْلا َدْنِع ٌّمّرَحُم َوُه اَم ُهْنِمَو - ب

 ٍةَمِئَأ نِم ٍدَحَأ َدْنِع ِنْيَفَرَطلا يوَنْسُم ٌحاَبُم َوُه اَم م اهب ٍبِعّللا نِم َسْيَلَو

 نبا َرمُع وُبأ لاَ قا تالا اًماَرَح َناَك ضَوِعْلا ىَلَع اَهِب ُبعّللا َلَمَكْشا نإ
- 

 اَل ٌراَمَِق ٍضَوِعْلا ىَلَع اَهِب َتِّللا َّنَأ ىَلَع ُءاَمَلْعْلا َعَمْجَأ :ٍبِرْعَمْلا ُماَمِإ َرَبْلا ِدْبع

 . زوجي

 ْنَأ لم ؛رَحُم لغف وأ جاو كر ىَلَع اهب ُبِعّللا َلَمَثْشا وّل َكِلَّذَكَو

 ٍةَبِجاَوْلا اهلا اًهيِف بجي اَم َكْرَت وأ ءاَهِيْقَو نَع ٍةاَلَّصلا َريِخْأَت َنَّمَضَتَي

 .ءاَملعْلا قاب اًماَرَح ُنوُكَت ٍذِيئِح اَهْنِإَف ؛اًرِهاظ و ( ليا

 ٌماَرَح اًرِهاَظ وأ اًنِطاَب ُبجَي اَمَع َلَعَش ىَتَم َجُْنَرْظَّشلا َّنأ : 0

5 

 ا طا

 ّرب وأ ءٍمحّرلا ٍةَلِص وأ هِرَكُْمْلا نَع يْهَّنلا وأ ٍِفوُرْعَمْلاِ رْمأْلا وأ ءِلْمَأْلا

 وأ ةيالو يف رقت ني ُهَلْمِف ٌبِجَي ام وأ ءِنْيَدِلاَولا
 و

 نم َكِلْذ ٍرْيَغ وأ ٍةَماَمِ

 م ا ريبودم 0200 هلأ

 .ٍبِجاَو نع ُهْيَلعَش الإ اهب َلْكَتْشا ٌدْبَع لَكَ

 .ِهْيَلَع نَمّتُم ٍةَروُصلا ِهِذَه لْثِم يف َميِرَْنلا َّنأ فَرْعُي ْنَأ يخَبْتي
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 ُمْرْحَت اَهّنِإَف اًمّرَحُم ُتَمَّرْلَتْسا وأ مَّرَحُم ىَلَع ْتَلَمَثْشا اَذِإ َكَِّذَكَو

 .ٍقاَثالا
 م ف 2 78 عمر 28غ“ 0 9 20011 الا

 ءَكِلَّذ نِم ُمْئَمْلا ِةَباَحَّصلا نَع ُلوُقْنَمْلاَف :ِهَلُك َكِلَذ نع اَمُوُلُخ َرّدُق اّذِإَو
 ه2 م . 0 ةمرف يول < عساس ىلا هم 855 يع ” 11 0 4 7
 لَه ام :َلاَقَف جنرطشلاب َنوبَعَلَي مْوقي َرَم هنأ هن ٍبِلاَط يبأ ِنْب ّيِلَع نع ّحَصَو

 هنأ هلك َىِبَنلا نَع "اهيَتْسُمْلا» يِف امك «ماتضألا ىَلَع َنيِفكاَعْلاِب مُهَهّبَش

 هللا ٍباَتِك يي ٍناَنيِرَق ٌرِسْيَمْلاَو ٌرْمَحْلاَو ."”نَتَو ِدباَعَك ٍرْمَجْلا ٌبِراَش» :َلاَق
 . ىَلاَعَت

 .ٍةباَحّصلا ني ِهْيغَو َرمُع ِنْبا نع َفوُرْغَم اَْنَع ُيّنلا َكِلَذَكَ
 05 2 ع سمه عم سمس اى © 5م ََ - يم

 . اًهميرحت هباحصاو دمخآَو هناصيساو ةفيزخ ىبأ نع ُلوُقْنَمْلاَو

 :ريكلل اهي تمللا 16-541 هناك ةرقفاشلا اكو ع: ع6 د هاي عك 1 7
 .رَبَحْلِل :َلاَك ُهَّنِإَف ؛ميِرخَت ٌةَهاَرَك ُهَتَهاَرَك َّنأ َبْيَر اَلَو م2 ا ه2 مع ىلع 2 م هس 0

 هللا ىَصَع دَقَف ٍدْرَّئلاِب َبِعَل نَم» :ِكِلاَم نَع َوُه ُهاَوَر يِذّلا رَّبَحْلا ظْفَلَو
 0ك عع
 .” «هلوسَرَو

 3 2 6 م 5 سا هر هَ د د 6 "فا منت

 نأ دمخَأ ُبَمْذَمَو ءوْرَلا نِم رش َجْئَرظّشلا َّنَأ ِكِلاَم َبَمْذَم َّنِإَف اَذَه ّعَمَو

 . 2تِِفاّشلا ُهَرَكذ اَمُك ءجْنَرْطُسلا نِم ٌرَش َدْرَنلا

 .(”ا"ال0) هجام نبا هاورو ؛740(4) )١(
 .(071701) عماجلا حيحص يف ينابلألا هححّحص (؟)

 )١19867١1(. دمحأو ,(71/27) كلامو ,(”ا/57) هجام نباو ؛(8"591) دواد وبأ هاور (9

 :رومأل ؛رهظألا يذلا وه ِجْنَرْظشلا نِم ِّرَش َدّرّنلا نأ :لوقلاو (5)
 .درنلا نع يهانلا صنلا توبث :لوألا
 «صرخلاو نظلاو نيمختلا وهو «جنرطشلا اهيلع لمتشي مل ةلع ىلع درنلا لامتشال : يناثلا

 «لسكلاو تقولا ةعيضم ىوس هنم نوديفتسي الو «نيبعاللا نهذ كرحُي ال درنلاب بعللاف
 الولو «ءاهدلاو ربصلا بعاللا بسكُتو «ةنطفلا ديزتو ءءاكذلا يمنت اهنإف ءجنرطشلا فالخب

 .ةهارك ريغ نم زاوجلاب لوقلا حجرتل ليوطلا تقولا عيضت اهنأ



 ُهْنَأَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت مسيسح_

 :ضَوِع نع اًوَلَح وأ ضَروِع ىَلَع اَلَمَتْشا اّذِإ امون :ٌكِلَّذ يف ُةيقَحتلاَو

 نَع بْلَمْلا َّدَص لْئِم َةَداَيِزَو اَهيِف ِدْرّلا َةَدَسْفَم َّنأِل ؛ِةْرَلا نم ّرَش ُحُْنَرْظُلاَف
 .رفخأ جنرظُملا يف يكتب بلقلاَلاَيْاَو .َكَِدِْيعَوةاَلَصلا نع هللا رك

1 

 ٍنْوَك يِف ُبَبَّسلا َوُه اَذَهَو .ّرَش ُهْرَئلاَف ٍضَوِع ىَلَع ُدْرَنلا َلَمَتْشا اذ ام
 يف ُنوُكَي َضَوِعْلا َّنَأ ْمِهِراَعْشِتْساِل ارش َدْرَنلا اوُلَعَج اَمِهِرْيَغَو ٌيِِفاَّشلاَو دّمْحَ
 . "7نْنَرظشلا َنوُد ِدْرَنلا

 ةَقيِقَح َرَبَح نَم ُهُقرْعَي اَذَهَو ءاَهَنوُد َسْيَلَف اَهَلْثِم نكي ْمَل ْنإ ُجْنَرْظشلاَ
 عاّقيِإ نِمَو ةاَلَّصلا نَعَو هللا رْكِذ نَع دَّصلا نِم ِدْرّنلا يِف اَم َّنِإَف ؛اًهِب ٍبِعَّللا

 لف ٍسوُقْنلا يف ُلَعْفَت َيِحَو ءِبْيَر الب ُرَثْكأ ٍجْئَرظُسلا يف َوُه :ِءاَضْعَبْلاَو ِةَاَدَعْلا
 ُهلعْفي امم رك ةاَلّصلا نَعَو هللا ٍرْكذ نَع مُهبوُلُقَو مُهّلوُقُع ٌدْصتَك ءِسوْؤُحْلا اًيمُح

 هاو ءأس 2: 0 0

 .ٍةَشيِشَحْلاَو ٍرومْخْلا عاَونأ نِم ٌرييَك مهب
 م5 5 هام - م _ 06 2 م

 ٍةَحاَبِإ َّعَّم ٍضَرِع نع ِةَيِلاَخْلا ِدْرْئلا ٌميِرْحَتَف ءاَمِريِثَك ىَلِإ وُعْدَي اَهَليِلَكَو
 سرسف ؟( : مكوه أو همام 5 ه٠ 2 2 56 سم

 .ةطنحلا ٍذيِن نم ٍةفْرْعْلا ٍةَحاَبِإَو ٍبنِعلا ٍرْمَح نم ٍةرظقلا ميرخت لثم جنرطشلا

 ٍقاَبِس لْثِم ُدْرَثلا َناَكَل :ِةَرَماَقُمْلا ٍدَّرَجُمِل ووْحَنَو ِدْرَلا نع ُيْهّنلا َناَك وّلَو
 اَذَه يِف ْتَلَخَم اَذِإ ََرَماَقَمْلا َنِإَف ؛َكِلَّذ وْحَنَو ِباّمنلا يْمّرلا لْثِمَو ءِلْيَحْلا

 نع "”حيِحّصلا» يِف اَمُك ٌبَحَتْسُم وأ ٌبِجاَو ٌحِلاَص ّلَمَع ُهْنَأ َعَم ُهوُمرَح

 عايض ببست دقو ءاهنم بولقلل اًلاغشإو تقولل اًعيرضت اهنم دشأ وه ام نامزلا اذه يفو -
 اتؤاملع ىتفأ دقف كلذ عمو ءةركلا بعل يهو «ةوادعلاو ةقرُقلاو ءتاباصإلاو «لاومألا

 مامإلا نأ مولعملا نمو .جنرطشلا نود درنلا يف صنلا توبثل نوكي دق لب «كلذ مزلي ال )١(

 .هيلع ليلدلا ماق ام الإ نومرحي الو «صوصنلا دنع نوفقي يعفاشلاو دمحأ

 .ملعأ هللاو ءمدقت امك جنرطشلا فالخب نيمختلا ىلع درنلا لامتشال كلذك نوكي دقو

 ُهَكَرَت َمُك يْمّرلا َمِلَع نّم» :ظفلب «(19415) ملسم دنع نكلو ؛ظفللا اذهب حيحصلا يف هدجأ مل (؟)
 .(ىَصَع دق» وأ هاَنِم َسْيَلَ



 م عيبلا باتك
 | "51 1 25 2 م بسسس ب يب ييسر ب ول و يل ل ممل

 ."”«اوُبَكْرَت ْنَأ نم ّيَلِإ ُبَحَأ اوُمْرَت ْنَأَو اوُبَكْراَو اوُمْرا» :َلاَك هنأ هلك ّيِبنلا
 ٍلاَمْلا ُلُكأ ٍهِييِرْحَت َةَّلِع َّنَأ َرْدُ اذ ِرْمَحْلاِب َنوُرْفَمْلا ٌرِسْيَمْلا اَذَهَق

 َّنأ موُلْعَمْلا نمَو هَوَعَمْنَمْلا 210 ٍةَدَسْفَمْلا ٍلوُصُح نِم َكِلذ يف امو 2"”ِلِطاَبْلاِب

 امك ٌضَوِعْلا اَهيِف َلِخْدُأ ايف ٌةَبْعَرلا تّيوَق اذِإَو ءُنِسوُقتلا اَهِهَتْشَت َبِعاََمْلا ِِذَ

 عقول كبك ىلإ غدي عى ذأ رشا مكب نم اك 0

 ٍةََباَسْمْلا لْثِم ؟ ؛ ٌعَمْنَت دق يلا ُتاَبَلاَعُمْلا ٍفاللخب اَذَهَو ٌةَحِجاَر ٌةَحلْصَم هيف
 هه

 اَهْنَع َهْنَي ْمَلَك ٍناَدَبأْلا ٍةيِوْقَتِل ٌةَحِجاَر ٌةَعَمْتَم اَهيف َكْلِي َّنِإَف ٍ؛َكِلَذ ِوْحَنَو ٍةَعَراَصمْلاَو

 .اًهي ٍباَسِتْكالاِب ٍسوُفنلا ُةَداَع ٍرْجَت ْمَلَو ءَكِلَذ 0

 َبَص اَمنَأَكَف ريشدرنلاب َبِعَل نَم» : ِهِلوَقِب هلل ُيبّنلا ِهْيَلَع هبت ىَنْعَمْلا اَذَه

 ٍلكأ نإ ُهوُعْلَي قلك يف دبا ديالا نك ©" هيت ريزتج مخ يف ان

 يِنَّلا ُبِعّللا َكِنَّذَكَم َكِلَك م مرح اًذِإَف ُُتيِعاَدَو ُهُبَبَسَو هلك ٌةَمُدَقُم َكِلَذَو ريِزْنِخْلا
 هرهدو رو
 . هَتيعاَدَو ةَببَسَو ٍلِطاَبْلاِب ٍلاَمْلا ٍلْكأ ةَمْدَقَم وه
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 :عارلا هلكت تاثلاغتلا ذآ نيت فاعلشلا ك5 ا دي نهم
 رثعطتشا ام مُهَل أوُدِهأَوه ل از لا رف نع قنا

000 

 . لْعَج ِرْيَعِبَو ٍلْعَجب ٌراَج ١[ :لافنألا] «ٍلْبْخْلا ابر نيمو 3 نس

 ُهْنَع ٌيِهْنَمَف :  ييراكلاو اوزخلاو قالا يك را ميسا عم

 :ِةَعَراَصْمْلاَو ٍةَقَباَسُمْلاَك ٍةَحِجاَر ِةَّرَضَم الب َةَعَفْنَم ويف ُنوُكَي دق اَمَو - ج

 )١( يذمرتلاو «(551) دواد وبأ هاور )١8(. يمرادلاو .(01/8) يئاسنلاو )5549((

 الا دمحأو 1(.

 .رسيملا وهو «نيفرطلا نم لاملا لذب اهيف نأل تمرح درنلا نأب لوقلا ىلع :يأ (؟)
 .(51559) ملسم هاور فرفإ



 هن مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 0
 7ب7ت777ل##7كخبسعع "هيه

 .ِدْرَلاَو

 يِضَقْنَت ال مك ء«تسد َدْعَي ثسدب لإ اهم هتموت يِضَقْنَت ال اهب ُبعِاللاَ

 َرككأ اًهِتاَضِقْلا َدْعَب ِسْفَّتلا يِف اَهْراَنآ ىَقْبَتَو ءحَدَقِب حَدَقِب اّلِإ ٍرْمَحْلا ٍبِراَش ُةَمْهَن

 بوكر َدْنِعَو ٍضَرَمْلاَو ِةاَلَّصلا يِف ُهَل ضِرْعَت ىّنَح ءِرْمَكْلا ٍبِراَض ٍراَنآ نم

 هير 145 اهيف ثلاثي نقلا تاقزألا نع َكلَد َلاَكْفَأَو كرما َدْنِعَو لب ؟ِةّباَّدلا

 [158-/] ا ضرْعَت هْيَلِإ ُهُهجَوَت

 00 م 1 م هع > هب اي # 56 من 0-4

 وأ ٍرِفاَح وأ فُخ يف الإ َقْبَس الد :َلاَق ُهْنَأ هلي ّيبَنلا نع 5-5

 اًهيِف ِقْبّسلا ٌُجاَرْخِإَف «هللا ليِبَس يف ِداَهِحْلا ٍلاَمْعَأ نِ ُةَناَلَثلا ِهِذَهَو .2": لع

 ٍةَعَراَصُمْلاَك ٍ؛ِتاَحاَبْمْلا نِم اَهِرْيَغ ٍفالخب ءوللا ٍليِبَس يف ٍلاَمْلا ِقاَمْنِ عاوْنَأ نم

 نِم اًهيِف صْخُر اَذَهِلَف ؛ِداَهِجْلا نِم ْتَسْبَل َلاَمْعَْا ِِذَم َنِإَ ؛ ماَنقأْلا ٍةَفَباَسُمْلاَو

 [ 6١/8 . ٍقْبَس ريغ

 َرَكَذ َيِعِفاَّشلِل مُهُرَصْنَأَو ِثيِدَحْلاِب َيِِفاَّنلا باحضأ مَلْغَأ يِتَمْبَبْلا 5و. ]

 يِبَأَو ٍبِلاَط يبأ ِنْب ٌيِلَع نَع :[جنرطشلا :يأ] ُهْنِم عْنَمْلا ىَلَع ِةَباَحَّصلا َعاَمْجِ

 ٍةَباَحَّصلا نع ِكْحَي ْمَلَو «نيقو َةَسْئاَعَو ىَسوُم يِبَأَو ٍساّبَع ٍنْباَو َرَمْع ِنْباَو ٍديِعَس
 . اَعاَّرْي َكِلَذ ىف

 . طلاغ َوُهَف هيِف صخر ُهّنَأ ِةَباَحَّصلا نِم ٍدَحَأ نَع َّلَقَت نَمَو

 َوْقَأ َلقْنَي نَمِم ِةَباَحَصلا ٍلاَوْقَأِب ُمّلْعَأ ِثيِدَحْلا ٍلْمَأ نِم و ُهَرْيَغَو يِقَهِيبْلاَو

 . داَنْسِإ الب

 ٍفَلَتْخُمْلا ٍلْئاَسَمْلا نِم جْنَرْظَّشلاِب ّبمّللا ُيِعِفاَّشلا َلَعَج :يقهيبلا َلاَق

 ((14174) هجام نباو «((2645) يئاسنلاو )١7٠١(« يذمرتلاو 161/4(«2) دواد وبأ هاور )١(

 .دواد يبأ حيحص يف ينابلألا هحّحصو .(485؟) دمحأو



 نجلا لكك ٠٠
0-0 8. 

 م 0 هل مس 03 - 8 2م 5 هم يام ومس

 . ضّوعب نكي ْمَّل نِإَو ٌماَرَح ِدْرَئلاِب َبِعْللا نأ ٍةَعَبْرَأْلا ٍةَمِئَأْلا ُبَهْذَم
51/611 -117] 

 .ِدرئلاَك اَهيمْيأَو ِةَمأْلا ِءاَمَلُع ٍريِهاَمَج َدْنِع ٌماَرَح جْئَرْظَّسلاِب ُبِمَّللا م59.5]
 82 2 ةضلا

 4 00 0 538 ل م وار 55 2 و
 ْعِقوُيَو ءَاَلَّصلا نَعَو هللا رْكِذ نَع َدْصَي هنأل ؛ٌراَمَقْلا َوُه ٌرِسِيَمْلا مو ]

 . َءاَضْعَبلاَو َةَواَدَعْلا

 ٠ >2 - 00 شال 9 2 رع هةادع5 ع

 ٍدرَتلاِب ُبِعلْلا لب ؛ْضَوِع هيف َنوُكَي ْنَأ ِهطْرَش نِم َسْيَل :ُمَّرَحُمْلا ٌرِسِيَمْلاَو
 َتَمَتْلُي ال ْداَش ٌفالخ هيف َناَك نإَو ءْضَوِع هيف نكي مل نِإَو ِءاَمْلَعْلا تافتاب ٌماَرَح 2 0000 7 6و وو 508 .٠ سد هو هلس 1 0 --

 ٌدُصَي َدْرَتلا َّنأِل ؛70وُهَلوُسَرَو هللا ىّصَع دَقَف ِدّْئلاب َبِعَل نَم» :هلكي َلاَق دَكَو هيَ
 0“ 811 . َءاَضْعَبْلاَو َةَواَدَعْلا ُعِقوُيَو ٍةاَلَّصلا نَعَو هللا رْكِذ نت

2 © 

 (ابرلا نم مظعأ هنأ نايبو ِةَرَماَقُمْلا ٍدَّرَحُمِل رِسْيَمْلا مّرحُي مل)
 ٌةَحّرَجُم ىَوْعَد ِةَرَماَقُمْلا ٍدّرَجْمِل ْمُرُخ اَمَنِإ َرِسْيَمْلا َّنِإ :ٍلِئاَقْلا ُلْوَت 759.4

 :َلاَق ىَلاَعَت هللا َّنَأ َكِلَدَو ٍءاَمِداَسَف ىَلَع ُلُدَي ٍراَبِتْعاِلاَو ِةَنّسلاَو ِنآْرُقْلا ٌرِهاَظَو

 رو نع ْمَدْصيَو ريَبْلاَو ٍريقك ف ةلَصْمْبلاَو ةددَْلا ُكدنَي قوي ك ُنطِيَلا ُدِسِر امَتِإِد
 نِم َكِلْذ يِف ام َيِهَو ميِرْحَنلا ِةَلِع ىَلَع َهَّبَنَق 4١[« :ةدئاملا] يروكّصلا نعو هَل

 َداَدَعْلا َعوُقُو َّنِإَف ؛ةَبَحَتْسُمْلاَو ِةَبِجاَوْلا ٍةَحَّلْصَمْلا ٍاَوَرَو َةَدَسْفَمْلا ٍلوُصُخ

 لك ِنْيَذّللا ٍةاَلَّصلا نو هللا رْكِذ نع بْلَْلا ٌدوُدُصَو ِءِداَسَمْلا ملَظْعَأ نم ِءاَضْعَبْلاَو
 .دامتلا ملفا ني تكتشم امِإَو كِجاَو نإ امه

 ْمَل نِإَو اَمِهِوْحَنَو ِدّئلاَو جْئَرظْشلاِب بِلا يف ّلْصْحَي اذه َّنأ ٍموُلعَمْلا نو
 1 . ىوفأ ٍجْئَرظْشلا يف َوُهَو ءٌضَوِع هبف نكي

 )1١16671(. دمحأو ة ف كلامو سه فتل] هجام نباو 2( ة؟74) دواد وبأ هآور قلل



 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 28سم )ا
 امل س#

 م ه6

 ٍةَبَعالمْلاِ د َوُه اَمَنِإ ٍرِسْيَمْلاِب ٍساّنلا ٍرَثْكأِل َلّوَأْلا ٌدوُصَقَمْلا َّلَعَلَو

 ةَذَل نِم اًهيِف اَم َوُه اَمَنِإ ٍرْمَكْلاِ ِساّنلا ٍرَثْكَأِل َلَّوَأْلا َدوُصُفَمْلا َّنأَو ِهَِبَلاَغُمْلاَو

 ٍلاَم ٌلكَأ َوُهَق هيف ٍةَعَمْنَم الب ٍلاَم ذأ ُهَنَأل اهبِف ٌضَوِمْلا مْرُح اَمْنَِو ةكرشلا

 .ٍماَنْضألاَو ِريزْْلاَو ةيمْلاَو ِرْمَكْلا َُمَك عّرح امك لالا
 ُكَرْتُتَو ٌةَعباَت ََِو قك يلا ةَمُحح م يلام هَدَسْفَمْلا َلَعجُ َتْيَكَف

 ؟ِبْلَقْلاَو ِلْقَعْلا ُداَسك َيِه يتلا ُهّيلْضأْلا ُةَدَسْفَمْل

 َّنإ اَلأ» لكي نا َلاَق ""[دق]َو ءِبْلَقْلا عباَت ُنَدَبلاَو نّدبْلا ا ُلاَمْلاَو

 ْرْئاَس اهب َدَّسَق ْتَدَسَف اَذِإَو ؛ دكحلا دداس اهب علص تقلع اذ] قضت هُم ِدَسَجْلا يف

 . "”(ُبْلَقْلا َيِمَو الآ ِدَسَجْلا

 اَسَمْلا ْمَظْعَأَف قالّصل ةَقبِقَحَو ىَلاَعَت هللا ٍرْكِذ َلَحَم َوُه ُبْلَقْلاَو
 7 ِء هم .َه

 ل رع قي ذب نا ودنا قلم رم يذلا فلقلا هلا :ِرِسْيَمْلاَو ٍرْمَحْلا ميِرخَت

 . ٍضُعاَبَتلاَو يِداَعَتلا نم دع اميف ٌلَخْدَيَو ٍقاَلَّصلاَو هللا ِرْكِذ نم

 لكأ نِم اَذَه َنْيَأَو ءَقْلَكْلا قَح ٌءاَلاَوُمْلاَو ٌباَحَتلاَو ءَّقَحْلا ٌقَح ٌةاَلَّصلاَو

 ؟لِطاَبْلاِ

 ِبْلَقْلا ًةَحَلْصَمَو ِءِلاَمْلا ٍةَحَّلْضَم ىَلَع ةَمَدَقُم م نَدَبْلا َةَحَلْصَم نأ ٌموُلْعمَو

 3 اَذَهِلَو ؟ودنلا ُةَداَم ُهّنَأِل ٍلاَمْلا ٌةَمْرَُخ اَمْنِإَو ءْوَدَبْلا ٍةَحَلْصَم ىَلَع ٌةَمّدَقُم

 ِبْلَقْل ساس ْمِتَن اَمِهِبَو تاَلَماَعُمْلا عي ىَلَع ِتاَداَبِعْلا َعْبَر مهِبتُك يف ُءاَهَقُمْلا

 يول اَذَعَو (صخخشلا ا َكِلَذ َّنَأِل ؛ِتاَحَكاَتْمْلا عبر اوُرَكَذ 2 ْيَدَبْلاَو

 يف َدِساَقَمْلا ُعَقْذَي اَم اوُرَكُذ َحِلاَصَمْلا اوُركَذ اَمَل َمُن «حاَكتلا ىَقْبَي يِذَّلا عملا

 . ِتاَياَنِجْلا عبر

 نك ؛ِرِسْبَمْلا يِف ُهْنِم ُنَيْبَأ :وب ٍلِطاَبْلاِب ٍِلاَمْلا لُكأَو ابَرلا يِف ُمْلُظلاو

 تا .

 هدو
 هَ

 امتد

 .قايسلاب قيلأو بسنأ هتفاضإ لعلو ءلصألا يف سيل نيفوكعملا نيب ام )١(

 )1١699(. ملسمو 65( يراخبلا هاور 000



 حإ ذر سل 77777 جم 5 عيبلا باتك

 :َلاَقَف وهِرْضَق ضيقتب هللا ُهَبَقاَع اَذَهِلَو ؛جاَتْحُمْلا نِم اَمَّقَحُم اَلْضَ ُدْحَأَي َىِباَرُمْلا 0 5 5 ا 2 م م2 ه عمر 2
 3 1 5 اك ص يت لي كو 0

 .[975 :ةرقبلا] «ٍتقَدَصلا ريو أويل هنأ ٌقحمي#

 خس يروأ) رع خخ ةعأر أ شع ايو | ىعررتسو ع رفع يئي فكي ع يعكر همكم
 دقو «ٌيِنْعلا وه مولظملا نوكَي دف «مِلظَيف بِلْعَي دق هنإف رماقملا امأ

 . ٌيِنَعْلا ملظ نِم ُدَضَأ ٍجاَْحُمْلا ريِقَمْلا ُمْلَظَو َريِقَمْلا وه ُنوُكَي

 َناَكَو ةُميِرْحَت َرَخأَتَف اَذَه َعَمَو ِراَمِقْلا نِم ُمّظَأ ٍلاَوْمَأْلا مْلُظ يِف اَيرلاَ

 ٍراَمِقْلا ُدّرَجُم اّلِإ ٍرِسْيَمْلا يِف نُكَي ْمَل ولك ءِنَآْرُقْلا يِف ىَلاَعَت هللا َمّرَح اَمَرخ
 هيرست رخال انذلا وم تقخا ناكل

 هءاو
 ٍلْحْنلا ِرَمَث طاَرِتْشا َحاَبَأ اَمَك ِءَةَجاَحْلِل ِرَرَعْلا نم اَعاَوْنَأ ٌعِراَّشلا َحاَبأ َنَكَو

 . كلذ ِرْيغَو ِةكَراَجمْلا َعيب َرَوَجَو ءلْضَآْل اَعَبَ ٍريبأَتلا دعب
 ريِدْقَتلا ىَلِإ ٍلْيَكْلاِب ٍريِدْقَتلا نع َلوُدْعْلا حاَبأ ْنْكَلَو ءُهْنِم بي ْمَلَك اَيرلا اّمَأَ

 ُصْرَحْلا ذإ ؛ِةَجاَحْلِل ِءاَمْلا مَدَع َدْنِع َمُميَنلا َحاَبأ امك ٍةَجاَحْلا َدْنِع ٍصْرَخْلاِ
 ٍةَجاَحْلا َدْنِع ْنََّغلا ىَلإ ملِعْلا نع ُلوُدُعْلاَو ءمْلِعب ٌريِدْفَت ُلْيَكْلاَو نب ٌريِْفت

8 

2 55 : 
 َ ا 5 4

 لطابلاب هلكأ َيِهَو ءِلاَمْلا يِف : طابلاب ةلكأ تهو 8لاملا ف ةدقنم أ
 ِبْلَمْلا ٍداَسْمَو ٍقاَمْلا ٍةَدَسْفَم نم ِهيِف ام َيِهَو ءِلَّمَعْلا يِف ٌةَدَسْفَمَو - ب

 .نْيَبْلا ِتاّذ ٍداَسْقَو لْفَعْلاَو
 اًقلطُم ٍلِطاَبْلاِ لاَعْلا ٍلكأ نَع ف «يَنلا ل نين ل 5 ِكَو

 ُِقوُيَو ٍةاَلّصلا نَعَو هللا ٍرْكِذ نع ّدُصَي امَع ىَْنُيَو ءاَرلاك ٍرِسَْم ٍرْيَعب َناَك وَلَو
 .ٍلاَم لكأ رْيَغِب َناَك وّلَو َءاَضْعَبْلاَو َةَواَدَعْلا

 نِم َمظعَأ اَمِهْيَلَع ُلِمَتْشُمْلا ُرِسْيَمْلا ُنوُكَيَف ءُميِرْحَّتلا َمظَع اَعَمَتما اًذِإَق

 [1اا/ 1 . اًيّرلا ميرخَت َلْبَق َكِلَذ َمّرُح اَذَهِلَو ءاَبّرلا

 تك حر دعت



 تس تر ل ص تا 7 7 تت تت“ ت؟(؟ ا تتاح ا ١*١] | | | ٠ ١

 (ماَمَحلاِب بعللا مكح)
 اَلْجَر ىأَر ُهّنَأ هلي يلا نَع نَئّسلا يِفَو هُّهْنَع َيِهْنَم ماَمَحْلاِب ُبِعْللا [؟ة.و]|

 [1 4/95 . "”ةَناطْيَش ٌعْبتي ٌناَطْيَش» :َلاَقَق ةَماَمَح ٌعَبتَي

© 2 © 

 (ةّيِراَعْلا ُباَي)
 بهذم يف نيلوقلا دحأ وهو «كلاملا ءانغ عم بجت ةيراعلا م١591 ]

 .دمحأ نع ةياور يهو ءاهنامض طرتشي مل نإو ةنومضم يهو ءدمحأ

 .نيدلا ين خيشلا هراتخا .الف الإو هطرش نإ نمضي : هنعو

 7١/54[ كردتسملا]

 .نمضي مل :طيرفت الو دعت الب تفلتف ةباد هكيرش كيرش ملس ول /5911]

 حصي ينباد :كدرع | بعدما نتا .حصي اذه نأ :اهفلعتل ىتباد كترعأ :لاق اذإ بهذملا سايقو

 ال ؟ريعتسملا ىلع وأ «كلاملا ىلع بجت له ةراعملا نيعلا ةقفن /99؟ |

 ىلع بجت اهنأ :يل رهظي ام ىلع بهذملا سايق نأ الإ ءالقن اهيف فرعأ

 9١/4[ كردتسملا] .ريعتسملا

 دكيِرَش ْنْذِإ ٍرْيَغِب ٌةَكِرَش َيِهَو اَسَرَف َراَعَأ لُجَر نع :هلك َلْيْس م5ة35]
 ؟ِكيِرَّشلا َةَّضِح ُنَمْضَي نَمَُف ُهُكيِرَش اَهَراَعَأ يِذْلا َدْنِع ُسَرَقْلا تَناَمَف

 .ينابلألا هححّحصو «(7955) هجام نباو ؛(5455) دواد وبأو «(80847) دمحأ مامإلا هاور )١(

 .ناطيش وهف ىذأو رش هيف ام لك لب ءنجلا ةدرم :ناطيشلا ىنعم سيلو
 ٌحيِحَص ٌدرطُم ّلْصأ ُنوُنلاَو ٌءاَطلاَو ُنيّشلا :(َنَطَش) :ةدام ءةغللا سيياقم يف سراف نبا لاق

 .ٍدعْبْلا ىَلَع ُلُدَي
 ٌّقَحْلا ٍنَع هِدْعُبِل َكِلَذِب يمسك ءٌةّيلْصَأ هيف ُنونلاَو ءِباَبْلا اَذَه نم َوْه :ٌمْوَق َلاَقَق َناَطِيَّشلا اّمأَو
 :ٌريِرج َلاَق .ٌناطْيَش ٌباَوَّدلاَو سْنإْلاَو ّنِحْلا َنِم ٍدّرَمَتُم ٍتاَع َّلُك نأ َكِلْذَو ؛ِهِدْرَمَتَو »و سد امرك # وصوت # سكوس ف 5 00 مس كرش 5*6 22 هاء

 اًناَطْيَش ُتْنُكذِإ يِنَئْيَوْهَي ٌنُهَو يِلَزَغ نم َناَطْيَّشلا يِنَنوُمْدَي َماّيأ



 0 ا 3 1 ١ باتك

 ةبلاَطُم ُهَل ناك :ُنَرَمْلا تّقلتَو هذ رَْعب ِكيِرَّشلا َبيِصَن َراَعأ اَذإ :َباَجَأَت
 [ يي ريِعَتْسُمْلا ٌةَبلاَطُم ُهلَو «هبيصَت ٍةَمِيِقب َةَمِيَق يِدَتْعُمْلا ريِعُمْلا

 ءاَهْنِم اوُمِدُع دَقَو ٍقَّلَح ْيَجْوَر ُْتَراَعَتْسا ٍةَأَرْما نَع :هثأكك ليو "525
 ؟قَلَحْلا ُةَمِق اَهُمَرْلَي لَ

 .ِءاَمَلْعْلا ٍقاَمّثاب اَهُتَماَرَع اَهَمِرَل اَهِظْفِح يِف ْتطَّرَك تّناَك ْنِإ :َباَجَأَ

 :ْمُهتَي وهشم رز َكِلَذ يفق : ظرَقم ْمَل نِإَو

 .ُناَمّصلا اَهْيَلَع :دَّمْحَأَو َيِعِفاَّشلا ٍبَهْذَم يِفَو
 د

 َفْلَتلا تَعَدا اَذِإَو ءاَْيَلَع َناَمَض اق ٍموُلْعَم بّبَسي ْتَفلَت اذ :ُكِلاَم َدْنِعَو

 ا .اًهنِم لّبْقُي ْمَل ٌىِفَح بّبَسِ

 ه2

 (بضَعْلا ُباَب)
 .اًملظ ريغلا لام ىلع ءاليتسالا وهو :ررحملا يف لاق /5ةؤه]

 وهو ءِدَماَعُمْلاَو ِمِلْسُمْلا ُلاَم هيف ُلُحْدَي هامْلُظ ٍرْيَْلا ٍلاَم ىلع» :ُهْلْوَ
 . ُموُضْعَمْلا ُلاَمّْلا

 . مْلُظِب سيل هنإف ٍبْرَحْلا ٍلْهَأ ٍلاَوْمَأ ىلع َنيِمِلْسُمْلا اليِتْسا هنم ُجَرْخَيَو
 هنإف 5 َسِيَلَو «َنيِمِلْسُمْلا ٍلاَم ىلع ٍبْرَحْلا ٍلْهَأ ءاَليِتْسا هيف ُلُخْدَيَو

 ال هنأ فالخ ال ذإ ؛َنيِمِلْسُمْلا عاَمْجِإي اذه هُمُكُح ٍروُكْذَمْلا ٍبْضَعْلا نم سيل

 ىلع اَنْرَدَق اّذِإ ِهنْيَع در ٍبوُجُو يف ُفالِخْلا اَمَنِإَو ءٍِفَلَتلاِب الو ٍفالثإْلاب ُنَمْضَي
 ل

 قحي الو «هيلع نامض الف طيرفت هنم نكي ملو ريعملل سرفلا نأ دقتعي ريعتسملا ناك اذإ امأ )١(

 .ملعأ هللاو ءهتبلاطم كيرشلل



 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 2-1

 ُروجَي ال َكاَنُم ُهنأِل ُِدِرَي اَل دَمَك :ٍِلْذَعْلا ٍلْهَأَو يِعَبْلا ٍلْمُأ ُلاَوْمَأ اًمأَو

 اَمَنإَو م ءالبتْسالا َدْعَب "”تفلتأ ىَتَمَو ءاَهنَْع ىلع ةاكيِتسالا
 .ٍبْرَحْلا َتْقَو ٍفالنإْلاِب اَهِناَمَص يف ُفاَلِخْلا

 نم َّقَح ٍرْيَغِب سانلا لاو قف ٌعاَطُقْلاَو كولملا هنخأ اهديف خدت

 . اًهِرْيَغَو ٍسوُكُمْلا

 ؛ٍدِّيَجِب َسْيَلَو .هيف ُلُحْدَيَف ٍضْعَب ىلع مُهُضْعَب ب ٍبْرَحْلا ٍلْهَأ ءاَيِتْسا ام

 .هللا ِرْمَأِب الإ ٍلاَوْمأْلا ُدْخَأَو رعرللا نك هيلع ل ءٌمْلظ ُهنَأِل

 انّمَح يف اَمْلُظ ٌرِصَي مل اَنْيَلِإ ِةَبْسّنلاِب اًحاَبُم ٌدوُْأَمْلا ناك اّمَل :ُلاَقُي ْنِكَل

 :ِةيِلِماَجْلا لاح يف اَمُهْنِم فِلْنَأ وأ ءِسوُمُتلاَو ٍلاَوْمَأْلا نم َليُأ ام ام
 طْرَكِب ٌوْثَع َوُهَك ءهنع اَمَع َماَلْسإْلا َّنأِل ؛اَحاَبُم ناك ُهَّنَأِل "7[ال] هر راك رو دق
 , "9راَرفَيْسالاب اَنْمكَح ِناَنَمْأَتْسُم انْيَلِ ْمَكاَحَت وّلَق ءِناَمَأْلا طْرَشب 1 2م الْسِإْلا

 [ا/7 - ا/”/4 كردتسملا]

 لَعَجَي . الا هيلي كر يتمم ان نيو عر ةقلفلا

 ٍبْكارلا ٌةَعَفنم َمّرَقُت ْنَأب ءاَمِهِعْفَت ِرْذَق ىلع ِةَباَدلا ِكِلاَمَو ٍبِصاَقْلا نيب ب ”اَبسكْلا

 1 0 : مهني ديصلا 2 4 سرا ُةَفنم هَمَو

0 
 نأ

 نع ةياور وهو «هريغ وأ ناك اًقيقر صقن امب بوصغملا نمضي 75919
 [7* /4 كردتسملا] .دمحأ

 نم مارح ءيش هيف اهريغ وأ منغ وأ لبإ نم الام ٌتْرَوُم فلخ اذإ 5914

 )١( تارايتخالا نم تبثملاو .(فلتأ) :فاصنإلا يف )5754(.

 .(770) تارايتخالا ةيشاح :( أ )و (ج) يف يهو «عوبطملا يف سيل (؟)

 )1١77221177/5(. فاصنإلا ("

 .باوصلا وهو «فاصنإلا نم تبثملاو ؛(لعج نإ) :لصألا يف (5)



 ف كآكآكآك<.< ج١ ب 2 -7- 8 مس | عيبلا باتك

 بيصن رْذَقو «هفرعي ال وأ هكلام فرعي ءاًئيع ثراولا هفرعي ال هريغ وأ بصغ

 هذهل فصنو «ةهجلا هذهل فصن :نيفصن هفصني هنإف :فورعم ريغ مارحلا

 هل نّيبت امل مهلاومأ لامعلا ةرطاشم يف هيي باطخلا نب رمع لعف امك .ةهجلا

 لعجف ءردقلا نيبتي ملو مهل صلاخ وه امو لاملا تيب نم اًئيش مهلام يف نأ

00 

 .ةيوستلا يضتقت ةقلطملا ةكرشلاو «كرتشم لام هنألو

 .قوقحلل ةعاضإ رمألا فقوو «ةعرقلا زوجت الو

 الب اهسبح نم ريخ ةرات ةعرقلاو ةرات ةمسقلاب ةلأسملا هذه يف لوقلاو

 [75 - ا/ل* /5 كردتسملا] . ةدئاف

 ْموُلْعَم ٌبيِصَن هل اهيف َعَدَر نم نأ ُةداَعْلاَو هكيِرَش ٍنْذإ الب َّعَيَر نَم م؟ةثه]
 . َكِلَذك هكيِرَش ٍبيِصَن يف ُهَعَرَر ام ْمَسَق :ٌبيِصَ اَّبَرَ

 ٍلَّوؤْيَف : ىَبَأَف اهيف 'هَكياَهُي وأ هعم َعَرْرَي ْنَأ ٍرَخآْلا نم اا تلو موق

 ِهعاَتْما َدْنِع اَمُهَدَحَأ َنكَس ِناَتَْي اهيف اَمُهَنْيَب ِراَدَك ؛َةَرْجُأ الب ِهَّمَح ٍرْدَك يف ٌّعْرَّرلا

 ."' همي ام
 [74/4 كردتسملا] ."”رمألا يلو نذإ رخآ عضوم يف سابعلا وبأ ربتعا دقو

 «هبابش ةدمك ؛هيلإ هكلام ةجاح تقو ٌبوصغملا ٌبصاغلا سبح ول 597. ]
 [ه /5 كردتسملا] .ءازج ىلإ رقتفي ملظ ةدملا كلت تيوفتف :هبيشم يف هدر مث

 هتدايزب كلذ در .ةضف وأ هجسنف اًلزغ وأ هرصّمف اًبوث بصغ نإ م59]

 .هل ءيش الو هصقن شرأو

 امهدحأ عرزي نأ ىلع امهنيب ةكرتشملا يضارألا يف نانثا أياهتي نأب «عفانملا ةمسق :ةأياهملا )١(

 .رخآلا اهقصن رخآلاو اهفصن
 .ُةَريَغ سانلا ٌعَسَي اَلَو ُباَوّصلا اَذَهَو :لاقو (187/) فاصنإلا ()
 .(988) تارايتخالا (*)



 هناك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت يع اح
 2 ب5ل3ل9927959با_9بيب-ب5:9ت-599090555511191 يد

 [71/4 كردتسملا] .نيدلا يقت خيشلا هراتخا «ةدايزلاب اًكيرش نوكي :هنعو

 مل :؟2راَعْسأْلا ِريكَتل "7نْيَعْلا ُةَميِق :ْيأ ؛ُنْيَعْلا ْتَصَمَت نِإَو :ُهْلْوَت م؟ة5؟]
 هيلع م 20 0و ع هس
 . نصب ؛« نمصي

 2 ار 9 4-0 عود - ين: 1 ه5 را يع و ج
 قا نيدلا ٌيِقَ خيشلاو ىسوم يبأ نبا هراتخا ءنمضَي : هنعو

 م

 [71/4 كردتسملا]

 شرأو ةعواطم تناك نإو رهملاو دحلا هيلعف ةيراجلا ئطو نإ 7؟98؟

 بجوي ملو «نيدلا يقت خيشلا هراتخا علل رهع هفزلياأل -هنغو - ةراكبلا

 7/5 كردتسملا] .ةراكبلا شرأ ىوس هيلع

 ؛«ثراو ىلإ لاملا راص مث ءاهلح دقتعي تاعيابم لجرلا عياب ول ممول

 ءادتقا :اذهل يلصألا لاثملاف :ةمرحم دوقعلا كلت دقتعي رتشم وأ .بهتنم وأ

 .ةحصلا حيحصلاو «هنود مومأملا دنع ضرف وه امب لخأ مامإ ةالصب مومأملا

 [/ا//5 كردتسملا]

 هدر هيلع بجي مل : هتحص دقتعي هيف فلتخم دقعب ناسنإلا هضبف ام موز

 [ا/ا/ /5 كردتسملا] :نيلوقلا حصأ يف

 رهمو رمخ نمثك ؛بات مث عفادلا ءاضرب اًمارح الام بسك نم /5956]

 .مسوم وحن باهذل رعسلا لزن نأب (؟) .ةبوصغملا )١(
 )١66/5(. فاصنإلا (5) .رعسلا نم لزن ام بصاغلا (9)

 «نيمي كلم الو ةجوز تسيل اهنأل ؛ناز وهف :اهبصغ دعب ةيراجلا ءىطو نإ :ىنعملاو 2(

 : هيلعف

 .كلم ةهبش الو اهيلع هل كلم ال هنأل ؛ميرحتلاب اًملاع ناك اذإ ىنزلا دح

 .ءطولاب بجي هنأل ؛اهلثم رهم :يأ ؛رهملاو - *

 ول امك ءاهتعواطمب طقسي ملف ديسلل قح رهملا نأل ؛ةعواطم تناك نإو هيلع كلذ بجيو
 .اهفرط عطق يف تنذأ

 .اهنم ءزج لدب هنأل ؛ةراكبلا شرأو “ 

 ملو اهصقُنُي مل هنأل ؛اهب ىتز اذإ بيثلا رهم همزلي ال هنأ :ىرخأ ةياور دمحأ مامإلا نعو
 .(197 /5) عدبملا :رظنُي .اهلّيق ول ام هبشأ ءاهملؤي



 0 ب ١ عيبلا بانك

 مل اذإ ضباقلا نأ سابعلا يبأ مالك نم صخلتي يذلاف :نهاكلا ناولحو يغبلا

 .هلكأ هل زاج ملع مث ميرحتلا ملعي

 يف دمحأ هيلع ّصن امك «هب قدصتي هنإف :بات مث اَلوأ ميرحتلا ملع نإو

 سلا لماج

 وه ذخأ اًريقف ناك نإو «هناوعأ هيطعي نأ رمألا يلولو .هلكأ ريقفللو

 [الال /4 كردتسملا] .هل هتيافك

 ,'"هيلع رجؤي ال ةبيصملا سفن نأ سابعلا يبأ مالك رهاظ مو09]
 [4//977 كردتسملا] .هريص ىلع بيثأ ريص نإ "لب ؛ةديبع وبأ '''هلاقو

 «نكمأ ثيح امهريغ وأ اًنوزوم وأ اليكم هلثمب بوصغملا نمضيو 7994

 .ةميقلاف الإو

 «بصخغلا تقو ةميقلا ىلإ لقتنيف :لثملا دقُقو رعسلا ريغت اذإو

 لِئاَلَّذلا :("57 )٠0*/ ىواتفلا عومجم يف خيشلا لوق نِم  ملعأ هللاو كلذ يلعبلا ذخأ )١(
 امن ءاَرَجْلاَو ُباَوَئلاَق ءوِرْبَص ىَلَع ٍتيِذَأ اَهْيَلَع َرّبَص اَذإ َريِثَك ٌتاَراَّفَك َبْئاَصَمْلا نأ ىَلَع

 بَل لْغِف نم ال وللا لْعَف نم َيِهَف ِةَبِصُمْلا ُسْفَن اًمأَو  ٌرِبَصلا َوُهَو - ٍلَمَعْلا ىَلَع ُنوُكَ
 ١ ١ .ها .اًهب َهَبْلَذ هِريِفْكَتَو بلد ىَلَع ٍدْبعْنل هللا ِءاَزَج نم َيِهَو
 هدوجو همركب ىلاعت هللا َنإف هبلق وأ هندب يف بئاصم نم نمؤمْلا بيصُي ام ّنأ :رهظي يذلاو
 .عزجيو طخستي الأ طرشب «كلذ بستحي مل ْنإو «هاياطخ نع اهب رّفكُي

 َةَسِئاَع نَع ,(1015) مِلْنُم ُهَجَرخ +[ امل ءٍتانسح هللا هاطعأ :رّمكُت ٌبونذ هدنع نكت مل نو

 وأ َةَجَرَم اَهي هللا ُهَعَكَر الإ اَهَقْوَف اَمَف ٍةَكْوَش نِم َنِمْؤُمْلا ٌبيِصُي اَم» :لاق ِيكَي هللا ٍلوُسَر نع
 . ةَقيِطَح اهب ُهْنَ َّطَح

 : ىَنْعَمْلا نوُكَيَو :لاقو 835 ظفاحلا هراتخا امك عيوُنَتلل وه لب ءيِواَّرلا نِم اكَش سيل اذهو

 .ها. اًياَطََح ُهَل َناَك ْنِإ اًياَطَخ ُهْنَع ّطَح وأ ءاياطت هيَلَع نكي مل نإ ةئسع اهب هَ هللا َبَتَك اَّلِ

 )18/1١-1894(. يرابلا حتف
 .باوصلا وهو (717) تارايتخالا نم تبثملاو «(لاقو) 0 2م

 . هيلط ليلجلا يباحصلا حارجلا نب رماع :ةديبع يبأب ينعي

 .ها.لب :هلعل :تارايتخالا ةيشاح يف نيميثع نبا ةماّلعلا لاق «(ىلب) :لسالا يف فيفإ
 .اهتيثأ دقو :تلق



 هنآك مهسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ا
 مي

 [0/4/4 كردتسملا] . '"'لاوقألا حجرأ

 تفرص :اهبابرأ فرعي ال اهريغو عئادوو بوصغ هدنع تناك نم اههلهلا

 اذإ اًيصاع ناك ولو اهنم لكألا هلو ءزاج اهب قدصت ولو :ءاملعلا لاقو

 [794/5 كردتسملا] .اًريقف ناكو بات

 نيملسملا قيرط نم ءيش عيب هريغ الو لاملا تيب ليكول زوجي ال م59. ]

 [079/5 كردتسملا] .هتحصب مكحي نأ مكاحلل سيلو «ذفانلا

 هيف امل عابي ال ةيجارخلا ضرألا وأ ةمساقملا نم لاملا تيبل ام ممدصز

 [797/4 كردتسملا] .نيملسملا قوقح ةعاضإ نم

 [075/4 كردتسملا] . همرغ امب هيلع

 لعفي امك ءداهتجالاب هيف لمُع :هديدحت نكمُي مل اذإ فلتملا ردق /5و5؟]

 وه :صرخلا نإف ؛دحاو ميوقتلاو صرخلا ذإ ؛داهتجالاب هتميق ردق يف

 رادقم ةفرعم يف داهتجالا وه :ميوقتلاو «ءيشلا رادقم ةفرعم يف داهتجالا

 .ةجاحلا عم زوجي امهالكو . لهسأ صرخلا نوكي دق لب ؛هنمث

 يف ربتعاو «ةربصلا صرخف فلتملا ةميق يف داهتجالاب انخيش لمعو

 نم هتقفر ءارشب براضم حبر يفو «ةلدتعملا نينسلاب نيتنس لغم فلتأ عِراَزُم

 8١[ ا/4/5 كردتسملا] .هرفس لثم يف مهعيبو هعاتم عون

 ىلع هلمعو هتقفنب عجر هب ملعي الو هبصاغ نم اًيوصغم ىرتشا ول /5954]
 86٠١٠/4[ كردتسملا] .هل راغ عئاب

 :ماشلا اولخد امل راتتلا نم ملسم لام ىرتشا نميف نيدلا يفت لاق [ةة؟ه]

 )١( ينغملا :رظنُي .فلتلا موي هتميقب بوصغملا نمضي هنأ بهذملاو )451/5(.



 كك نافعا ا ا عيبلا باتك

 مل ُهّنأِل ؛وب ُهاَرتْشا ام ُهَيِرَتْش ٍرَتْشُم ىطْعَأَو ءحِلاَصَمْلا يف َفَرَص ُةَبِحاَص ْفِْعَي مل ْنِإ
 ه٠ هن ل

 ِهِرْيَغ ٍلاَمِب َرَجَّتا ْنَميِف هتْحجَر امك «كلذ ْدِصْقَي مل ْنِإَو هِيَمَمَتِب اّلِإ اهل ٌرِصَي

0 

 48٠١/5[ كردتسملا] .حيرو

 الو هل يلو الو تام نمك ؛نمضي مل :ةيعرش ةيالوب فرصت نم 5958 ]

 . اًعرش اهيلع ةيالولا توبثل ؛ةضواعملا ُدَر ملع اذإ هبحاصل سيلو ءمكاح

 8٠١[ /5 كردتسملا]

 ودب لبق عرزلاو رمثلا لثم ؛ [رذعل] عابي ال امم فلتملا ناك اذإ 7959 ]

 . ءاقبإلل ٌقحتسم هنأل ؛عطقلا طرشب هميوقت زوجي ال انههف :هحالص

 .ناويحلا يف نينجلاك لب «ةميق ة هل نوكي ال دقو]

 : انههف

 .هعبب زجي مل نإو «"””[ءاقبإلا قحتسم مّوَقُي نأ امإ

 .هنودب لصألا موقي مث لصألا عم مّوَقُي نأ امإو -

 ناكمإل ؛رظن هيفف :ءاقبإلا ةقفن نودب ِمّوَقِيَق ِهِلاَمَك ٍةلاح ىلإ رظني ْنأ امأو
 .كلذ لبق هفلت

 موقت امك «ءاقبإلا قحتسم موقيف ءاقبإلا قحتسم هعيب زاج اذإ امأو
 [78ه تارايتخالا] .اًعيمج اهيلع تافآلا زاوج عم تالوقنملا

 سانلا ىلع هل ام ردقب ملاظم وأ «نويد ناسنإ ىلع سانلل ناك اذإ 759؟4]

 نم هقح ردقب هيف كلذب بساحُي :لاقُي نأ غوسي ناك ا نويدلا نم

 ءهيلعو هل يذلا نيدملاب ايندلا يف لعفُي امك «هميرغ ىلإ !”فرصيو ءاذه

 [8* /4 كردتسملا] .هيلع ام فو ءهل ام ىفوتسُي

 )١( تارايتخالا ةيشاح «( أ )و (ج) يف يهو ءعوبطملا يف سيل )578(.

 .تارايتخالا نم بيوصتلاو «(ءاقبلل) :لصألا يف (؟)

 . لصألا يف سيل نيتفوقعملا نيب ام ()
 .(151) تارايتخالا نم بيوصتلاو «(فرصي وأ) :لصألا يف (4)



 ُهْنََك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 8س. |
 هد بتتت7ب7ب <77 >> ت>داد5د9دتبتنطلدلجإ ؟:0قح

 ناك :هنم بوصغملا توم دعب '"”بوصغخملا درو مدن نم م595ة]

 ول امك «هتايح يف هب عافتنالا هيلع هتيوفتل ؛ةرخآلا يف هتبلاطم هنم بوصغملل

 [47/6 كردتسملا] .هثراو هدرف بصاغلا تام

 .هيلع ام هنع يضقي هللا نأ ىجري :اًمدعم تام نم م595.]

 [47/5 كردتسملا]

 ءاعدلا هل ىلوألاف :"”هّقّلاخ اذإف :«“"”قولخمب ٌةناعتسالا مولظملل مدر

 وأ «همتش نم ىلع ال .هملظ ْمَلَأ هبجوُي ام ردقب ءاعدلا زوجيو «هملظ نم ىلع

 [87 /4 كردتسملا] .( 9 فكلاب :هلام ذخأ

 مل نإ هنمض :هيلع تنجف «ةيراض ةباد كاسمإب الجر رمأ نم 5

 .اهب هملعي

 [85/5 كردتسملا] .طرف نإ ةبادلا دلو ةيانج نمضيو

 اهلسرأ اذإ امك وهف ءاطرفم ناك ليللاب اهبحاص اهلسرأ اذإ ةبادلا 798»

 .عرز برق

 وهف اهدي وأ اهمفب تدسفأ امف :قئاس وأ دئاق وأ بكار اهعم ناك ولو

 [84/4 كردتسملا] .دمحأ بهذم وهو ءطيرفت هنأل ؛هيلع

 يف ٌرثأ دجوو ءاليل تشفن نالف منغ نأ عرزلا بحاص ىعدا ول /65955]
 .منغلا بحاص ىلع نامضلاب يضق :منغ ٌرثأ عرزلا

 ةربتعم اهلعجو «لاومألا يف ةفايقلا نم اذه نيدلا يقت خيشلا لعجو

 [84/4 كردتسملا] .باسنألا يف ةفايقلاك

 )١( تارايتخالا نم بيوصتلاو «(بوصغلا) :لصألا يف )584٠(.

 .هّقح ٍدخأ يف هملاظ ىلع (؟)

 .(4179/0) ىربكلا ىواتفلا نم بيوصتلاو ء(ةفاخ) :لصألا يف (؟)

 .رفكي نأب هيلع وعدي ال :يأ (5)



 - جن عيبلا باتك
 مسإ 7541١ يس سس سلج

 .اهب فلت ام نمض ررضلا نم عنمي اًّدس هرئب دسي مل نم 595ه ]|

 حيحصلا يف امك «نيرفصعملا ن نيبوثلا فاالتإ :ةتباثلا ةبوقعلا نم

 .عيبلل ءاملاب بيش يذلا نبللا رمع ةقارإو ءورمع نب هللا ديع ثيدح نم

 [45/5 كردتسملا] .هفالتإ نم ىلوأ شوشغملاب ةقدصلا 7594#

 لَم َنَصَحَو ٍلُجَر َعِزَر َبصَع نّمَع :هلك مالنإلا عْيَس َنْيْس اكدكه]
 ؟طَقاَسَتُمْلا ُظاَقّللا ِءاَرَقُقِْل ُحاَبي

 اَمُك ءُكِلاَمْلا اًمَدَّصَح وّل ُحاَبُي َناَك اَمَك ظاَقّللا ُحاَبُي ْمَعَن :َباَجَأَف

 ٍةَلَأْسَمْلا ِهِذَه ىَلَع دّمْحَأ ماَمإْلا ٌّضَن ةَبوُصْعَمْلا ضزألا ين ٍالَكْلا ُيْعَر 3

 اَلَو وِمَّدَعَو ٍبْضَعْلاِ ُْتِلَتْحَي ال ٍطاَقُللاَو َلَكْلا نم ُحاَبُي اَم َّنأِل َكِلَّدَو ٍَِيِاَنلا

 م ل املا قة

 3 نيا عزز دج جو ءاَجن .ٌكْلِم ٌنضْرَأ ُهَن آ ٍلْجَر نَع :َلْيْسَو /؟ةكذ]

 ؟ِهْيَلَع ُبِجَي تحي د اَمَك «ِقَنَس يِناَث يف اَهَعَرَز

 َعََر نَم َبِلاطُي ْنأ ُهَل لب ؛قَح ٍرْيمِب ِْيَلَع َيِلْوَتْسَي ْنأ دحأل َسْيَل :َتاَجَأَ

 . هَنَقَمَت هيطغيو اَمِياَق َناَك اَذِإ ! َعْرَّرلا ٌلخَي نأ ُهَلَو «ِلْثِمْلا ةَرْجَأب كلم يف

 امام _ ما /رل]

 ا 0

 .ُهاَضِرِ

 هل سيل  عرزلا نم طقاستملا لبتسلا وأ ؛لخنلا نم طقاستملا رمتلا وهو  طاقللا نأل كلذو )١(
 .ءاكرش هيف سانلاو حابُم وه لب ءكلام

 .يرتشملا : يأ )0



 ُهْنَأكك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 8 سعب |

 نأ

 ْنَأ َبَجَوَل اَمُهاَضِرِب ٍريِزْنِخ وأ ٍرْمََح نِم ُهْعْيَب ْلِحَي ال اَم اَعَياَبت ول اَمُهْنِإَ

 ُهَعاَب اًذِإ فْيَكَف ءَنَمَّنلا يرَتْشُمْلا ىّلَع ٌدْرَيَو ٌريِزْئِحْلاَو َرْمَكْلا تِلْئُيَك عيبَمْلا 7

 ؟رْيَعْلا لام

 كلِ َوُه اَمّنِإَو هيف ُهَل ّنَح اَلَق ٍبِصاَعْلا ِدَي يِف ُنَمّنلا َيِقَب وْجَو يأ
 [1 9/8 يرش

 م

 ل خبل :ورْيَغ لحَف ِهِمِئاَهَب ىَلَع ىَرْنَأ اذِإ #

 ْبَلَعَك :يِزْنُمْلا ٍلْخَمْلاِب ٌُرُصَي ُتْيَحِب ِاَرْنِإْلا يِف اًمِلاَظ َّناَك اَذإ ْنْكَلَ
 و و

 م مو .هِصْقن ٍةَميِقب ٌّقَّدَصَت : ُهَبِحاَص ْفرْعَي ْمّل ْنِإَ هبِحاَصِل ّصَقَن ام َناَمَض

3 

1١ 

 ٍبْسَع نع ىَهَن لَك ّيِبْنلا َّنِإَف ؛''هل َةَميِق الق :ُهرُضَي ال َناَك ْنِإ اّمأَو - -
١/1 5 

 ص

 : ٌبوُضْعَم ُهُضْعَبَو ُهَل ُهُضْعَب ِنَمَنِ [مئاهبلا :ي ] اَماَرَتْسا َناَك اذإ #

 «َنَكْمَأ ْنِإ ِهبِحاَص ىَلِ قب ل ةفجَعْنَي ال ل ُهكْلِم اًهُفْضِنَن

 .ُهْنَع هب ٌقَّدَصَت لَو

 هفضنو هل فضحت , ذ :لضألا َمُكُح ُهُمْكُح َناَك :ءاَمَن َكِلَذ نم لَصَح ْنِإَف

 اة ا يكل ٍةَهِجْلِل

 نت مرق كَ حا در هاهشع 8 9 مهْيَلَع ْتْدُو مَ
 ىَلَع مُهَنِيب هك وُجْوَمْلا َمِيُق :اًميقشَت َلامْلا ٌَرْذَق فرع نإ هنآ : : ْمِهَتْبَجَأَ

 ا 5-5 اَذِإ ِنْيَاَمْلا ّنَدِ ؛ِدَدَعْلا ىَلَع 0 : ُهْدَدَع لإ ْفَرْعَُي مل نِإَو ءهِرْذق

 طاليخالا َّنأِل ؛ِرَخآْلِل َناَك اَم ِهِلاَم نع مُهْنِم ٌلُكِل دس ْنِإَو ٠ امتي

 )١( ملسمو :«(5785) يراخبلا هاور (9 .هبحاص ملع نودب كلذ ناك ولو )١18564(.



 كد |

 هنأ باّيثلاَو َناَوَيَحْلا نم ُهَباَشَتَي اَميِف اَكَرَتْشا اَذِإ هَ

 اك . حِصَي

 « اًنْيَش ٍلاَمْلا نِم مُهْيَلَع [وذَو ع ا مُهَذَحَأ ٍراَجَت نع :لِكَسَو /ةهع]

 ٍةدوُحُأَمْلا ٍلاَوْمَأْلا سوكر ىَلَع ْمَسْقُي وأ ؟ُهَذحَأَي ِهِلاَم نِم اَئْيَش َفَرَع نَم لَهَف 4 5 ه5 2 6-5 03 1 - هدول سوم سس - 20

 ؟ةيوسلاب
 00 ها ا هَ كاد رو هه 6مل ا ايما وع - ََ سدو س2

- 0 
 .سوُؤّرلا ٍدَدَع ىَلَع ال ْمِهِلاَوْمَأ ِرْدَق ىَلَع مُهّل ةمارحلا همرخ ام: ٌنوُمَسافَتَف 6

 ُهَبْوَن َفِرْخَيَف ُهَبْوَن َقِرْحَي ْنأ لْثِم ؛ِلاَوْمَأْلا ٍفالثإ يِف ٌصاَصِقْلا /؟ةهد]
 اَمُه ِءاَمَلُعَلِل ِناَلْوَق هيِف :َكِلَذ وُحَنَو ُهَراَد َمِدْهَيَف ُهَراَد َمِدْهَي وأ هَل َلْئاَمَمْلا

 2 هاجم م »َ ه- ت1 7 0 0 7 2 - 2 و

 ريغ باَيِثلاَو َراَقَعْلا َّنَأِلَو ٌداَسْفِإ هنل ؛ عوُرْشَم ريغ َكِلْذ نأ :اًمُهُدَحَأ

- 3 

 نم اَرْدَق ُمَظْغَأ فاّرظألاَو َسْفْنَأْلا َّنأِل ؛ ٌعوُرْشَم َكِْذ َّنأ :يِناَّنلاَو

 2- موُلْظَمْلا ِءاَفيِتْسا لجَأِل ٍصاَضِقْلا ٍليِبَس ىَلَت اَهُقاَْنِإ َراَج اَذِإَو ءِكاَوُمأْا

 ع2 و
 عظَقك اَنَلاَوْمَأ اوُدَسْقَأ اَذِإ ٍبْرَحْلا ٍلْمَأ َلاَوْم دسفن نأ ان روي اذهلَو أ

 ص

 صو 0 م 1 2 عر - 7 7 ا وق هم ا 1 15-2 ه6 تيا هس .ء دهس

 اياب هَل فلثأ اَذِإ ُهنِإَف ؛ٌعاَرِن هيف اذَهَق ٍةَجاَح ٍرْيَعِل َكِلَذ نم عنَمْلاِب لق نَِو
 000 ل يي هال . نر 5 يبن هي 2 05-2 0 د 03 0000 03
 0 0111 َعَم ٍهِسْنِجِب ُهئَمْضَي وأ ٍةَميِقلاِب ُهَمْضَي لَهف :كِلذ وحنَو اًراَمَع وأ اًناَوّيََح وأ

9 

 باب نم صاصقلا باب نم عاتملاو لاملا فالتإف «ءلاملا فالتإب ةبوقعلا َةّنّسلا يف تبث هنألو )١(
 .[175 :لحنلا] ه«ديب رٌسِتِقوُع ام ٍلْئِي اوبِقاَعَم َمسَْتاَع َنِإَوظ :لاق ىلاعت هللا نألو ءىلوأ
 .ىلاعت هللا دنع ملعلاو رهظألا وه لوقلا اذهو



 تستاممع د حفص اصح 00 م هناك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ١#

 . "”ءاَمَلُعْلل ِنْيَفوُرْعَم ِنْيِلْوَق ىَلَع ؟ِةَميِقْلا

 نِم ِلْدَعْلا ىَلِإ ُبرْقَأ ٍةَميِقْلا ٍراَبِتْعا َّعَم هِسْنِجِب ٍلاَمْلا َناَمَض نأ تْيَر اَلَو

 [م“ م00 7١01  .ةَميِقْلا ٍراَبِيا َعَم ٌريِناَثَدلاَو ْمِهاَرَّدلا َوُهَو ِهِسْنِج ِرْيَغب ِهِناَمَض

 مه اوفر رنات ءاضق مق اوُناَب اناكع اولرت ركن نع نقشَو كدمتل
 َث د ٍرْكْسَعْلا مّدَقُم لإ لي 4 ءِفْيّسلاب مُهّدَحَأ ُهَبَرَضَف َقِراَّسلا اوُقِحَلَق اًشاَمُق

 ا ا

0 

 مّرْلَي ْمَل ٍقِراَّسلا َعَم اَم ٍعاَجْرَيْسا يِف قيِرطلا َوُه اَذَه َناَك اذ : تانك

 ل ل دمع نبا ور دقو :ٌءْيَش َبِراَصلا

 هِلاَم َنوُد َلِيُق نَم» :©)0نْيَحيِحَّصلا» يِفَو هِفْيّسلاب ُهَبَرَضَل ُهْنَع ُهوُدَر مُهْنَأ اَلَْلَ
 ب كا ل
 اة ا .(ديهش وهف

 هنأ مّلخُي ْمَل يِبْلا ُةّيِناَطْلُسلا ُنيِحاَوَطلاَو ٌةّيِناَطْلّسلا يِضاَرأْلا

 ْنَأ ُروُجَيَو عْرَّزلا نِم بيِصَتب َةَعَراَرُم اَهِيِف َلَمْعَي نأ ٍناَسْنْلل ْروُجَي :ٌةَبوُصْعَم

 .ٍناَمّضلا َعَم ِهِتَرْجَأ اًهيِف َلَمْعَي ْنَأ َروُجَيَو اَهَرِجَأَتْسَي

 ِش اًهيف ِهْذَهَه : : َنيَُم ُكِلاَم اَهَل فَرْعُي ْمَلَو ٌةَبوُصْعَم اَهَنَأ َمِلَع اًذإ اّمَأَو

 هنن فلم ةرخآ الإ لخات هل ماعلا ناك اذإناهيف لمعلا زوجت هنأ رهطألاَو
04 

 1 ا ب ل

 «نيفلختلا َحِلاَصَم يِف ْتَئِرُص اَّلِإَو ءاَهباَحْصْأ ىلإ َدَرُت ْنأ َنكْمَأ ْنِإ اَذَمَو

 الف :ٌّىَح ٍرْيَعب ُهْنِم ْتَدِحَأ دَقَو ءاَنيَعُم اَكِلاَم ٍضْرَأْلِل نأ َفرُع اَدإ ان 22 هدا مم عقااو أ 500 سا هيرو © 5 ل ه0 قفاعم
 - ًَء “ا 00 3 1 يس ماو يسعاسو

 001 776 771 .هليكو وأ كَ ٍنذِإ وأ هنذإ ٍرّيَعِب اًهيِف لَمْعي

 .رهظألا وهو «يناثلا لوقلا ىلإ ليمي خيشلا )١(

 )١81(. ملسمو 048خ) يراخبلا )20



 ك4 معو ] عيبلا باتك

 ٍنْيَكيِرّشلا أ كيس هك فلا ٍنْيَعْلا َنِ صف اَذِإ َبِصاَعْلا َّنِإ ةهءه]
 تكد هال َوُهَو 3 ياَعَلعْلا َْلْوَق ؟ رَهظَأ يِف ِكيِرّملا َكِلَذ ٍلاَم نِم َكِلَذ َناَك

 ["؛0/00] .ِنْيَكيِرَّشلا ٍدَحَأ ٍلاَم دْخَأ َدَصَق اَمّنإ ُهّنَأِل ؛اَمِهِرْيَغَو دَّمْحَأَو َيِيِفاَّلا

 وأ اَمْلُظ ٌذَحْوُت يتلا مِراَعَمْلا َنِم ِكَرَتُْمْلا ٍلاَمْلا ٍبَبَسِب َلَصَح اَم هه دل

 ممول 1 . مُهْضْعَب اًهِب ُصَنْحَي ال ِهِعيِمَج ٍلاَمْلا ىَلَع َيِهَ : مّلظ َرْيَ

 ه5 2

 (مّلظلا عْفَرَو ٍلْدَعْلا يِف اَدِهَتْحُم َّدْحُم ناك اذإ اهب لمعلاو بئارضلا مكح)

 بِي :"قَح ريكي وأ حب + ِساّنلا نم ُبَلظُت يِتَلا "”كّلكْلا ِهِذَه 5595.]

 . هِرْيَغ ىَلَع ُهَظْسِ رق ِساَّنلا ٌضْعَب اَهيف َرْكَوُي ْنَأ ُمْرْحَيَو ءاَهيِف ُلْذَعْلا

 الكل ٍفيِعَّصلا ِةَناَعِإَو َنكْمأ اَمهَم مْلظلا ٍفيِفخَتو ٍلَْعْلا هي هيب اَهبف ماك نَمَو

 ىّرَحَت اّذِإ وللا ٍليَِس يف ٍدِهاَجْمْلاَك َناَك : ملال ١ ةئاَعإ هيي الب هيلع لل دل
 يسيل 0و هنو :نقتناَو .َلذَعْلا

 َراَوَج مُهّنِم ٌدحأ ْرُكذي ذي مك ْمِلْوَق ىتُْي َنيَِلا هيلا ُاَعَقْفْلا نا

 ٌةَفِئاَط ىَتْقَأ ؛ةّيِقوُجْلَسلا» ٍةَلْوَّدلا ٍلِئاَوَأ يف ْنَكَلَو ء[ةّيِناَطْلسلا ٌتاَهجْلا :يأ] َكِلَذ

 َعاَمْجِإ ِهِباَتِك يِف ٍمْزَح ُنْبا ٍدَّمَحُم وُبأ ىَكَحَو ءَكِلُذ ِزاَوَجِب ِةّيِعِف ةيِعِفاَشلاَو ِةّيِفَتَحْلا نِم

 دق قيكزتلا ةييقلا رت ٌدوُمْحَم ِنيّدلا رون َناَك دَكَو ءَكِلَذ ميِرْحَت ىَلَع ِءاَمَلُعْلا

 .ةّيناَطْلّسلا ُتاَهِحْلاو ءسوكملاو «بئارضلا :ىمسُت )١(

 - هللا دنع ملعلاو  رهظي يذلاو ءقح نودب اهضعبو قحب نوكت بئارضلا ضعب نأ خيشلا تبثأ (0)

 ايندلا وأ داهجلاك نيدلا ةحلصمل راجتلا نم ذوخأملا لاملا يه «قحب نوكت يتلا فلكلا َّنأ

 .ءارقفلا ةناعإك

 .كلذ نم الخ ام قح ريغب نوكت يتلا فلكلاو
 اهذخآ مالسإلا خيش لعج كلذ عمو «قح الب ذخؤُت يتلاك ءمارح لاوحألا ضعب يف اهنأ عم ()

 ةينلا ةيمهأ ىلع لدي اذهف «ىلاعت هللا ليبس يف دهاجملاك ملظلا فيفختو لدعلا ةّينب

 .ةيعرشلا دصاقملاو حلاصملا ةاعارمو «ةحلاصلا

 لتاقُي وهو ىلاعت هللا ليبس يف تام نمف ؛نيدلا رون ىلع ديهشلا مسا هك خيشلا قلطأ (:)

 .هيلع ديهشلا مسا قالطإ زوجيف رافكلا



 0 ب | 7 عل ُهْدََي مالسإلا خيش لئاسرو ٌقواتق بيرقت 8ع

 م .ٍزاَجحْلاَو ٌرْضِمَو ٍةَريِزَجْلاَو ماَّشلاب ٍةَئَدْحُمْلا ٍفِئاَطَوْلا َعيِمَج لطب

 ِتاَياَلِو ٌَلَوَتُم لُجَر نع : ُهَحوُر هللا َسَّدَق  ٌحْيَّشلا َلْيسو /7593:]

 ٌراَتْحَي َّوُهَو ُهَداَعْلا هب ُتَرَج اَم ةَيناَطْلسلا ٍفَلُكْلا نِم اَهْيَلَعَو ءِتاَعاطْفِإ عطقُمَو

 ْنِإ ُهَنَأ ُمَلْعَي َوْهَو 0 هّلُك مْلُظلا طِقْسُي ْنَأ

 اَمَّبُر لب ؛ٌءْيَش ُهْنِم هم ُكَرْثُي ال َمْلظلا َّنإَف ُهَرْيَغ ىَلَوَو ُهَرْيَغ اًهَعَطْقَأَو َكِلَذ َكَرَت

 . "”ِهعاطْقإ يِف يلا تموُكفلا َكْلَب تدك تكفْخُي نأ هنكْدُي وهو دادي

 هناك[ وكن ب مّلظلا عْفَرَو ٍلُدَعْلا يِف اًدِهَتُجُم َناَك اَذِإ ءْمَعَن :َباَجَأ

 ٍَُ عاطقإلا ىَلَع ه ٌؤاَيِتَْساَو ريغ ةياَلو نم َنيِمِلْسْمْلِل حض ٌرَْح هيا

 1 5 ءعاطإلَو ٍةياَلِوْلا ىلع :ءاقبلا هل روكي هن :َركذ دق اَمَك ِهرْيَغ ءاّليِتْسا

 مب ُهَكَرَت اَذِإ ٌلِغَتْشَي ردم 11 11 هكرت ني نحنا قلك ىلع لاك رع اقرت يف هلع

 .ُهْنِم لَضْفَأ ٌّوُه

 .ِهْيَلَع اًرِداَق ُهُرْيَغ هب ْمُقَي ْمَل اّذِإ اّبِجاَو ِهْيَلَع َكِلَذ ْنوُكَي دق

 ٌضْرَك :- ٍناَكْمِإْلا ٍبَسَحِب - مْلُظلا ُعْفَرَو  ٍناَكْمِإْلا ٍبّسَحِب  ِلْذدَعْلا ُرْشَنَق

 َكِلُذ يي ُهُرْيَغ م مَ مَ اذ كِل نم لع ُريَي اب ناس لك موق ةَاَمكلا ىلع

 . ملُظلا مند نيم زاب ا اودع اخلط ءُهَماَقَم

 «مْلظلا نِم ُهنَكْمَأ اَم َنيِمِلْسُمْلا نع ُمَْرَي :ّرْيَكْلا اَذَه ُلَعْفَي يِذَّلا ُعِطْفُمْلاَو
 < ق2 همس

 :نقتو تلت ان صخب لغأب «ريثألا كش عقب

 اَلَو ُباَنُي ءْمُهَل مِلاَظ ٌر ريغ نيوزطملا ىلإ يكن وك ةقنر ليمتد اكن
«ّ 

 0 0 اينَّدلا يف ِهْيَلَع َمْنِإ اَلَو ُهَّدَحَأ اًميِف ِهْيَلَع َناَمَض اَلَو ةذخأب اميقونام

 [سمرا . '9ناكمإْلا بَسَحب ِناَسْحِإْلاَو ٍِلْدَعْلا ىف اًدهَتْجُم َّناَك

 ه0 ه

 ام ىلع لدي اذهف ؛كلذ ىلع هرقأ خيشلاو «فلُكْلابو سوكملاب بئارضلا نع ربع لئاسلا )١(
 .دحاو اهانعم فلكلاو سوكملاو بئارضلا َّنأب ةيشاحلا يف كلذ لبق هتركذ

 .نيررضلا فحخأ باكتراو «نيرشلا رش رشأ عفدو «ةعيرشلا دصاقمل خيشلا ةاعارم نه اذه ن١



 7 تا

 (ةكرتشملا ملاظملا)

 لْئِم ٍءاَكَرُشلا نو ُبَلْظَت يِتْلا ةَكِرَتْشُمْلا راسل يِف ُلْصَق موحع]

 وأ ْمِهِلاَوْمَأ ىلع دخت ةْمَس يش مُهْنِم َبِلظ اّذإ ٍةَئيِدَم وأ ءَدَيْدَق يِف نيكردشملا

 ٍدَّدَع ىَلَع اّمِإ ٍ؛ْمِهَلُك 5 ٌعَضوُت يِتْلا ِةّيِن ةَيِناَطْلُسلا ٍفَلُكْلا لْثِم ؛ْمِهِسوُؤُر

 امك ءْمِهِلاَوْمأ ِرْدَق ىَلَع وأ ءْمِهِراَجَْأ ٍدَنَع وأ ءْمِهباَوَد ِدَدَع وأ ؛ ْمِهِسوُؤُ
 ٍبِجاَوْل ِجاَرَكْلا نِم ُرَئْكَأ وأ «َعْرَّشلاب ريجاولا ِتاَوَكَدلا ني ُرتكأ مُهنِم ْدَحْوي 2

72 

 امك هَةّيِعْرَّشلا ٍساَنْجَأْلا ِرْيَع يف ثئِدخأ يتلا ُتَلُكْلا مُهْنِم دعوت 3 «َعْرُشلاِ

 ْلَخْؤُي : َكِلَذ رْيَغَو ِةَهكاَمْلاَو ٌباَوَّدلاَو ِباَيَّئلاَو ماَعََطلِل ٍنْيَعياَبتُمْلا ىَلَع ُعَضوُي

 . َنيِرتْشُمْلا نم ٌةَراَتَو «َنيِعئاَبْلا نم ٌةَراَت َكِلَذ ٌدحؤُيَو ءاوعاَي اَذِإ مُهْنِم

 مهْيَلَع ٍداَهِجْلا ٍبوُجُو ليأتي ٌعِضُو َكِلَك ضْعَب نإ :ليِق دق َناَك نِإَو

 ع اًيِغ» ُبِحاَص ُهَرَكَذ اَمَك ِلاَوْمَأْلا َكْلَي ىَلِإ ٍداَمِجْلا ِجاّيِتْحاَو ْمِهِلاَوْمَأِب

 َدْنِع َدْنِي ُهَل ٌعاَسَم ال يِذّنا مْلُشلا نِم َكِلَذ يِف َلَكَد اَم َعَم ِهِرْيَعَو "0مم ألا

 .ِءاَمَلُعْلا
- 

 ٍدَلَب لْمَأ نِم ِكوُنُمْلا ضْعَب اَهِيِبْجَي يتلا ِتاَياَبِحْلا لْثمَو

 َنوُكَي ذأ ٍرْيَغ نو ا حا الولاد اهب انت هين 4 عال فايق

 0 ريل مهل اولا ٠ ِهْذَه ءاَدَأ ىَلَع َنوُهَرْكُمْلا ٍءاَلُؤَهَف . اتا

 دعا مالا مهِئلَع لب مَ م ُبَلُي اَميِف اًضْعَب َمِلْظَي ْنأ ْمِهِضْعَيِل َسْيََو «ْمُهْنِ

 ل ؛ اَميِف ٍلذَعْلا مالا مِهِنلَع امك «ٌقَح ِرَْعِب مُهنِم ُذَحُْي اَميف

 بسلا اَهِرْيع ِةَلِْبَمِب يه ْمِهِلاَوْمَأَو ْمِهِسوُفُن ٍبَبَسب مُهْنِم ْتَدَِحُأ يلا َفَلُكْلا ِهِذَه

 ُنوُكَي دَقَو ءٌّقَحِب اًدخأ ْنوُكَي دَمَف ٍذْخَأْلا ىلإ ِةَبْستلاب اَهْلاَح ُفِلَتْحَي اَمَنِإَو ءْمُهْب
 . ””لطاَبب اذ

ِ 2 

03 
 أ

 ينيوجلا يلاعملا يبأل )١(

 .زئاج وه ام اهنمو ءمرحم وه ام اهنم بئارضلا نأ نم «قبس ام دكؤُي اذه )١(



 تهمس 1 سس سس ا تتاااُشُُشُلل باك هنو مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت و

 ْمِهِلاَوْمََو ْمِهِسوُفُن ٍبَبَسب مُهّْنِم ُذَحْؤُت فَلُك ْتَلُك ِهِذَهَف اَهِب َنوُبْلاَطُمْلا امَأَو
 لك ىَلَع ٍدَحَأ َلُكِل ٌبجاَو ُلْدَعْلا لَب ؛َكِلَد يِف اًضْعَب َمِلْظَي نأ ْمِهِضْعَبِل َسْيل

 .لاحب ُهْنِم ٌءْيَش ُحاَبْي ال َُلظلاَو «ٍلاّوخأْلا عيِمَج يف ٍدَحَ

 امإ لب ؛وربغ مل هب اَم َلَعْفَي ْنَأ ْمِهِضْعَبِل َسِيَل َنوُكِرَتْشُمْلا ِءاَلُؤَهَف ٍذِئِيِحَو
 امي ةَءاَكَرش َنيِعْيَف وْطْسِ ىَلَع اَدِئاَز َيدَوُي ْنَأ اّمِإَو ءاَلِداَع َنوُكَيَك ُهَطْسِق َيّدَوُي ْنَأ

 أ

 ُهَظْسِق هب َّذَحْؤُي ؛ اَعاَْما ِلاَمْلا َكِلَذ نم طْسِي ءادأ نع َعَِتْمَي نأ ُه ل
 . ْمِهْيَلَع مْلظلا ُفَعاضَتيق ءِءاَكَرُشلا رْئاَس نِم

 ُهْنِم ْذَخْؤُي ْمْلَق ِءاَدَأْلا نِم َعَتَتْما وأ ءءاَكَرْشلا ٌضْعَب َبّيَمَت اّدإَف :اًذَه ىَلَعَو

 ِرَهَظَأ يف ُهْنَع ىَّدأ نم ىلإ ِهبِصَن هبيصن ذك يي ذأ هلع ناك م خاج

 ُبَقاَعُيَو ءَكِلَزب ُمَرْلُيَو ةَبِجاَوْلا ٍقوُقَُحْلا نِم ِهْيَلَع اَم يّدَوُي امك ءِءاَمَلْعْلا يَلْوَق

 يِف لِماَعْلاَك ؛ِهْيَلَع ةبجاَْلا ٍقوُقُحْلا رِئاَس ِءاَدَأ أ ىَلَع فاح ام 00

 وح َمْلِل «ليوأتب دو ءٍبِحاَوْلا نم م َرَثْكَأ ٍنْيُكيِرَّسلا ٍدَحَأ ني َبَلَط اّذِإ ٍةاَكَر

 ا .هطْسِقِب ٍرَخآْلا ىَلَع َعِجْرَي ْن 3

 .اًضْيَأ َعِجْرَي ْنَأ ُهَل نأ اَمُهُرهَظَأ ءِنْيَلْوَق ىَلَعَك : ليِوأت ٍرْيَِب َناَك نِإَو
 |5117 _ اك ]

 بي ثث عز

 (؟ِهْيَلَع هب َعِحْرَي لهف اًبحاَو ٍهِرْْغ نَع ىَدأ نَم)

 هك َّنأ :اَمِرْيَغَوُهْنَع ُروُهْشَم لا ٍلبْتَح ِنْب دّمْحَأَو ُكِلاَم ُبَهْذَم 1

 ١ ذأ نِإَو ءَكِلَذب اَعَربَتُم نكي نكي ملا هلع هب َعجَْي نأ هلك اجا ِرْيَع نع ىّنأ

١ 

 هيذإ ريغب وس ِرْيَعِب ِهِرْيَغ ني ىَضَق نَم دردإ ريعب 0 ِ ُهَنِمَض دق َناَك ٌءاَو لد 0 7 : م ؛ِهْنْذِ ِ

 .ٍناَمَض الب ُهنَع ُهاَّدَأ 5 هْنْذِإ رب ُهاَّذَأَو

 « شوو عمدا كل نحس نّوج : ىّلاَعَت ُهن ْوَك لضألا اَذَه ىَلَع َلَد دَق



 كك 5 0-0 دك

25 

 اَلَو ِراَجْئَيْسا َدْقَع ظِرَتْشَي ْمَلَو «َنِهِعاَضْرإ ِدّرَجْمِب َرَجُمي ِرْجَأْل ِءاَتيِي َرَمَأَق [5 :قالطلا]

 .رْجَأْلاِب َعِضْرُت 0 اَهَل بألا ٍدْذِإ

 نا ع ا :ُهْنَع ُهاَدَأ اَمب ٍفََتلا نِم ِرْيَغ َلاَم ٌصّلَح نم َكَِذََو

 ام الإ ُهْضْلَخُي ْمّلَو ٠ ءمِلاَط ُلَوَتُم وأ ءمِلاَط ٍرَكْسَع وأ «عاقف ني الان سلخ

 ىَلَع دي ءَكِلَذب دا َكِلّذَب د ٌعِجّرَي هن ُهْنَع ىّذَأ

 ُءاَرَج لَمَو ءَكِلَزب ِهْيَلِإ ٌنِسْحُم ُهّنِإَف ُهْنَع ءاَدألا ىَلَع اًمَرْكُم اَلَو ءِلاَمْلا َكِلَذ

 ؟ناَسْحإْلا اّلِإ ٍناَسْحِإْلا

 اًدِإَف «َنيِيِسْحُمْلا نِم َناَك :ُهْنَع اَماَدَأ فل ؛ مقري ٍنالآ َةَرَشَع َصّلَخ اّذِإَق

 ٍلاَمْلا ٍصيِلْخَت يف ُهْيْعَسَو ُهّلَمَع َيِقَبَو ءِهِضْرَق َلَدَب ُءاطْعَأ دك َناَك فلألا ُءاَطْعَأ

 م ل لا انام
 انفك يا مس ع

 ٍلْوَقْلا نم اَرَكْنُم َلاَق دَقَف : اًئْيَش ِهِطْعُي ْمَلَو اَعَرْبتُم اَذَه 1 يف ُهَلَعَج نَمَو

 هب هللا َتَعَب يِذَلا ٌعْرّشلا َوُه اَذَه َلاَق نَمَو قَءاَسإْلاِب َناَسْحإْلا َنِباَق دَكَو ءاروُرَو
 مُهَمَلاَخ دَقَو ءِءاَمَلُعْلا ضْعَب ُلْوَك ُهَّنِكَل ءَُحْلا َرْيَغ هللا ىَلَع َلاَق دّقَف ُهَلوُسَر مم ع7

 . ٌنورَخآ

 يف ٍساّنلا نم ٍريِثَك نط َءوُس ُبجوُت : : عْرَّشلا ىلإ ٍلاَوْقَأْلا ِهِذَه لْثِم ٌةَبْسِنَو

 ؟يباكضأ يف 0 نم مُهَراَرْفَو شل

 ٌحْرَش ُهَعَم َسْيَلَو «تورححأ هيو ةقلاخو هيأرب اَلْوَك َلاَق نَم ِءاَمَلُعْلا نم َّنِإَف
 هلآ

 . هِلْوَق ضيقت ىَلَع ُلُدَت دق ُهَ د تل ا هل يو

 .نسحلا ءانثلاو ءاعدلاو ركشلاب هيزجيو )١(

 نيملسملاب ًٌةراض اهبقاوع نوكت دقف «حيجرتلاو ءاتفإلا بقاوعو تالآم يف رظنلا بجاولاف (0)

 .مالسإلا نم مهريفنتو «مهيلع شيوشتلاب نيملسملا ريغيو «مهيلع قييضتلاب
 يف رظنُي ْنأب بجوأو ىرحأ يهف ؟تافرصتلاو لاعفألاب فيكف ءيأرو لوق درجم ناك اذإ اذه

 . اهجئاتنو اهبقاوع



 هنو مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت وك

 هو هل ؟رع وه س ءيادعإ ع عام هوم (١١وء شموع  ما618 طعم ئد
 قِفتيو ءهِمَلَظَو ِهِلْهَجِب اًملظ كلذ ديِزَي كلذب ' مكحَي نم نأ قِفتي دقو

 نَم َعْرَش ىَلِإ ُهَّلُك َمْلْظلا اَذَه َنوُبسْنَيَو ءاّرَش َّرَّشلا َنوُديِزَي ٌرَشَو مْلُظ ٍلهأ ّلُك 2

 .هعرش وه هيف ال يذلا
 ره

 نأ خدمي هَل ّنإ» :ىَلاَعَت هللا َلاَق ءِنْيَمِزاَلَتُم ُهُْعْرَشَو لدعلا ناك اَذَهَلَد

 ء[مم :ءاسنلا] «لدَمْلِي اونْكَحَك نأ نيآتلأ َنْيَب مّثنكَح اَدِإَو اَهِلْمَأ لإ تملا اونو

 نكَه َمُهْنَع َضرْعُت نإَو ٌمُهْنَع ضم زأ ْميَبَتَي مح دونك نإّو» :ىَلاَعَت َلاَكَو

 موو "ا .[84؟ :ةدئاملا]

 ”ه 80 ©

 مد » 2 5-2 (؟ِهِنْنِإ ِرِثَغِب ُهَريِظَن وأ ُهُدُخَأَي لَهَف :قَح هِيَ َدْنِع ٍلُجَرِل َناَك اَذإ)

 وأ ُهَذُحَأَي لّهَف :نْيَد وأ نْيَع نِم ُنَح ِهِرْيَغ َدْنِع ٍلُجَرِل َناَك اَذِإ 5ة50]

 ١ 1 : ناَعْوَ اَذَهَف ؟هِنْذِ رْيَغب ُهَريِظن

 لْثِم ؛ٍتاَبْنِإ ىلإ ٌُجاَتْحَي ال اًرِهاَظ ٍقاَمْحَتْساِلا ُبَبَس َنوُكَي ْنأ :اَمُهُدَحَأ
 ُهنِلاَو هْيَلَع َقِفْنُي نأ ِدَلَوْلا َقاَفْحَيْساَو ءاَهِجْوَر ىَلَع َهَقَمَّتلا ِةآرَمْلا ٍقاَمْحِيْسا
 نَم ِذْذِإ ٍنوُدب َدُحَأَي ْنَأ ُهَل اَنُهَق هوب َلَرَن نَم ىَلَع َةَفاَّيَّلا ٍفْيَّضلا ٍقاَفْحِيْساَو
 ةَعيِبَر ِنْب ةبتع َتْنِب َدْنِه نأ "”ِنْيَحِيِحَّصلا» يف َتَبَت امك ٍ؛ِبْيَر اي ُنَحْلا ِهْيَلَع
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 ا ةققنلا ا فيطخت هل ةنإو سكش لخز تايفس انآ نإ هلا لوشر: اين ةثلاق 2 8 0 ها 3 0-2: 2 - - ا 1 - - 00
 2 07 الدم لس و حيترس 8 م ٠ ع - وسو

 1 0 0 706 0098 . م

 .«ٍفوُرْعَمْلاِب َكَدَلَوَو كيفكي ام يِذخ» :َلاَقَف «َىْنَبَو ينيِفْكَي
 2 اال مسه هه هوي 85 لك < 5+
 .ِهّيِلَو ِنْذِإ ٍنوُدِب ٍفوُرْعَمْلاِب اَهَتَمَمَت َدُحَأَت ْنَأ اَهَل َنِدَأَك

- - 

 ذخاف ءس |اهفرعي اره ايصغ هنم ٌبِصعغ هن َمِلَع نم و

 )١( ملسمو :(0154) يراخبلا (5) .مهريغو ةاضقلاو ءارمألاو ماكحلا نم )١1/14(.



 تب 8١# يسل__#ىلل 5 |[ عيبلا باتك

 َوُهَو مِكاَحْلا َدْنِع ّنْيَد ُهَل َناَك ول َكِلَذَكَو ءٍبِصاَعْلا ٍلاَم نِم ُهَريِظَن و ل ا

 .َكِلُذ ُوْحَنَو هِردَقِب ِهِلاَم نم َلَحَأَك هلم
 6 0 - - 2 05 واي 5 018 .7 75

 دّحج دق نوكي نأ لثِم ؛اًرِهاظ قاقحتسالا َبَبَس نوكي الأ ىناثلاو

 ِناَلْوَق هيف اَذَهَف ءىعَّذُمْلِل َدَنيِب الو بْصَعلا َدَحَج وأ ّهَنْيَد

 دّمْحَأَو ِكِلاَم ُبَمْذَم َوُهَو ذْحْأَي ْنَأ هَل َسْيل :اًمهْدَحَأ م - ا ل تر و 2 عج 3 - 9

 ٌةَضَواَعُمْلا تنبت :هْيَلَع ٍبِجاَوْلا ِءاَدأ نم َعَتَتْما اذإ :َنوُلوُقَي َنوُرُوَجُمْلاَو

 .ِةَجاَحْلِل ِهِنْذِإ نود
 يِبأ نَع ِنَئّسلا يف ام َلَدَتْسا ٌقَحْلا ٍروُهَظ ٍمَدَع َعَم ّدخألا َّعَنَم نَم ْنِكَل 5-5 - 2 ٠ م 0 هل ؟ و ست صا ضصاش 6 ّ هناك 3. 4

 نَم ْنَُخَن اَلَو كََمَتْنا نم ىَنِإ َةَناَمَأْلا ٌّدأ» :َلاَق ُهّنأ لَو بنا نع َةَرْيَرُه

 . "7(كناَخ

 انت نإ لإ لوجه 015 هلآ ةيضانصختلا وذ ريقت نع «وكشملا» نو
 ِءْيَش ىَلَع مُهَل اَنْرَدَق اذِإَف ءاَموُذَحَأ الإ َةَذاَق اَلَو َةَذاَش اَنَل َنوُعَدَي ا اًناَريج
 2 و 4
 ؟ ليس أَن

 .«كَناَخ نَم ْنْحَن اَلَو كتَمَتْتا نَم ىلإ َهَئاَمَألا ٌدأ ءال» :َلاَك
 َسْيَل ُهْيْبَس َناَك اّذِإ مايل 0 نأ : وصوم +

 ُهَل نكي ْمَل : هنا 8 و ءاَرِهاظ

 َمَلَس اَمَل ُهنإَف ُهَمَملا يِذَّلا َناَح ُهَّنِكَل ٠ لع رت َّدْحَأ ُدِصْقَي َوُه َناَك نِإَو
 َّق

 . اًئياَح َّناَك اها سيل ُقاَفْسَيْسالاَو ود ريب ُدَضعَب لأ هَلاَم هْيَلإ

 لاقو )١12574(. دمحأو 8*7(2) يمرادلاو )١155(« يذمرتلاو ,.(755) دواد وبأ هاور )١(

 .بيرغ نسح ثيدح اذه :يذمرتلا

 قسنم :كلذ ىلع هّبن دقو ءاهب الإ ميقتسي ال ىنعملاو ءواو نودب .(هذخأ) :لصألا يف (0)

 .ءارهزلا نب ةماسأ ةلماشلا ةعوسوملل باتكلا



 هدو مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 8م

 اًرِهاَظ ُهاَعّذا اَم نْكَي ْمَل :رْمأْلا سْفَت يِف هتْذَحأ اَمِل ٌّقِحَتْسُم اَنأ :َلاَق اَذِإَ

 اَذإ َنأَّملا َّنِكَل ءرِجاظلا يِف ٌماَرَح ُهّنَأِل َِكِلَد ٍراَكْنِإب َنوُروُمْأَم مُهّنأِل ؛ساّئلا

 ؟ولا نيبو هني اَمبِف ار ُمَلعُي ناك
 يِف َكِلَّذ َلْعِف َنِإَف ءاَمْنَع ٌيِهْنَم َةَريِثَك َدِساَمَم يِضَتْقَي اًرِس َكِلَذ لْعِف :ليِق ل“ مو كا واو 2 207 هم نعلن م وت يو و ام

 . ٍنطاَبْلا يف ِلاَحَك ُهَلاَح َسْيَل نَم هب َهَّبَشَتي الأ ِهبفَو «َرْهْشلاَو ٍروُهظلا ِئِظَم
 | د الا 1
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 ءاع

 ةعاضب نيّدلا بحاص دنع هلو يفْؤُت اذإ نويدملا مكح)
 (نيّدلا نمث ىلع ديزت

 نم ىلع روزب دهشي الو هيلع بذك نم ىلع بذكي ْنأ زوجي ال] /5935]

 هفذق امك اًيذك هفذقي الو «لطابلاب هرَّمك امك لطابب هرّمكي الو «روزب هيلع دهش
 دقع يف ررغي نأ زوجي ال كلذكو ءوه رجف امك همصاخ اذإ رجفي الو ءابذك

 نع ىهن عراشلاو «هناخ امك هنوخي الف ءهب ررغ هنوك لجأل امهنيب هدقع

 ردقب هملع ريغب هلام نم ذخأي الف ءاصاصق كلذ لعجي ملو «هناخ نمل ةنايخلا

 . "”[ءاملعلا يلوق حصأ اذهو ءوه هذخأ ام

 ةرهاجم هلام نم بصغف ةرهاجم لجرلا لام بصغ لجرلا ناك اذإ امأو

 تاليوأتلا ىلإ يدؤي :؟"”لوألا نإف ؛بابلا اذه نم اذه سيلف :هلام ردقب

 .هذخأ هل لحي ال ام هسفنل للحي نأو .ةدسافلا

 .هب الإ دارملا نيبتي الو «ءلصألا يف سيل نيتفوقعملا نيب ام )١(

 .ذخأ ام ردقب هملع ريغي ةيفخ قراسلا وأ بصاغلا لام نم ذخأ يذلا )١(



 اًمولعم نوكيو :«ءرثكأ وأ هقح رثق الإ ذخأي الف هةدخأآ ام فرعي "انهو

 [7/94/5 كردتسملا] .هراكنإ نكمي ال

 ٌةَعاَضِب ِنْيَّدلا ٍبِحاَص َدْنِع ُهَلَو ءِنوُيْدَم ٍلُجَر نَع :هللك َلِيْسَو

 ُنوُيِدَمْلا َيْفُوُت دَقَو ءاَمَهْرِد َنوُعْسَي ٍةَعاَضِْلا ُراَدْقِمَو ءاَمَمْرِد َنوُعْبَس ُنَمّلاَو
 َةَعاَضِبْلا ىَلَع َةَنَرَوْلا َعِلظُي ْنَأ ِنْيَّدلا ٌبِحاَص َداَرَأَف ءِوِدوُجْوَم ىَلَع "”ظاَتْحاَو

 هْيَلَع اًهِطْرَك ْمْنِإ ىّتَْيَك اَهاَمْحَأ نِإَو وَُّمَح ىَلِإ ُهوُلصَوُي ْمَلَو اَموُذُحَأَي ْنَأ ىشتخاف
 ؟ٍةَعاَضْلا ٍرْيَعب ُهَبلاَطُي ْنَأ ُفاَكَيَو

 ٍةَرْجَأْلا نِم ِتّيَمْلا ِةّمْذ يِ ُهَل اَم ِنَمَّتلا نِم يِفْوَتْسَيَو اَهُعِيِبُي :َباَجَأَ
 . هيكرَت ٌقِحَتْسُم ىلإ ُهَّلّصَوُي َيِقَب اَمَو ءِنَمّنلاَو

 َسْبَل ُهَّنَأ فِلْخَي ْنَأ ُهَلَف ُهوُفّلَح اَذِإَو

 طْرَشب ءاَذَه الإ ُهَنْنِع ُنِحَتْسَي ال ُهنَأ فِلَْيَو ٍةَعاَضِلا َكْلَي لْثِم ةَعاَضِ َيِرَتْشَي
 علا د مالم ع . اذه اًررخىأ كلت للْثِم ٌةَعاَضِيْلا نوي ْنَأ
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 (عرازملا ىلإ ةلخادلا مئاهبلا عفد مكح)

 | ْمِهِعْرَر ىلإ ِةّلِجاَّدلا مِئاَمَبْلا ٌعْفَد [نيعرازملا :يأ] مُهَل َسْيَل
 ىَلَع اوُرّرُع اَمُهوُبَقْرَعَف ”اةَبقْرَعْلا ٍنوُدب اَمُهُجاَرْخِإ َنَكْمَأ اًدِإَف ءلَهْسَأْلاَف لّهْسأْلاِ 11 وولي (/سعب ندم 22 5 |/هسوقياسدفولا سوك 2 2

 نَع مُهُعَدْرَي امي ٍساّنلا ٍلاَوْمَأ ىَلَع ٍناَوْدُعْلا ىَلَعَو «ُقَح ٍرْيَِب ِناَوّيَحْلا ٍبيِذْعَ
 .اَمُهَلَدَب ِكِاَمْلِل اوُنِمَضَو ءَكِلَذ

 ظفح يِشاَوَملا لهأ ىَلَعَو ءِراَهْنلاب ْمِهِعْرَز ظفح عْرَّرلا ٍلْهَأ ىَلَعَو 6-2 0 .ء 1 م 2 0 نا 0 نا 0 هما

 [ابال 1 .هللك ْنَِنلا َكِلَّذِب َلاَق امك ءلْيَللاِب ْمِهيِشاَوَم
5 

 0 ب

 نأ ٌبحأ نِإَو ءاذَه ٌرْيَغ يِدْنِع هل

 .هلام ردقب ةرهاجم هيضصاغ لام نم بصغ يذلا )١(

 .هدنع يتلا ةعاضبلا ىلع نئادلا ىلوتسا :يأ (؟)

 .تاناويحلا ٍبوُهْرُع عظَق :يأ ©



 04 يح ُهْنَدك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت اس6 |

 (َراَبُج ٌلْجَرلا)
 لات نو هما تقلا تيرا ورا يو الغ ع : هناك ليسَ ةدتخ]

 انفدعلأ كملت وقف قاتلا وورق" كات ماَكُعْلاَ ءٍِلْيَْلا ىَلَع َء ْتَمَجَمَو

 ؟ماَلُعْلا ىَلَع ُبِجَي ام « يفوت

 ٍبِحاَص ىَلَع اَلَو مالُعْلا ىَلَع َناَمَض الق اًهِلَجِرب ُهْيَسَفَر اًذِإ :َباَجَأَف

 ٍةَمِيَأْلا ٍروُهْمُج ُبَمْذَم اَذَمَو ءوِبِحاَص ِكْلِم ىَلَع ِقاَب ُنسَرَمْلا لب ؛ِسَرَمْلا

 . ْمِهرْيَغَو دّمْحَأَو ةَقيِنَح يِبَأَو ِتِلاَمُك

 . وٌراَبُج ٌلْجَرلا» :َلاَك ُهَنَأ لكي َنلا نَع ؛ِنَئّسلا» يِفَو

 أ تكار ِسَرَمْلا ىَلَع َناَك اّذإ هلْجِرب ُهَبَرَض ام ُنَمْضَي : :ُيِعِفاَّشلا 0

 .ِدَيْلا يف َكِلَذ ىَلَع ُهرْيَغَو دمْحَأ ُهَقَكاَو امك وأ ءٌدِياَق

 و
0 

 قافتاب هب هناي ِْيَلَع َناَمَض ال : ِسَرَفْلِل ٌكِسْمُم َوُم يِذَّلا ماعلا طّرقُي مل اذ ْذِإ ام

 َلاَق 0 ءاوُرْذاَح :ُلوُقَيَف ءاَهْنِم َبيِرَقْلا ردو سرفلا لفيت نأ لثم. ةءاملعلا

 ٍِقاَمَتاِب ٌناَمَض ٍدَحَأ ىَلَع نكي ْمَلَو ٠ ءظْرَفُمْلا َوُه َناَك اَمُهْنِم ُْتَسَفَر نَمَف َكِلَذ

 مو 1 .ِةَمَيَأْلا

 هه 6

 ("7(ٍةعْفشلا باَ)

 .اٌبِكاَر َوْهَو اًهِلْجرِب ٌبرْضَت ٌةَباَدلا» :لاقو «(50917) دواد وبأ هاور )١(
 دي .دواد يبأ فيعض يف ينابلألا هفّعضو

 ِهَِمَكِب ٌيِلاَم ضَوِعب ِْيَلِإ ْتّلَقَتْلا ِنّمِم هْكيِرَش د ٍةّصِح َعاَرْلا ُقاَقْحِيْسا َيِه : عنقتسملا داز يف لاق (1)

 .ُدّمَعلا ِْيَلَع َّرَفَتْسا يِذَّلا

 ىلع هبيصن امهدحأ عابف ضرأ يف ناكيرش نالجر :كلذ لاثم :ك نيميثع نبا ةماّلعلا لاق

 ىلإ همضيو «هيلع اًرهق بيصنلا اذه يرتشملا نم عزتني نأ عبي مل يذلا كيرشللف ؛ثلاث
 عبي مل يذلا لوألا كيرشلل اهلك ضرأألا نوكتف .هكلم



 قمم | عيبلا باتك
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 [84 /54 كردتسملا] .”انهينكو ليقع نبا هراتعا ..؟0هل وأ :هنعو

  َةَمْسِقْلا ُلَبْقَي يِذّلا ٍراَمَعْلا يِف ٍةَعْفُّشلا ٍتوُبُت ىَلَع هَ ةئيألا نفت اكدا]

 .َكِلَذ وْحَنَو ِناَتْسْبْلاَو ةَيرَقْلاَك ؛ ٍراَبْجإْلا ٌةَمَسِق

)00( 

 قف

 ا ا ةيفحلا نأل ؛اًرظن فيرعتلا اذه يف نأ ةقيقحلا «عازتنا قاقحتسا» :هلوقو
 قحتسي ال نكل «ةعفشلا تبثت مل عزتني مل ول قحتسملا اذه نأل ؛اًقاقحتسا سيلو .ةصحلا
 نمم كيرشلا ةصح عازتنا ةعفشلا» :فيرعتلا يف لاقي نأ باوصلاف ءطورشب الإ عازتنالا

 نيبو قاقحتسالا نيب 3 كانه نأل ؛«قاقحتسا» :لاقي نأ نود «خلإ «. . .هيلإ تلقتنا
 ملو عيبلا زاجأ اذإف ءقحتسم لوألا كيرشلاف هبيصن نيكيرشلا دحأ عاب ول اذهلو «عازتنالا

 )770/٠١(. عتمملا حرشلا .ها.ال ؟ةعفش كانه لهف هذخأي
 .ةمسقلا بجت ال وأ :يأ

 .هل ةعفش ال راجلاف اذه ىلعو ءاهتمسق بجت ضرأ ىف كيرشل ةعفشلا نأ ةلباتحلا بهذم

 » :45 رباج لوقل ؛راجلل ةعفشلا نيميثع نبا ةماّلعلاو ةيميت نبا مالسإلا خيش حجرو
 .«ةعفش الف قرطلا تفرصو دودحلا تعقو اذإف ءمسقي مل ام لك يف ةعفشلاب هلي يبنلا

 قيرطلا تناك اذإف «ءلاح يف ةعفشلا هل سيلو «لاح يف ةعفشلا هل راجلا نأ نِّيِب ثيدحلاف

 نإف كلملا قح نم هيف اكرتشا ءيش يأ وأ ءاّدحاو عرزلا هب ىقسي يذلا ءاملا وأ «ةدحاو

 .ةعفش الف كرتشم قح امهنيب نكي مل اذإو «ةتباث ةعفشلا

 ناكد يف كيرشلاو «ةرايس يف كيرشلاك ؛راقع ريغ يف كيرشلا :«راقع يف» :مهلوقب جرخو
 .رخآ ىلع هبيصن عاب ول اميف ةعفش ال هنإف «كلذ هبشأ امو

 .اهلك اهيف ةعفشلا نيميثع نبا ةماّلعلا حجرو
 دحأ بلط ىتم يتلا يهو ءاهتمسق بجت ال يتلا ضرألا نم اًزارتحا ؛هتمسق بجت» :مهلوقو

 . اًرابجإ تمسق ةمسقلا ءاكرشلا
 :كلذ لاثم «ةيرايتخا ةمسقلاف ضوع در وأ ءررضب الإ مسقنت ال ضرألا تناك اذإو

 ىبأو ةمسقلا امهدحأ بلط ولف «راتمأ ةرشع ىف راتمأ ةرشع اهرادقم ضرأ امهنيب نالجر
 اهيف سيل هذهف ؛ءيش ءانبل حلصت ملو تدسف تمسق اذإ هنأل ؛ةمسقلا ىلع ربجي الف :رخآلا
 . ةعفش

 .ةعساولا يضارألاك «ةيرايجإ ةمسقلاف :ضوع ّدر الو ءررض نودب مسقنت تناك اذإو

 يف هكيرشل سيلف ءصخش ىلع هبيصن عاب اذإ ةريغصلا ضرألا يف كيرشلا نأ نوري ةلبانحلاو

 . عفشي نأ ضرألا هذه

 نكمي الو ءاهتمسق نكمي ال ةريغصلا نأل ؛ةريبكلا ضرألا نم ةعفشلاب ىلوأ اهنأ عم

 .ةمسقلا بلطب ديدجلا كيرشلا نم صلختي نأ نكمي ةريبكلاو «ديدجلا كيرشلا نم صلختلا

 ىلوأ رايتخالاب الإ مسقت الو اهتمسق بجت ال يتلا ضرألا :لاقي نأ ىلوألا ناك اذهلو

 .لوقعملا وه اذهو ءاّرابجإ مسقت يتلا ضرألا نم ةعفشلا توبثب

 .(558 )404/0  ينغملا 7575(04- 757 )١١/ عتمملا حرشلا :رظنُي
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 ٍضَوِع ٌدَر وأ ٍرّرَضِب ْمَسْقُي اَمّنِإَو ءِراَبَجِإْلا َةَمْسِق ُلَبْقَي ال اًميِف اوُمَراَتَتَو
 :ِنيَلْوَق ىَلَع ؟ُةَْفُشلا هيف ُتْبنَت له : يِضاَرَلا ىلإ ُجاتخي

 . ةَقيِرَح يِبأ ل َّوُهَو تيت تيت : اًمهذَحأ

 .هللا َءاَش ْنِإ هيتس امك ''”ٌباَوَّصلا َوُه ُلْوَقْلا اَذَهَو

 رضا 0 تشي ال 0

 رع يال هزي طفح وترا يح طك: :َلاَق

 ُلَبْعَي اع نكي ْنَأ ِطْئياَحْلاَو عيل ألا يف ذلك نيا ُط دل

 َرُكذ دَقَو امِّيِس ال .ويالك ني لاَ ريب لوُسولا مالك ُديَِتُوُجي ال ٌةَمْسِقْلا

 .ٍةَعْفّسلا تان يأت باب يف اَذَه

 .اَذَه نِم ُتْبْنأ ِةَعْفُشلا يِف ٌحيِرَص ٌحبِحَص ُظْفَل ُهْنَع َسْيَلَو
 م ل

 :ُلْوَمْلا اَذَه اَهّلَدْعَأ ءِلاَوْقَأ ِةَناَلَ 2 ىلعراكلا ٍةَعْفُش يِف ُساّنلا َعّراَتَت دَقَو

 .اَلَق اّلِإَو ُةَعْفْشلا ُهَل ا
2 0 
 ؛ةَمْسِقْلا لَبْمَي اَميف ةَعْفَشلا كت يتلا 1 تيثأ

 نكي َةَمْسِقْلا َلَبْقَي اَميِف ٌرّرَّضلا َنِإَف ؛هيف 08 د ا ةمففلا ليش لاق

 .ُدَهَأ هيف ةكراممْلاُدَرَص ُنوُكي ُةَمشقلا هيف كنب ال امو ةماعلا عَ
 ملل ممل

 َمّنِإَو ءِقاَمئالاي ُروُجَي ال اَهيوُجُو َدْعَب َِعْفْشلا ِطاَقْسِ ىَلَع ُلاَيخالا م95
 اذإ ام َوُهَو ءِبَبسلا ٍداَقهلا َدَْبَو اَهيوُجُم َلْبق اَهيَلَع ٍلاِخاِلا يف ُنماَنلا فت

 )١( عتمملا حرشلا .نيميثع نبا ةماّلعلا رايتخا وهو )٠١/140(.

 ملسم هاور قفز )١61١8(.
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 ىَلَع ٌلاّيِتخالا ُروُجَي ال هنأ َباَوّصلا َّنَأ َعَم «عوُفْشَمْلا ٍصْقّشلا َعْيَب ُكِلاَمْلا َداَرأ

 .َلِطاَب َوُهَف مّرَحُمْلا ٍلاّييْخاِلا لجأل ِتاَقرَصّتلا نِم َدِجُو اَمَو ءمِلْسُم ٌقَح ٍِطاَقْسِ
 [" م5 /]

 نم :كلملا قوقح نم ٌّىح يف ةكرشلا عم راوجلا ةعفش تبغت #5995 ]

 [80 /4 كردتسملا] .دمحأ هيلع ضن كلذ وحن وأ ءام وأ قيرط

 هجوتي :ةداعلا نع ةجراخ ةاباحم نمثلاب يرتشملا عئابلا ىياح اذإ اةهلخلا

 ةاباحملا نإف ؛هل ةعفش ال نأ وأ ؛ةميقلاب الإ هذخأ ''”كيرشلل] نوكي الأ

 [88/4 كردتسملا] .هوجولا ضعب نم ةبهلا ةلزنمب

 ىلع رفاكل ةعفش ال هنأ دمحأ مامإلا بهذم يف تاياورلا ىلوأ ههنا

 . ملسم

 عبرأ ؟امهدحأ وأ امهيلك وأ يرتشملا وأ عئابلاب ةربعلا لهف ٍلئنيحو

 [480/5 كردتسملا] .تاالامتحا

 .طقسي ال :هصنف هيلوم ةعفش يلولا كرت ول موصل

 . ىلب : ليقو

 , ظحلا مدع عع : ليقو

 نإ :ثلاثلا هجولاو :نيهجو ركذ نأ دعب عورفلا حيحصت يف لاق :تلق

 خيشلا هراتخاو .باحصألا رثكأ هيلعو «ءتطقس الإو ءطقست مل ظح اهيف ناك

 [45 - 46/6 كردتسملا] .نيدلا يقت

 .كلذب ىنعملا ميقتسي الو «(يرتشملل) :لصألا يف )١(

 .ها.كيرشلل :هلعل :ةملكلا هذه دنع تارايتخالا ةيشاح يف ءاجو



 هناك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 85 موب |

 .طقست مل عيبلا لبق ةعفشلا طقسأ نإ م”ةااب |

 خيشلا هراتخاو :دفحخأ مامإلا نع ةياور وهو طقست نأ لمتحيو

100 
 [8+/4 كردتسملا]

 ُرحخآْلا ُفضُنلاَو ءشؤح فض ىَرَتْشا ٍلُجَر نع :هل َلِيْسَو /*ة14]
 َكيِرَّشلا َّنأَو لقال فيرشلا بنس نين نقع كنار ٍُرَكآ ُلُجَو ُهاَرَتْشا

 ؟َكِلَذ ُهَل لَه ِوَعْمُشلاب ُهّذُحآ اَنأ :َلاَق َكّوَأْلا

 الم ُهَمَكَو َيِناَنلا َيِرَتْشُمْلا َنِإَف ؛ُهَل َةَعْفُش الق َكِلَذَك ُرمأْلا َناَك اذِإ :تاَجَأَ

 هه نَع ْتَجّرَح ىَّنَح ِهِمْلِع َدْعَب َبْلطلا َرخُأ ِهِنْوَكِل ؛تَلَب لوألا ُةَعْفْشَو ءويف َةَعْفُْش

 عفش لَق وِرْيَغ وأ فقَوب يِرَتْشُمْلا كلي

 ةعْفّشلا ُهَلَك : عيبا ِهِمْلِع َلبَق عِيبْلاِب هكلِم نم ُهَجَرْخَأ دك َناَك نِإَ

 [ا . ٌعاَرِ هيِفَق ٌةَبهْلاَو فْقَوْلا اّمَأَو

 هه م

 (ٍةَعيِيَوْلا ُباَي)
 نإ نمضي ال :يناثلا عدوملاو «''”نمض رذع الب عّدوملا عدوأ ول ةوبد]

 .دمحأ نع ةياور وهو ,'”لهج

 [85/4 كردتسملا] .بهذملا يف هجو وهو .هنم نهترملا اذكو

 لاقو «نالفل ؟*”يه :لاقو ءٌتيملا "”اهينعدوأ :عّدوملا لاق ول /*ة+4.]
 0 «نالفل تسيلو هل يه لب :هتثرو

 ْنَِك هوِرْيَغ وأ ٍرُْعِل َنوُكَي ْنأ اّمِإَف :وُلُخَي ال ٍمِكاَح وأ َيِبتْجَأِل َةَعيِدَوْلا َعَدوُمْلا َعَدْوَأ اذإ :يأ ١(
 .بَهْذَمْلا نم حيِحَّصلا ىلع راج رذُعِل ناك

 .لوألا عّدوملا نمضيو ءزوجي الف رذع ريغل ناك نإو

 .نمض ملعي ناك نإو (؟)

 .(187/54) عانقلا فاشكو :(؟144) تارايتخالا نم بيوصتلاو «(اهتعدوأ) :لصألا يف ()

 . ةعيدولا :يأ 2
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 هل تتبث دق هنأل ؛هنيمي عم عّدوملا لوق لوقلا نأ تيتفأ :سابعلا وبأ لاق

 [45/5 كردتسملا] .ديلا

 نيعلا ضبق كلمي نم نأل ؛لدبلا ضبق عدومللف ةعيدولا تفلت اذإ مكددن]

 [45/4 كردتسملا] .ىلوأو ليكولاك ؛لدبلا ضبق كلمي

 قوقح نم بهذأ امب مثأ :اًرجاع وأ اًنئاخ اًبتاك لمعتسا اذإ ممهدعز

 [85/5 كردتسملا] . هطيرفتل سانلا

 ةبلاطم كلاملل سيلو «نمض مكاح وأ يبنج -أ ىلإ اهعفد نإ مكوه ؟]

 [417/5 كردتسملا] .هنَأُك نيدلا يقت 00 هراتخاو .يبنجألا

 ُهَمِيْحَيِل اَشاَمُق َناَسْنِإ ُءاَظْعَأ ٍلاَلَد نع : هلك مالشإلا ْحْيَش َلْيْس 7؟ةهكل

 ُهَدْنِع نوُعِووُي 0 ِنيِمَأ ِطاَّيَح لج َدْنِع 0 0 َدَجَو اَمُف 0

 نكي ْمَلَو دلع كي نشامقلا اوذككاَو ودعا لذلك ٍرئاَمقْلا ب ٌبِحاَص َّرْضَحَف

 َرَكْنَأَو ءُبْؤَت مُهْنِم ُهَل م هنأ ٍشاَمُقْلا ٌبِحاَص 5 ءاًرِضاَح ُهَعَد :( ىلا

 ؟ٌءْيَش ُةَعيِدَوْلا ُهَدْنِع تناك يِذَّلا َلاَلَدلا ُمَرْلَي لَهَف ءُلاَلَدلا َكِلَد

 ُلْوَمْلاَف :©”ُلاَلَدلا َكِلَد َرَكْنأَو ِءِةَعيِدَوْلا ضْنَق َمَدَع 2'لاْوَعَذا : تاق
 هه #2 ب 1 ةثكمك 2 م م 2م و ه2 ه5

 . ْمُهاَوْعَد قيدصت ىلَع ةيعرش ةجح مقن مل اَم ةئيجب هلؤف

 َنوُمْلْعَي ٍش ءاَمّقْلا باَحْضَأَو «ِنيِمَأْلا اَذَه دنع ٌعاَديإْلا مُهَتَداَع نم ناك اًدِإَ

 0-50 .َنيِلاَلَّدلا ىَلَع َناَمَض الف : ِهْيَلَع ُهَئوُوَقُيَو َكِلَد

 ٍنيَتْنِبْلا ىَدْحِإَو ُةَجْوَرَو ِنَْْنِب َكَرَتَو َتاَم ٍلُجَر نع : هي َلْهْسَو

 .اوضبق ام مهنأ ركتأ :يأ (0) .نوعٍدوُمْلا :يأ )١(
 .عَدوُمْلا وه يذلا .لالدلا لوق :يأ (
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 ُتْيَحَب ٍةَبِئاَعْلا َلاَم َعدوُي ْنَأ "'اوَكِرَّثلا ِهِذَه ىَلَع ُرظَنلا ُهَل نَمِل ُروُجَي لَهَف ٌةَبِتاَغ

 نهد فزت! قم ولا لشي رخ ١

 ِةَكرّتلا نَع اَهِعاَفْذَيْساِب ٌصَتْحَي ب لَه :ِةَكِرَتلا ِةَلْمُج ىّلَع ٌةَمِلِظَم َتَدَح اَذِإَو

 ؟ِكوُرَْمْلا ٍلاَمْلا َعيِمَج ُمُعَي وأ ِقَبْياَعْلا ُلاَم

 طش طفي نأ ةيلعف ةناقأ "وري فتشت راق لالا اذه فاعف

 ٍةَجاَحِل الإ ُهَعِدوُي اَلَو ءِتاَناَمَ
 َدِجُو ْنِإ ٍلِد ٍداَعْلا مكاَحْلاَك هَل ُهظْفِس ْنظلا ىَلَع ُبِلَْي نم َدْن َُعَدْؤأ نإ 2

 .هْيَلَع َناَمَض الق : ظيِرْفَت ِهِعاَديِإ يف ُنوُكَي ال ُتْيَحِب وِرْيَغ وأ

 :َكِلد َلَعْفَي اّلَأ ِناَكْنإ َعَم ِرِجاَع وأ ِنِْئاَكِل ُهَعَدْوَأَك ِهِعاَديِإ يِف طَرَق نإَ

 ملهْلا لهأل ٍناَلوَق هيبمضَت يِفَك :ُهَدْنِع ُةعيِدَو هنأ مَعَ ْمَل اذإ ٌعدوُمْلا اّمأَو
 مول "و0/1 هْيَلَع َناَمَض ال ُهَنَأ اَمُهْرْهظَأ هِرْيَغَو ا ِبَعْذَم يف

 ٍنوُدب كِل ْزْجَي ْمَل ٍلاَمْلاِ ِةَنَرَوْلا ٍضْعَب ٍصيِصْخَتب ُيِصَوْلا َحَّرَص ول دقلتلا
 سوم 9:1 .ِةَمِئأْلا قاَمَثاِب َنيِقاَبْلا ٍةَّراَجإ

 ْتَنِرَو] اَهَِِب ُدَحَأ َتاَم اَذإ ْنِكَل ءاَئْيَس اَمِديَس نم ُثرَت ال ٍدَلوْلا ُمأ ؟ةةهها]
 [مو 1 1 0

 ه2 مسمع ام .”يخنح
 مث «دليإ قلن نم قرش ميو ريب هدي تخت لج نع :َليْسَو اه هغ]

 ٌفِلْخَي ىّنَح عَدوُمْلِل ِريِعَبْلا كلذ علذ نم فاو «لبإلا ُهْنِم َّدَحَأَو در

 َكْلِم َكِيَّذب َدَصَقَو دَكْلُم ىَلَع ُهَّنَأ ميظَعْلا للاب فَلَحَف ءوكلِم ىَلَع ُريِعبْلا َناَك

 ؟ ظْفحلا
- 

 .ّيصولا :يأ (؟) .ّيصولا وهو ءاهنع لوؤسملا :يأ )١(
 ةيميت نبا مالسإلا خيش ىواتفو لئاسرو بتك يف لب «لصألا يف سيل نيتفوقعملا نيب ام (1)

 "ل
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 ا

 ىف ِهْيَلَع ٌثْنِح اللف ِهْيَلَع ِءاَلِبِتْساِلاَو ٍهِضْبَق َكْلُم "')[دَصَق] اّذِإ اًمأ :َباَجَأَك

 َراَوَج َدَمَتما اذِإ ُهنِكَل ءٌبِذَك اَذَهَف َفوُرْعَمْلا َكلِمْلا ُهكَلَم هنأ َدَصَق ْنِإَو
 01-2 0 .ةعم مكر مآ 2 م 8 001 0 م 5 00
 كلذ نِم هللا رِفعتِسَيِلَو ءبِذكلا نَع ةَحوُدْنَم ضيِراَعَملا يِفَو ءملظلا عقد اذه

 هكمس جد 2 0 3 ه هس

 [01 /] . هيلع ةرافك الو هيلإ تت

 تل انزع

 (؟اهبحاص ٍنْذِإ الب ِةَعيِدَولا نم ِضَرِتْفإلا مكح)

 هيلا نما اَمْلِع ُعَدوُمْلا َمِلَع ْنِإَك :عِووُمْلا ٍلاَم نم ٌضاَرِيمالا اّمأ /؟ههد]
 .َكِيَدب َّنمأَب الف َكَِدب ٍضاَر ِلاَمْلا ٌبِحاَص نأ ُهُيَلَك

 امك ءُهَدْنِع كلِ ْنَم تْمِلَعَو مات ةَرْبِخ هترَبَيَخا ٍلجَر نم ُفَرْعَي من اَذَعَو

 ٍضْعَب ٍتوُيُب يِف َلَعْفَي 46 يلا ناك اَمكَو ٍدِحاَو ٍرْيَغ نَع َكِلذ َلْثِم َلِقْن
 . ٌبْياَغ َوْهَو هني َناَمْدُع نَع َعَياَب اَمَكَو هباَحْصْأ
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 (؟ِهِلاَم َنوُد ْتَيَهَذ َةَعِيِيَوْلا َّنَأ عَدوُمْلا ىَعَذا اذإ ككل ام)

 [عَدوُمْلا :يأ] ىَعَداَ ءْثَعْذَي ْمَل يووُمْل يِذَلا َلاَمْلا َّنَأ َرَهَظ اَذإ 7

 ؛ِءاَمَلْعْلا ْيَلْوَف ِدَحأ يف ةعيذولا انماع نوكي انيق :ةلاع نود هنَيَمَد ةَعَيِقَْلا نأ

 ّنمَض هذ ِباََطَخْلا َّنْب َرَمَع َنِإَف ؛ ٍنْيَكَياَوَرلا ىدخإ يِف دّمْحْأَو ِكِناَم ٍِلْوَقَك

 .ِهِلاَم َنوُد ُتَبَعُك اَهْنَأ ىَعَدا ٌةَعيِدَو ِكِلاَم َنْب سن

 .هب الإ ميقتسي ال ىنعملاو ءلصألا يف سيل نيتفوقعملا نيب ام )١(

 ىلع ةفوطعم اهنأل ؛باوصلا ىهو «ءرازجلا رماع  زابلا رونأ :اهققح ىتلا ةخسنلا ىف اذكه (0)
 - .«بوتيو) :ةميدقلا ةخسنلاو دهف كلملا ةخسن يفو «موزجم

 اهنم ضارتقالا هل زوجي الف ءاهّمحتسم ىلإ اهفرصيل ًٌةاكز عدوأ نم كلذ يف لخدي الو (0)

 .روفلا ىلع اهفرص بوجوو ء«اهب ءارقفلا قح قلعتل ؛اًملطم



 ُهْنََك مالسإلا خيش لئاسرو قواتق بيرقت ا

 ٍناَّمّضلا ُبوُجو اَنُهَف : ُهْبْذَك َرَهظ مث لاما ٌعيِمَج َبَمّذ ُهْنَأ ىعّدا اَذِإ اّمأَو

 ويل اَهْمَلَسُي ملك ُهنِم عب ةفيوقلا تلط هنأ قيقا ٌبَِحاَص ٌووُمْلا ىَعّذا اَذِإَق

 لب ؛َلَكَوأَو ىَوْقَأ هيمي ةنيمي مم ِهلوَق َُل وق ناك :ثّلْتَت لَو ةكيِقؤْلا يف ناك هنأ أ

 . ٍبِذَكْلا نع ُهَلاَثْمَأَو ُهُعَدْرَي يلا َعيِلبْلا َريِزعَتلا ٍةَروُصلا ِهِذَه لْثِم يف ٌقِحَتْسَي

]| 

 ٍناَوُذُع اَلَو [عَدوُمْلا :يأ] هنم ٍطيِرْفَت ِرْيَغِ [ٌةعيدولا :يأ] ْتَمِلَت ْنِإ "وو

 ناَمَض ُهْمْرلَي ل

 . "”مَْبَأ َناَك ِهِلاَم َّعَم ْتَبهَّد اَذِإَو

 امو« 01 .ُهلْوَق َلِبُكَو ةتبَْلا فّلُك : موُلْعَم ٍرِحاَط ٍبّبَسِب َكِلَذ ىَعّذا اَذِإَو

 تن 7 2

 (ِتاَوَمْلا ءاَيْحِإ ُباَي)

 .اًعارذ نوسمخ :- تديعأ يتلا يهو - ةيداغلا ' "ا رح (؟ةة؟]

 [5//81 كردتسملا]

 َنيِمِلْسُمْلا ٍقيِرَط يف ِءاَنبْلا مك نع : هك مالشإلا خيش َلِوْمَر ةكدحك]
 ؟ِةراَمْلاِب ٌُضَي ال ا انيْلا ناك اَدإ عِساَوْلا

 ِناَعْوَن َكِلَذ َّنِإ :َباَجَأَك

 عَدوُمْلا نِم ٍناَوْدُع اَلَو طيِرْفَت ٍرْيَغِب ُتَمِدُع اذإ :يأ ِِةّمِئَأْلا ٍقاَمَئاِي اَهْنَمْضَي ْمَل :خيشلا لاق )١(
 .ِِلاَم ّعَم ْتَمِدعَو

 وأ اَهَدُْحَو ْتَعاَض ٌءاَوَس َدوُمْلا ىَلَع َناَمَض ال ُهَّنِإَف اًَهيِحاَص ٍطيِرْفَتب ْتَمِدُع اذ َكِلْذَكَو :لاقو
 02948 )9١/ .ها.ِِلاَم َّمَم ٌتَعاَض

 .تفلت ىتح لطامُيف اهذخأي ْنأ اهبحاص نم عَدوُمْلا بلطي نأ :اهبحاص طيرفت لاثم
 .بناج لك نم اًعارذ نيسمخ كلميف .هلوح ام :يأ ؛ءيشلا مراحم :يأ (؟)

 .اذه يف بهذملا قفاو خيشلاو
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 ديا علك نم قوهشعلا ىف و ال اَذَهَق «هسفنل َىِنِبَي نأ :اَمهُدَحَأ
 ل

 ل الْصَأ ِهيِف َرَّرَض ال يذلا يِناَبْلاِب ٌصَتْخُمْلا ِءاَئبْلا ِزاَوَج يِف :ِةَلْمجْلا يِفَو

 َهَرَضَم اَلَو ٍذِفاَّنلا ٍقيِرطلا ىَلِإ اًباَّريِم وأ "ااََشْوَر جرخأ اًذِإ اَذَه ٌريظَنَو

 05 بَمْذَم ىف نيلؤَت ىلع ؟ماَمإْلا ٍنْذِإب ُروُجَي لَهَف 1"2هيف

 .ِتاَكَرَبْلا وُبَأَو ٍليِقَع ُنْبا ُهَراَمْحا اَمُك ُروُجَي :اًمُهُدَحَأ

 7 : يناثلا

 (©ِبماَبَعْلا ٍباَريِم ِثيِدَحِب جَتْخا َكِلَذ َرّوَج نَمَو
 كافل كاملا ضي اك عِياَوْلا ٍقيِرَطلا يِف َيِنْبَي ْنَأ : يناّنلا ٌعْوّنلا

 ٍلاَحْدِإِب ِقّْيَض ٍدِجْسَم عيِسْوَن وأ هضاتلا ف ِهْيَلِ عاب وعم ِءاَنِب لْثِم ؛َنيِِلْسُمْل

 لثِم ادميتملا ةعلمعل ويراقلا ليش د راززب - ِماَوْلا ٍقيِرّطلا ٍضْعَب 7

 فورفعلا مخ ِبَمْذَم يف روي َعْوَنلا اَذَهَق ةةحنملا هب و عفتني 9

 ىَلَع ؟رمألا ٌّيِلَو ِنْذِإ ىَلِإ ُرِقَتْفَي لَه :ْنِكَلَو «ةَميِنَح يبأ ُباَحْصَأ ُهَرَكْذ َكِلَذَكَ

 [عدام مو .دّمْحَأ نع ِنْيتياَوِ
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 .اًدحاو اًهجو زوجي الف مامإلا نذإب نكي مل اذإ هنأ همالك نم مهفي )١(

 يمُّس رخآلا رادجلاب لصتا اذإو ءرخآلا رادجلاب لصتي ال اًققس لعجي نأ وه :نشورلا (0)
 . اطاباس

 نإف قيرطلا يف ةلظملا ةدمعأ نوكتو هتيب باب دنع هترايسل ًةلظم عضو نمف ءمهم طرش اذه (0)

 امم ءةداعلا هب ثرج ام َجِرْخُي ْنأ َسأب ال هنأ حيحصلا :لاقو هلكت نيميثع نبا ةماّلعلا هراتخا (54)
 ةيالولا هل نم نذأ ول ىتح زوجي ال هنإف مهرضي امم ناك نإف 00 نذإبو سانلا رضي ال
 .(؟5 65 /9) عتمملا حرشلا ها بك - ةيدلبلا سيئرك «دلبلا ىلع



 ُهْنَأك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت سبع )ذا

 (ةلاعجلا باب)

 ولو لثملا ةرجأ قحتسا :هدرو ةكلهلا نم هريغ لام ذقنتسا نم /5994]

 [5//417 كردتسملا] . هريغو دمحأ صوصنم وهو «نيلوقلا حصأ يف طرش ريغب
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 (ةّطقّللا ُباَب)
 ني لُجَرِل اَسَرَم َدَجَو ٍلُجَر نع :هلك مالشإلا ُحْيَش َنِيْس ةددع]

 ُتْيَحِب َضِرَم َسَرَْلا نإ مك ءْمُهْنِم َسَرَقْلا َّلَحَأَك ءِبَرَعْلا نم ٍساّنأ َعَم َنيِمِلْسُمْل
 ؟اًهبِحاَصِل ِسَرَمْلا ُمْيَب دخل لهَف ءيشَمْلا ىَلَع ْريْقَي مل هَ

 ُهَدَقْنَتْسا يِذَّلا ُهَعيِبَي ْن ناكلا» ِهِذَه يِف ُبِحَي لب ؛ُروُجَي ْمَعَن :َباَجَأَ

 ةلاشَملا هلع نع همك رألا صَن دقو «عَْبْلا يف ُهَلُكَو نُكَي ْمَل نِإَو ِهبِحاَصِ

 [411/:] 233 يلا لطَفشَيَو ركل

 ىَلِإ اَهْيَلَع َدَسْنَأ دَكَو قالك ِطَسَو يف َهيَِل يِقَل ٍلُجَر نع :َلِيْسَ ة؟ةكت]
 ؟ٌلاَلَح َيِح لَمك ءويَلَب ىلإ َلَكَد ُتْيَع

 َدْعَب ْدِجَي ْمَل ْنِإَف ءويف اَهَدَجَو يِذَّلا ٍناَكَمْلا نِم اًبيِرَق َةَنَس اَهُقْرَعُي :َباَجَأَ

 ؛ قَد هج ذا كر هاي كركم ذا اانا اعف
 اوُّلَحَو ءْمهيدئَأ ِنْيَب نِم ْساّنلا َلَمَجَو ُراََتلا َءاَج اَمَل :هلك َنْيْسَو مدداب]

 [1:137- غ١ /0] .اهب قدصتي

 اذإ ريغلا عاتم ظفح يف ىَعَس نَمِل لِْمْلا ٍةَرْجَأ بوجوب ةلأسملا هذه رئاظن يف خيشلا ىتفأو )١(
 ةيرغو دنحأ فرم وُكَو :- ِءاَمْلا ِهْجَو ىَلَع َتْيَدلا اوُعَمُج نميف  لاقو هَةَفْلُك هيف ناك
 .ٌحْربتُم َصْلَخُمْلا اذَه نأ

 ُهوُصَلَخ نإَو ءىَلاَعَت هللا ىَلَع مُهُرْجَأَك ىَلاَعت ِّلل ُهوُصّلَح ْنِإ :َنوُلوُقَي ٍلْوَقْلا [اذه] ُباَحْصَأَو
 . .ٍلاَوْمَأْلا كاَلَم ىَلِإ ىّضأل َلَمْفي مل ول َكِلَ َّنأِل ؛ٌضَوِعْلا مُهَلُك ضَوِعْلا ٍلْجَأِل

 .ةرجألاب انه مهل ُصْلحُي نم م َنوُبْلظَي مُهّنَأ ِساَّنلا َةداَع َّنِإ
 عقود عل

 ةطَراَشَم ِرْيَغِب ٍةَنيِفَس يِف تتكَر 3 ٍماَسَح ىَلِإ لخد نَمَك َ َنَمَك ِءِوَداَعْلاَو ٍفْرُعْلاِب ُتْبْنَت كت َراَجِإْلاَو
 دووح

 (عاو مم . ةددَعَتم َكِلَذ ُدئالََنَو 3قطَراَشُم رْيَغِب ٍلاَّسْعَو ْخابَط ىَلِإ اًماَعلَم َمُقَد َّنَمَكَو



 د را ل
 0 0107 ل 2ئئئلال

 ل 2 ل هموم هوس ل ٌتلاَطَو فلا ةهرب عيش يم هده احلا 0 كاك 2

 بح رهظَي ملو هن و ملسم همضو ِهِرْيغو ساحنلا نم اثاثأو باود
 ؟َُنْصَي امك «َعاَتَمْلاَو ٌباَوَّدلا ٌلِمْعَتْسَي َوْهَو ءُدِشْنُم اَلَو

 0 هي ردع وع عم سس ع2 ةدمر و4 عم ع وش لاعب
 ْعِفَتْني نم ىلَع هب ٌقَّدَصَتَي نأ هل زوخيو  هلمعتسي نأ هل روحي :َباَجَأَف

 [115- أ 4

 دف نق لال لل دوام وت 2و سل ا ميسءل ه1 كر هش 2
 يجر نإ ةطقللاو ءَةَطَمللاك وهف :هبجحاَص ف ب مل اذإ ُناَمُرلا /؟ةدج]

 00 5 2 7 ةهمايك 2 جم - 2
 هفيرعت يفف هبِحاَص ٌدوجو َنوَجْرَي ال اوناك نإَو ءالؤح ٌتْقَّرَع اًهبِحاَص دوج

 0 مدل عاو ل ا 2 < 2 28226882 وما هدى 12 و سا ل
 مث ةئمد اوظفَحَيَو هوعيِبَي وأ نامرلا اولكأي نأ مهل ٍنْيلْوَملا ىلَع ْنِكل «نالوق

 [415/9] .ٌكِلْذ َدذْعَب هوُفرَعَي ه5 توهم 2و

 قا هم 6 تا مساس هاما. م2 شد عاش سات < < ىعم مك
 نم ٌءْييش هَعَمَو الفط دجَو نمع :- ُهَحوُر هللا َسَّدَق - َلِيسَو /ةوةد]

 شه ُهُتَأَرْما ُهَعِضْرَتِل ٌرَخآ َلُجَر َءاَجَف ءِنْيَرْهَش ٍرْمْعْلا نم َعْلَب ىَّتَح ُهاّبَر مث ِءِلاَمْلا عه - ٠ 0 #1 2 «مةهد هوك 000 00 2 -
 ُلَبْقُي لَهَك ءديبأ نضِح يف ُهْنَبر اَهّنَأَو ءاَهنْبا ُهنَأ ٌةَأْرَمْلا تعّدا ُلْفَطلا َرْبك اّمَلَ 2 2 ََ 3 . عصر ننعم سووا م2 ععيو رت 2 0 ا

 ؟اهوَ ف.
 يف اَهُلوَك َلبُق : اَهّْنْبا ُهَّنَأ ْتَعَّداَو ٍبَسَّنلا َلوُهَجَم ٌلْفَطلا َناَك اذ تا ةىع دس < مب عمتك ه مهي س ماتوا هم 5 2 سار س5

 .طِقَتْلُمْلا َدْنِع ِهِماَقُم َةَّذُم ِهِيَقَمَت ىف ُهَعَم َدِجَو يِذَّلا ٍلاَمْلا نم ُفَرْصُيَو ءَكِلَذ

08 
2 

 [ة ]80/ ١5

 نع ةياور وهو ءاّدبأ اهفيرعت بجيو «لاحب مرحلا ةطقل كلمت ال
 . دمحأ

 .ضرقلا لدبك ؛لثملاب ةطقللا نمضتو

 [88/5 كردتسملا] .اهكلم موي ةميقلاف ةميقلاب انلق اذإو

 نأ هبشألاف :اهبر ءاج مث لوحلا دعب ةطقللا طقتلملا عاب اذإو

 [7؟ 85 تارايتخالا] .يرتشملا نم اهعازتنا كلمي ال كلاملا

 نم حيحصلا ىلع ةطقل يهف :ّيِتْأم قيرط ريغ يف ةطقل دجو ول ملك..؟ |
 .قئافلا يف همدق «بهذملا



 ُهْنَأَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتق بيرقت 2ك |
 يس د ص ا سسضللأاتتبلل ا ظنا |" ١اهح

 [848/4 كردتسملا] ."""زاكرلاك اهنأ نيدلا يقت خيشلا راتخاو

 ردقي ملو سرفلا ضرم مث «برعلا يديأ نم اًسرف ذقنتسا نم 5#..؟ ]
 نإو «هبحاص ةمذل هعيبي نأ لاحلا هذه ىف بجي لب ؛هعيب هل زاج :ىشملا ىلع

 [88/4 كردتسملا] .نمثلا ظفحيو «ةمئألا هيلع ٌّصن «هليكو نكي مل

 هه

 (طيقللا باب)
 هيا ىكح هخويش ضعب نأ «داشرإلا» يف ىسوم ىيبأ نبا ركذ دك |

 نك نيدلا يقت خيشلا هراتخاو «(طيقللا ثري) هثري طقتلملا نأ دمحأ مامإلا نع

 [88/4 كردتسملا] . هرصنو

 هه

 (رفاكلا قر طباوضو زاوج يف ىوتف)
 مُهْنِم ىَرَتْشاَف "!ٍناَمُأ ٍرْيَغِب ٍبْرَحْلا ٍراَد ىَلِإ ُمِلْسُمْلا َلَخَم اذ مك..ه]

 ْنَأ ُهَلَو قَمِيَأْلا ِقاَمّثاِب ُهَّل اكْلِم اوُناَك : مالْسإْلا ٍراَد ىَلِإ مهب َجّرَتَو مُهَداَلْوَ

 .ِنَمْللا َعيِمَج يِرَتْشُمْلا ىَلَع َقِحَتسَيَو ُهْنِم اوُرَْثَي ْنأ ٌروُجَيَر َنيِمِلْسْمْلِل مهي

 يرطب ُهَكْلِم ُنوُكَي ُهَنِإف هب هب رشم ميدل ةنقت يرعْلا عاب اذ كِلذكو
8 
<7 2 
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 تِيَكَف ْمُهَكلَم مهب َحَّرَحَو ِنَمث ٍرْيَغِ مُهَداَلْوَأ ُهْوَطْعَأ ول لب ؛ ىَرْخأْلاَو ىّلوألا
 . َكِلَذ ُهوُعاَي اًذِإ

 يف اهدجو ول امك «فرعت «بهذملا ىلع ةطقل يهف :كولسم قيرط ريغ يف ٌةطقل دجو نمف )١(

 . كولسم قيرط
 اهيف طرتشُي الف «ةيلهاجلا نفد نم دجوي ام وهو ءزاكرلاك نوكت اهنأ مالسإلا خيش ىريو
 نيح نم اهيف ةاكزلا بجت يتلا رامثلا ىلع لوصحلا هبشي هدوجو نأل ؛لوحلا نالوح

 .داصحلا دنع اهيلع لوصحلا
 .«سمخلا زاكرلا يفو» : هلع يبنلا لوقل ؛هدوجو درجمب سمخلا هيفو

 . سمخلا اهيفو ءاهقيرعت بجي الو ءاهطاقتلا روجي «كولسملا قيرطلا ريغ يف ةطقللا اذكهو

 .مهمكاح عم هدقع يذلا نامألل ةنايخ مهنم هءارش نأل ؛زوجي الف نامأي ناك اذإ امأ (؟)



 5 ا ! باتك

 رك ؛ءوُجْوْلا نم ِهْجَوب مُهَرَهَك وأ مُهَداَلْوَأ وأ مُهَسَْنَأ َقَرَس ول َكِيَذَكَو 4 ب وج اع
 قيرطب اَهْيَلَع اًوَّلوَتْسا اًذِإَ ءنضلسملل ا مُهَّلاَوْمَأَو َنيِبَراَحُمْلا را سوف
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 هلم نس 0( سس

 مُهْنِم َيركْشَي ْنأ هَل لّهَق : "”ائَمْاَتْسُم َناَك اذإ اميف ُءاَمْلْعْلا َعّراَتت اَمَنِإَو َ

0 

 فكما

 ةلود نأ ولف «مئاق داهج كانه نكي مل ولو ءاذه انموي ىلإ عطقني مل قاقرتسالاف اذه ىلعو )١(
 مهقرسي وأ .مهدالوأ ملسملا يرتشي ْنأ زاج مهضرأ تبصتغا وأ ٍنيملسملا تبراح ةرفاك

 . اًيعرش اًقاقرتسا نوكيو ؛مهرهقيو
 «مهئاسن نم ّمَّلْسُي ام يف يّرستلا ٌةلأسم ىقبت نكل :ىلاعت هللا همحر نيميثع نبا ةماّلعلا لاق
 .ةنّيعم ٍةبار تحت نولتاقُي ال مهُبلاغ ءالؤه ّنأل ؟ هيف فقوتت نحن يذلا وه اذه

 ةموكحلا تحت «اّلثم ةنسوبلا ةيار تحت نولّتاقُي نيذلاك ٍةنّيعم ٍةيار تحت نولتاقُي اوناك اذإ اَمأ
 ءالالح نوكي «مالّسلاو ةالّصلا هيلع لوسّرلا دهع يف ِمّنْعُي يذلاك هومنغ ام ّنإف .ينعي
 .ها .ِتاّيبسُملل 0
 .ملعلا بلاط ةيلحل هلك خيّشلا حرش نم ٌرشع يناثلا طيرّشلا نم لّوألا هجولا رخاوأ

 «ثداحلا يف تيملا توم يف ببسلا وه هنوكل ةرافكلا هتمزل اذإ :هأكك زاب نبا ةماّلعلا لاقو

 يرتشي نأ عاطتسا اذإف ءايناتيروم يف قتعت باقر ايقيرفأ ضعب يف دجوي «ةبقر قتعب رفكي هنإف
 نيرهش ماص زجع نإف «ةردقلا عم كلذ همزلي «كلذب سأب الف اهريغ وأ ءاتفإلا راد ةطساوب
 . .ردق ىتم نيعباتتم

 فلكي مك تاذلاب ايناتيروم يف قتعت باقرلا ضعب كانه نأ متركذ ءاريخ هللا مكازج :عبذملا

 ؟يدوعسلا لايرلاب ةبقرلا قتع
 انبودنم ةطساوب اهانقتعأو ةلمج اذه نم انيرتشا دقو ..اًبيرقت لاير فالآ ةرشع :خيشلا لاق

 :ةباتكو اًنوص هل يمسرلا عقوملا ىلع ىوتفلا رظنُي .ها. ايناتيروم يف
 اا: جوبا . طاق ط 32.08.53 / تتقن 08.

 :ةثالث ماسقأ نم رافكلا ولخي ال ()

 اًموصعم اندالب يف ميقي نأ ىلع دهع ؛يأ :ةمذ هنيبو انئيب يذلا وهو ءيمذلا :لوألا مسقلا

 .ةيزجلا لذب عم

 الو انبراحي ال نأ دهع هنيبو اتنيب نكل «هدالب يف ميقي يذلا وهو ءدهاعملا :يناثلا مسقلا

 . هبراحت

 اننيب سيل يذلا وهو «نييبرحلا نم نامألا بلاط وهو :ميملا رسكب «نمأتسملا :ثلاثلا مسقلا

 ةراجتلل نامأب انيلإ لخد يبرح لجرك ؛ددحم تقو يف هانمأ اننكل ءدهع الو ةمذ هئيبو

 .مالسإلا مهفيل وأ ءاهوحنو

 «ةيبرح ةلود نم تناك اذإ ةرفاكلا قاقرتسا زوجيف «ثلاثلا مسقلا الإ لمتحي ال خيشلا مالكف
 - .ةريبكلا دسافملا نم نمزلا اذه يف نهقاقرتسا ولخي ال هنأ رهاظلاو ؛دسافم هيلع بترتي مل ام
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 يب وس وم لوس 1 2 007 سس ته َ هك 3 000 1 هدقىلموكم5
 زوجي هنأ :ٍةياور يِف دمحأَو ِتِلاَمَو ةَميِنَح يبأ ِبَمْذَم يف ِنْيلْوَق ىَلَع ؟ْمُهَدالْوَأ

 ةسراس مكر 5525 هم سر وقم بمواد .ه ىنسوأكل هك سا ه6 هرمكأ مم هدو 00
 نداه اذإ هنأ :هنع ةصوصنم ٍةَياَوِر يِف دَمْحَأَو َةَميِنَح وب لاق ىتح .مهنم ٌءاَرشلا

 .ُهْنِم ُءاَرشلا راج َنيِمِلْسُمْلِل مُهَعاَب نَم مُهاَبَسَو ِدّلَب ّلْهأ َنوُمِلْسُمْلا
 . ىَّرْخأْلا ِةَياَوُرلا يف ُيِعِفاَّشلاَو ُكِلاَم َكِلَذ يف ُهَمَلاَحَو

 نأ اتت مُهُضْعَب َبَهَو 0 مُهُضْعَب ِبْرَحْلا ٌلْهَأ َرَهَق ول َكِلَذَكَو
 5 و ع هو: را 1 3 082 ع هبة عى هر 2

 ؛ممهوكلمت :َنيِمِلْسُمْلِل مُهّبَهعَو وأ ءْمُهَعاَبَو مُهَفَرَس وأ ءاَضْعَب مُهْضْعَب ىَرَتْشا
 [376 374/54 .رْهَقْلاِب مُهوُكَلَم اَذِإ َنوُمِلْسُمْلا مُهُكِلْمَي اَمَك

 ه2 2

 (؟ركتحُمْلا نم ءارشلا مكح)

 نِم ٌتْنِص َعاَبُي ال ْنأ ٍروُمأْلا واَلُو نِم َنِمَض نّمَع :هللكك َلِهَس ق5 ]
 قَعْمُبْلا َكْلَي يِف ُهَدْنِع اّلِإ ُدَجوُي ال ُفْنَّصلا َكِلَدَو هِدْنِع نم اّلِإ ٍفاَئضألا
 َنيَب اَم ُةَكاَسَمْلا ْنوُكَت ُتْيَحِب ِهِةَعْقْْلا َكْلَي يِحاَوَن نِم ِةَيِرَقْلا ٍنِكاَمَأْلا يِف ُدَجوُيَو

 ؟ال ْمَأ ٍرِكَتْحُمْلا اَذَه نِم ٌعاَيتبالا ُروُجَي لهَك ََرِهاَقْلاَو َرْضِم
 : ِنْيَهْجَو نم َّلَعْفَي ْنَأ ُهَل َلِحَي الق ُهّسَْن َوُه اّمأ :َباَجَأَ

 العلا لا نو ةغ ني ا هجنيدا
 ُديِرُي اَم اوُرَكْشَي ىَّنَح ُهْنِم ِءاَرّشلا ىَلِإ ساّئلا ٌرِطْضَي ُهّنَأ ٍةَمِج نمو - ب

 3 هال

 . هَ مثلا ٍةَداَيِزب مُهُمِلظَيَ
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 اذه ىف نهل دوجو الف تايمذلا امأف «تادهاعملا الو تايمذلا تارفاكلا قاقرتسا زوجي الو -

 ولو نهقاقرتسا زوجي الف «نمزلا اذه ىف رفكلا لود رثكأ اياعر نهف تادهاعملا امأو ءنمزلا

 8 . نهاضرب

 لْهَأ َنوُمِلْسُمْلا َنَداَه اد هنأ :ُهْنَع ٍةَصوُصْنَم ٍةَياَوِر يِف دّمْحَأَو َةَفيِنَح يبأ نع خيشلا ركذ نكل

 .ُهْنِم ُءاَرَّشلا َّراَج َنيِمِلْسُمْلِل مُهَعاَب نم مُهاَبَسَو ِدّكَب
 وأ مهءاسن نيملسملل اوعاب لودلا بلغأك دهع مهنيبو انئيب نيذلا رافكلا نأ ولق :اذه ىلعو

 بجاولاف «مويلا لاحلا وه امك كلذ نم رمألا ّيلو عنمي مل ام « مهنم ءارشلا زاج مهدالوأ

 .ةعاطلاو عمسلا



 ل ص

 َّنَأِل ؛ُهْنِم ُهُؤاَرِش ْمُرْحَي ْمَل :لاََح ُهَّل ٍلاَمِب "”اَرَْشا دق َناك ْنِإَق -أ

 عِئاَبْلا ملظِل ُهَّدَح ام ْمُرْحَي اَلَو ني مل ىّرعم | نَمَو :موُلُظَمْلا َوُ َيِرَْثمْلا
 ا ل حي اس رحب هل

 َكِلُذ َناَك :ِلاَوْمَأْلا نِم ُهَمَلَظ اَمب ُهاَرَتْشا ام ىَرَتْشا َناَك ْنِإ اَمَأَو -

 . "ها اَذَه 0 ا

 ىّنَح ٍةَّسيِعَمْلا ِهِذَهِب هيف َحِبَر ْنِكَلَو ءالالح ِهِلاَم ْلْصأ َناَك ْنِإ امأَو - ج

 ره َوُه :َُلاَقُي اَلَق ءٍِساَنلا ناّوْنأ نم ةطْلاخاَم ام ِرْدَقِب َةَهْبُش َراَص دق هك ذا

 ُءاَرّشلا ٌراَج ُلاَلَحْلا ِهْيَلَع ُبِلاَغْلا َناَك ْنِإ ْنِكَل ءٌضْخَم ٌلاَلَح :ُلاَقي اَلَو ٌماَرَح

 .َعَرَو ُهُكَرَتَو هن

 ىَلَع ؟ٌماَرَح وأ ٌلاَلَح ُهْنِم ُءاَرَّشلا لَهَف :َماَرَحْلا ُبِلاَعْلا َناَك ْنِإ اّمأَو

 [؟1 01 . ٍنْيَهَجَو

 ه5 ©

 00 8: نيا ٍدْهَع ىَلَع ءَسلا الع :َلاَق ِسّنَأ نع «ِنَئّسلا» يف 4

 نزلا ًيبا يقل 0 هللا َّنِإ» :َلاَقَك ءاَنَل ُرْعَس هللا َلوُسَر اي
 2 ٍةَمِلْظَم لطي *أ 0 8 و هللا ىَّقلأ 1 5

 م م

 .ركتحملا عئابلا اذه )١(

 ُ نم ُساّنلا ِهيِرَْشَي ام اَنْلَعَج وّلَق رككسملا نم ءارشلا مكح نع رخآ عضوم يف خيشلا لاقو (؟)
 يِذْنَاَو ِةَميِقْلا نم ٌرْككأب ُهْنِم اوُرَتْشَي نأ اوُجاَتْحا رد سائلا ىَلَع َرّرّصلا اَنْذِز دق اّنِكَل اًماَرَح
 (؟41/19) .َلاَقُي ْنَأ ُروُجَي ال اَذَعَو ءوِرْيَغ نِم َءاَرّشلا َنوُقيِطُي ال مْهَو ءٌماَرَح ُهْوَرَتْشا

 .هنم ءارشلا ميرحت وهو (9)

 7541(2/) يمرادلاو )7١١١(«: هجام نباو )١17١4(. يذمرتلاو )7401١(« دواد وبأ هاور (4)

 .حيحص نسح ثيدح اذه :يذمرتلا لاقو )١1804(. دمحأو



 هنو مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ا ١

 ِنَمَت ٍنوُدب اوُعيِبَي ْنَأِب اوُمَرْلُي ْنَأ ْرُجَي ْمَل ٍةَعَياَبُمْلاِ اوُمِزْلَأ دق اوُناَك اذِإَ

 ْنَأ ْرْجَي ْمَل ٍةَعَياَبُمْلا نِم َمِنُم دق مُهُرْيَغ َناَك اَذِإَو ْمُهَل مْلُظ َكِلَذ َّنأِل ؛ٍلْئِمْلا

 .ِساّنلِل مْلُظ َكِلَذ َنِإَف ؟اوُراَتا امي اوُعيَِي ْنَأ اوُنْكَمُي

 ْنأ ىَلَع ِهْجَوْلا اَذَه ىَلَع َكِلَد لْئِمِب مُهُماَرَمْلا ُروُجَي لَهَف :َلاَقُي ْنأ ىَقْبَي

 نم لْئِْلا ٍةَميِقب اّلِإ ُهوُعيَي ال ْنَأَو ءْمِهِرْيَغ َنوُد ٍفْنّصلا اّذَهِل َنيِعِئاَبْلا مه اوُنوُكَي

 ؟َكِلَذ ُلَعْفَي اًدَحَأ َكَْرْنَي ال
 تاَعيَمْلا َكْلَي نِم ِهْيَلِإ ُسماَّنلا ُجاَبْحَي امي اوُموُقَي ْنَأ اوُراَتْخا اذ امأ :َليِق

 ْنَأ َراَتْخا نَمَو «عُيَبْلا نِم مُهُرْيَغ َعَتْمُي ْنَأ ىَلَع لْثمْلا ٍةَمِيِقِب اّلِإ اَهوُعيِبَي اَل ْنَأَ

 ]3-١0860[ . ٍِساّنلِل عا كلم

 هه 6

 (؟ساّكَمْلا نم ءارشلا مكح)

 ْذحُأَيَو الإ ٌةاَش اَهيِف ُحَبْذُي ال ٍةَئيِدَم نَع :- ُهَحوُر هللا َسّدَق  َلْيْسَو [5- ] ١
 يِ ُهُعيِبَيَو كِل ٌعَضَي مث ,"اًسْكَم اهعراوكو اَهَسْأَرَو اَهَطْفِس ُنماّكُمْلا
 ٍةَئيِدَمْلا لْمأ نِم ِهِلْكَأَو َكِلَّذ ٍِءاَرِش نِم ٌعْنَتْمَي ال نَم ٍةَئيِدَمْلا يِفَو ءِقاَوْسَألا
 متحلا ده قلعت ال القاقشاو ارو يع ةظيذعلا ىف ناك سئاودب ىرتعا
 ١ ؟اّل أ ِهِذَم ُةَلاَحْلاَو ُهَلْكأَو َكِلَد ُءاَرِش ْمُرْخَي لَهَف ءَكِلَد ٌرْيَغ نكي الَ

 اَهَتوُبِرْضَي يتلا ٍفَلُكْلا نِم ُكوُلمْل ُهُذُحُأَي اَم ْمْكُح اَهُمْكُح ِهِذَه :َباَجَأَ
 . ٍِساَّنلا ىَلَع

 .صقن :اًسكم ءئشلا َنسَكم 00(
 .نمّثلا صقْنُي ْنأ عئابلا نم يرتشملا ٌبلط :عيبلا يف ةسكاَمُملاو
 .ساكُم عمج راَجّتلا نم سكملا ذُحَأَي نم : سكاملاو

 :ناكشلا نم:دلبلا لختي نّمِم نساكملا اًمَدُخأَي ةيرضلا :سكملاو



 اروزف ِ عيبلا باتك

 ِبوُضْعَمْلا ٍءاَرِت ع ا اَذِإ مُهْنِم َكِلَّذِل يِرَتْمُمْلاَ

 ُهْنِإ :َلاَقُي ىَّبَح ِهِعيَب ِهِعْبَب ُهياَلو ِهبِحاَصِل َسْيَلَو «ةَهْبُش اَلَو هيف ف ليرات اَل يِذَّلا ضْخَمْلا
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 ٌراَكْنِإْلا بجي ْمَل اَهَلَكَأَو اَهاَرَتْشا نَمَو ءٌضْحَم ٌماَرَح اَهّنَأِ خت 1

 هيف َليِوُأَت ال امّرَحُم َلَعَف ُهنِإ :ُلاَقُي اَلَو هْيَلَع

 هِذَه لْضَأ عضَو ِزاَوَجِب زال نِم َةَمِئاَط اوَْمأ ِءاَهَقُمْلا نم َةَمئاَ نإ
 اَمَكَو ,ممألا ٍثاَيِغ» ِهباَتِك يِف يِنْيَرُجلا يِلاَعَمْلا وُبَأ َكِلَد َّلَعَك امك ءِفِئاََوْلا
 . ةيِفَنَحْلا ضعَب َكِلّذ َرَكَذ

 هه

 َناَك إو ُهَضَبَك نَمِمُةَيِرَتْشَي أَي نأ مِلْسْمِْل ٌعوُسَي هن : ليِوُأَتِب ضف اَمَو
 َراَج ُهََمَت َدَخَأَو اًرْمَخ َعاَب اَذِإ َيمّدلاَك ؛ٌمَّرَحُم َدْقَعْلا َكِلَد َّنأ ُدِقَتْعَي قيرتْشعْلا

 ءِرْمَكْلا ُعْبَب هل ُروُجَي ال ْمِلْسْمْلا ناك نو 0

 .اهناَمْنأ ا اَهَعْيَب مُهوُلَو» : ٍباَطَحْلا نب هد مع ٌرَمُع لاق اَمَك

 ٍلْهَأِل َرْمَحْل | ََبو ٍةَيْزِجْلا يف ذ ارح دا ةلاجع نقفت نأ ةيس ناك اَذَعَو

 اذه فاقت اكن ودكم اه ار :َلاَقَو ءَكِلَذ َرُكْنأَك َرَمُع َكِلَد َعَلَبَك مذا

 ةثلالا علم و َرَمُع نَع ٌتباَث

 ٌَراَج :َلاَمْلا ضَبَقَو ِهِبَمَْذَم يِف اَهّراَوَج ُدِقَتْعَي ةَلَماَعُم َلَماَع نم اَذَكَمَو

 . "'1ةَلَماَعُمْلا َكْلِي َراَوَج ىَرَي ال َناَك نإَو ُهْنِم َلاَمْلا َكِلَد َيِرَتْشَي ْنَأ ِهِرْبَغِل

 ُدِقَتْعَي اًضَْق ُهَضَبَك نَمِم ِهِلاَمِ ُهاَرَتْشا ُهنِإَف ؛ُهَبِحاَص ْمِلْظَي ْمَل يِرَئْشُمْلاَو
 وَ

 .هراوج

 )١( يف مالكلا اذه وحن ركذ )090707148/59.



 و مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت تب |
 تيب ب بيبسي يب إب ب سجال سس سسسسسس لل 3 3 لبلللللسلا | 7< ره

 هر «نيلزقلا خص م يف ٌلاَلَح ُهُاَرِشَك :ِهْجَوْلا اَذَه ىَلَع َناَك نإَو

 َنوُدِقَتْعَي ٍدوُقُعِب اوُضَبَق ام ٍراّمُكْلا نِم َيِرَتْشَي ْنَأ َراَج اذإ ُهّنِإَف ٍ؛ِتاَمّبّشلا

 نم َيِرَتْشَي < نأ روحي ناله - َنيِمِلْسُمْلا نيد يف َةَمّرَحُم تناك نِإَو - اَمَّراَوَج

 ىَلْوأْلا ٍقيرطي  اًمّرَحُم ُهاَرْن اَنُك نإَو - ُهَراَوَج ُدِقَتْعَي ٍدّقَعِب ُهَضَبَق ام علما

 ٍفاَلْخَب اًمظَن ُلِطاَب مالْسإْلا نيل ُفِاَحُمْلا ُهُنيِوأَت َرِفاَكْلا َّنِإَف ؛ىّرْخآْلاَو
 .ِمِلْسُمْلا ٍلبِوُأت

 َنوُدِقتْعَي ٍدوُقُْعِب اُلاَوْمَأ اوُضَبَق دَقَو اَنْيَلِإ اوُمَكاَحَتَو اوُمَلْسأ اًذِإ اَذَهِلَو

 ال امك «ُلاَوْمَأْلا َكْلِي مِهْيَلَع ْمُرْحَت ْمَل ٍريِزْنِحْلاَو ِرْمَكْلا ِنَمَثَو اَبْرلاَك :اَهّراَوَج

 نم َّىتَب ام أوُرَدَو هللا اوفّتأ : ىلاَعت لوم ا و 2

 55 ام ٌمرحَي مَلَو «[71/4 :ةرقبلا] « أري

 اَل اَّنأ هَل َنّبيت َّمُث اَهَراَوَج ُدِقتْعَي ٌةَيوَبِر ٍتاََماَعُم َلَماَع دق َناَك نَم اَذَكَهَو

 اَم ِْيَلَع ُمُرْخَي ال ُهَنإَ :نوُمِلْسُمْلا اًهيِف َعّراَتَت يَِّلا ِتاََماَعُمْلا نِم تَناَكَو زوجت

 5 اولا .حيِحَّصلا ىَلَع ٍةَلَماَعُمْلا كليب ُهَضَبَ

 ت2 ©

 ؟مارحلاب طلتخُمْلا لالحلا لاملا مكح)

 (؟مهماعط لكأو مهتلماعُم مكحو

 َرَذَعَتَو ٍلاَمْلا ِتْيَب ٍلاَمِب طّلتخا اَذِإ :اًضْحَم اَمْلُظ ُكوُُمْلا ُهَضَبَق اَم 5..5]

 موُدْعَمْلاَك َلوُهْجَمْلا َّنِإَف ؛َنيِمِلْسُمْلا حِلاَصَم يف ُفَرْضُي ُهَنِإَف هبِحاَص ىلإ ُهْدَر
 ع وَ

 . حِلاَصَمْلا يِف َفِرُص :ُهئحاَص ري ْمَلَو اَمللُع ضمه َفِرُع اَمْق

 ؛ماَرَح ُهّنأِب ْمُكْحُي ْمَل :ِهِماَرَحِب ُهّلاَلَح ٍطلَتْخُمْلا ٍلاَمْلا ِتْيَب نِم ّضُِق اَمَو

 دهني ةيعاضَو ءيِفاّلنإْلا ىَرَجَم يِرْجَي ُلاَمْلا ٍريَمَتَي مل اذ طاليخالا َّنِإَ

 :لاَمْلا ِتْيَب نِم ُهْضَوِع



 5 بس | عيبلا باتك
 ناهشما#

 ٌّحَصَأ يف َكِلْذ ُهَل َراَج : طْلَتْحُمْلا ٍلاَمْلا ِتْيَب ٍلاَم نم عم َنَمَث ضَبَق نَمَق

 عجائز , '0لرَوفَأْلا

 ٍةَلَكَأَو نيساكملا لْغِم ٌماَرَح ْمِهِلاَوْمَأ ُبِلاَغ َنيِذَّلا نَع :هللك َلِيْسَو ] ١.5
 ؟اَل ْمُأ ِةكَماَعُمْلاِب ْمِهِماَعَط ذحَأ لحي لَهَف . ْمِهِهاَبْشأَو اَبّرلا

 / ةَهْبُش ْمِهيلَماَعُم يِفَ :ٌماَرَحَو ٌلاَلَح ْمِهِلاَوْمَأ يِف َناَك اَذِإ :َباَجأَ
 0 ب اَلَو ةٌؤاَطْعِإ ُمْرْحَي ام ِهيِطْعُي هنأ َفِرُع اَذِإ الإ ميرخّتلاب ْمُكْحُي

 .ِةَلَماَُمْلا ميِرختي ْمُكُْي ْمَل :َبَلْغَأْلا َوُه ُلاَلَحْلا َناَك ْنَِ

 يه لف ليقَو لمعمل لحب :ليِق :تلغألا وه ُماَرَحْلا َناَك نإَو

 نم ةزكلا فونت نأ الإ للعلا لام ىَلَع ُتِلاَعْلاَك : اًيرلاب ُلِماَعُمْلا اّمأَ

 .ظَقَف ُةَمّرَحُمْلا َيِه ٌةَداَيُر
4 

 اق :

 أ ُهَل 00 ؛ُلاَلَحْلا ورعب عل: :طَلتحاَ ٌماَرَحَو ٌلاَلَح راه يف تاك اذإب

 خاف ِنْيُكِيِرَشِل دال َناَك وّل امك ؛ٍلاََحْلا َرْدَق َذْحَأَي

 . ٍنيكيِرَشلا َنْيَب مسي هن ٍرَخآلا

 يِّقاَبْلاَو ماَرَحْلا َرْذَق َجَرْخَأ :ُماَرَحْلاَو ُلاَلَحْلا ِهِلاَمِب طَلتا نَم َكِلَذَكَو

 عمال ا م 01 , 027 لوح

: 

 ًُ لامي

 ّدحَأ نَم ال ءُقَح ٍرْيَعب َلاَوْمأْلا َلَحَأ يِذَّلا َوُه ِةَقيِقَحْلا يف ُمِلاَظلاَو :رخآ عضوم يف خبشلا لاق ١(
 (؟0780 /؟9) .اًنيعُم اًفِحَتْسُم هَل ْمَلْعَي ال ٍلاَم نم ِهِلاَم َضَوِع

 ةقرس وأ بصغ نم امإ ءمارح قيرط نم هبستكا ابرلاب هب لماعت يذلا لاملا نوكي نأك (؟)

 . اهوحنو

 مِهاَرَدلاِب ْتطَلَحلا اذ َةَمَّرَحُمْلا ْمِهاَرّدلا َّنأ ْمُهَوَكَي ِساّنلا ني اًريثَك َّنِإَف :رخآ عضوم يف لاقو ()
 ّعَم امْأَو َةَليِلَق تناك اًذإ اَميِف ءاملشلا عت دو اَمّنِإَو ءَأَطَح اَذَهَن ٌعيِمجْلا َمُرَح ٍلاَلَحْلا
 0871 /79) .اًعاَرِن هيف ُمَلْعَأ اَمَق ِةَرْثَكْلا
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 هيخأ طاليخاك ٍءٌرِصَحْنَي ال ِدَدَع يِف ٍلاّلَحْلاِب ُماَرَحْلا طّلتخا اَذِإ 75.11 ] و صداه ضر و ريم د 2 عع رخو 7 00 000 - 43

 ام َميِرْحَت َكِلَّذ ُبِجوُي ْمَل دل ٍلْهَأب ٍبوُضْعَمْلاَو َِتْيَمْلا طاَلَِتْخاَو هيلع لمَ

 [ه+/1١  .ِتّيَمْلاِب ىّكَذُمْلاَو قلاب تلا تطّلتا اّذِإ اَمُك ءِدَلَبْلا ىف

 ُمُرَحَي اَم اَهِيِف ُمُرُْحَيَو ْمِهِلاَتْمَأ يِف ُروُجَي ام اًهيِف ُروُجَي :ِراَتَتلا ةَلَماَعُم 5

 . ْمِهِلاَثْمَأ ٍةَكَماَعُم نم

 ذل
 يا

04 

 ٍموُضْعَم نم اًهوُبَصَع مُهّنَأ ُفَرْعَي ُلاَوْمَأ ْمِِرْيَع ّعَم وأ مُهَعَم يذلا ناك

 .اًهُكَلَمَتَي نَمِل اَهُؤاَرَيْشا ر

 اعتق َةّيِعْرَّشلا اًهِفِراَصَم يِف َفَرْصُنِل ٍذاَقْنَتْساِلا ٍقيِرَط ىَلَع ْتَيِرْْشا اذِإ ْنِكَل
 .اَذَه ٌراَج :َنيِمِلْسُمْلا حِلاَصَم يِف ْتَئِرُص لف نأ نر اهباكتما نإ

 ُمُرْحَي ال اَذَهَق :ُهْنْيَع ُمَلْعُت ال اَمَّرَحُم اَنْيَش ْمِهِلاَوْمَأ يِف َّنأ َمِلُم اَذِإَو

 ْمَلْغُي ْمَلَو ٌقوُرْسَم وأ ٌبوُصْمَم َوُه ام قوشلا يف ّنأ َمِلُع اَإ امك هُْهُلَئاَعُ
7 

 :ِناَعْوَن اََهَف ٍلاَلَحْلاِب طّلتخا اَذإ ُماَرَحْلا

 اذإ ادهن قعاشألا نم تغالاو ةتتلاك نعل نادت نرك نأ :اتغنعأ
 ل أ ال قبلا يف ذأ معي ذا : لْثِم ٠ رب يا

 اَذَهَق ءاَهَتْيَع ُمَلْعَي ال َهَتْيَم ُعيِبِي نَم اَهيِف وأ ءاَهَتَْع مَلْعَي الَو ٍةَعاَضْرلا نم
 .ْمْحّللا اَلَو ُءاَسَّنلا ِهْيَلَع ُمُرْحَي

 .'9اًعيِمَج اَمُرُح ِتِّيَمْلاِب ىّكَذُمْلا وأ ةّييَنْج ب هُيْخَأ ْتََبَتْشا اّذإ اّمَأَو

3 
 كليف

 8 [؟/1- 1

 اهب طلتخاف «لالحلا ديصلا نم ةعومجم هدنع ناك نم :هلاثم «مرحيف هرصح نكمأ اذإ امأ )١(

 انأ تدصو ءرويط ةسمخ داصف «كرشم رفاك يل ٌمداخو انأ تبهذ :مهدحأ لاق امك «ةتيم

 ؛اهنم لكألا هل زوجي الف ءهديص عم يديص طلتخاف يديص عم اهعضوف «ةريثك اًرويط

 . عابسلل وأ كرشملا اذهل ىطعُت هذهو ءرصحلا نك مارحلاب لالحلا طالتخال

 .روصحم هابتشا هنأل (؟)



 3-0 ١ تاتك

 ' "زله ا 94

 هَ

 نم رق ريب لب ؛ُعيِمَجْلا مُرْحَي ْمَل ريب طَلَتْحاَو َبتْشا اذ اَذَهَق :ريوملاو

 ل أ يذلا ا ّصْللا ُلْئِم ؛ِهَّقِحَتْسُم ىَلِإ اَذَهَو ِهَّمِحَتْسُم ىلإ اَذَه ُفَرْصُيَم اَذَه ٍرْدَك

 مُهَنْيب ْمّسَقُي ُهَنإَو ُهطَلَحَف مُهَقيِقَد وأ ِساّنلا َةَطْنِح َّلَخَأ وأ ءاَهَطَلُخَم ِساّنلا َلاَوْمَأ
 [؟77/79] . ٍقوُقَحْلا ِرْذَق ىَلَع

 ابر اَك ٍةَمَّرَحَم ٍدوُقْعِ ٌضوُبْفَمْلاَو ءاَّبْضَع ذَخَأ ِهنُوكِل ٌمرَح ام ام :يِناثلاَو

 اذه

 ٍةَماَرَك نِم ٍلاَمْلا وأ ٍلْعِفلا يِف اَم ىلإ مهرظن يف سائلا ضعب طّلغ)

 (ةّلغف بجي أ هج نم هيف ام ىلإ مهرظن نود هَ بجو

 .دحلل دعتو ب

 لطم» : لَك ئيبنلا َلاَق ْمْلُظ مّرَحُمْلا َلْعِف نأ اَمُك «ٌمْلُظ ٍبِجاَوْلا َكْرَت نإ
 00ه نَقَتَم نام .(مْلَظ يملا

 ؟هكَرَتب تفْيَكَف ٠ ٌمْلظ - ِءاَقَوَ لا يخت وهو َلظَمْلا نأ ري

 ؛مّرحُمْلا ِكْرَت نم ُمَظْعَأ ٍبِجاَوْلا ءاَدأ نأ ِعِضْوَمْلا اَذَه ٍرْيَغ يِف تْرَرَت دَقَو

 كد ملظلا ٌسْنِج ُنوُكَيَف َِيِمَدَعْلا ٍتاَعاّطلا نِي ْمَقعأ ةَيِدوُجْوْلا ٍتاَعالطلا َّنأَو

 .دوُدحْلا يّذَعَتِب ملظلا سْنج نم َمَظْغَأ ٍةَبِجاَوْلا ٍقوُقَحْلا

 م مّرَحُمْلا دعو ٍبِجاَوْلا ُءاَدَأ وه َعوُرَْمْلا َعَرَوْلا نأ م تْرَرَقَو

 ؟تايرسبلا ُكْرَتَو ِتاَبجاَوْلا ِء ِءاَدَل مسا ىَوْقَّتلا َكِلَذَكَو ءظَقَف مّرَحُمْلا َكْرَ وه

 - «ِبْعَمْلاَو ٍقِرْسَمْلا َلَق مك كو ولم نأ ىلا سيو :ِهِلْوَق يِف اَمَّدَح هللا َنّيَب اَمُك

 . 1170 :ةرقبلا]7 409 َدوفّتمْلا ْمُه َكِيَْوأَو ًاوفَدَص َتبِدلا كلو :- ِهِلْوَق ىَلِ

 .(١ةه52) ملسمو 05غ يراخبلا )0(



 ُهْنَأك مهسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت م
 25 22555 2 22 7 يي يي ل

 ٍةَماَرَك نم ِلاَمْلا وأ ٍلْعِْلا يف اَم َنوُرْيَك ٍساّنلا نيب ريك طَلْعي انه انه نم 7

 . كغ بجوي  رمأ ٍةَهِج نم هيف ا ور اَلَو 0 ٌبِجوُت

 نيك ِهْيَلَعَو ٌةَهْبش ويف اَلاَم َكَرَت ٍلُجَر نع :دّمحَأ ُهْنَع َلِيْس اَم :َكِلَذ ُلاَثِ
 ؟ِهبَْشْمْل هو ا هَلَأَسَف

 ؟َهئَهَتْرُم كيبأ َةَمْذ ُكُرَْتأ :دمحأ ُهَل َلاَقَ

 ءٍةَكرّتلاِب ٌقْلَعَتُم 1 ُهَقَح ُميِرَعْلاَو ٌّبِجاَو ٍنْيَدلا َءاَضَق َّنِإَف ؛ِهْقِفْلا ُنْيَع اَذَهَو

 ةعاقإ لوي الق ٍقَكَرّتلا نم ُةُؤاَفيِتْسا ُهَلَق لَ َنْيّدلا ُتِراَوْلا ْفَوُي ْمَل َن ْنِإَف

 ِكرَِب ِتِّيَمْلا ُراَرْصِإ اًَضْيأ ُروُجَي اَلَو «ميرَعْلا ٌقَح اهب ّقّلَعَ يتلا ةهبتشملا ٍةَكَرَّتلا
 2 ا

 . ةئهّترم ِهِتَمِذ

 ٍناَذَهَو ءٌقِحَتْسُمْلا ُراَرْضِإَو ِتِّيَمْلا ٌراَرْضِإ :ِةَكرَّتلا نَع ضاَرْعِإْلا يِفَق
 ُرَّرَض هيف َنوُكَي ْنَأ ٌروُجَي ِهّبَتْسُمْلا ٍلاَمْلا ذْخَأَو ءَنْيَبِحاَو ِكْرَئِب ِناَقَّقَحُم ٍناَمْلَظ ٠ 5 و5 3 * هع هم - 0 5 0 م

 . موّلظَمْلا

 اًهِكْرَت نِم ٌرْيَخ ُهَبتْشُمْلا ُلاَمْلا اَذَهَف .كيبأ َةَّمِذ ئرْبَأ :ِثراَوْلِل دّمْحَأ َلاَقَ

 . ٍضاَرْعَأْلا هن

 ُهَماَقَم هيف ُهْرْيَغ ْمُقَي ْمَّل ْنِإ نْيَع َبوُجُو ِثِراَوْلا - ٌّبِحاَو ُلْعِفْلا اَذَهَو

 ِكْرَت يِف ٍباَبْحِتْساِلا نِم َرَثُكَأ اَدُكَوُم اًباَبْحِيْسا ٌبَحَتْسُم

 .ٍةَحِجاّرلا ٍةَحَلْضَمْلا نم َكِلَذ يف اَمِل ؛ِةَْبْشلا
 ِءاَضَقَو مِهبِراَقَأَو ْمِهِسْفْنأ تاقثأ نب :ٌتاَبِحاَو مُهْيَلَع ِقْلُخْلا ٌعيِمَج اَذَكَمَو

 ٍةَهْبُشي اَهوُلَعَك اَذِإَو ءاَفَّمَحُم اًمْلُظ َنيِمِلاَظ اوُناَك اَهوُكَرَت اًذِإَف ءَكِلذ ِرْيَغَو ْمِهِنوُيُد كه
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 وأ ٍةَياَمك تبوججَو وأ

 ةقفنلا ليلق ناك ءابآلا دحأ ْنأ كلذ نمف «سانلا ٍنم ٌريثك هيف عقي أطخلا اذهو هك قدص )١(
 «مهريغ نم قحأ مهن ذأو ءمهل لذبلا بوجوب حصوُف ءمهيلع اًحيحش هدي اكسمُم «هئانبأ ىلع

 نأو «مهتجاح قوف مهتيطعأ اذإ مثآ نأ فاخأ :لاقف «مهيلع قافنإلا ىلع رجْؤُت كنأو

 !لمعلاو بسكتلا اوكرتيو يئاطع ىلع اودمتعي



 عيبلا باتك
 اا _#بب ١

 ؟قَحُم ملط باكيزاي ٍلمَْحُم مْلُظ نع ْمِلُْمْلا ٌعَيوتي تيك ءْمهُمْلظ ْقْمستي م
 [؟5 3/1 - ١+

 تن اني دز

 (َداَسَقْلا يِضَتْقَي ْيْهْنلا :ْمهِلْوَق ىَنْعَم)

 اَلَو ءِدِحاَلَص ىَلَع حِجاَر ُُداَسَق ُهْنَع َِهْنَمْلا َّنأ ىَلَع ُلُدَي َيهّنلا َّنِإ ةدعل
 ُهَعْفَد ُهَل َعَرْشُي نَمِم د ٍداَسَمْلا ماَرَْلا َعَّرْشُي

 َنيِعِباَتلاَو ٍةَباَحَّصلا ُبَمَّذَم اَذَهَو َداَسَمْلا ٍيِضَئْقَي ُيَهْنلا :ْمهِلْوَق ىَنْعَم اَذَهَو

 . ِْروُهْمُجَو َنيِمِلْسُمْلا م ٍةَمِيَأَو ٍناَسْحِإب مُهَل

 ٍدوُقْعْلا ٍداَسَق ىَلَع َنوُجَتْحَي اوُناك َنيِمِلْسُمْلا ِةَمِيَأ ُرْياَسَو َنوُعباَتلاَو ُةَباَحَّصلاو

 ين ٍروُكْذَمْلا يفّنلاب ٍمراَحَمْلا ٍتاَوَذ حاكِي ٍداَسَف ىَلَع اوُجَتْح مدا اَمُك ءيْهَنلا ٍدَرَجُمب

 ناَكك ةَفّلَطُمْلا ص َكِلَدَكَو .نيتخألا هِيَ َنيَب عْمَجْلا ٍدْقَع ُداَسَ َكِلَّذَكَو نال
 اور مكنت قع ُدْمَب ؛ او كُل الف تل زج :ىلاعت هلؤقي وباتق ىلع ولدكسا
 ينل ٍراَعّشلا حاَكِي ٍداَسَق ىَلَ اوُنَدَتْسا ٌةَباَحَّصلا َكِلَذَكَو 5٠٠0[ :ةرقبلا] هيَ
 .ٌحاَلَصلا تحبو َداَسَمْلا ٌّبِحُي ال هللا َنِإَق «حالّصلا نم َسْيل داَسَمْلا نم َوُهَق ٌهْنَع

 ىَلَع َسْبَلَو «ٌعاَرْن اًمِهيِف ٍةَبوُصْعَمْلا ٍراَّدلا يف ٌماَلَّصلاَو ُمّرَحُمْلا ُقاَلّطلاَ

 .ٌةَّبَح اَمِهِب ّحَتْحُمْلا ْعَم َقْبَي ْمَلَف ءَهْعاَبَتا بحي ٌّصَن ِةحّصلا

 عْيبُك ؛ ؛رتآلِل اًمِهِدَحأ مْلُظ نم اَهف اَمِل هع َيِهْن اَم م وبلا ني ْنِكل
 ْمَل َعوُيَبْلا هِذَه ّنِكَلَو ءَكِلَذ ٍوْحَنَو شَْنلاَو .َعلَسلا يف د وضقلاو ٍةاَرَصُمْلا

 ىلإ اَهيِف ُةَريِخْلاَو «قَمِزاَل َرْيَغ اَهَلَعَج لب ؛ٍلاَلَحْلا يا ةمزاَ ٌحِراّشلا اَهَلَعجَي
 .اَعّراَجَأ َءاَض نِإَو اَهَلظْبأ ءاَْإ ل

 َمَلْعَي ْنأ لْئِم ِدْقَعْلا ِءاَدِتْبا يِف ٍلاَحْلاِب ُموُلْظَمْلا َمِلَع اذإ ِهِذَه لَب ا 7

 ْنَأِي اَضْرَيَو ٍةَعْلّسلا اَمِاَق َناَك اذ ٌرْعّسلا َمَلْعَيَو ِةَيِرْصّتلاَو ِسيِلدَّنلاَو ٍبْيَعْلاِب



 ُهَنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 8م د
 نا لسىلاللىل ل ؟فلل©أ© _.تل[-[ لز25252525252:25222-22-2-2>”»“9 22 22 بربس 1270و مكمل

 ْمَل نِإَو راج :َيِضَر ْنإ ِدْقَعْلا َدْعَب َمِلَع اَذِإ َكِلَدَكَف ءَكِلَد راج :يّفَلَُمْلا ُهَنْعي
 .حْسَمْلا ُهَل َناَك َضْرَي

 :ِةَّراَجإْلا ىَلَع اًفوُقْؤَم لب ؛ مزال َرْيَغ ٌعَقَ َدْقَعْلا َّنَأ ىَلَع ُلُدَي اَذَهَو

 1 . هكر مق نو كلا هسا هَناَعأ

 ِتاَمّدَحُمْلا حاكيك ؛وللا ٌّقَحِل هيف ْهنلا نْكَي ْمَل َعْوّنلا اَذَه َّنأ :ُقيِقْحَنلاَو

 .ٍناَسْنإْلا ٌقَحِل لت ؟ اًيرلا عْيَبَو اماكن ةَقالطُمْلاَو

 ا
 ا

 "دل 6006
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 .ُهَل َهْجَو ال اَذَهَف : : هي َيِضَر نِإَو اًدوُدْرَم اًدِساَق ُهْنْوَك اَمأَق

 َكِلَذَكَو ءَكِلَذ ٍرْيَعَو ةَرَصْمْلاَ ِسْلَدُمْلاَو ٍبْيَعْلاِب ُدَّرلا يِف َكِيَذَكَو
 اًهَجوَرَتَيَو ِهْيْلَع يِدَتْعُمْلا اَذَه داك مقل ْنَأ ٌتِطاَخْلا اَذَه َءاَض ْنِإ ةَبوُطُحَمْلا

 َّحْسَف َراَتحا اذِإ َوُهَو ءَكِلُذ ُهَّلَق اَهَحاَكِن َيِضْمْي ْنَأ َءاَش نِإَو ءَكِلّد ُهَلَف ُهاَضِرِب

 ذإ ؛ُهَْحْكْنَت ْمَل ْتَءاَش نإَو ُهْيَحكَن ْتَءاَش ْنِإ :َناَك اَم ىَلِإ ٌر هنآلا َداَع اًهِجاَكِ

 . ٍبِطاَخْلا حاكي ْخْسَمِب لَصَح ُهُدوُصُفَم

 .يَلَ ةأْرَمْلا بلك يع وُ 0 ا
 ُنوُكَيَف وَأْوَمْلا َكْلِت ا د -ئِش ْنِإ :َليِق

 ُهَحاَكِن انذفنأف ُهْنَع تْوَفَع تْئِش نِإَو م اًصاَضِق اذه

 ماَعَطلا حطو ِةَبوْضْعَم هَل ب حَْلاَو ءٍوَبوُصْفَمْلا ٍراَّدلا يف ٌةاَلَّصلا َكِلَذَكَو

 نِي هيف اَمِل َمُرُح اَمّنِإ اَذَه َّلُك ( ٍبوُضْغَم ٍدوُقَوب ِءاَمْلا ٍنيِخحْسَتَو ءبوُصْعَم بطيب

 .ُهَّمَح موُلُظَمْلا ِءاَطْعِِب ُلوُرَي َكِلَدَو ءِناَسْنِإلا مْلظ

 َكاَد ُهْنِكْمُي اَنُهَو ءِةداَعِإْلاِب الإ هع ادي : ىلإ هل ل 06 ال 01ج : 60

 .ٍموُلظَمْلا قعر َُِ ْنَأب

 .ةيوصغملا ضرألا يف ةالصلا :يأ )١( .سجنلا )١(

 .ِسجْنلا ٍناَكَمْلاَو ٍبْوّنلا يِف ةالّصلا :يأ (



 عيبلا باتك
 ا

 ْنِكَل هلل اًهيِف ٌّقَحْلا :مْسِقْلا َكِلَذ نم َيِه ٍريِرَحْلا ٍبْوَّلا يِف ة َةاَلَّصلا ّنِكَل

 . طَقَف ٍةاَلَّصلا يف ُهْنَع هني مل ٠ َقاَلَّصلا رْيَغ يِفَو ةاَلَّصلا يف َكِلَذ نت َيِهْن

 أ هذ

 :اَذَه لْثِم يف ُءاَهَقُمْلا َعَراََت دقَو

 َنوُنوُقَي َكِلَّذَكَو ُهْنَع َيِهْنَمْلا ٍرْيَغ يِف ىَنْعَمِل انُه ْيهّنلا :ُلوُقَي نَم مُهْنِمَ
 ءضْيَحْلا يِف ٍقاَلَطلاَو ءِبوُضْعَمْلا ٍبْوَّنلاَو ءةَبوُصْعَمْلا ٍراَّدلا يِف ٍةاَلَّصلا يف

 ْ ْ َ . َكِلَذ وْحَنَو ِءاَدْنلا َتْقَو يملا

 نرحل كلا يح ذا كلب ع ؛ُهَل َةَقيِقَح ال ُهوُناَك يذلا اَّذَهَو

 وخلو ءالَبْكْلاَو ِرْخَْمْلاَو ملُظلا ىَلَع ْتلَمَتْشا هكا سل .ةدلشلا ليت ىلع

 ع ٍةَسَباَلُم ىَلَع ٍسِجّنلا ٍبْوَّنلا يف ُةاَلَّصلا تآَمَتْشا اَمَك ُهْنَع ُهْنَع َيِهن امم َكِلَذ

 . حبِحيَص ٌرْيَغ ُدْيَغ اَذَهَف : ِثيِيَكْلا

 َنْيِب ُكَرَتْشُم ٌوُه 0 ؛ةاَلَّصلاب ٌصَتْخَي دا ىَنْغَمْلا َكِلّذ َّنأ َكِلَّذِب اوُداَرَأ ن نإَو

 0 الإ ُهْنَع َهْنُم َْل ِءاَدَنلا َتْقَو هو َعِيَمْلا َنِإَف ؛ نبجص اَذَهَق : اَهِرْيَغَو ٍةاَلَّصلا

 اَذَه َّنِكَل ٠ يتلا لتشمل بل رثغ يف و اَذَهَو ءٍةاَلَّصلا نمت اُلِغاَش

 مُهَو ُكَرَتْشُم ىَنْعَم ىتغم كاتم َسْيَل هن ؛ِضْياَحْلا ٍقاَلَط يِف م يجي اَل َقْرَمْلا

 . ٍقاَلطلا نَع جراح َكِلْدَو ِةّدُعْلا ِةَلاَطإل ُهْنَع َيِهن امن : ولفي
0 

 ٍداَسق ىلإ اًهِئاَضْمِإل اَهْنَع َيِهْ اَمَّنِإ َكِلَذَك ِتاَمّوَحُمْلا نِم َكِلُذ رْيغَو : ُلاَقْيَ

 ةعيطقْلاَو ءمِحّرلا ِةعيِطَق ىَِإ هِئاَضْمل ُهْنَع ين 5 نيتخألا َنْيب ْعْمَجْلاَك ؛ اَْنَع جراح
 .حاكتلا نع جراح رب

 يِضْقُي َكِلذ َّنأِل ٍ؛ِناطْيَّشلا ٍلَمَع نِم اًسْجِر اًلِعْجَو اًمّرُح دسيملاَو رمكلاو

 ِرْمَحْلا نَع ٌحِراَح ٌرْمَأ َوُهَو ءٍءاَضْعَبْلاَو ٍةَواَدَعْلا عاَقيِإَ ٍةاَلَّصلا نمت ّدَّصلا ىَلِ

 ِرِسْيْمْلاَو

 ٌجِراَح ٌرْمأ َكِلَذَو ٍلِطاَبْلاِب ٍِلاَمْلا لكأ ىَلِإ يِضْفُي َكِلَذ َّنآِل ؛ُماَرَح اَبْرلاَو
 . اًيَرلاَو ٍرِسمْلا ٍدْقَع نع



 هد مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ص

 الَو ءَيْهّنلا ُبِجوُي هيف ىَنْعَم ىَلَع َلِمَتْشَي ْنَأ دب ال ُهْنَع هللا ىَهَن اَم َلُكَف

 هل أ لي لدا دف إل هيذ م ألا ا
 اَدْيَص ُمِرْحُمْلا َلَتَق ول اَذَهِلَو ؛"”مَظعَأ ٍكَرَتْشُم ىَنْعَمِل ُهَئلاَق :ٍذيَئيِح
 :كلاملا نكن ُلَدَبلا هيلع ِتْخَوو للا :يخل ءاَرَكْلا هيلع تحبو 2

 َعَم ىنزلا َّدَح ُقِحَتْسَيَو «هَتَأَرْمل حاككيي ُدُسْفَي امك ُهَماَر م

 . َكِلَذ

 يتلا ٍباّيئلاَك ٍءاَهِرْيَغ يِفَو ايف ُمُرْحَي اَم ٍةاَلَّصلا يِف َسِيَل نَمَق :اًذَه ىَلَعَو
 ٍبْوَّنلا نِم ٍةاَلَّصلا ٍناَلْظْبِب َّنَحَأ َناَك :ِريِرَحْلاَو ٍةَلِبْسُمْلاَك ٍ؛ٌرْحَفَو ُءاَلَيُخ اًهيِف

 0 الص ُلَبْفَي اَل هللا َّنإ» :؛نئّسلا» يِف يِذَّلا ِثيِدَحْلا يِفَو ءسجّنلا

 ٍريِرَحْلا يِف ف ةاَلَّصلاَو ءٌءاَرِن ٍةَساَجَنلا ٍرْذَق يِفَو ٌعاّرِن ِهيِف ٌسِجّنلا ُبْوّتلاَو

 . عامجتإلاَو ٌصنلاي م مارح ٍةَجاَح ٍرْيَغ نم ٍلاَجّرلِل

 : ٍةَعُمْجْل نع لشي ريغ و هُهْنَع َيِهُن دك َناَك اّذإ ِءاَدْنلا َدْعَب ُعْيَبْلا َكِلَذَكَو

 هيف َرْيَح ال ٌداَسَق ا َوُهَف اَهْنَع َّلَعَش اَم لُكَو ءيهَنلا يف َدَكْوَأ َكِلَد َناَك

 ِهِبَضَعَو ل ا ِكلِمْلاَك َكِلَّذِب ُلِصاَحْلا ُكْلِمْلاَو

 ُهاَذَأ يِذَّنا ِهْنَمَث ُريِظَن ُهَلَك :ُدّلا َرَّذَعَتَو ِتْقَوْلا اَذَه يف يتلا لَصَح اَّذِإَو

 وّلَو «َحِبَر د َناَك ْنِإ حئّرلاب ُقَدَصتيَ هتَعْلِس ٌريِظَن ُهَل ُعِئاَبْلاَو «حْبّرلاب ُقّدَصَمَيَو
 نا انك ربت اك ا لح 3 انه يتلا نإ َْْنَي مَ ةاَلَّصلا َدْعَب َكِلَّذب اًيَضاَرَ

 "””يِناَّرلِل ىطْعُي ال 1 نيرا حَصَأ ىَلَع هب ُقَّدَصَتي كاَنْهَو ءّىِغَبْلا ٍرْهَمب اًيَضاَرَت
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 ىنز ولف ءاّقلطم مرحم ىئزلاف ءتقو نود تقو الو «ةلاح نود ةلاحي اًصاخ سيل :يأ )١(

 .ِهيَأَرْما حاككيب ُدُسَْي امك همارحإ دسفل ةرمعلا وأ جحلل مرحملا
 .(57) دواد وبأ هاور (0)

 هنع يهن ام نيب قّرف نم ىلع در هل ةيميت نبا مالسإلا خيش نأ :ثحبملا اذه ةصالخ (6)
 . هريغل هنع يهن امو ءهتاذل



 8 ١ باتك

 1111 557570777 ا ب |
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 ىَلَع ُهْنِم ُهاَرَتْشاَف ؛ "دم عِيابْلا َعَم يلا نأ يِرَمُْمْلا دقتغا ىتم 17 ]
 نكي ْمَل يابا ُهَرَس دق نطاَبلا يف ناك نإ ءَكِلَد يف نإ هيلع نكي ْمَل ِرِال

 .ٍةَرِخآْلا يف اََو اينُدلا يِف ال ٌةَبوُقُع اَلَو نإ يِرَتْشُمْلا ىَلَع

 . هَعاَبو ُهَرَع يَِلا ىَلَع كرزلاو ناعشلاو

 يِرَتْشُمْلا ىَلَع ٌدُرَو ُهُتَعْلِس ِهْيَلِإ ْتْدُر ُدْعَب اَميِف ٍةَعْلّسلا ُب ٌبِحاَص َرّهظ اّذِإَو
0 7 

 و" 54 . ُمِلاَظلا ُعِئاَْلا تقوُعَو هنَمَت

 ليلك : اَهِناَنِد ٍرْسْكَو ِرْمَحْلا ٍفوُرظ ىَّسِب مُهَرَمَأ امل للك يتلا ُتيِدَح 5.9#؟]
 ُعَبْتَي فْرظلا أَو ٍراَكْنإْلا َدْنِع َكِذ ٍفاَلْنِإ ٍزاَوَج يف ِنْيَئَياَوُرلا ىدْسِإ ىَّلَع
 َفوُوْظَمْلا

 اَرَمأ اَمُهّنَأ :ٍبِلاَط يبأ ِنْب َيِلَعَو ٍباَطَخْلا ِنْب ٌرَمْع نَع َتَبَن ام ُهلْثِمَو

 .َكِلَّذ ىَلَع دّمْح دّمخأ صن دقو نشا هيف عاني يذلا ناكملا قرني

 ؛ِرْهّللا ُثالآ َيِهَو مرَحُمْلا ٍفيَِتلا ُةَروُص اهب ُموُقَي يتلا لآل فان ُهلْنِمَو
<2 0 

 .ِءاَمَلُحْلا ٍةَريِسَو ةَنُسلا ةَِباَ َةيِلاَمْلا ٍتاَبوُقْعْلا ِهِذَه ّنِإَ

 :مُهْضْعَب حتا دَقَو ءَكِلَد ىَلَع ليلك ُهَعَم اَمَق ٌةَحوُسنَم اَهّنِإ :َلاَق َنَمَو

 اوُرِسْكاَو اَموُقِيِرَأ» : مُهَل َلاَق ٍرُمْحْلا َموُحْل اوُحَبْط دم مُهْنَأ ُهَعَلَب امل لكي هن

 .هاوُلَمْفا» :َلاَق ؟َروُدُقْلا ُلِسْعَنَو اَهُقيِرُت 6 : اوُلاَق وُ

 .َكِلَذ َلاَقَل ِرْمَكْلا ةَيِعْوَأ يف ُهوُنْدََتْسا ول مُهَّلَعلَف :اوُناَق

 : نيباَوَجِب َبيِجَأَ

 هنأ

 اَْعَّوَس اَذِإ اَنِإَف ءُروُجَت ال ِتاَرِيِدْقَتلا ِهِذَه لوب ٍةَعيِرَّشلا َمُفَد نأ :اَمُهّدَحَ وو ر

 .هللا قحل ال قلخلا ّقحل يهنلا ناك اذإ الإ داسفلا يضتقي يهنلا نأب لوقلا رصنو -

 هتاذ ىلإ اًدئاع يهنلا ناك اذإ هنع يهنملا داسف يضتقي يهنلا نأ ىلإ ءاملعلا روهمج بهذ دقو

 .هطرش وأ

 . عئابلا كلم : يأ قل



 ُهْدَأَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ع

 ةعيرشلا نو ريكا قر زاجل : كِل َحَسنَل َعِجوُر وَ ُهّنأ ُهْنَع ىَهَ وأ هب َرمَأ اَميف َِم مثل ها م و22 هور 5 3

 نع ِة ٍةاَلَّصلا صْقَت يف برا َعِجوُر ول :َلاَقَي ْنأ لْئِم ِتاَلاَيَكْلا ِهْلَه اًئِمِب

 2 م ل
 .ولَو ولو ءاهّصقتل سمخ

 اا مهو نم ٌلِطاَب اذه لاقي

0 01 

 هل :ٍةَروُص يِف َكِلذ ُتوُبُنَو .لعقل عجول هلأ عفت ل أ :ام عنخ

 عِناَوَمْلا ِءاَمَتْناَو ِهْجَو ّلُك نِم ٍةاَواَسُمْلا ِريِدْقَتِب لإ ِرَّوُّصلا ِرْئاَس يِف ا ٌبجوُي

 هل معمم

 . موُلْعَم ُرْيَغ اَذَهَو

 ٌةَجُح ٍرْمُحْلا موُحُل ِةَي ةَيِعْوَأ يف داَْلا َتيِدَحْلا اَذَه َّنأ :يِناَنلا ُباَوَجْلا

 لشعلا يف ةرتذأتشا 0 قَيِعْوَأْلا ٍريِسْكَتب اّلّوَأ َرَمأ ُهنإف ؛ِةَلَأْسَمْلا يِف اَضي

 :ُلاَقُي لب ؛ُروُجَي ال ُهّنأ هيف هيف َسْيَلَو يا نأ كيتي نشل « هيف 0

 : لْسَعْلاَو شكلا :نارنألا رومي

 اًدِإَف ءاَمُريِهظَت ُروُجيَو اَهُقاَلْنِإُروُجَي ُهَنإ :ِرْمَكْلا ٍةَيِعْوَأ يِف ُلاَقُي َكَِّذَكَو

 َرّهَط يِاَكَمْلاَو ِةَرْمَحْلا ِةَيِعْوَأ َبِحاَص َّنأ وَلَو ءْتَّمِلْنَأ تالثإلا ٌحّلصآْلا ناك

 ْيَلَع ٌركْنُأ ىَّبَح َركْنُمْلا ٌرَهظَأ اَذإ ْنِكَل ءِقاَمّتالاب َراَجَل ِتالآلا رتل َةَيِعْوَأْلا

 .ٍفالثإْلاب َةَيوُقُعْلا ٌقِحَتْسَي ُهّْنِإَ

 .َكِلَدِل فالثإلا مُهْنَع طِقْسَأَك َميِرْحّنلا اوُمِلَع اوُنوُكَي ْمَل يو ٌةَباَحَصلاَو

 [؟57/- 3/1
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 (رطضملاو لسرتسملا ىلع ةعلسلا رعس ةدايز مكح)

 . "”هُريَغ هب ٌعاَبُي يلا ِرْعّسلاِب لِ ٍلِسْرَتْسْمِل َعاَبُي ْنَأ ُروُجَي ال 76.4

 .هتوقو هحوضول لوألا هجولاب تيفتكا )١(
 (501/179) .ماَعْلا ٍرْعَّسلاب نوكي نأ ًةعلس عاب نمل هك خيشلا طرتشاو (؟)



 5 عييلا باتك

 ُهَنَأيَو «يِنطْعَأَو ْذُخ :ُلوُقَي ذي لب ُسِكاَمُم ال يلا 0 د سولو

 .اًَذَه اَلَو اَذَه ال ءاَشِحاَف اَنْبَع دع ُنِبْعُي الف عيبَمْلا ٍةَميِقب ُلِهاَجْلا

 [144/14]  ّنَمّلا ُهْنِم َذْأَيَو َةَعْلْسلا ِهْيَلَع َدْرَيك َمِيْلا َْمَسْفَي ْنَأ ٍنوُبَْمْلِلَو

 نأ ُهَل يِفَبنَي :صُْخّشلا اَذَه َدْنِع اّلِإ ُهَتَجاَح ُدِجَي ال يذلا ٌرَطْضُمْلا 49
 نك هلك ىذلا نأ نتشلا» ف نإ يلا رز ناع خيرت لْثِم ِهْيَلَع َحَبْرَي م7 هاا 2 (١)#ىس هاو سا ريبموس م 5 هوس مسسوم

 را عيب نَع

 ُهَدْنِع ام ىلإ ُسساَّنلا ٌرطْضَي ْنأ لفم :ُهنِم ام ىلإ ٌةَروَرِضْلا تَناَك وَلَو
 ه2 ى2 م ماو و

 ما هم

 آس 4 . ٌكِلَذ ىَلَع َةَداَيَز هوطْعُي اَلَو ءورايتخا

 (عْيَبْلا يف ٍطوُرَشلا باَب)
 مالا هل طَرَشَو ياتي ةَراجج ىَرَتش | ٍمِلْسُم ٍلُجَر نم : هلك نيس 5 |

 ؟حِصَي لَهَف «ٌليِتلاَو َرْمَكْلا ٌعَنْضَت يفت اهنا: ةديح ةحابلك هنأ

 ِقاَمَّتاِب ٌلِطاَب طْرَش َديِبَنلاَو َرْمَحْلا ُعَنْصَت اَهِنْوَك ظاَرِيْشا :ٌباَجَأَف

 .ٌدِساَق َكِلَّذ ّعَم 3 َنيِمِلْسُمْلا

 ْروُهْشَمْلا َوُه اَمَك َدْقَعْلا ٌدِسْفُي َدِساَقْلا طْرَّشلا ّنِإ :ُلوُقَي نَم ٍلْوَق ىَلَع اَنأ
 .ٌرِهاظَق 50 ليا

 اَمأَو يِرَتْشَي دي ْنأ ْرَجَي ْمَل ِطْرَس ٍنوُدِب اًهَعاَي ول ُهَنِإَق :رآلا ِلْوَقْلا ىَلَع ام

 نايحألا نم ريثك يف ديزي ءاّشحاف اًعفر علسلا ضعب يف راعسألا نوعفري نيذلاف :اذه ىلعو

 ُنِمْؤُي ال١ :هك هلوق نم بيصن مهل سيل ءنوئطخُم نومثآ مه ” قوسلا ىف اهتمي فعيض ىلع
 . يذل فيت اج يخل كي ىّنَح ْمُكدَحَأ

 .هتجاحو هترورضل ال الغتسا حبرلا يف ديزي الف )١(

 .دواد يبأ فيعض يف ينابلألا هفّعضو 07785(2) دواد وبأ هاور (0)



 هنأ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 3 44 1[

 يف َنيِمِلْسُمْلا َلِتاَقْيِل اًحاَلِس َيِرَتْشَيَو ءاَرْمَح ُهَلَمْعَيِل اًريِصَع َيِرَتْشَي ْنأ لْثِم ؛اَهب
 : ىَلاَعَت َلاَق اَمُك ءاَمِهِرْيَغَو دَمْحَأَو ِكِلاَم ُبَمْذَم َوُه اَمَك ِءاَمَلعْلا ْيَلوَق حَصَأ
 .[؟ :ةساملا] 4نودُملاَو رثالا ىلع أوو آو ئَوقَللاَو ريا لع اًوَوَشَود

 عل ل 3/1

 ه5 ©

 انإ
 مههد عا

 ءراّيِخلا هيف ُتْيْنَيو ٍةَفِص اَلَو ٍةَيْؤُر الب ٌحِصَي عيبلا)
 (راّيِخلا هيف ُتْيْنَي الو حصي حاكنلاو

 ْمَل ُهَّنَأ ىَلَع ُفْرُعْلا َّلَد ِئَبْلا يِفَو ءاَقْرُع وأ اًظْفَل ْتْبْنَي اَمّنِإ ظْرَّشلا 75.59 ]

 ُنِكْمُي ال نَمِب َضْرَي ْمَل حاكلا يِف َكِلَّذَكَو ءِبوُيُعْلا نم ٍميِلَسِي الإ َضْرَي
 ِبَمْذَم يِف ِناَلْوَق هيِف - ةضأ الاي ِءظَوْلا َلاَمَك ْعَنْمَي يِْنا تيَعْلاَو :انعولَو

 .ِِرْيَغَو دّمْحَأ

 .ِساَّنلا ُضاَرْعَأ هيف طِبَضْنَت الق :ِءظَوْلا ُلاَمَكَو ٌءظَوْلا ُهَعَم ٌنكْمُي اَم اّمَأَو

 هللا ىَقْلَأ اًَذإ» :َلاَكَو ٍةَبوظْحَمْلا ىَلِإ ّرظّنلا ُهَّل ٌٍّبَحَأ لب َحاَبَأ دق ٌعِراَّشلاَو

 ."0اَمهْيَب َمهْؤُي ْنَأ ىرْخأ ُهّنإَ اهيل ُرَطْيَ ورا ةبطخ ْمُكِدَحأ ٍبْلَك يف
 َماَد حاكتلا َلْبَق اَهَقَرَع اَذإ ُهّنَأ ىَلَع ُلُدَي :هاَمُهَتيَب َمَدْؤُي ْنأ ىَرحأ» :ُهّلْوَكَو

-ٍ 
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 ُهَعَم ّحِصَي ُهّنأب َةَيْؤٌرلا ٍلْلَعُي ْمَل ُهّنِإَف ءاَمَرَي ْمَل نِإَو ٌحِصَي َحاَكْنلا َنأَو هُدُوْلا

 ةذاغ نم يلو ةاهتودب مضي حاكللا نار: تيت ذل ةيؤثلا نأ نلغ لف «خاتلا
 ام ُهنِإَف ؛عِئَبْلا فالخب ءَكِلَدِب ةَحوُكْنَمْلا ةَأْرَمْلا اوُفِصَي ْنَأ ْمِهِرْيَغ اَلَو َنيِمِلْسُمْلا

 دّمْحَأ ٍبَمْذَم يِف ٌركُد دق َناَك نِإَو ءَةَيْوُرلا َراَبِخ َكِلْمَي ْنَأ اّمَِو ٌحِصَي ال ْنَأ
 07 ما 12 بعوع نك 2 02. م تا عقم ما

 .رايخ تبثي الو ٍةَمِص الو ةيؤر الب حِصَي هنأ ةّقيج ةياور

 ةةفقللتا] ىمرادلاو )١856(2 هجام نياو ففتح يئاسنلاو ء(١1مم يذمرتلا هاور )١(

 .نسح ثيدح :يذمرتلا لاقو )/١18179(. دمحأو



 0 يق ا تت تت ا ئه

 ّنِهِب ىَضْرُي َءاَسّنلا َّنأ :ِلاَوْمَأْلاَو ِءاَسْنلا َنْيَب ٍِقْرَمْلِل َوُه امن ُقْرَمْلا اَذَهَو

 ِتاَمَّصلا ىَلَع اًهِب ىَضْرُي الل َلاَومَأْلاَو ةَمِلَتْحُمْلا ٍتاَمَّصلا ىَلَع ٍةَداَعْلا يِف

 ُدوُصْفَمْلاَو ءِتاَمَّصلا ٍفالَيْحاِب ُكِلَتْخَي َوْهَو ُلّوَمّتلا اَهِب ُدوُصْفَمْلا ذإ ؛ِةَفِلَتْحمْلا

 . ٍتاَمّصلا ٍفالتحا ْعَم ُلْصْحَي َكِلَّدَو ُعاَتْمِتْسِإِلاَو ةَرَهاَصُمْلا حاكتلاب

 . ِساّنلا ِفْرُع يف ٌلوُقْعَم ٌيِعْرَش ٌقْرَك اَذَهَ

 ُهماَرإَف سْكَعْلاِبَو اهِفاَلْخِب ْتَناَبك َةَنِص ِهِطاَرِيْشاِل ّضْرَي ْمَل ُهنَأ فِرُع اَذإ اّمأ

 .ٍلوُصأْلِل ٌفِلاَحُم هب َضْرَي ْمَل اَمِب

 ناك يل أ َيِه اّمِم َنَسْحَأ اًهَتْنََظ :َلاَق وّنَو

 .اَمآَر نم َلَسْرَأ اَلَو اَهَرَي ْمَلَو َكِلُذ نَع ُلأَسَي ْمَل ُتْيَح طَرَقُمْلا َوُه

 "هو _ "01 /]

© © 

 (شجنلا)
 ٍرِجاَّتلا نِم ٌّرَش َوْهَو ءاّشِجاَت اًمِلاَظ َناَك ٍةَعْلّسلا يف َداَر اَذإ ُكِلاَمْلا 55.55 ]

 [مى5 ]58/59"  . اَهَءاَرِش ٌدِصْفَي اَلَو ة ٍةَعْلَسْلا يف ٌديِزَي يذلا َّوْهَو ِكِلاَمِب ع يلا

© © © 

 (ِراَيِخَلا ُباَب)
 دوقعلا لك يف طرشلا رايخ تبثيو «عيبلا يف سلجملا رايخ تبئي 5:55 ]

 ربخل ءانالث تبثي نأ هجوت ةدمب هاتقوي ملو رايخلا اقلطأ نإف ءةدملا تلاط ولو

 .ذقنم نب نابح

 .الف الإو نمثلا در اذإ رايخلا ةدم يف خسفلا عئابللو

 ررضلا ةلازإل ةيرهقلا تاكلمتلا كلذكو :دمحأ نع بلاط وبأ لقنو

 نم عرزلاو رجأتسملاو ريعتسملا نم ءانبلاو سارغلا ذخأو ةعفشلاب ذخألاك

 1١١/4[ كردتسملا] .بصاغلا



 00 مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت رو مايتإ ا
 تتطلب ب7” تت سس لبطل ل١51 1861١ يح

 بهذم وهو هسكامي مل عئابل ال ءلسرتسمل نبغلا رايخ تبئي /5:54 ]
 ١/4[ كردتسملا] . دمحأ

 كلملا لقتنا نم ىلإ دئاعلا ةكولمملا نايعألا يف لصتملا ءامنلا /5.5ه ]

 :لاق ثيح بلاط يبأ ةياور يف دمحأ مالك رهاظ وهو «نايعألا عبتي ال ءهنع

 لصتملا معي وهو .هل ءامنلاف :“'“"تقحّتسا مث تمنف اًمنغ ىرتشا اذإ

 ١/5[ كردتسملا] . لصفنملاو

 .ءاملعلا نع يذمرتلا هركذ :بيعلا متك مرحي /5.51]

 [1/4 كردتسملا] .انخيش هركذ «هبيع ردق '"اهمِلْعُي ملو «هب هملعأ ول اذكو

 ءالف الإو ءهدر رذعت نإ هشرأ هلف بيع هب رهظو اًئيش ىرتشا نإ 7 5.959

 .يعفاشلاو ةفينح يبأ بهذمو دمحأ نع ةياور وهو

 .تقرفت اذإ ةقفصلاك هرئاظن يف اذكو

 .شرألا ذخأو هكاسمإو «نمثلا ذخأو درلا نيب يرتشملا رّيخي بهذملاو

 .ريخأتلاب عئابلا ررضتل شرألا ذخأو درلا ىلع يرتشملا ربجي :هيلعف

 ١/4 - ١4[ كردتسملا]

 [14/4 كردتسملا] .بيع ءوسلا راجلا 5:54]

 [14/4 كردتسملا] .خسفلا عئابللف :هّلطم وأ يرتشملا ٌرسع رهظ اذإ /5.55]

 ؟ْخْسَمْلاَو ِءاَضْمِإْلا يف ٌُراّيِخْلا ٌربَتْعُي لَهَف ءاَعْرَش ٍةَربَتْعُم ِةَّدُم يف ُهَءاَضْمِإَو عْنَبْلا

 شك هَل : عِيَبْلا َحْسَق اَمُهُدَحَأ َراَمْخاَو ءَرْكُذ اَمَك ٌرمأْلا َناَك اَذِإ :َباَجَأَ ْ

 ْ .ِءاَضْمإْلاب ُرحآلا َقَبَس لَو ءِرَخآْلا ىضر ٍنوُدِب

 .كلذ وحن وأ اهبصغ وأ اهقرس دق عئابلا نوكل امإ ؛هريغل ٌّقح اهنأ نيبت :يأ )١(
 )١185(« تارايتخالا نم تبثملاو :«(45/5) عورفلا يف اذكهو «(املعي) :لصألا يف (0

 ,(810 /ه) ىربكلا ىواتفلاو



 8 مربب | عيبلا باتك

 نأ امهنم لكل يا ه«عقتلا ذزت هو ةضقن خشتلاب ةورقتلا ةاضتإلاو
 8 وم دفع ىو ؟ةتد امج لور
 ال نأو هخسفي

 .رحآلا ٌراَيِخ ظْقْسَي مَ ُُراَيج طَقَس اَذإ ْنكَلَو
 ُهَحَسْفَي ْنأ اَمُهْنِم ّلّكِل نأ :ِةَراَبِعْلا ِهِذَع لْثِم يف ف رغما ّمْعَمْلا َنكََو

 [عمم "هال 11 :ةافلأ نق همت ُهْحَسْفَي ْمَل اَذِإَو هةكبتي ال نأَو

 زي مل - عيَمْلا ٍةَميِقِ ٍةَميِقِب ٌلِهاَجْلا َوُهَو - اًلِسْرَتْسُم يِرَتْشُمْلا َناَك اذِإ 5.55 ]

 وأ ا ل ةَداَعْلا نع ُجُرْخَي اَنْبَع ُهَيْعَي نأ عِئاَبْلِ
 م
 . هه

 .اهني بئرا
 : 1 مإو عْيَْلا خشق يف ُراَيِجْل لا يِرَتْسْمْلِلَم : اًشحاَف اًنيَغ ُهئيَغ ْنِإَ

 هب طِبْهَي ىَّنَح جلا لك نع ىهت كلا نأ : "”«حاحّصلا» يف َتَبَتَو

 ٌقوُسلا َطِيْهَي ْنَأ َلْبَق َعِئاَبْلا َنأِل َكِلَدَو ؛طَبَم اّذِإ | عيال زاتكلا كتناو قولا

 َءاَعْبيَو هْيلإ يِرْتْسُمْلا َجْرْخَي ْنأ نَع كَ ْنِبَنلا ىَهَنَق لكلا عيب ٍةَميِقِب اًلِهاَج 0

 ٍةَقيِقَحِب َمِلَع اّذِإ َراَيِخْلا ُهَّل َتَبْنَأَو ءسيِلدَتلاَو ِهِريِرْعَت نم َكِلَذ يِف اَمِل ؛

0 

 ْنَأ لْثِم يلع ٌسِلدَتلَو هريِرْعَت ُروُجَي ال ٍةَميِقلا اًلِهاَج َناَك نَم ّلُك اَذُكَهَف

 عْيَبْلا ٌعاَبُي لب ٍ؛َكِلَذ ُبراَقُي اَم َكُذَبَيِل ِةَداَعْلا نَع اًجِراَخ اًريِثَك اًمْوَس َماَسُي

 ركل ف برت

 مُهَقوُقُح َنيِموُلْظَمْلا ىَلِإ ٌدْرَيْنَأ ُهْنِكْمُي ْمَلَو ُمِلاّظلا ُنِباَعْلا اَذَه َباَت اّدَِو

 مج. -04/94] .َكِلَذ نم َكِيَزب ُْتَمذ َأَربتِل ؛ مُهَتَبَعَو هب مُهَمَلَظ ام ٍراَدْفِمِب ْقَّدَصَتِيْلَ

 ثتادني دز
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 ءاملعلا ضعب ىريو «.(558/8) عتمملا حرشلا يف امك نيميثع نبا ةماّلعلا هحجر يذلا وهو )١(

 . ظّمحتو هسفنل طرتشا اذإ الإ هل رايخ ال هنأ

 )١6١6(. ملسمو 56 ح0 يراخبلا هاور ةهز



 هناك مالسإلا خيش لئاسرو 8واتف بيرقت م اخ
 اس

 ءهضبق لبق عيبملا يف فرصتلا يف لصف)

 (هضبق هب لصحي امو

 موعطملا :هنعو .ةعامج هلقن نزو وأ ليكب اًئيش ىرتشا نم م .+؟

 الو ءانخيش هركذو ءعرذ وأ :روهشملاو .ددع وأ :بهذملا رهاظو «امهنم

 .هضبق لبق ةراجإب الو هيف فرصتي

 هعيبو «'' عيب ريغب فرصتلا :زّوجو «؟'"ةكرشلاو '''ةيلوتلا :انخيش زوجو ةرفإ 0230 قير

 ١4/4[ كردتسملا] ا

 قلد

(0 

 رف

 ١)

 .(770/8) عتمملا حرشلا .تيلوت ام كتيلو :هل لوقي هنأك ءهل اًعباتم :يأ ؟هل اًيلو

 يرتشملا ىلع نوكيف فصنلا هيلع عيبي نأ لثم «نمثلا نم هطسقب هضعب هيلع عيبي نأ يه
 ةيلوت نوكي دق ةكرشلاب عيبلاو «لقأ وأ ءرثكأ وأ ءعبرلا وأ «؛ثلثلا وأ ءنمثلا فصن يناثلا

 .0770/8) عتمملا حرشلا .ةعضاوم نوكي دقو ةحبارم نوكي دقو

 .اهوحنو ةيهلاك
 اهنمثب هيلع اهتعب مث «هناكد يف تلاز ال اهنكلو اهتذخأف ءديز نم عاص ةئام تيرتشا :هلاثم

 .رثكأ وأ

 لبق عيبلا نع يهنلا يف ةلعلا نأب :ةيلوت ةعلسلا عيب زاوج ىلع هلك خيشلا لدتسا دقو

 يهنلا نم ةلعلا نإف اًضيأو ءهنامض يف لخدي مل اميف :يأ ؛نمضي مل اميف حبري نأ :هضبق

 دق يرتشملا نأ ىأر اذإ عئابلا نأل ؛دقعلا خسف عئابلا ةلواحم وأ ءءاضغبلاو ةوادعلا فوخ

 عازن كلذب لصحيف «قيرط يأب دقعلا خسف لواحي اميرف هتيب ىلإ هلقني نأ لبق هيف حبر
 .فالخو

 هنأو ؛هرهاظ ىلع ثيدحلا ىف ىهنلا نإ :لاقي نأ ىلوألا :هقك نيميثع نبا ةماّلعلا لاق
 اذهف ءءيش يأ وأ ةعضاوم وأ ةكراشم وأ ةيلوت هعاب وأ ءهعئاب ىلع هعاب اذإ ام ىتح لمشي
 ةطبنتسملا ةلعلا نأ انل قبس دقو «ثيدحلا مومعب ذخأن نأ انل يغبني يذلاو ءصنلا رهاظ وه
 اهل انطابنتسا نأو أطخ ةلعلا هذه نوكت نأ زئاجلا نم هنأل ؛مومعلا صيصخت ىلع ىوقت ال
 ىلع ينبم مكحلا نإ :لوقن نأ درجمب ةّئّسلاو باتكلا مومع اهب صصخن الف ءباوصي سيل
 .ةلعلا هذه

 بلاغ نأ عم هلك مالسإلا خيش اهيف فَلاَخُي يتلا عضاوملا نم اذه نوكيف ؛اذه ىلعو
 ىلإ برقأ هتدجو هتربدتو هتلمأت اذإ هراتخا ام لك «هريغ نم باوصلا ىلإ برقأ هتارايتخا

 باوصلا نأ ىرن رثكأ وأ لئاسم رشع وحن ائيدل ءموصعمب سيل هنكل «هريغ نم باوصلا
 070/٠ -754/8) عتمملا حرشلا .ها.بيصيو ئطخي هريغك هنأل ؛هلتك همالك فالخ



 1 يأ تك ل ا ل ل 4 عيبلا باتك

 اًعامجإ ضبقلا لبق هقتع حصيو ءدقعلاب عيبملا يرتشملا كلمي /5.5؟]

 ١5/4[ كردتسملا] . امهيف

 نوزوملاو ليكملا ناك ءاوس ءهضبق لبق هعبي مل : اًئيش ىرتشا نم ” 85

 .دمحأ نع ةياور وهو ءامهريغو

 لوصأ ٌلدت كلذ ىلعو .2"ال وأ يرتشملا نامض نم عيبملا ناك ءاوسو

 يهو نيتياورلا حصأ يف اهّدج لبق ةرمثلا يف يرتشملا فرصتك ؛دمحأ

 ةراجإلاب ةرجؤملا نيعلا يف رجأتسملا فرصت ةحصكو «عئابلا ىلع ةنومضم
 ١4/4 - ١5[ كردتسملا] .رجؤملا ىلع ةنومضم يهو

 ىدحإ ىلع اًفازج ةارتشملا ماعطلا ةربص يف فرصتلا عنمي 8

 ةقيرط هذهو «يرتشملا نامض نم اهنأ عم يقرخلا ”رايتخا يهو نيتياورلا

 .نيرثكألا

 زجع لب «نينامضلا يلاوت تسيل :ضبقلا لبق عيبلا نع يهنلا ةلعو

 ىأر اذإ اميس ال ءهملسي ال دقو هملسي دق عئابلا نأل ؛هميلست نع يرتشملا

 .خسفلا يف لايتحا وأ دحجب امإ عيبملا در يف ىعسيف حبر دق يرتشملا

 نم جرخم وهو ءهضبق لبق عيبملا يف ةيلوتلا زوجت :ةلعلا هذه ىلعو

 .نيدلا عيب زاوج

 .هيف ةكرشلاو «هعئابل هعيب زوجيو «عيبلا ريغب هيف فرصتلا زوجيو

 عيبلاب هضبق لبق هيف فرصتلا زوجي هنإف :عيبلا ىوس دقعب كِلُم ام لكو

 . حبرلا دصق مدعل ؛هريغو

 ةحصل ربتعي مل :ةمينغ وأ ةيصو وأ ثوروم يف ناسنإ كلم نيعت اذإو

 تارايتخالاو ل( هم ىربكلا ىواتفلا نم بيوصتلاو ءاطخ وهو «(ىلوأ) : لصألا يف 0ع(

 .(ا١م)

 .40/6*0) ىربكلا ىواتفلا نم بيوصتلاو «(تارايتخا) :لصألا يف (؟)



 ُهْنَ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 2و |

 .ضبقلا نم هنكمتب يرتشملا ىلإ نامضلا لقنيو ءفالخ ريغب هّضبق هفرصت

 ١5/4[ كردتسملا]

 ال :ضبقلا لبق ””هكالهب خسفني "')وَضَواَعُم ٍدقعب كلُم ضوع لك /5.51]
 . ””عيبك ؛هضبق لبق هيف فرصتلا زوجي

 .“*”حبرلا دصق مدعل ؛ هريغو عيبلا : انخيش زّوجو

 .دجو دقو كلملا فرصتلل يضتقملا نأل ؛ دمع مد نع حلصلاو حاكنلاو

 . "خسف الو هتميق وأ هلثم هفلتب بجي نكل «عيبك :ليقو

 بيعك ؛دوصقملا ضعب تاوفل حاكن خسف ''"امهل :انخيش راتخاو

 [15 ١6/4 كردتسملا] . "”عيبم

 هه ©

 (اهانعمو ءايميكلا مكح)

 ِرِهاَوَجْلا عاَوْنَأ نِم اَمِهِرْيَغَو ةَّضِفْلاَو ٍبَمَّذلا نم َمَدآ وُنَب ُهْعَئْصَي ام 5.0
 نم ُهَتوُعَتْصَي اَم لْثم ؛َكِلُذ نِم هللا ُهَقَلَح اَم هب َنوُهّْبَشُي امم َكِلَذ ِرْيَغَو ٍبطلاَو عب وعم

 ام لثم سيل هلك اذَهَف :َكِلُذ رْيَغَو ٍدْرَوْلا ِءاَمَو ٍرَبْثَعْلاَو ِكْسِملاَو ٍتوَقاَيْلاَو ٍولؤللا م : 0 و 0 < وك همك ض هرك 0 هه هاد عض ع 2 ٍُ ع

 .ضروعلا كاله :يأ (؟) .عيبلا ريغ )١(

 .اهضبق لبق ةعلس عيب زوجي الف (9)

 عيبلاب هضبق لبق هيف فرصتلا زوجي هنإف :عيبلا ىوس دقعي كلُم ام ّلك َّنأ ىري هلك هنأ :يأ (5)
 .(148) تارايتخالا .حيرلا دصق مدعل ؛هريغو

 .رصخأو حضوأ تارايتخالا ةرابعو
 نإ هتميق وأ ءاّيلثم ناك نإ هلثم هفلت ببسب هضابقإ لبق هديب كلذ فلت نم ىلع بجي :يأ (5)

 نع عانقلا فاشك :رظنُي .عيبلاب هل اًقاحلإ هقحتسم هضبقي ىتح هنامض نم هنأل ؛اًموقتم ناك
 .(118 /5) (ه1١6١٠١) ةنس ىفوتملا «يتوهبلا روصنمل «عانقإلا نتم

 .نيجورلل : يأ فق

 تادايزلا عم ةدئافلا تابثإب تمق دقو ءصقنلا نم اهيف اَمِل !؛اهمهف رسعي لصألا يف ةرابعلا (0

 .هوحنو عدبملا نم



 لا هال تس يت ا ا ب ببر ييجي

 يف هَل اًيواَسُم َوُه َسْيَل ءووُجْوْلا ٍضْعَب نم ُهَل ُياَسُم َوُه لب ؛َكِلَذ نِ هللا ُهُقلَْي
 ةيدلا ةييلسملا ءاَمَلُع ني عار الب ب عْرّشلا يف ٌمّرَحُم هلك كلذَو ندوعلا علا

 13ه ةقخ نوفل

 وكي ل قولخُملا نأ ني :د وُجْوْلا ُءاَرْمَيْسا اَهْيَلَع لدي يتلا ُةَدِعاَقْلا ِِذَعَو

 وأ َكْنِعَو ملَسم أا َدْنِع ٌةَِباَت َيِه 000 وك ا عرلشتلاو ها ءاَعوُنْصَم

 هللا َّنِإَف ؛اَهرْيَغَو يلا ىف اويكو عِئاَبطلا يِف اوُمّلَكَت َنيِذَّلا ٍةَِسْلَقَتْمْلا
 رم و 52 15 3 50 0 71 550 0 ا . 52 1 َ

 قانخ هلل لق مُهَلَع قلخلا هبلشنف ِقْلَسُك أوف ءاكرش هلل اوُلَعَج ما :هباتك ىف لاك
0 2 

 ْمْلْظَأ نَمَو» :َلاَم ُهَّنَأ هللا ٍنَع يِوْرَي اَميِف لَك ّيِبَنلا ٍنَع حي ٍِدَّصلا» يِفَو
 0 و 000

 0و اوفا هوك وقليل رِتلَخَك ُقلْخَي ُقَلْخَي َبَهَذ نَمِم

 ل اك نباتلا مقنا يواجتعلا لكآر

 نَم الإ مُهّْنِم ُهوُرَتْشَي ْمَل َكِلَذ ِساّنلِل اوُرَهْظَأ وَلَو ءِايْميِكْلا نم اذ َّنأ | كرات

 ِّْشِغ ُراَدْفِم ْمَلْعُي ال يِذَّلا ٍشوُشْعَمْلا ٌعْبَب ُروُجَي ا ُهّنِ :ُةّمِيَأْلا َلاَق دَكَو

 )١( ٌّيعيبط هنأ ىلع عيب اذإ مارح يعانصلا دوعلاف اذه ىلعو .

 دْنِع اهب داري َناَكَو ءقذحلاو ةَّليِحْلا يه :ءايميكلا 8 طيسولا مجعملا يف ءاج (؟)

 .٠ ضعب ىَلِإ َنِداَعَمْلا ضعب ليوخَت ءامدقلا

 بلجو ةيندعملا رِهاَوَجْلا نم صاوحْلا بلس قرط هب فرعي ٌملع : : مهدْنِع ءايميكل ا ملعو

 .بهذ ىلإ اهليوحت اًميِس الو اَهْيَلِإ ةتيَِج ةّصاخخ
 يف اَهَل عضخت يِنَّلا نيناوقلاو ةيداملا رصانعلا صاوحت نع هيِف ثَحْبُي ٌملع :نيئّدحُمْلا دْئِعو
 نم اًهضْعَب صيِلْخَت وأ «(بيكْرّتلا» ضْعَبِب اًهضْعَب داَحّنا دْنِع ةصاخيو ةَملَتْحُمْلا فورظلا
 .ها . (ليِلْسَتلا١ ضعب

 شغلاو ليحلا ىلإ ةليسو ذختُت يتلا يهو لوألا ىنعملا ءايميكلاب دصقي خيشلاو :تلق
 .لجدلاو

 .(5987) يراخبلا هاور (*



 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت مم اح
 تت” تت” تت” ”- بت تس لل 5458

 ُءاَيْمِيِكْلاَو ءَعاَمْجِْلا ٌماَرَح ٌشوُشْعَم ُهَّنأ ُهَل ُنّيبَتَي اَل نَمِل ٍشوُشْغَمْلا ُعْيَبَ

 .ٍلاَحب اَهُعْيَب اَلَو اَهْلَمَع ُروُجَي الق ءاهف نيجلا راتثو م

 . اًبرلا نِم اًميِرْحَت 5 دسَأ ُءاَيْميكْلاَو

 اَم اًريِثك رْحّسلا نِم َيِه يتلا "”0اَيَميِّسلا» ٌدِجَت كّنأ :اَنُه ُدوُضْقَمْلا اَمَّنَِو

 مظغأ نِم ٌرْخّسلا نأ مالصإلا نيِد نِم ٍراَرِطْضالاِب ٌموُلْعَمَو ءءاّيْميِكْلاِب ُنِرَئْفَت

 : ِناَمِيِإْلاَو لهل ٍلْهَأَب نِرَ ُنِرَْفَت اَلَو اًريِثَك هب َنَرْقُت ُءاَيْميِكْلا تناك اّذِإَق «ِتاَمّدَحُمْلا

 ِرْفُكْلا ٍلْمْأ لاقل أ مل ؛ِناَميِوْلاَو مْلِعْلا ٍلْمَأ ٍلاَمْعَأ نم ْتَسْيَل اَهَنَأ مع

 .ِناَيْصِعْلاَو ٍقوُسُْمْلاَو

 :اوُناَك ُتْيَح ُةَمِأْلا ُهَلاَق اَم َقيِقْحَت َّدَجَو اًهيِبِلاَط َلاَوْحَأ أَرَتْسا نَمَو

 5 نَمَو هَّقَدْنَرَت ماَلَكْلاب َمْلِعْلا َبّلَط نَمَو ءَسّلْفَأ ِءاَيْميِكْلاِب َلاَمْلا َبّلط
 همذك ثيدَحلا َبَياَرَع

 ءاَهّلْتِم اوُعَتْصَي ْنَأ ُرَش رَسَبْلا ُنِكمُي ال هللا اَهَمَلَح يتلا ٍتاَموُلْحَمْلا لضأ ١ َنِإَف

 َرَحآ عْوَن ىَلِإ ٍنِدْعَمْلاَو ٍتاَبَّئلاَو ٍناَوّيَحْلا نِم ٍقوُلُخَم عون لقت مُهْنِكُْي اَلَو

 م

 0 لا . ضَقْني 3 ٌدِرطُم اَذَهَو  ٍقوُلُخَم

 ه2

 (عيبلا دعب هييدع رهظ ام مكح)

 َكِلَذَك ُهَعاَب اج مث بزعْلا ني اميِلَس اَْبَع ىرتشا لتر نع :َليْسَو اف |

 عِئاَبْلا ىَلَع ِنَمّئلاِ ْعِجْرَي لَهَك ءَقَبَأَو اَعَلْبَم يِناَثلا يِرَتْشُمْلا نِم ُدْبَعْلا َقَرَسَف

 ؟ِلّوأْلا

 . "”ءاَمَلعْلا َنْيَب عاري الب شألاب تلاطي نأ يرتنتلل :َباَجْأَف

 دوجو ال ةيلايخ تالاثم ثاّدْحِإ : هُّلِصاَحَو ءرحسلا وه )454/١(: طيسولا مجعملا يف لاق )غ0

 .سحلا يف اَهَل

 قحي الف اذه هبيعب هملع مدع لاح يف امأ ؛همتكو بيعلاب ملع دق عئابلا نوكي نأ طرشي اذه قفز

 .ةيتآلا ىوتفلا اذه ىلع لديو «.هيلع عوجرلا يرتشملل



 0 رج ت1 ه2 2

 اعلا ِناَذَه ِهبَو ْمّوَقيو «هيف َتْيَع اَلَو لعل َمّوَقَي ل ْنَأ :ٌَكِلَّذ ىَنْعَم ٌدعمَو

 ٍةَئاِمَعَبْرَأ اًميِلَس ُهُتَميِق تناك اذ هِباَسِحب ِنَمَّثلا نِم َصَقَن ِةَميِقْلا نِم َصَقَن اَمَن
- 

 [موك 3951/51 :نمّتلا ل در لع خا نافاس اوم اف 3

 مْؤَي نم ْتَْرهَف ملاك كم م ةَيراج ىزكشا ٍلجَر نع :ليشَو /555)

 ِنَمّثلاِ عِئاَْلا ىَلَع َعِجْرَي ْنأ يِرمْشمْلل لَهك ءِفاَحْجِإ اَلَو ٍبْرَض ٍرْيَغ نم اَهَعاَتْبا
 َء

 ؟ال ْمَأ اَهِدوُجْوَو ِةَيِراَجْلا ٍروُضَح َلْبَ

 اَبْلا َمَتكَ َكِلد َلْبَك ٍقاَبِْلاِب َةَموُرْعَم ُةَيِراَجْلا تّناَك ْنِإ :َباَجَأَ

 مآ و قب ُمِئاَبْلا َبِلاَطُي ْنَأ يِرَتْشُْمْلِلَ يرتشملا ةنِعن كَقَيأَو يعل

 ا ا ِكِلاَم ُبَمْذَم ّوُه امك هءاَمَلُعْلا ىَلْوَك

 . ِنْيَلَْقْلا

 ٍشزألاب ُبِلاَطُي : ٍرَخآلا ِلْوَقْلا يِفَر
 ال يِرَتْشُمْلا اهي َلَعَف ام ٍبَبَسِي ْتَقَبَأ ْنِكَلَو ءَكِلَذ َلْبَق ْتَقَبَأ ْنُكَت ْمَل نِإَو

 سو 4 . "”عئاَبْلا ىَلَع َءْيَش

 ُهَدْنِع ْتََكَمَف ءاَبْيَع اهب ٍْيَياَبَتُمْلا ٌدَحأ ْمَلْعَي مل باد نع :َلِيْسَو 5:4: ]

 ؟اَييَع اَهب َدَجَو من ِرْهَش َراَدقِ
 ادري نأ هلك هي ْمِلَع نكي ْمََو علا لبق ميلك بيع ابره نإ :َباَجأَ

 مو /5] .هب ىضرلا ىَلَع لد ُهْنِم ُرَهظَي ْمَل ام ,"”بيَعْلا َكِلَذِ

 ه2 2

 .قابإلاو ةقرسلا امهو )١(

 056/590 . نيب يِرَمْشُمْلا مق مل اَذإ هئيمي عم عئابل ْوَق لوَقْلا نأ خيشلا ركذ دقو (*)

 شامقلا وأ ةيادلاك  ةعلسلا نمث َصَقْنَأ دق يرتشملا َناَك ا 0 0 :رخآ عضوم يف خيشلا ركذو ()

 ْيَلْوَق ٌحَصَأ يِف ِثِداَحْلا ٍبْيَعْلا شْرأ َعَم ُْدّرلا هّل َناَك :ِبْيَعْلا نِم هيف هّنَدْحَأ امي - هوحنو
 وال /79) .ِءاَمَّلُعْلا



 هك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت #سو ع
]| 

 (؟ِناَمَّراَلَتُم ناَمْضلاَو فّرَصَتلا له)

 نوُلَوُقَي َّ د ةَيِعِفاَشلاَو 5 َةَقيِنَح يبأ مم عم ديا ٍباَحْصَأ نم نورخأتملا ا 2010 |

 ُهف يقل راح يِرَْشُمْلا ناَمَص يف لح امن مهد الا ٍِفّرَصََتلا مالت

 يف َكِلَذ ْئِعِفاَّشلا َدَرط اَذَهِلَو ؛هيف ُهُقُوَصَت ْوُجَي ْمَل ِهِناَمَض يف ْلُخْدَي ْمَل اَمَو هدبف
 اَذِإ َيِرَْشُمْلا َّنأ ىَلَع ًءائب ؛حِئاَوَجْلا و لن لق رشا ىلع األ

0 - 
 َنيِمْدَقَتمْلا نِم ُهُرْيَغَو يقرخلا ُهَرَكَذ يِذَّلا دّمْحَأ ٍبَمْذَم يِف يِناَنلا ُلْوَقْلاَو عرنم < م

 ُدِهاَط َناَك اَذَهِلَو ؛ِناَْرالَتي ال َفْيَصتلاَو َناَمّضلا نأ ةدنحا لوصأ لدت هلْعَو رع 2 »هَ 00 و او يب يو

 نِم تَناَك :اَمِذاَذُج نِم يِرَتْشُمْلا ِنُكَمَت َلْبَق ْتَملت اذ َراَمّثلا َّنأ دّمَْأ ٍبَمْذَم

0-5-2 7 

١ 3 
 عْيَبْلاِب اًهيِف ْفُرَصلا يِرَتْشُمْلِل ُروُجَي ُهّنَأ ِهِبَهْذَم َرِهاَط َّنأ َعَم ٠ ؛عِئاَبْل

 . عِئاَبْلا ىَلَع اَهِناَمَض 0 وِرْيَغَو

22 2 
 نع «ٍمِلْسُم حيِحص"١ يف اَمَك ؛عِئاَبْلا ِناَمَض نم َر َراَمْثلا نأ ٍةَنُسلاِب َتَبَت

 كدا ملا ا : لاق لكي يلا 0

 ع 1 مب انيس اَهِيَمَن ني ّدخ َلُخَأَ

 ةقيرطلا و ِءْلَه ُنِفاَوُت دع ٍةَعيِرَّشلا ُلَوضاَي

 ادن تاددتلا 1 ناك نمش ندع انوكيقك ناك اتق لق يلف -

 ١ ةَيِراَعْلاَو ٍبوُصَْمْلاَك

 ِكِلاَمْلاَك ؛ِفّرَصَتُمْلا ىَلَع اًئوُمْضَم َناَك هيف ٌُفْرَصََتلا راج اَم لك َنسْبَلَو

 ْردْقَي نَمِهَو ِهبِصاَغ نم َبوُضْعَمْلا ُعيِبَيَك ٍراَعُمْلاَو ٍبوُضْعَمْلا يِف َفّرَصَتَي ْنَأ ُهَل

 .ٍبِصاَعْلا ىلع اًوُمْضَم ناك نإو ءُهْنِم هصيِْخَت ىلع
 اذإ امو ءاَدَيَو اكلم قِفتأ اَميِف وه اَمْنِإَك ٍجاَرَحْلاِ ناَمَضلا نأ امك

 .هتراسخ هيلعف ءيش حبر هل نم :يأ ؛«نامضلاب جارخلا» :ظفلب حيحص ثيدح اذه لصأ )١(
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 ىَلَع ُناَمَصلاَو ِتِلاَمْلِل ُجاَرَكْلا ْنوُكَي دَقَك :ّرَحآِل ُدَيْلاَو ٍصْخَسِل ُكْلِمْلا َناَك
 . ضباقلا

 اَمَّنِإَو ءْيَلَع ام ىَضَق دّفَ : ضْبَمْلا نم َيِرَتْشُمْلا َّنْكَم اّذِإ ُعِئاَبْلاَف : اًضْيَأَو

 هنَكَمُي ْمَل اذِإ اَم ٍفالخب ْيَلَع ُناَمّضلا ُنوُكَيَف ٍضْبَقْلا ِكْرتِب ظْرَمُمْلا َوُه يِرَتْشُمْلا
 ُهنِإَك ُدعَي اَلَو ُهنَِي اَلَو هلبكي الق ةّقَحَتْسُمْلا ةَيِفْؤَتلا ُهْيَْوُي ال ْنأب ءضْبقْلا ني
 نم ِهْبَلَع ُبحَب ام ٌعاَبْلا لمَ مل اإ ءيذَهلا ني هل ِهَْوُي مك ام لزم نم
 .َناَمَّضلا ُبِساَتُي ظيِرَْتلا ذإ ؛ِهّْيَلَع ُناَمّضلا َناَكَف ءطّرَمُمْلا َوُه َناَك :ِةَيفوَتلا

 [: .١ "ا"

 ه2

 َءاَقَوْلا بجي ىتمو ءامهنيب قرفلاو ءبصغو دِساَف ٍدْقَعِب ضوُبفَمْلا)
 (؟لثملا وأ ةميقلا :ِدِساَفْلا دقعلا يف بجي اذامو ؟ةّرِئاَجْلا دوُقُعْلا يف

 ثَحوُي َتْيِحَطلاَدَقَعْلا نأ ُهلْضأ :ٍدِساَق ٍدْقَعِب ٍضوُبْقَمْلا يِف :لْصَف 75:45]

 عْيَبْلا يِف َضْياَمَتلا ُبِحوُي اَم ُلْثِم ُدْقَعْلا ُهاَضَتْقا اَم ِنْيَدِتاَعَتُمْلا نم لُك ىَلَع

 يِضَعْقَي اَهَموُرُل َّنِإَف ِةَمِزاَّللا ٍتاَضَراَعُمْلا نم َكِلَذ وْحَنَو حاكّتلاَو ِةَراَجِإْلاَو
 . اًهِضْقَن َميِرْحَتَو اهب ِءاَقَوْلا َبوُجُو

 اَهنِإَف :اًهِفاَتْصَأِب ٍتاَكَراَشْمْلاَو اَهِعاَوْنَأِب ٍتاَلاَكوْلا نِم ُةَرِئاَجْلا ُدوُقْعْلا اّمَأَو

 ٌرياَج َوُه لب ؛ِوب ُءاَقَوْلا بجي مزالب َسْيَل ُدْقَعْلا ذإ ؛اََلظُم َءاَقَوْلا ٌبجوُت ال

 هل امل ناك ةكشت اذإَو دينمو تاشثإ نب يكف قاصر خاب
 001 9 0 1-10 ا 2 5 هه 1 5 0

 هنإَف ؛ٍلاَمْلا ٍِظْفِح نم ِهبِحوُمِب ُءاَقَوْلا ِهْيْلَعَف :اًدوُجْوَم ُدُقَعْلا َماَد ام ْنِكَل

 مْرْحَي ذإ ءِلْقَعْلاِب ال عْرَشلاِب ٌبِجاَو َكاَذك :ِةَئاَيجْلاَك ٍناَوْدُعْلا ْميِرْحَت ام

 رارضأو دسافم هخسف ىلع بترتي هنأل ؛اًيراس دقعلا ماد ام دقعلا خسفي الأ يضتقت ةنامألاو )١(

 . ةريبك



 ُهْدَأَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت نو م

 ُهَداَرَو اًضْيَأ َكِلَذ َبَجْؤُأ َدْقَعْلا َّنِكَل ءهرْيَغَو ُهََمَتْنا نَم ٍلاَم يِف ُناَوْدْعْلا ِهْيَلَع

 ٍةَعَراَرُمْلاَو ٍةَبَراَضُمْلا يِف ليلا ُنوُكَي ُتْيَحِب ِهْيَلَع ٍفّرَصَعلا ُبوُجُو اّمَأَو

 َنِإَك ؛ٌرِماَظلا َوُه اَذَهَف :اطَرَمُم ُدْقَعْلا ٌءاَضَعْا يِذَلا َفُْدَصَتلا َكَرَت اَذِإ ٍةاَقاَسْمْلاَو

 :ِناَبِجوُم ُهَلَك اًدوُجْؤَم َماَد اَمَق اًرئاَج َناَك نِإَو َدْقَعْل

 . "7ُدقَعْلا ُهاَضَتْقا يِذَلا ُفُرَصََتلاَو - ب

 عيبْلاِ ٍةَضَواَعُمْلا نِم نْيَكيِرّشلا ٍدَحَأ ىَلَع ُبجوُن د ؛اَنِبَهْذَم ُنماَيِق اَّذَهَو

 ٍةَكِرَش يف اَذَه .مدهتسا اَم ٍةَراَمِع ُلْثِم ٍ؛ٍِفْرْعْلا يف هلا ِهْيَلِ ُجاَتْحَي اَم ٍةَراَمِعْلاَو

 ٍفّرَصَنلا ُكِْرَتَق ءُفُرَصَتلا َوُه اَهَدوُصْفَم َّنِإَ ؛دوُقُمْلا 3 ٍةكِرَش يِف َكِلَذَكَف ءكالئألا

 ناكملا ٍةَراَمَع كْرَت نم اَرَرَُض مَظْعَأ ُنوكَي دق ِةَع ٍةَعَراَرُمْلاَو ٍءاَماَسُمْلاَو ٌةَيَئاَضُمْلا يف

 ُهَنَأِل ؟ '7ةَكَرَتْشُمْلا ةعَفْنَم اَو ِنْيَعْلا عْيَب ِكْرَت نِمَو .كالئألا ٍةَكِرَش يِف مدهتسملا

 .ِهِلاَم َةَعَفْتَم ِهْيَلَع َعّيَضَو ُهَرَع اَنُهَو ُهَبيِصَ َميِبَي ْنَأ َكيِرَّشلا ُنِكْمُي َكاَنُه

 ءِضْباََتلا ٍبوُجُو نِم ُهاَضَنْقُم ٌعيِمَج ْتْبْنَي ْمَل :اًدِساَف ٌدْقَعْلا َناَك اذِإَق

 . َكِلَذ 0 عاَفناِلاَو ِفْرَصُتلا َّلِحَو ءِفْرَصّنلاَو
 ٍضْبَق لْثِم َسْيَلَك دْفَعِب ِهِِف َنوُدَأَم ٌضِنَق َوُهَف :"”ُضْنَقْلا هب هب َلَصُنا اً اًذدِإَق

 .ِنْذإ ٍرْيعِب َوُه يِذّلا ٍبِصاَعْلا

 .هتعفنمو هتحلصم هيف امب لمعلا يف فرصتي نأ هبحاص عم هدقع ىضتقمف 00

 .كالمألا ٍةَكِرَش يف مدهتسملا ...:اذكه لصألا يف ةلمجلا (1)
 . .ٍةكَرَتْشُمْلا ةعفمْاَو نيل عيب كر ْنَمَو

 لصاوفلاو ميقرتلا تامالع عضو ةيمهأ ىلع لدي اذهو ؛ةديفم ةلمجلا نوكت ال اذهب يهو

 . ليكشتلاو

 هيف فرتعم ضبق وهف :دسافلا دقعلا يف ةعلسلا يرتشملاو «نمشلا عئابلا ضبق اذإ :ينعي (؟)

 . هراثآ هيلع بترتي «حيحص



 : نيهجَو خف 7” مت َقْرَمْلا نأ َكِلَذَو

 .ِكِلاَمْلا ِنْذِإِب ٌّضْنَق اَذَمَو كا ندِإ رْيَغِب ٌضْيَق َكِلَذ َّنأ :اَمُهُدَحَأ

 ْمَل ٌضْبَق َكاَذَو ءٌداَسَك يف ناك نِإَو ٌدْفَع ُهاَضعْفا ٌضْبَم اذه نأ : يناثلا

 ِدِساَمْلا حاككتلا يف نسل ِبَمْذَمْلا ِرِهاَظ يِف ٌبجون اَذَهِلَو ؛لاَحي ٌذْقَع ِهِضَنْقَي

 . ِنْيلْوَقْل دحأ ىَلَع اَهِوْحَنَو ِة ٍةَدِساَقْلا ٍةَيَواَضْمْلا يِفَو

 هدر :ّدّرلا دارو اًدوُجْوَم هب ُضوُبْقَمْلا | ناَك ْنِإَف

 . ّنَكْمَأ اَذِإ ُهَلْثِم َّدَر : اًنَياَق َناَك نِإَو

 ُيَِمْلا َنوُكَي ْنأ لْثِم ؛ٍضَوِع ُدَر نم ّدْب الك : ٍلْثمْلا وأ ِنْيَعْلا ُدَر َرّذعَت اد

 اَْوَتْسُمْلا عِف ذاَتمْلا :لْعِمَو مَيِقْلا ِتاَوَذ نِم لَب ؛ٍلاَقْمأْلا ٍِتاَوُذ نِم َسْيَل

 اًفاَسُمْلا نم ؤ ا ٍةَكَراَشُمْلا يِف ٍلِماَعْلا ٍلَمَع :َلْثِمَو ٍقَدِساَمْلا ٍةَراَجِإْلاِب

 .اًهِوْحَنَو ٍةَبَراَضُمْلاَو
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 . ٌيِعِفاَّشلا ٍلْوَقَك ٍةَروَّصلا ِِذَه يف ٍةَميِقْلا ّدَر ٌبجوُي نم اًباَحْصَأ نوف

 َبَجْوَأَك ٍبوُصْعَمْلاَو حاكتلا يف ٍدِساَمْلا ىَمَسُمْلا يف اَذَه ُيِِفاَّشلا َدَرَطَو

 ْنِكْمُي ْمَل اّمَلَك ٠ يول ٍداَسِْل مضل در ُبِحَي ناك ُهنأ ىَلع ا ؛لملا َرْهَم

 اًئباَحْصَأ نِم ُروُهْمْجْلاَو هباَحْصَأ ضْعَب ُهَمَلاَحَو «ِلْثِمْلا ٌرْهَم َوُهَو ُهَلَدَب َدَر م و

 لدي ذل :ةتبيف وأ ةلثفَىمَمُمْلا ِرْهَمْلا لدي اويخدأ ءاَملُعلا ِرِئاَسَو ْمِهِرْيَغَو

 0 هر تحي ْمَلق ُدَسْفَي ْمَّل اَنُه ا ٍ؛اَعظَق ُباَرَّصلا َرُهَو ءْعْضْبْلا

 ُبِحاَوْلا لَب هب هر ْبِحَي مل عضل ُدَ ْبِجَي ْمَل اَذِإَو ءٌعْضْبْلا َوُهَو ِهِب

 ها راو ُلَدَب َناَكَف ُّهّلَدَبَق لإ «ّنَكْمَأ ْنِإ ىَمَسُمْلا ٌءاَظْعِإ
7 .6 

 . عضْبْلا ِلَدَب نم هب اًَضاَرَت ام ىَلِإ ُب برق َرقَأ

 .اًبصغ ضوبقمْلاو يِساَقْلا ِدْقَعْلا يف ضوبّقمْلا نيب : يأ 00
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 اََّلَد

 اهدي وأ ِنْيَعْلا د َر ٌُبِجوُت :ٌتَدَسَف اَذِإ ٍدوُقْعْلا رث ِرِئاَس يِفَو

 - اًهِوُحَنَو دب ا ٍةَكَراَشُمْلا يِف َبِحاَوْلا نأ ده مالك ٌرِهاظَو

 مَآ ُلْوَقْلا اَذَعَو ءِبَمْذَمْلا ٍرِجاَط ىَلَع ٍدِياَمْلا حاكُتلاَك امنا نيشنلا

 ؛©"اَقَلْظُم ةَعَمْنَمْلا وأ ِنْيَعْلا ُةَمِيِق ٍدِساَمْلا يِف ُبجَي ال ُهَّنَأ ٌباَرَّصلا لت

 َّنأَل ٍ؛بِجاَوْلا َوُه َكِلَذ َناَكَل الئ ةوةوأ اقثوأ ك0 ول نعلا نأ كلر

 َماَقَم ُموُقَي ُلْئِمْلاَو وَقِحَتْسُم ىَلِإ قَح ّلُك ُةَداَعِإ َبَجَو :ىَمَتْنا اَّمَل َدْقَعْلا

  نْيَعْلا

 ىف لَمَعْلاَو ِدِساَمْلا حاكتلا يِن ِءظَوْلا ُّلْثِم ؛َتاَم دم ىَحْلا ناك اّذِإ اَمأ

 ل ذلثم ثقل ةعيقْلاَ : عيَمْلا يِف ف ِنْبَعْلاَو ِتاَيَراَضُمْلاَو ِتاَرَجاَوُمْلا

 َرَّذَعَت يَِْلا ِبوُضْعَمْلاَو 00 0 ٍضْعَب ع ٌبَجَت اَمَّنإَو

 الل علا ىلإ تينا دعوت وك كاتم ل ! ةَرور ! ؛ُهّلْثِم

 أَطَحكلا ِةَيِدَو ٍصاَضِقْلا يف 0 لئي ان اَنْنُق 5 ءنكْمْمْلا لُدَعْلا ٌوُه + كِل َناَكَف

 ٍناَدِقاَعَتُم َكاَنُه َسْيَل ذإ ؛ٍِساّنلا ٍميِوْقَتِب ةييقلا ان ريقلاَو «حاَرِجْلا ٍشْرَأَو

 وأ ِنْيَعْلا نَع اَلَدَب ىّمَسُمْلا َنوُكَي ْنَأِب اًيَضاَرَت دّمَك اَنُه اّمَأَو ءءْيَشِب اَيَضاَرَت

 نِم ىَلْوَأ اَمِهيِضاَرَت ُراَبِيْغا َناَكَف ءَرَخآ ِلَدَبِب اَهَل َنْوَضْرَي ُناَّنلاَو ِّةَعَفْنَمْلا
 1٠١[  :٠هكرثدت . سانا ىضر ٍراّبِتْغا

 28م

 :وُلْخَي ال ُهْنَأ َكِلَذَو :ٍدِساَك ٍدّْقَعِب ضوُبْقَمْلا يف ٌةَدِعاَف 207

 :ةملتيو ةاسفلا دقعي فاعلا نوي نأ انإ >1

 .اهفلت وأ اهمدع دنع اهلثم وأ اهيفن نيعلا ّدر بجي لب )١(

 .ةميقلا :يأ (؟)

 فلتلا تقو ال ِضَْقْلا َتْفَو رْعّسلاب ُةَميِقْلا تّدُر :اًهِلْثِم َوأ َنْيَعْلا ُدَر َرَّذَعَت اَذِإ هنأ ةدعاقلاف (9)
 امك هلك نيميثع نبا ةماّلعلا 1-5 وهو غ(414/19) . خلك خيشلا هلاق امك :هوحنو
 .0701/8) عتمملا حرشلا يف
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 : َداَسْفْلا دِقَيَتَي ال وأ تب ف و

 كل ُدُكِلْنَي ال ه نأ ملْغَي ام بق ُتْنَح ؛بِصاَلا مب وكي :لَوَألا

 . "0؟هُكلْمَي ال وأ ٍضْبَقْلاب ُهُكِلْمَي له :يِضاَرَتلا نَع ضْبَمْلا ٍنْوَكَو ٍدْقَمْلا ِةَْبْشِل
 نرد امتي اميِف ةعّذلا ٍلْهَأ ( لْثِم :ِدْقَعْلا َةَحِص ٌدِقَتْعَي ُدِقاَعْلا َناَك ْنإ أَو |

 ؛ٍريِزْنِحْلاَو اَيْملاَو رخشلا عتب لي ؛ماْسإْلا نيد يف ٍةَمَّرَحُمْلا ٍدوُقُعْلا نِم مُهنَْب

 ل كلفنا انْيَلِإ ٍمُكاَحَتلاَو مالْسإْلا َلْبَق ضْبَمْلا اَهِب َلَصَنا اًذِإ ةوقفلا هذه 7

 هلل امك انماء تريلا اهبآكي» : ىَلاَعَت ِهِلوَمِل ؛ٍعاَر الب اهي هوُضَبَ مق ا توكلت

 يِقَب اَم ِكْرَتب َرَمَأَك 1928 :ةرقبلا] 4069 َمينمْوُم رّشنُك نإ يأ ل1 نم قي ام اكيذَت

 نإ ٍلاَمْلا ُدَر َبَجَوَو ُدْقَعْلا ّمِيُف :ٍضْئَقْلا َلْبَق اوُمَكاَحَت وأ اوُمَلْسُأ نِإَو

 . اًياَف َناَك ْنِإ ُهَّلَدَب وأ ءاَيِقاَب َناَك

 ام اوُرَدَو هللا اوُّتأ اوما تيدا هيي :ىَلاَعَت هلؤَق ها

 و تت نإوو#  ِهِلْوَق لإ ةرقبلا] 4( َنينمْؤُم مّشنُك نإ أبل

 م لَ ؛مَمَّذلا يف ايَرلا نم َيِقَب اَم ّدَرِب ىَلاَعَت هللا َرَمَأ 1074 :ةرقبلا] «َمُكِلْوتَأ
 و ُدَرب

 َسوُءَر : ماسلا َلْبَق ُهوُضَبَ ام َعَم مُهَل َلَعَجَو ,مالْسإْلا َلْبَق هوِضَبَق اَم ام

0 

 . هبِحاَص هَكِلْمَي ماَلْسإْلا َلْبَ ِدْقَعْلا اَذَهِب نضويتَمْلا نأ أ َمِلْعَ

 أ

 ٍنِيِح نِم ّحَسَمْلا اًذِإَو ٠ ميرال بادن اموت مالخإلا ارا اّمأ

 ةّيوبرلا َةَداَيَرلا َّقِحَتْسَي ْمْلَو ءِلاَمْلا ِسْأَر نِم ةاظعأ ام ةساش قكتسا مالْسإْلا
 . ضقت مل يتلا

 لْثِم ؛ٍريِرْفَت وأ ٍداَهِتْجا نم ٍليوُأتي ُهَتَحِص ٌمِلْسُمْلا َدَقَتْعا ٍدْفَع ٍدْقَع ّلُك اَذَكَمَو

 2- وُزْوَجُم اًهَحبُِي يلا 3 وّبَرلا ِتاكَماَعُمْلا

 .ضيبقلاب هكلمي هنأ اًدساف اًدقع دقع اذإ ناسنإلا نأ حجر خيشلا نأ ةقباسلا ةرقفلا يف قبس )١(
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 02 ا ببحري

 .ُهََحِص ُدِقَمْحَي نَم َدْنِع هبف عّراَتْمْلا ٍذيَّتلا عَْب َلْثمَ

 . اًهَضْعَب ُروَجُي نَم َدْنِع اَهْنَع َيِْنَمْلا ِرَرَْلا عي َلْثمَو

 ضَقْنُت ْمَل ِةَحّصلا ٍداَقِيْعا ْعَم ُضْياَقَّتلا اًهيِف َلَصَح اَذِإ َدوُقُعْلا ِِذَم َّنِإَ

 .ٍداَهَتْجاِلا َكِلَذ نَع عوجرب الو مكب ال ءَكِلذ

 ُهاَيتْفَتْسا وأ ِضْياَعَّتلا َلْبَق اَهَناَْظُب ْمّلْعَي نم ىَلِإ ٍناَدِقاَعَتُمْلا َمُكاَسَن اَذإ امأ

 :ٍلَوَأْلا يأّرلا نع َمَجَرَك أَطَخْلا اَمُهَّل نيت اذ

 .يِضْمَأ لوألا ٍداَقِْعاِلاِب ضف دق َناَك اَمَك -

 ُهداَيَّرلا ْتَطِقْسَأ :ُةيوَِر ٌةئاَيِزَو ٍلاَمْلا ُنمأَر ٍةَمَّذلا يِف يِقَب دق ناك اَذِإَو -

 [11"*- 3 .ٍلاَمْلا أَ ىَلِإ ٌعَجَرَو

 ههه

 اًدوجوم ناك وأ ءاّيئاغ ناك اذإ عيبملا مكح)

 (هضبق نم نكمتي مل هنكلو
 ُهَلَف :ِدِضْبَق نم ْنُكَمتَي ْمَلَو َُدَجَو وأ ءَتْئاَمْلا َميِبَمْلا دجَي ْمَل اَذِإ 75-55 ]

 .ةَيوُصْعَم ُنْيَعْلا تناك ْنِإ عِيَبْلا ُحْسَن

 ُهَبْلَط اّذِإ َنَمّلا ِهْيَلَع دري ْنأ عِئاَْلا ىَلَع َبَجَوَو ُعْيَبْلا َحَسَمْلا :تَمِلَت نِإَو

 َلْبَق َدَهْشَأ دك َناَك اذ ِضْبَقْلاِب هّْيَلَع يِرَكْشُمْلا ُد ْداَهْشِإ ُهْعْفْنَي اَلَو ءيِرَتْشُمْلا

 . ضْئَمْلا
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 أ ِئاَبْلا ٌفيِلْحَت ُهّلَك : اًحيِحَص ُراَرْقإْلا َناَكَو ٍراَرْفإْلاِب ٌةَنبَب ِهْيَلَع ْتَماَق نِإَو 60 هه

 .ِءاَمَلُعْلا ْيَلوَق ٌحَصَأ يف ِهِرِهاَظَك ٍراَرْفإْلا َنِطاَب

 ْمَل :ةنم ٍنْكَملا َلْبَق ضيا ّركأ دق َنوُكي نب ِراَرْإْلا بِك مِلَع اد ام
 ِكِلاَم ٍبَهْذَم ىَلَع ٍةَفّصلاب ُهَعيِبَي نأ ,هاغلا مني حم اك هلك كابقإلا اَذَه ّحِصَي
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 2 عيبلا باتك

 [115- . ')روُهْشَمْلا يِف دَمْحَأَو

 ُهَضَبَق نَم ىَلَع ِنَمّلاِب َعِجْرَي ْنَأ يِرَئْشْمْلِلَف :اَق اًمَحَمْسُم ُعيملا َرهَظ اَذإ ة.ةه ]

 َمَْلُْسَو ُةََبَُحْلا تَماَق اَذِإ ِهْيَلَع مكُح :اًبِئاَغ ُهْنِم ُضياَقْلا َناَك اذِإَف ءِلَدَبِب وأ ُهْنِ

 [؟17/؟] . "ديس ىَلَع ِهِئاَقَب َْعَم ٍبْئاَعْلا ٍلاَم نِم ُهَقَح ُهَل موُكَسَمْلا ىَلِإ

 ه5 2

 (هانعمو لْثِمْلا ٍضَوِع ةفرعم ةّيمهأ)

 نم لينال رمأ وهو ءاملقلا مالك يف: ِناَرَوَّدلا ُريِثَك :لْثِمْلا ٌضَرِع 5

 ؛ةعيرشلا ناكزأ نيب نْكَب وهف ؛ورِخآلاَو اًيندلا ٌةككضَم ميت هن يلا ٍلْدَعْلا ف

 كلذ وتو لثملا دوم + لثملا 1221و 4 لملا ةَْق 3 :ْمِهِلْوَق لْثِم

 ٌرْعسلا هل لام يلا َوُهَو ِفْرُعْلا يِف ىّمَسُمْلا ُلْثِم َّوُه :لثيلا َضَّوِع

 : ةداعلاَو

 :ِناَعْوَن ٍدوُقْعْلا يِف ىّمَسُمْلا ّنِإَق

 .ُداَتْعُمْلا ُفوُرْعَمْلا ُضَوِعْلا َوُهَك :ُهوُقَرَعَو ُنماَنلا ُهَداّمْعا ٌعْوَن -

 1 هيف هيف ُلاَقُيَو ءاَمِهِرْيُغ أ ٍةَراَضَم 5 ٍةَبْعَر ٍِطْرَمِل ؛ٌرِداَت َحْوْنَو - ب

 . اهِلْثِم نَمَكِب ُّوَقُي َّمُث ءِنْيعْلا لْثِم ِرْدَقب ُهَّنأِل ؛لْئِوْلا :هيف ُلاَقْيَو ءِلْثِمْلا
 . مُهُتْبْعَرَو مُهُتَداَرِإَو ني ٌراَيَتْخا :هيف لضألاف

 َنوُكَت ْنَأ َوُهَو ءٌىِعْرَّشلا ىّمَسُمْلاِب ٌرَبَتْعُي :ٍةَعيِرَّشلا يِف لْثِمْلا ٌضَوِعَف

 .ُهَحاَبَمْلا َيِهَو َةيِعْرَش ُةَيِوْسّنلا

 اًناَريِم َوُه َسْيَلَك َةّيِعْرَ ٍةَيِمْسَتِب َسْيَل اَذَه َّنِإَ 0 ُةَيِمْسَتلا اّمأَك

 عملا" ه١ /59] .ىّمَسُم ال ْثْيَح لْثملا هب ب ٌريَثُْي اًيِعْرَش

 حجارلا وهو (1)
 .هل نمثلا يرتشملا عجرأ حجرأ ترهظ نإف ءهتجح تعمس مدق ىتم :يأ (0)



 هْدك مالسإلا خيش لئاسرو يواتف بيرقت
 هلدكن

 :ُلُجَر ُهَل َلاَثَف ءَنوُناَمَتَو ٌةئاِم ٍلُجَر َدْنِع ُهَل ٍلْجَر نَع :َلْيّسَو م5.

 ؟َكِلَذ ُروُجَي لَهَف ؟َنيِسْمَحَو ٍةَئامب اَهُعيَِت

 0 اذه :ةلاح اَهنم لكَ اهعانق ةلج وم تناك نإ: تاَجَأَف

 دَفَو هللا ىَلَع 5 :ِضْعَبْلا نِم ُهَأَرْبَأَو ٌضْعَبْلا َّدَحَأك ةَلاَح تَناَك نِإَو

 [577/514] ؛ةسخأ
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 .ةئيسنو ةلضافتم مهاردب مهارد عاب هنأل )١(



 ٍفَقَولا ُتاَّتك

 : هفيرعت

 . اهتيراع زوجت نيع لك هنأ :فقولا يف دودحلا برقأ 5:44 ]

 1884/5 كردتسملا]

 وأ ءاًدجسم هضرأ لعجك ؛اًفرع هيلع لاّدلا لعفلابو لوقلاب حصي /5.49]

 سانلل نذأو ةربقم هضرأ لعج وأ .ماقأو هيف نْذأ وأ «هيف ةالصلاب سانلل نذإلا

 [84/5 كردتسملا] .اهيف نفدلاب

 راص اًمقو وأ اذجْيم ناكملا اذه انلعج :ةعامج وأ دحاو لاق اذإ 00 ١

 . هترامع اولمكي مل نإو كلذب اًنتوَو اًدجسم

 كلذ وحنو دجسملا يف وأ دجسملل يكلم تلعج :مهنم لك لاق اذإو

 «زاج هيف دقويل دجسملا اذه ىلع نهدلا اذهب تقدصت :ناسنإلا لاق ولو

 عفتني ال ةهجلا كلت ىلع فقو هنأ ىنعمب اًققو هتيمستو .«فقولا باب نم وهو

 [89/5 كردتسملا] ."'"عرشلا يف زئاج وهو «ةغللا هابأت ال اهريغ يف هب

 .لوهجملا فقو حصي الو :ررحملا يف لاق م.هاز]

 فقو زاوج يف حيرص اذه خيشلا مالكو :(75517) تارايتخالا ةيشاح يف هلكت نيميثع نبا لاق )١(

 هيلإ بهذ ام نكل ءءاملا يف الإ هتحص ٌمدع :بهذملاو «هنيع باهذ عم الإ هب عفتني ال ام

 .ها.هريغو ءاملا نيب قرف الو ءرهظأ خيشلا

 .ناخيشلا هيلإ بهذ ام ناحجر ىفخي الو



 هني مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 4# .ع |
 ري ا سلمساج مسالا مح

 ءاهري مل راد لثم ؛نيعمو «مهبم :ناعون لوهجملا :سابعلا وبأ لاق

 .هتبه كلذكو «ءديعب اذه عنمف

 .هل ةيصولاب هيبش وهف :مهبملا ىلع فقولا امأف

 هراجل وأ «نيذه دحأل يصوي نأ لثم ؛ناتصوصنم ناتياور ةيصولا يفو

 .مسالا اذهب ناراج هلو دمحم

 .عنم اذه يف دمحأ نع سيلو «هعيبو هتبه ىلع عرفم مهبملا فقوو

 5٠0/4[ كردتسملا]

 .ةبرقلا كلت نم نكمي نمم نوكي نأ فقاولا يف طرتشُي نأ يغبني ] ١.5

 [90/4 كردتسملا] .هنم عنُم :اًدجسم فقي نأ رفاكلا دارأ ولف

 هطورش
 : ةعفنملا

 مل : نيجاتحملا ضرف ىلع مهاردلا هذه تفقو :فقاولا لاق ول م0-5؟]

 941١/4[ كردتسملا] .اًديعب اذه زاوج نكي

 يف ٍةَمَأ ةعفنم وأ هتمدخب ىصوملا دبعلاك ؛اهكلمي ةعفنم فقو ولو 5-85 ]|
 .حصي ال انباحصأ هركذ ام ىلعف :ةرجأتسملا نيعلا ةعفنم وأ «هتايح

 اذه فقو نيب قرف ال هنإف ؛هقف اذه يف سيل يدنعو :سابعلا وبأ لاق

 سرف وأ هنوسبلي ءارقفلا ىلع بوث فقو نيب قرف الو «سارغلاو ءانبلا فقوو

 .دجسملا لهأ همشي ناحير وأ هنوبكري

 نكل «ةدوصقم ةعفنم بيطتلا نأ ملعف ءاهتوسك مكح همكح ةبعكلا بيطو
 41١/4[ كردتسملا] .كلذل رثأ الو رصقي دقو بيطلا ةدم ءاقب لوطي دق

 ىلع ردقي ال امو ةمّلعملا حراوجلاو مّلعملا بلكلا فقو حصي م.ه0]

 4١/5[ كردتسملا] . هميلست



 -- ٍفقَولا ٌباَتك

 قزرك وأ «ةلاعج وأ ءةراجإ وه له :فقولا نم ءاهقفلا هذخأي ام

 .راتخملا اهثلاث :لاوقأ هيف ؟لاملا تيب نم

 ىلع ةناعإلل قزر لب ؛ةرجأ وأ اًضوع سيلف لاملا تيب نم ذخؤي امو

 سيل روذنملاو هب ىصوملاو ربلا لامعأ ىلع فوقوملا لاملا كلذو «ةعاطلا

 [97/5 كردتسملا] . لعجلاو ةراجإلاك

 لهأ نم ىوتفلل هسفن بّصن نم ضعبل عقو :هك ميقلا نبا لاق قدا |
 حصي له :ةمذلا لهأ ىلع اًفققتو فقو لجر يف ءاهقفلا ةداسلا لوقت ام :انرصع

 ؟مهنم هنوكب قاقحتسالا ديقتيو

 اذكه :لاقو .فصولا كلذب قاقحتسالا هدييقتو «فقولا ةحصب باجأف

 .ةمذلا لهأ ىلع فقولا حصيو ءانباحصأ لاق

 نم هنوك نأ كلذب ءاهقفلا دوصقم :لاقو ءراكنإلا ةياغ انخيش كلذ ركنأف

 سيلو «نييعتلاب وأ ةبارقلاب هيلع فقولا ةحص نم اًعنام سيل ةمذلا لهأ

 هللا نبا حيسملا نإ :مهلوقو بيلصلا ةدابع وأ هلوسرو هللاب رفكلا نأ مهدوصقم

 مل مالسإلا نيد عبتاو هلوسرو هللاب نمآ نم نإ ىتح .فقولا قاقحتسال طرش
 هللا بيذكتب اًطورشم هلح نوكيف .فقولا نم كلذ دعب لوانتي نأ هل لحي

 [97 97/5 كردتسملا] .مالسإلا نيدب رفكلاو هلوسرو

 دجاسملا ءانب ىلع اًّققو ناك نإف :ءايبنألا روبق ىلع فقولا امأ [5.ه4]

 نم هنأو «هب ءافولا لحي ال ةيصعم هنأو همكح مدقت دقف حيباصملا داقيإو اهيلع

 . نيكرشملا لمع
 نوديري ِهكَي يبنلا ةنيدم ىلع فقو نم ءاملعلا نم نإ :نولوقي نيذلاو

 وه امنإ اذه نإف ؛ةرابعلا مهف يف مهنم أطخ وهف :ربق ىلع فقو هنأ كلذب

 .لَك يبنلاب صاصتخا كلذل سيلو «ةيوبنلا ةنيدملاب نم ىلع فقو
 [6/*9 كردتسملا]



 دم ا اا ب-_ لأ ؛.584لب هناك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 5 ١

 .دمحأ نع نيتياورلا ىدحإ وهو «سفنلا ىلع فقولا حصي /5.ه9]

 [84/4 كردتسملا] .هتوم دعب هدلو مأ ىلع فقولا حصي #5050 |

 طرتشي نأ يغبني الف :نيعملا ىلع فقولا يف لوبقلا طرّتشا اذإ 65.59]

 لوقلاب ءالجؤم وأ ةلجعم حصيف ؛ةلاكولاو ةيصولاب قحلي لب .«سلجملا

 :هقللذ ه0 قا هلوبق ةلعيب هدر: ول هنآ :ىقشيو لوف هعير دش أف ::لغفلاو

 [48 /4 كردتسملا]

 هقّلع نإف ءاّرجان فقي نأ :"”[عبارلا .ةعبرأ طورشب الإ حصي ال]

 حصي مل طرش ىلع

 [480/4 كردتسملا] .نيدلا يقت ةت خيشلا هراتخاو (حصي : 0

 نيعملا ىلع فقولا ةلأسم يف ءاهقفلا وققحم هيلع يذلا باوصلا 55055 |

 انه فقولا لب «ءادتبالا عطقنملا فقولاك سيل كلذ َّنأ :هّدر وأ لبقي مل اذإ

 .اًدحاو اًلوق حيحص

 رذعت وأ تام ول امك .هدعب نم ىلإ لقتنا الإو هيلع فوقوملا لبق ْنِإ مث

 فوقوملا نم ال فقاولا نم ىَّقلَتَت ةيناثلا ةقبطلا ذإ ؛هيف ٍفصو ٍِتاوُفِل هقاقحتسا

 [55 96/6 كردتسملا] . هيلع

 :فقاولا طورش

 وهو ءةصاخ اًيحتسم ناك اذإ الإ فقاولا طرشب ءافولا مزلي ال مك

 [557/5 كردتسملا] .بهذملا رهاظ

 كلذ فلتخا نإو «هنم حلصأ وه ام ىلإ فقاولا طرش ربيغت زوجي /5.0]

 .مالكلا حضتيو مهفُي هبو ءلصألا يف سيل نيتفوقعملا نيب ام )١(



 "١7 يلب د 060 تب ل ٍفَقَولا ٌباّتِك

 ىلإ سانلا جاتحاو ةيفوصلاو ءاهقفلا ىلع فقو ول ىتح «نامزألا فالتخاب

 [4:/45 كردتسملا] .دنجلل فرص :داهجلا

 ةحلصمل وه امنإف ءاشي ام لعفي :ليق اذإ ةيالوب فرصتم لك /5.51]

 ؛لطاب طرشف اًقلطم هاري امو هاوهي ام لعفب فقاولا حرص ول ىتح «ةيعرش
 حيحصلا ىلع لطاب وهو ءاًحابم اًطرش نوكي نأ هتياغو «عرشلا هتفلاخمل

 هلف رييختلاب انه ليق اذإو «ةعرقلاب لمع :نالعف ىواست ول ىتح ءروهشملا

 [557/4 كردتسملا] .هجو

 ةرجأ ىقبت ىتح هيلع هتفلكف :ةرجأ هرظانل فقاولا طرش اذإ 75.59 ]|

 . ؟"”هلغم

 .فقولا ةلغ نم هتفلك :هعبت نمو فنصملا لاقو

 ؟طرش الب ةداعلا هلف :نيدلا يقت خيشلل ليق

 [945/4 كردتسملا] . "”هلمع لباقي ام الإ هل سيل :لاقف

 وأ ءمهدارفأ نيب ىّرسي لهف :يلع لآو رفعج لآ ىلع فقو ول /5.24]

 نيتفئاطلا نايعأ نيب مسقي هنأ ءاهقفلا نم ةفئاطو انأ تيتفأ

 ءاّدحاو اوناك نإو فصنلا رفعج لآ ذخأيف ؛نيفصن مسقي هنأ ةفئاط ىتفأو

 [4//91 كردتسملا] .ءاملعلا يلوق دحأ ىضتقم وهو

 [90/4 كردتسملا 0.فقولا نم لمحلا قاقحتساب نيدلا يفت ىتفأ 75.59]

 :ولخي الف امولعم اًضوع فقولا رظانل فقاولا طَرَش ْنِإ :يأ )١(
 مهريغو ءانمأ نم فقولا هيلإ جاتحي امم ناكو ءهب صتخا لثملا ةرجأ ردقب طورشملا ناك نإ

 .فقولا ةلغ نم
 رظانلا ىلع :لامعو ءانمأ وحن نم فقولا هيلإ جاتحي ام ةفلكف :رثكأ طورشملا ناك نإو
 .(917/1/4) عانقلا فاشك :رظنُي .هلثم ةرجأ هل ىقبت ىتح «ةدايزلا نم اهفرصي

 .(08/9) فاصنإلا (0)
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 تت تف ب تت” لد تح 41ه موج

 اًرادقم الإ فقولا اذه يف قحتسي ال هنأ هيلع فوقوملا ّرقأ ول 75.0: ]

 طرش ىضتقمب هل مكح :رثكأ قحتسي هنأ فقاولا طرش رهظ مث ءاًمولعم

 [4:/917 كردتسملا] . مدقتملا هرارقإ لا «فقاولا

 :لطابلاب لاملا لأ ْنِم مسالا
 ©""بهتاجاح فاعضأ بتاور مهل موق -أ

 . "”ريسيب نوبينتسيو ءاهنوذخأي ريثك اهمولعم تاهج مهل ٌموقو - ب

 فرص :فقاولا طرش لهجو فقولا يقحتسم نم صخش تام اذإ م 5.5 ]

 [18/4 كردتسملا] .ةيوسلاب نيقحتسملا عيمج ىلإ

 نبا ةسردمب هسيردت يف مالسإلا خيش ىلع نيدلقملا ضعب ركنأ 5.5 ]
 ام لوانتأ امنإ :لاقف «مهنم سيل دهتجملاو «ةلبانحلا ىلع فقو يهو «يلبنحلا

 [48/4 كردتسملا] .هل يديلقت ىلع ال ءدمحأ بهذمب يتفرعم ىلع اهنم هلوانتأ

 ءاوتسا هتبارق برقأ ىلع فقو اذإ اميف نيدلا يقت خيشلا راتخا مك ]

 [948/5 كردتسملا] .نيوبألا نم خألاو بألا نم خألا

 نم قحأ لهأتملاف ةبوزعلا فقولا عير قاقحتسا يف طرش اذإ مة.ه]

 [44/4 كردتسملا] .تافصلا رئاس ىف ايوتسا اذإ بزعلا

 . هتلغ نم هذخأ هلف :هضوع ذخأيل فورعملاب اًفقو رّمع نم

 [44/4 كردتسملا]

 .ةيوسلاب هبابرأ ىلع مسُق :هيلع روثعلا رذعتو فقاولا طرش له اذإ
 .لاملا تيب نم : يأ )000

 .نيفقاولا ضرغ فالخ اذه نأل ؛ ؛مولعملا نم ريسيب تاهجلا يف نوبينتسي :يأ (0
 : ةريسيب نوبيئتسيو) :هلوق ىنعمو :(؟0ا/ل) تارايتخالا ةيشاح يف نيميثع نيا ةمالعلا لاق

 .ها.تاهجلا نم مولعملا وأ «بتاورلا نم اوذخأ ام ضعبب مهنع اًمئان مهريغ نوميقي مهنأ



 سا ٍفَقَولا ٌباَتِك
 4في س12 --0723721-

 رح مس

 «ةداعلاو فرعلا ىلإ كلذ يف عجري هنأ هلك نيدلا يقت خيشلا راتخاو

 [494/4 كردتسملا] .باوصلا وهو

 ؛هتومكف :قسف وأ ءهسفن '"”لزعف تام نإ رظنلا هريغل طّرَش نَم 5.941

 :ةيلاغلل ةضيضخت# نأل

 .فوصوملاكو هب حّرص ول امك داع اًلهأ يصولا وأ وه راص نإ مث

 ٠١/5[ كردتسملا]

 ال .هلمع لباقي ام الإ هل سيل :ءيش هل طرتشي نإ رظانلا #:.الو]

 .ةداعلا

 ؛هرقف عم هلمع ةرجأ رظانلا ذخأ زاوج عضوم يف سابعلا وبأ ربتعاو

 ٠١١/4[ كردتسملا] .ميتيلا يصوك

 ؛ اًقلطم اهريغو ةسردمك ؛ةينيد ةهج يف اًقساف يّلوُي نأ زوجي ال ] 5.4٠
 1١١/4[ كردتسملا] لرب تكف هع وقعو هلع ناكنألا تعي هنأل

 . يعرش بجوم الب ُهفْرَص ْرْجَي مل :اًيعرش اليزنت ٌئحتسم َلْرُن ْنِإ قدها ]
 ١٠١١/54[ كردتسملا]

 اولوي نأ سانلل سيلو .هتيلوت زوجي ال نم فلخ ةالصلا زوجت دق 5045

 .هفلخ ةالصلا تحص وأ همكح ذفن نإو «قاسفلا مهيلع

 يف اوفلتخاو .هفلخ ةالصلا ةهارك ىلع ةمئألا تقفتا :اًضيأ لاقو

 ٠١١/4[ كردتسملا] . هتيلوت يغبني ال هنأ يف اوعزانتي ملو ءاهتحص

 ال ءهوضر نمل ةمامإلاف :دجاسملا نم لئابقلاو عراوشلا لهأ هانب ام م 5.4؟]

 بينتسي نأ هل سيلو «هلاح ريغتي مل ام هفرص مهل سيلو ؛مهيلع ناطلسلل ضارتعا

 [١٠؟ /4 كردتسملا] .هلاح نع لاؤسلاو فقولا باتك خاستنا مهلو «باغ نإ

 .رظانلا )١(



 هُناك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت قم 0

 داع مث ةيعرش ةيالو دحأ اهالوتف ةرغاش هتفيظو ىلخو لحر اذإ 5:46 ]
 [١٠؟/4 كردتسملا] .هعزاني نأ هل سيلف :ةدم دعب لوألا

 ؛ةرجألا اوفلستي نأ مهيلع فوقوملل زوجي ال هنأ هجوتي يذلا /5.هه]

 نأ مهلف :اذه ىلعو .اهيلع ةرجألا الو ةلبقتسملا ةعفنملا اوكلمي مل مهنأل

 .رظانلا اوبلاطي نأ مهلو ءطرف هنأل رجأتسملا نم ةرجألا اوبلطي

 8/"٠١[ كردتسملا]

 ةلوهجم ةياغب هتيقوت حصي له فقولا نأ :©"”عطقنملا فقولا ذخأم /5:45]

 ؟ةلوهجم ريغ وأ

 .هتيقوت حصي ال :اًمقو لازي ال :لاق نم لوق ىلعف

 .هتيقوت حصي :اكلم دوعي :لاق نم لوق ىلعو

 نوكي ةثرولا عيمج ىلإ عجر اذإ هنأ :عطقنملا فقولا يف لاوقألا طباضو

 .ةاصعلا ىلإ هعوجر فالخب هللا ضئارف ىلع مهنيب اكلم

 4/"٠١[ كردتسملا] .دمحأ مالكب هبشأو حصأ اذهو :سابعلا وبأ لاق

 نيدلا يقت خيشلا نأ :ةئاملا دعب نيسمخلاو ةثلاثلا ةدعاقلا يف ركذ

 «ةيصولا نود فقولا يف دلولا دلو لوخد :هدلو ىلع فقو اذإ اميف راتخا

 ٠١4/4[ كردتسملا] "هين قرفو

 .نينبلا دلو هيف لخد :هتيرذ وأ ءهدلو دلو وأ ءهبقع ىلع فقو نإ [ة.ده]

 «يقرخلا هراتخا :«قئافلا» يف لاق ؛تانبلا دلو هيف لخدي ال :هنع لقنو

 :اًلثم هيلع فوقوملا نم عطقني يذلا وه :عطقنملا فقولا :هلك نيميثع نبا ةمالعلا لاق )١(

 هيمف تعطقنا اذإف ةهجلا تعطقنا نآلاف «ورمع تامو ديز تامو ورجح مث دبز ىلع كفر

 عطقنملا فقولا نإف ءرجألاو ربلا فقاولا دصق نأ ملع اذإ هنأ يدنع ءيش برقأو :«فالخ
 )54/١١(. عتمملا حرشلا .ها.ةماعلا حلاصملا وأ نيكاسملا ىلإ عجري

 دعب ةقبط هدلو قحتسيف دبأتي فقولا نأل :امهنيب قرفلا يف لاقو )75/١(2 بجر نبا دعاوق (؟)

 .ةدوجوملا ايلعلا ةقبطلاب صتخيف نيدوجوملل كيلمت ةيصولاو ؛ةقبط



 8 ٍفَقَولا ُباَتِك
 ّ.5-50تئت>لللههلللُلُلُشااالُا4ئ6كككككككك5ب5ؤ5ِ5دب

 دس

 .نيدلا يقت خيشلاو فنصملا :امهب ينعي :ناخيشلاو ءليقع نباو ءيضاقلاو

 ٠١4/4[ كردتسملا]

 : هتقبط ورذ ؟ :.هة]

 .مهوحنو همع ونبو هّتوخإ -أ

 .مهوحنو هتمومع :هنم ىلعأ وه نمو - ب
 5٠١4/4 كردتسملا] .مهتقبطو هتوخإ دلوو هدلو :2''هنم لفسأ وه نمو - جا

 مث «ثانإلاو روكذلا مهدالوأ مث «يدالوأ ىلع تفقو :لاق ول /5.4:]

 اهلو تتامف اًثنب تناك ول ىلوألا ةقبطلا دحأ َّنِإف :اولفس نإو روكذلا مهدالوأ

 ٠١4/4[ كردتسملا] .مهلف اهتوم لبق هتقحتسا امف دالوأ

 يف :لاقو ءانخيش اهركذ «هتيب لهأ نمو هلهأ نم هجاوزأ :هنعو م.هئ]

 ٠١6/4[ كردتسملا] .لوخدلا راتخاو «ناتياور هتيب لهأو هلآ ىف نهلوخد

 دزي ملو نطب دعب اًنطب :لاق اذإ اميف :نيدلا يقت خيشلا لاقو /5.ة؟]

 ؛هدلو ىلإ لقتني دحاو لك بيصن نأ رهظألاو «عازن اهيف ةلأسملا هذه :اًئيش

 .ةكراشم الو ءهدلو دلو ىلإ مث

 لهجو دالوأ ةدع هلو هدالوأ دحأ ىلع فقو نميف هناك اًضيأ ىتفأو

 ٠١5/4[ كردتسملا] .ةعرقلاب زيمي هنأ :همسا

 . اًرفاك يطعي الو «مالسإلا دالبب فرعي بأ هل سيل نم يطعي 5.95 ]|

 ٠١5/4[ كردتسملا]

 لاق ءطرشلا لطبي :ليقو ءالطب :هعيبي نأ فقولا يف طرش ول 75:95 ]

 ٠١[ 7/4 كردتسملا] .لكلا يف حصي : هلاك نيدلا يقت خيشلا

 روهظل هنم ريخب زوجي ةجاح البو «ةجاحلا عم هلثمب هعيب بجي 5-36 ]|

 )١( فاصنإلا نم تبثملاو «(مهنم) :لصألا يف )20١0/97(.
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 2 7 يري يي ب ب ب ب تى

 ٠١[ 7/4 كردتسملا] .ةجاح الب نييعتلا تاوفل هلثمب زوجي الو .«ةحلصملا

 نيب قرف الو ءةحلصملل فقولا ةروص رييغت ءاملعلا روهمج زوج 7

 ٠١[ 7/4 كردتسملا] .ةصرعب ةصرعو ءانبو ءانب

 .داسف هءاقب نأل ؛هفرص بجو :اًمئاد ىقبي ال هققو نأ ملع نإ /5.59؟]

 نيفكت يف فرص :ءيش هنمث نم لضفو نفكف تيم نفك عمج ول /ة.ه4]

 . هيضتقي دمحأ مالكو ,يطعملا ىلإ در وأ ىتوملا

 هل فقاولا نأل ؛رخآ دجسم ىلإ فرص دجسملا ةجاح نع لضف امو

 .دحاو سنجلاو «سنجلا يف ضرغ

 ءانبو حلاصملا رئاس يف هفرص زوجيو :رخآ عضوم يف سابعلا وبأ لاقو

 1٠١8/4[ كردتسملا] .هحلاصمب نيمئاقلا هعير يقحتسمل نكاسم

 ٍلُجَر نَع :- لاقت هللا: ةمَحَر جاةكمكت نت وبا نم مالسإلا ُحْيَش د َلْيَس [5.ةوو]

 ِناَتسُبْلا ٍضْرَأ ين َرَمَع َرِكَْحُمْلا نإ ّ ءواَتْسَي ٍضْرَأ ةَعظَِق ِلَجَر نم م 2دكتخا

 الق اًَدِجْسَم هترمع اَذَه :ٍضْرَأْلا ِكِلاَمِل َلاَكَو اًبارحم اًهيف ىَنَبَو ل ٍدِجسَم ةَروَص

 ِنَْتْسَي ْمَلَو َناَتْسْْلا َعاَب نضر َكِلاَم َّنِإ َّمُث ءَكِلَذ ىلإ ُهَباَجَأَك ُهَرْكُح يئِم ْذُْحَأت

 ال م َكِيَذِ اًدِجَسَم ُناَكَمْلا اَذَه ٌريِصَي لّهَف ءاَكْيَش ُهْنِم

 هيِف ىَّلَصُت ُتْيَحِب ؛ُدِجاَسَمْلا ُلَّبَسُت اَمُك ٍساّنلِل ْلَبَسُي ْمَل اَذِإ :َباَجأَن

 يف نذإْلا ِْرَجُمي اديْسَم ْرِصَي م :لجاسملا يف: ىلَصُت ىلا سيخلا:تاولصلا
 يف لحد عيِبَمْلا نم هَجوُرُخ يِضَنْقَي هب 2 نق نكي مل اَذِإَو ةَروُكْدَمْلا ةامعلا

 . اًدِجْسَم ل ال اًدِجَْسَم هريِبْصضَت ىف َعوُرّشلا َنِإَف ؛ عيبمْلا

 .ِةَراَمِعْلا يف ُلْوَقْلا َكِلَذَكَو

 .فقولا ىنعمب وهو ءاّدجسم اهلعجو ءاهيلع ةالصلل ضرألا ةعطق سبح :يأ ؛سبتحا :يأ )١(



 2 ٍفُقَولا ٌباَتِك

 ني جوخ نك ؛هِكلم ىلإ دوُعَي ال نأ َكِلَذ َنَمَن جّرخأ نمل وفني نك

 هب َقَّدَصَتَيَو َكِلَذ َىِضْمْي ْنَأ ُهَل يِغَبْنَي ءُلْياَسلا دجَي ْمَلَف هب َقَّدَصَتِيِل ٌنيَصَتم لام ام ِهِلاَم

 . وي ل نزع هكلم ىلإ يعي اّلَو َرَخآ ٍلْئاَس ىَلَع

 . َكِلَذ ٌَراَج َرحتآ ٍدِجْسَم َحِلاَصَم ين ِذاَكَمْلا اَذَه لْثم َفَرَص اَذِإَو

 ىلإ لفتت نأ راج + :ٌدَحَأ هيِف ىّلَصُي ال ُتْيَحِب َناَكَو اًدِجُسَم َراَص اّذِإ لَب
 هك

 و مهو هه

 .َرَخآ ٍدِجْسَم يف ُهْنَمَّت فّرضُي يو َعاَبي 0 "5 نب

 5 0/1] . "هرَخآ ٍدِجْسَمِل اهب ُعَقَنُي ًةَراَمِع َرِمْعُي ْنَأ ُروُجَي لب

- 

 7/1 . اذجسم ل باَّرخِم ِريِوُصَت رجم !' 6066

 ًءاَوَس ةَرَجَأَتْسُمْلا ضْرألا يِف ُهاَنَب يِذَّلا َءاَنبْلا َفِقَي ْنَأ ُروجَي ] 550١
 ىَنَم ُهْنِإَف ءضزألا لغأ ّنَح َكِلَد اَقْسُي اَلَو ءِدِجُسَم َرْيَغ وأ اًدِجُسَم ُهَمَكَو

 وأ اًدِجْسَم َناَك ٌةاَوَس ِفْقَوْلا مُكُح َلاَز ُءاَنِمْلا َمَدَهْناَو راجل هَذه :تبضفلا

 ِهْيَلَعَف اًهيِف امِئاَك ُءاَنِبْلا َماَد اَمَو ءاّهب اوُعُمَتْناَف مُهَضْرَأ اوُلَخَأَو ْءِدِجْسَم َرْيَق

 . لئمْلا ُةَرْجَأ

 َّنِإَف : ُعْبَرلا وأ ُراَّدلا تَمَدَهْلا َّمُث اًدجُسَم ٍراَد وأ (*اعْبَر ىَلَع َفَكَو وّلَو

 ِكاَّلُم ىَلَع ظْقْسَي ا ِءاَنبْلا ٌفْقَو َكِلَذَك ؛ ؛لْفّسلا ِكاّلُم َّقَح وح ظِقْسُي ال وْلعْلا فن

9 6/1 

 ؟مُكَحْلا اَمَق هناَريِح ىَلَع َفَقَو وأ ىَّصَو نّمَع :هللثك َلِيْسَو 407 ]
 الَو ٍةّيِظْمل 3 ٍةَنيِرَقَب ال ٌيِصَوْلاَو ٍفِقاَوْلا ٌدوصُمَم ْفَرْعَي ل اذ :َباَجَأَف

 .سانلا نم ريثك داقتعا فالخب اذهو )١(
 .ىنعملا ميقتسيل نيتفوقعملا نيب ام فذح باوصلا لعل (؟)

 .دجسملل اهعير نوكي ةرامع دجسملا ناكم لعجُي :يأ (0)

 .(عبر) ءةدام :نيعلا .نوُئئمطي :يأ ؛هيف نوعبْرَي مهنأل ِاَعْنَر يّدس ءٌنطولاو لزنملا :ٌعْبّرلا (5)



 هدي مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 7عو6غ ا
 هك ©( + حل بس د د نأ 4

 ىَمَسْمْلا ىَلِإ َكِلَّذ يِف َعَجَر :ٍناَريجْلا ىَّمَسُم يِف ُفْرُع ُهَل َناك اََو ةَيِفْرُع
 [ 1 :يناج نِه "01515 َنوُعَيْرَأ َوُهَو َنِعْرّتلا 8 رع

 "ص

 ءاًحيِحَص َناَك ِهِلَوُسَرَو هلل هلل ٌةَعاَطَو َّدَب ٌةَبْرَق 9

 الإ ّقْيَسل َقّسلا ني لا | وسب غل انك ابك نِإَو ءاّمِزاَل اًطْرَش نكي ْمَل نِإَو

 ماَدْقَأْلاِب اَهَرَّوَج دق دك ٍضَوِع الب ُةَقَباَسُمْلا تناك ن شذ ءٍلْصَن وأ ٍرِفاَح وأ ٌفُح يف تن

 كيلا نيب 1 دوي ال 1 :ويَملا ٍلاَم يِ َلاَق ىَلاَعَت هلا نأ اقويَعَو

 د ُكْقَوْلا ها اًفْصَو ىنِغْلا َناَك نِإَو

 :ةكاوملا كافشلا تام هسا نلعو

 هيف ٍلاَمْلا ن7 اًاَعُم ْتِقاَوْلا نكي ْمْل َهَب ةَبْرُق نكي ْمَل اَذِإ َلَمَعْلا ّنَأِلَو

 امم يف الو هاي يا ةققني هل نيف لاَملا تَرَ دك نكن

 ا م :م نع اَهّلُك ٍدوُقْعْلا يِف ذ ظوُرْشَمْلا ُلَمَعْلا اَلََخ اَذِإَو

 هللا ٍباَتِك يِف َسْيَل ظْرَش ُهَنَأِل ؛ةَريِثَك ٍلوُصَأ يف ٍقاَمالاب َنِطاَب َناَك :اًيْنُدلا

 . ٍطْرَش َةَتاِم َناَك لَو اَلِطاَب ٌنوُكَيَف ىَلاَعَ

 ٍنَكْسَمْلا وأ ِسَبْلَمْلا وأ مَعظَمْلا ني عون َماَرِْلا ِهْيَلَع طِرْشَي ْنأ :َكِلَذ ُلاَكِ
 56 اَهَلَمَع ٌةَعيِرْشلا تحتَ يِْلا ٍلاَمْعأْلا ِضْعَب َكْرَت وأ ُةَعيِرَّشلا ُهُِحَتْست ْمَل يِذَلا
 [14 - "م1 .َكِلَذ وُحَنَو

 ٌقاَرْرَأ َيِج اَمْنِإ ِةّيِنيَّدلا ٍلاَمغألا ىَلَع ٌةَدوُحُأَمْلا ٌقاَرْرَأْلا هذه 5

 ودا م ُءاَمَلُعْلاَو ُهلَتاَُمْلا هقزتري اَم ِةَلِرْنَمِب ءِنيّدلا ىَلَع ٌنِواَعمَو

 (يِوَيْنُد َلَمَع ىَلَع ِتاَلاَعِجْلاَك ُتَسِئْلَو رْذُعْلاِ ظَقْسَت ٌةيِعْرَّشلا ُتاَبِحاَوْلاَو

 له . اْيَلَع ِةَراَجإْلا ةلَْْمِب اَلَو

 هفعض ثيدحلا اذهو [«اًراد نوعبرأ راوجلا دح» :لاق لَك يبنلا نأ] درو ام :كلذب ينعي )١(

 .(5794) هتادايزو ريغصلا عماجلا يف هلك ينابلألا



 تا ٍفقَولا ُباَتِك
 م ع وعد

 نأ ةَميِظَو اهب هَل 1 هوكي نارتو َةَسْرْدَم فَقَو ٍلجَر نَع يي كتل

 . اًموُلْعَم اَبَتَرُم اَهيِف ُهَل طَرَشَو هيَسَرْدَم ٍرْيَعِب ىَرْخأ ةَميِظَوِب َلِغَتْشَي ال

 ملم الإ قبلا مقفك هيف نت ىلع ةعوزفملا ظورشلا ذه :تاعاذ
 ٌيِعْرَّشلا ٍدوُصْفَمْلاِب لالخإلا ىَلِإ َكِلَذ ِضُْي ْمَل اذ اهب ُءاَقَو

 ا :ليوتالاب ووشفملا تاق عق.طورخلا نهنت ىلع لقفل اما

 ٍلوُصحخ ِمَدَعَو ٍفْقَوْلا لضأ ٍضْعَب ٍباَمَذ َعَم ٌُلِطاَب عْمَجْلا مَدَع ظاَرِيْشاَق

 .هب ُماَرلِإلا ُروُجَي اَلَو ُهُماَرْلا ُبِجَي ال :اَهب ِبّئرُمْلِل ةياَمكْلا
 ْنَأ لْثِم ءاٌلِطاَب اًطْرَش َناَك َكِلَو ٍفاَلِخِب َحَّرَص تقاَولا نأ ثق ول ىّبَع

 َحِّرَص وّلَف «ُهُتياَمِك ُهَل آ لّصخَت ْمَل ولو اَهِرْيَغ نِم قِزَتْرَي ال اَهِب َبَنَرُمْلا َّنإ :َلوُقَي
 0 ٍةَياَمِكْلا َلوُصُح َّنِإَف هللا َباَتِك ُفِلاَخُي ظ طاش اذه أل ٌمِعَي ل اَده

 طْرَش ّحِصَي اَلَف «َنيِمِلْسُمْلا ىَلَع اّمِإَو ِهْيَلَع اّمإ [تحرر كلي اهل كا
 يش لاا . َكِلَذ كِلاَخُي

 ياما ءِدحْسَم ىَلَع اَفْفَو فَقَو ٍلُجَر نع : هلك كلا

 ٌهَتِس ِدِجْسَمْلا ماّمِإل طَرَشَو مداخلل ؛ مث ءويَنَرَو نم َدَشْرَأْلاَك َدَشْرَأْلا هيِف طَرَش

 0 امه اكمل ٍنْيَراَد اميل طرش 1 ا مْيَمْلاَو ِنْذَوُمْلاَو 3

 َلَعَجَف ةَداَيِز ىَلِإ ُناَمْكَأْلا ُجاَتْحَي ال ٌْتْيَحِب ءوِلاَثْمَأ َةَسْمَح 0 ٍفْقَوْلا َعيَر نإ

 ؟َكِلَّذ ُهَل ُروُجَي لّهَف . اًمَهْرِد َنيِاَلَث لك مُكاَتلا امه

 ِضْئاَمْلا ِفْقَوْلا اَذَه لْثِم نِم ُنّذَوُمْلاَو ُماَمِإْلا ىَطْعُي ْنَأ ا : باَجَأَك

 دار امل َنسْبلَو ٍنْيَرِقَف اَناَك اَذِإ لب ؛َنيِثاَلَث ىَلَع اَدِئاَر َناَك نِإَو ءاَمِهِلْتِم َفْرِر

 :ِنيَهَول َكِلدَو ءاَمهباَمك َماَمَت هن اَمِهْبلِإ فرضُي نأ اج :ٌفوُرْعَم ٌفِرْضَم

 هب ُداَرُي دق : عير راَدْقِم ِفْفَو يف َةَرَدَقُم َمِجاَرَ نتفادلا يردك نأ ءامهتحأ
 َكاَنُم ناك ْنِإَف ٌرْشْعْلا هب ُداَرْيَو ءٌدئام ُلَعُمْلاَو ةَرْشَع ُهَل طِرْشَي ذأ لئي ةيشْملا

 وم هما
 .هب َلِمُع اَذَه ِةَداَرِإ ىَلَع َّلُدَت هير د

 هّبِس ُهَل طَرَسَو مَهْرِو هام ُهَلَكُم ّناَك اَذِإ فْقَوْلا َّنأ ٍفْرعْلا يف موُلَْمْلا نِمَو



 ُهْنَدَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت م

 طِرْشَي ْنَأ اَذَه لِْم يف َةَداَعْلا َّنِإَف ٍقَئاِمَسْمَح َراَص ّمُ

 ام نِم ٍةَّنِس ٍطْرَش نِم ٌةَداَع ٍرْجَت ْمَلَو هلاَثْمأ ةَسْمَح

 .ْمهِباَطِخ يف مُهُنَداَع هب ْتَرَج ام ىَلَع ٍساَّنلا ُماَلَك لَمْحُيَف «''ةئاِيِسْمَح
 حِلاَصَمْلا يف كرش ٍفْقَوْلا ُدِئاَرَك ءاَّذَه ظِرَتْشَي ْمَل ول تِقاَوْلا َّنأ :يِناَنلا

 ءاَرَقُك يِفَو َرَخَأ َدِجاَسَم يف ِهِفْرَص ُلْثِم ؛اَهُهِبْمُي اَمَو ِهِحِلاَصَم ٌريِظَن يِه يلا
 .َكِلَذ ٍوْحَنَو ٍناَريِجْلا

 َنوُعَمْجَي ٍبئاَكُم ىَلَع َساَّنلا ٌضح ُهّنَأ ٍبِلاَط يبأ ِنْب ٌّيِلَع نَع َيِوُر دَقَو

 . َنيِبئاَكُمْلا يِف اَهِفْرَصِي َرَمَأَك ٌةَلْضَك ْتَلَضَمَم هَل

 "وعون ىلإ ُفْرَصلا َراَص ُنّيعمْلا َرَذعت اذ هلأ :ويف ُبَبسلاَو
 نِم َّلَضَق اَمِب َقَّدَصَتَي ْنَأَو ءلْوَقْلا اَذَه َوُه ِفْقَوْلا يِف ُحِبِحَّصلا َناك اَذَهِلَو

 َنْيَب اَهُمْسَقُي ٍةَبْعَكْلا ٍةَوْسُكِب ماَع ّلُك ُقَّدَصَتَي ل ردن نت تع و

 [ام- امم . جالا

 ٍفِقاَوْلا ِطْرَش َلْبَق هللا ٍطْرَش ىلإ ُهْنَع َلدُع :ٍِفِقاَوْلا طْرَش َمِلُم اّذِ هتتنأ

 . هللا ِطْرَشِل اًهِلاَحُم َناَك اًذِإ

 ْنَأ ُروُجَي ال اَهِرْيَغَو ٍسراَدَمْلاَو "”كناوخلا لْئِم ةّينيّدلا ِتاَهِجْلا نإ

 0 ِهِلْوَقِب مِهْيَلَع ِهيدَعَتَو ِقْلَحْلِل ِهِمْلظِب ُهُقْسِف َناك ٌءاَوَس :ٌقِساَف اًهيف
1 
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 سورس عمور
 :هللا نيو هني ىلا 4 هللا َقوُقَُح ِهيِدَعَتب

 .ةئامسمخ نم ةتس نيبو «ةئام نم ةتس نيب اووسُي نأب مهتداع يرجت ال سائلا نأ :ىنعملا )١(
 .(797”ص) نيميثع نبال ةيهقفلا ترايتخالا ةيشاح

 ُفْرَص بِجاَوْلا ْنأب ٌفاَقْوَأ اهل يتلا عِماَوَجْلاَو دِجاَسَملا يف ىلاعت هللا همحر خيشلا ىتفأ دقو )١(
 َنيِنْدَؤُمْلاَو ِةَمِئَأْلا ىَلِإ ٍدِجاَسَمْلاَو عِماَوجْلا نم ُفَرْضُيَف َةّيِعْرّشلا اًِفِراَصَم يف ٍلاَوْمَأْلا ِهِذَع
 .فوُرْعَمْلاب اَهُتياَفِك اَهِريوُنَتَو ٍدِجاَسَمْلا ٍشْرَف يِف ُفَرْصُي َكِلَذَكَو هلام ُهُقَِتْسَي هبي اَم ماَوُقْلاَو
 ؛َحِْلاَصَمْلا يِف ُفَرْصُيَو هٌرَخأ َدِجاَسَم حِلاَصَم يف د نا ل :لاق
 0 )0/١/81. .ها .ِءاَمَلُعْلا ينْوَق ٍدَحَأ يِف ٍةاَضُقْلا ٍقاَرْرأَك

 .ميلعتلل دعملا ناكملا ()



 ا ٍفَقَولا ٌباَتِك
 -حإ ةاا/ب 7س 77 ص ل ل لل لا ل ل ب سال

 ْنأ ُروُجَي فْيَكَف ُهُتَبوُقْعَو ِهِيَلَع ُراَكْنإلا ُبِجَي ِنْيبْرَّصلا ِنْيَذَه نِم اّلُك َّنَِ
 ْريِصَي ُهّنِإَف ؟َكِلُذ ُكفِقاَوْلا طَرَش اَذِإ فْيَكَ مول ةينيَدلا ٍتاَهِحْلا يِف َرّوَقُي
 مةرو عمري رو

 .ادكؤم هبوجو ]1/ ١5 ٠١[

 :ةَجاَحْلا يِف مُهُرْيَغَو [فقاولا براقأ :يأ] مُه اًوَّوَتْسا اّذِإ مدل

 ءهِاَيَح يف ذ ِهتَلِصِل َنوُمَّدَقُي امك ءِبْناَجَأْلا مِهِئاَرَظُن ىَلَع َنوُمّدَقُي ٍفِقاَوْلا درا
 دسم

 قَد َدَص ِمِحّرلا يِوَّذ ىَلَعَو «ةَقَدَص َنيِمِلْنُمْلا ىَلَع كُئَئَدَص» ول رانا

 م1 0 | لو باّبْحِتْسا َرْمَأ اّمِإَو ءٍِءاَملْعْلا ضْعَب

 وأ َحاَكّتلا وأ عْيَبْلا وأ ٍةَبِهْلا وأ يق ملا أ ولا يف رتشا نع 55

 ُتْيَحِب وِداَبِع ىَلَع هللا ُهَبَتَك اَم ام َتِلاَكُ اَطوُرُش َكِلَّذ ٍرْيَغ وأ رْذَتلا وأ ٍةَراَجِإْلا

 1 كيشت وأ وب َرَمَأ اّمَع َيِهّنلا وأ هلع هللا ىَهَن امي رَْْلا ظوُرُشلا كلِ ُنَمَصَعت

 ٍممَج يف َنيِمِلْسُمْلا قاَقَثاِب ٌةَلِطاَب ظوُرُشلا هِذَهَق :ُهَلَلَح ام َميِرْحَت وأ هُةَمّرَح اَم

 َىِدَعْبَي ْنأ ُهَل ٌسْيَل ءُفِتاَوْلا ُهطَرَش اَمِل ْذُقَتُم َوُه اَمّنإ َرِظاَنلا َّنِإ ] 595١
 [ه4/61]  .اًهَثَدْخَأ نَم ْمنَأَيَو ٌعِراَّشلا اَهَبَجْوَأ اَلَو ُتِقاَوْلا اَهْبِجوُي ْمَل اًطوُرُش

 ها ُهَل ٌربتعبك :ةّووُصلا ىَلَع ٍفْقَوْلا يِف ُلُحْدَي يِذَّلا ُيِفوُصلا امأو م5199 ]

 : طورش - زو

 )١( هجام نباو «(؟5587) يئاسنلا هاور )١844(« يمرادلاو )١977(: دمحأو )1597377(.

 ) )5ِهوُجُو وأ ِءاَرَقْفْلِل َكِلَذ نَع ُلْضْفَي اَمَو «ةنّيعم ةهج ىلَع اَمْقَو ْتّمَقْوَأ ٍةأَرْما يف خيشلا لاقو

 ' 1 : ٌجاَتْحاَو َرَفَتْفا دق ٌلاَح اًهَّلو ريل

 ٍةَجاَحْلا يِف ُهَّل يِواَسْمْلا ٍريِقَفْلا نِم ُنَحَأ َوُهَف :ِوِوْحَنَو ٍلاَحْلاَك ٌجاَتْحُم َباَرَق ِةَمِقوُمْلِل َناَك اذإ»

 .(44/91) .ها .هْنِم ُهتَجاَح ْتَّدُس ِهيَجاَح َّنَسِل تْقَوْلا َعَسَنا اَذِإَو ءُةُميِدْقَت ىِغَبْتَيَو



 2 مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت م

 . مِراَحَمْلا ُتِنَيِجَيَو َضْئاَرَْلا يدوي « هنيد يِف اّلْذَع َنوُكَي ْنَأ :اًهُدَح

 ْنِإَو ءِتاَمْوَأْلا ِبِلاَغ يف َّيِعْرَّشلا ِباَدآلا ِبِلاَعِل اًمِزاَلُم و
 . موُنلاَو ايلا ِبْرُشلاَو لكألا ٍباَدآ لْثِم ؛ةَبِحاَو ْنْكَت ْمَل

 ال ُتْيَحِب ؛ِقْرُرلا نِم ِفاَفَكْلاِ ُهُتَعاَنَت .يرشلا يِف ُتِلاَكلا ُطْرّكلاَو
 ف

 اح نَع ّلْضُفَي اَم اَينَّدلا نِم ُكِسْمُي

 ءارخ ضن يذلا لوقا عن نُكَي ْمَل 0 لوضنل اهفاح ناك نعَف

 . ْمِهْيَلَع ِقاَرَْأْلا

 هي يشم وأ َةَسْبُل يف ٍمسَر هّرَجُم ىلع َنيِرِصتفمْلا نم ٍتاَمْصلا هَ َنوُد اَمَو

 انعم ا .ةّيفوُصلا ىّنَسُم يف َنوُلُخْدَي اَلَو قْقَوْلا نوحي ا :ٌكِلَذ وُحَنَو

 موُسْرلا و ِهِذَه لْثِم ىَلَع ٍلاَمْلا َْذَب َّنِإَف ؛ِةَنُسلا يِف ُهَل لضأ ال اَنَدْحُم َكِلَذ َناَك ذإ

 نَع ِدوُدُصَو ءِلِطاَبْلاِب ٍساَّنلا ٍلاَوْمَأِل لكأو ءِنيَدلاِب ٍبُْعاَلَتلا نم ٌعْوَن هيف
 عمد 0/1 . "وللا ٍليهَس

 ٍظْفِحَو ٍفيِظْنَت نم ُدِجْسَمْلا ِهْيَلِإ ٌجاَنْحَي اّمِم ٍفِئاَطَوْلاب َنوُمِئاَقْلا 55117 ]
 َنوَقِحَتْسَي ءِهِحِلاَصَم نم مُه :َكِلْذ ٍِرْحَنَو اَهِقاَلْعِإَو ٍباَْبَألا حْنَقَو ِهِريِونَتَو ٍشْرْفَو
 [ة 2/1 .ِهِحْلاَصَم ىَلَع ِفْقَوْلا نم

 ٍمْسَرل ٌرِشاَبُم ُهَلَو ءفقَو داع يف وكاس ٍلَجَر نَع : هك ليسو كتل

 هز ةطوفتم تحي ةتكشم: نأ رِشاَبَمْلا ا َنِكاَّسلا َّنِإَو ءدِحاَلْضِإَو ِهِتَراَمع

 امك ةييويشلا ىلع فقولا ةحصب تارايتخالا بحاص قالطإ يف لاكشإلا لوزي ليصفتلا اذهب )١(

 اذه لثم نإ :ةيشاحلا يف لاق ثيح يقفلا دمحم ةماّلعلا كلذ لكشتسا دقو :(1147١ص) يف

 زوجي فكيف «مهتبراحمب رمأ هللاو ءمهتينثوو مهتعدب ىلع نيينثولاو نيعدتبملا نيعُي فقولا
 .ها؟نيمؤملا ليبس ريغل نيعادلاو نيعبتملاو هلوسرلو هلل نيقاشلا ةنواعُم

 ركنتسا امل انه ةيميت نبا مالسإلا خيش هركذ يذلا ليصفتلا ىلع فقو ول هني هلعلو :تلق

 كسمتملا يفوصلا ىلإ فرصني امنإف يفوصلا مسا قلطأ اذإ هنأ خيشلا نيب دقف ؛همالك
 .ةعاتقلاو دهزلاو ءةيعرشلا بادآلاب يلحتملا َةّنَّسلاو باتكلاي



 معو ٍفَقَولا ٌباَتِك
 حسم 0 م ل 2 2222222559آ3959-1آ-2

 هلجرب ُهَضَكَرَو ِهِئْيَعِب ُهآَرَو ٍروُكْذَمْلا ٍنَكْسَمْلا ىلإ َدِعَص َرِشاَبْمْلا ْنِإ مث «ُهْعِفاَدُي 5 5 ّّ 5 0 5 5 0 22 0

 طقس هلوزت دقيق 4 لَزَتَو ةكرتو. « ريم هله ةلئلع هلو وقس اَذَهِب َسْيَل :َلاَقَو

 لَم ٌعيِمَج َمِدْعَو ةّناَلَن َتاَمَق هل ٍنِكاَّسلا ةجوز ىلع روكدملا كسلا

 ؟مِدَع يلا َلاَمْلا ُمِرْعَيَو تام نَم م عاجلا مْرَْي لَهَف

 مادهتسالا َرََخُأَو ِهْيَلِإ َمّدَقَت يلا ٍروُكْذَمْلا ٍرِشاَبُمْلا اَذَه ىَلَع :َتاَجَأَق

0 
 7 عع

 وة و

 قي اكلات لا باير قلك يري نأ هِبَلع ناك

 . هطيِرمتب فِلَت اَمِل اًنياَض اطَرَفُم
 يِتْلاَو ءُناَكَمْلا اَهْيَلِإ ُجاَنْسَي يلا ِةَراَمِعْلاِب رُجَوُمْلا ٌةبَلاَطُم ُهَل َرجَأَتْسمْلا َّنِإَ

 .دقَعْلا بَجوُم نم يه

 :ِنْيهَجَو نم ٌةَبِجاَو ةَراَمِعْلا وذو

 . ٍِفْقَوْلا ٍلْهَأ ٌّقَح ٍةَهج نم -أ

 . ٍرِجَأَتُْمْلا ٌقَح ِةَهِج نَمَو - ب

 ٍفْقَوْلا ٍرِظاَنِل َسْيل ُهل هنأ ىَلَع َنوُقِفَتُم ُءاَمَلْعْلاَو

 0 اهنكتما

 ىَيْلا ٍةَراَمِعْلا يِف طَرَمُي ْن ْنَأ
7 

 َلاَم ُنَمْضَيَف ءهِطيِرْفَتِب فِلَت ام ُناَمَض اًمهَكْرَتب ِْيَلَع ُبجَي ناطيرفتلا ٍناَذَهَ لام 9 م م 3 - ل 007 سا. # .٠ م
 ُرِجَاَتْسُمْلا اَهّقَحَتْسا يتلا ُمِفاََمْلا َكِلَذ يِف ُلُخْدَيَو ءِفْقَوْلِل ٍْفَوْلا

 َّمَسْفَي ْنَأ ُهَلَو ءاَماّيِ ُهَئْمَضُي ْنَأ ُهَل َّنِإَف ؛ةيِقاَب ُنْيَعْلا تناك ول اَم ٍنالْخب

 َليِدْبَت اَلَو ُهُريِيْغَت ِهيِف ْرُجَي ْمَل :ٍفْقَوْلا ٍةَحِصِب ْمكاَحْلا َمّكَح اَذإ 65155 ]
 وعد

 [ 11 .هطورش
20 



 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ا

 ٍنوُتْيَر ُراَجْشُأ ِهيِفَو ءِنيِكاَسَمْلاَو ِءاَرَقُفْلا ىَلَع ٍفْقَو نَع :َلْيْسَو 2515 ]|

 ٍفْقَوْلِل َنيَّمِحَتْسُمْلا ضْعَب ُهَبَلاَط اًذإ لَمو ؟َكِلَد ٍرِظاَّنلِل لهَف ءاَهْنِم َرتكأي َلَعِ 1-5 8 000 5 و 28 3 ا 1 2 2 1 0 5 5 00-2 7 و
 ؟َكِلَّذ مُهَل لهَف مُهْيَلَع ُهْنِم ْمْسَقيَو ُهْعيَِيَو ٌرَجَّشلا ٌعطْقَي

 ُهَلَعُم ُنوُكَي اَم اهب ىَرَتْشُي ْنَأَو ٍراَجشأْلا َكْلي ُمْيَب ُروُجَي ْمَعَن :َباَجَأَ

 َرَيَغ اَمُك ءاَهْنِم حّلْضَأ ٍةَروُص ىلإ ٍةَروُص نِم ِفْقَوْلا ًةَروُص َرْيَغُي ْنَأ ِرِظاَّنلِلَو
 َلَقَن اَمُكَو ِنْيَميِرَّلا ِنْيَمَرَحْلاِب ِنْيََّللا ٍنْيَدِجَْمْلا ةَروُص َنوُدِشاَرلا ُءاَمَلُخلا
 وم يسمو

 .َكِلَذ لاَئْمَأَو عِضْوَم ىَلِإ عِضْوَم ني ٍةَكوُكْلا َدِجْسَم ٍباَطَخْلا ُنْب ُرَمُ
 ُمَمُْحَي ال ِءاَنبْلاَك ٌرَجَّشلا َّنأِل ؛َنيِووُجْوَمْلا َنْيَب ِرَجَّشلا ُنَمَت ُمَّسَقُي اَلَو

 لك ُصَتْحَي يِّلا عِفاَنَمْلاَو عّْلاَو ِرَجّشلا ٍةَلِْنَمب َوُه َسْيَلَو «َنوُدوُجْوَمْلا هيمن
 .اَهْنِي اَهَمَر يف ُذَحْؤُي ام ِةَمبَط له

 ُذُحَأَيَو ءِبِجاَوْلا ِلَمَعْلا نِم ِهْيَلَع ُرِيْقَي ام َلَمْعَي ْنَأ وْيَلَعَف :ٌرِظاَنلا اَمأَو
 --- مو

 ٌقَحَتْسُمْلا ضَوِعْلا نِم ِءاَرْجَأ َةَرَشَع ٌبِجاَوْلا َناَك ْنِإَف ءُهُلِباَقُي ام ٍلَمَعْلا َكِيَذِل
 ء َلُخَأَي ْنَأ ُهَلَو «َعبِمَجْلا َلَحُأ ُهّلَمْعَي ام ىَلَع َعيِمَجْلا ُنِحَتْسَي َناَك نِإَو ُهَدَخَأ 3 2 6 هك 1 ا و 7 نه 0 0 يم 5 2 00
 3 ص 22 دغرا رو ديف وفاه 11ج 2
 -15١[ حل .هرقف ىَلَع ريقفلا د ام ورمف

2 25 

 (؟ٍةَحاَبُم ٍةَبِح ىَلَع ٍفقَوْلا مكح)

 هِرْجَأَو ِهباَونب َعِفَتْنَِل :هِتْوَم َدْعَب فوُقُوْلا تفَكَو اَمّنِإ تِتاَوْلا َّنِإ 5113 ]
 رخآلاب الإ ُتْيَمْلا ٌعِفَتْنَي ال ِتْوَمْلا َدْعَب ُهّنِإَك ءاَينُدلا يِف وب عِقَتْنَي ال ىلا َدْنِع

 . ٍباَوَّنلاَو



 ا ١ ٍفقولا بانك

 انف ةلاغ لذي نأ ٍناَسْنِإْلِل رو اذه «َحاَكْنلاَو ة ٍةَراَجِإْلاَو عيَبْلاَك : ُلوَأَلاَ

 قم يملا ٍضاَرْغَأْلا ٍفاّلْخَب ةّيِنيِدَو َةَبَحَتْسُمَو َةيِوْيُْد ما اا أ م

 هن ؛هنيد يف ُهْعَمْني اَميِف اّلِإ ُهَكْلِم َلْذْبَي ْنَأ ُهَ َسِيَلَه :فْقَوْلا اّمَأَو

 ُلْذَي َراَص : يل ع نيدلا يف ُهْعَمْنَي ال اَميِف

 , 0 اَذَهَو ةاَيْنَذ يِف اَلَو هنيد يف ال هيَلِإ ُد دوعَت ٍةَدِئاَف رْيَغِل ٍلاَمْلا

 هسا دع معلق مسوس ورد1علأو س22 < سوس
 ىصو وا َتفَقَو ولف ءٍةَهِج ىَلَعَو نّيَعُم ىَلَع ِفْقَوْلا َنْيَب ُاَمَلعْل قرف اذهِلَو

 َكِلَذ ىَلَع َّلَد امك ٌةَعوُرْشَم ُهَتَلِص َّنأِل ؛اِّيّمِو اًرِفاَك َناَك َنإَو راج :َنّيَعُمِل
 م

 ١١[. :نامقلا «افورعم اَينَدلا يف اَمُهَبِاَصِو» :ىَلاَعَت هلْوَق لْعِم يف ٌةَنُسلاَو ُباَتكْلا

 ٌرْفَكْلا نُكَي مَ :اًمِساَك وأ افا َناَكو ِّيَعُم ىلَع تو وأ ىصأ اذ

 َناَك نِإَو ُهاَطْعَأ اَم ّقِحَتْسَي ّوُه لب ؛هيِف اَطْرَش اَلَو ٍقاَفْحِتيْساِلا َبَبَس َوُه ُقْسِفْلاَو

 ريثأتلا ةَميِدَع ةيِصْعَمْلا تئاكك اُلْذَع اًمِلْسُم

 ىَلَع وأ قالو ركل هج ىلع كيك يف ارش هَ ََلََج ول ام الخ
 هنالظُب يِف َبْيَر اَل يِذَلا اَذَهَك :اًناَسُق وأ اَراّمُك اوُنوُكَي ْنأ ِطْرَسِب ِةيِناَُمْلا ِةَِئاَطلا

 . 0ءاَمّلُعْلا َدْنع

 ىَلَع ِءاَبِنعَأْلا ىَلَع ٍفْقَوْلاَك ِ؛ِةَحاَبُم ٍةَهِج ىَلَع ِفْئَوْلا يِف اوُعَراتَت ْنِكَلَو
 ٌَلِطاَب ُهّنَأ : 0 ُ ا ُباَتِكْلا ه آَع د يِذَلا يعاب ؛ ِنْيَروُهْشَم ٍنْيلْوَ

 «5ب يوكل ني لود نكي ال قط : ِءْيَمْلا ٍلاَم يِف َلاَق ُهَئاَحْبُس احبس هللا ّنأِل ٍ؛اَضْبَأ

 ءاَينْغَأْلا َنْيب ْيَي اَلَواَدَتُم 00 َنوُكَي اَّلَعل ُهَرَكَذ اَم ام َعَرَش هلا ناكيس ل [ :رشحلا]

 .ُهُمْذيَو ُهْنَع ىَهْنَيَو ءاَذَه ُهَرْكَي ُهَئاَحْبُس ُهَّنَأ َمِلعَف ِءاَرَُقْلا َنوُد

 ءاَيِنْعأْلا َنْيَب ةَلوُد َلاَمْلا َلَعَج دّقَق :ْظَقَق ٍءاَيِنْغَأْلِل فْقَوْلا َلَعَج نَمَك
 ٌروجَي اللف ِهِنيِدَو ِهِرْمَأ يف هلل ٌداَضُم اَذَهَو «ءاَرَقْمْلا َنوُد ٍِنطَب َدْعَب اًنطَب ه هَتوُلَواَدَتَيَ

 .َكِلَذ
 م

 لب اذإ

 .كلذ لعفي نأ ملسمب نظْي الو )١(



 نك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت م ا
 هدت-لتت-بل7لصلل حدد دع حإ 1559

 اذه ءاتذلا وأ ٍنيّدلا ين ٍةَعَْنَمِل الا وهي( هلاعلا لدن نأ ءامكتعا

 .ِءاَمَلُعْلا َنْيَب ِهْيَلَع ٌنَمَتُم لضأ

 نع ِهْبَلَع يئكُمْلا ٍتيِدَحْلا يِف ٍِلاَمْلا ةعاضإ نع ه يلا ىَهن دَنَ

 ءٍلاّوُسلا ِةَرْثَكَو ءَلاَقَو َليِق نَع ىَهْنَي ناك ُهَنَأ» هلي َيِبَنلا نَع ٌةَيْعُش نب ةَريِغَمْلا

 . وِلاَمْلا ٍةَعاَضِإَو
 و
 ال ُهِفَتْنَي ال َفِقاَوْلا َّنأ موُلْعَمْلا نم :اَذَه َفِرُع اًذِإ -

 ْنِإ نيّدلا ىف هب ُعِفَتي ال اًضِيَأ اَذَهَو ءحاَكتلاَو ٍةَراَجِإْلاَو عيل يف ا ب عفتني

 ةدلوسو ةعاطو تشات ولا َليِبَسَو «وللا ٍليِبَس يف ُهَفِقْني وني مل

 اَلَق ُهّبِحُي ال اَم امأَو ءُّبِحُي اَميِف ُهوُقَمْنَأ ام ىَلَع َداَبِعْلا ُبيِتُي اَمْنِإ هللا َّنإَ

 .ِهْيَلَع ِةَمَمْللا يِف َباَوَت

 اَِيَلَع ُباَوَنلا ناك اَذَهِلَك ُةبِحاَو هتجْوَرَو ِهِدَلَوَو ِهِسْفَن ىَلَع ٍناَسْنِإلا ُهَقَََو
 مو "٠ع .ٍبِناَجَأْلا ىَلَع ِتاَعْوطَتلا ىَلَع بالا نم َمظْعَأ

 ىَلَع ٍِفْقَوْلا لْثِم ِةّييٌدلا ِروُمُأْلا ىَلَع ٍفْقَوْلا يِف ةطوُرْسَمْلا ُلاَمْعَأْلا #
 وأ َكِلَذ وْحَنَو ِهُفِقْلاَو ٍثيِدَحْلاَو ٍنآْرُقْلا نم مّلِعْلاِب َنيِلِغَتْشُمْلاَو َنيِذَوُمْلاَو ِةّمِ

 : ماَسْقأ َةَناَلَث ْمِسَقَْت هللا ليس يف ٍداَهِجْلاِ وأ ِتاَداَبعْلاِ

 تابحتسملاو ُتاَبِجاَوْلا َوُهَو ىَلاَعَت هللا ىَلِإ هب "”ُبَرَقَتُي َلَمَع :اًهُدَح

 ُبِحَي ِطْرَّشلا اذه ٌلْئِمُق نرسم رع دع ندي دا درت رول

 .ةَلْمَجْلا يِف ِهِلوُصُح ىَلَع ٍفْقَوْلا ُقاَفْسِتْسا ُكِقَيَو «هب ُكاَقَوْلا

 )١( يراخبلا هاور (؟) .يِناَّلا هْجَوْلا نع ينغُي لوألا هجولا )/١41/7(« ملسمو )087(.
 ظفللاب ءرخآ عضوم يف رركم مالكلا اذهو «تيثملا باوصلا لعلو ء(ُبرَتْقَي) :لصألا يف ()

 (ه8/81) .تبثملا



 0_2 ٍفَقَولا ٌباَنِك
 بأ 159" ري 2 اا_ا”؟9 للللتسا يرررر ب »سص؟؟١؟_ 7ر22 ججج

 لثم طاَرِيْشاَف ويِزْنَت َيْهَن وأ ميرْخَت َيْهَن َهْنَع لك ْنِبَنلا ىَهَن َلَمَع :يناَثلاَو

 اَمَلْعْلا ٍقاَمَثاِب ٌلِطاَي لَمَعْلا اَذَه

 نوب كلا عْزشلا يف ذ هوُركَمب َسِيَل ّلَمَع :ُتِلاَّثلا ُْمْسِقْلا

 نم ويلا و ِءاََوْلا بوجوب ِءاَمَلُعْلا ضْعَب َلاَق اَذَهَق ءنُيَفَرَطلا يوَتْسُم

 ّحِصَي اَلَو ءُلِطاَب ظْرَش ُهَنَأ ىَلَع ْمِهِرْيَغَو ةَروُهَْمْلا ِتِهاَذَمْلا 3 نِم ِءاَمَلُعْلا

 [45- "11 .ىَلاَعَت هللا ىَلِ ٌةَبْرُق َناَك اَم لإ طِرَتَْي : نأ مُهَدْنِع

 قوت يِتَلا ِفوُقُوْلا نم ٍلَمَعْلا نِم طرش اَم َّلُك نأ اَذَه يِف ّلْصَأْلا م35
 . اًيَحَتْسُم اَمِإَو اًيِجاَو ام :َةَبْرُ َنوُكَت ْنَأ ّدُب الك ٍلاَمْعَأْلا ىَلَع

 َكِلَذَكَو لب ؛َنيِمِلْسُمْلا ِءاَمَلُع ٍقاَقّثاِب ٌحِصَي الق :مَّرَحُم لَمَع ظاَرِيْشا اّمأَو

 [ 1 . حيحّصلا ىَلَع ُحاَبمْلا َكِلَّذَكَو ةوركملا

 ةءارق وأ ماّيِص وأ 00 ًََو نَم َّنَأ ٍءاَمَلُعْلا نْيَب فالغ ال 4
 ٍلَمَعْلا َكِلَذ نَع ىَهْني ني وه لب ؛ُهَفْقَو ْحِصَي ْمَل :َكِلَذ ٍوْحَنَو ّيِعْرَش ٍرْيَغ ٍداَّهِج وأ

 [سا/ 11 .هيف ِلْذَبْلا نَعَو

 دنا

 هك

25 

 :ِءاَهَققلا ضعب لوق ةحصو ىنعم)
 (عراشلا ٍظاَقْلَأَك ٌصوُصُن ٍفِقاَوْلا ٌطوُرَش َّنِإ

 : عِراَّشلا ٍِظاَملَأَك ٌصصوُصُن ٍفِقاَوْلا طوُرُش نإ : اََتُمْلا نم َلاَق نم [315- |

 .اهب ٍلَمَعْلا بوُجُو يِف ال ءِفِقاَوْلا ٍداَرُم ىَلَع ِةَلاَلَّدلا يف ِصوُصْنلاَك اك اَهّنأ ُهُداَرُمَ

 نييوتلا عفاَّشلاَو ٍفِلاَحْلا َطْمَلَو ٍفِقاَوْلا َطْفَل َّنأ اَذَه يِف َقيِقْحَتلا 1

 تَققاَو اَوَس اهي ملكي يلا ِهتْعْلَو هباَطِح يِف ِهَتَداَع ىَلَع ُلَمْحُي :ِدِق اَع ُلُكَو

 َََِّرَع َرْيَغ تناك وأ َةَنوُحْلَمْلا َةيِبَرَعْلا وأ ءةَلَوُمْلا هي يبَرَعْلا وأ هابل ةّيِبَرعْلا

 ىَلَع اَهُتَلاَلَد ِظاَمْلَأْلا نِم ةوْصْفَمْلا َنِإَ ؛ اًهَقِفاَوَت ل وأ عِراَّشلا ل ْتَقَفاَو ٌءاَوَسَو

 . اه َنيِقْطاَنلا ٍداَرُم



 هه ل1111 ل 2 15 حل كك ُهْنَدَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت سذآذآ

 ٍصوُضُنَك َنيِدقاَعْلا نِم ِِرْيَغ ُصوُصُن وأ ٍفِقاَوْلا ٌصوُصُن َلَعْجُت ْنَأ اّمَأَ
 يف ٌعاطُي َدَحَأ ال ذإ ؛َنيِمِلْسُمْلا ٍقاَمّئاب ٌرْفُك اَذَهَق : اهب ٍلَمَعْلا بوو يف ٍعراّشلا

 هللا ٍباَتِك ْثَقَقاَو ْنِإ ظوُرُشلاَو « لكي هللا ٍلوُسَر َدْعَب - ِرَّشَبْلا نم هب ُرْمَأَي ام ّلُك

 [غ2- 11 . َةَلِطاَب تناك هللا َباَتك ُتَمَلاَخ نِإو ٌةَحيِحَص َتَناَك

 ه2 6

 (يعرشلا رظانلا رمأ نود فقولا يف فرصتلا مكح)

 راما قدرنا فلول يو تروح لَو َىّنَوُي نأ مِكاَحْلِل َسْيَل ق0 ]

 [10/1] .ُهْلَعْفَي اَميِف ىَّذَعَت دق ُنِعْرَّشلا ُرِظاَنلا َنوُكَي ْنَأ اّلِإ ءٌصاَخْلا َيِعْرَّشلا
 ه2

 (يعرشلا رظانلاب قلعتت ماكحأ)
 هْيَلَع َروُظْنَمْلا اَمِسَتْفَي ْنَأ اَمُهَل لَم 0 : هل لَ هنلسأا

 ول اَمُهَدَحَأ َّنِإَف ءويِف ٍروُظْنَمْلا عيِحَج يف اًعيِمَج لإ 0 ا / : تاج

 [/11 .ْرَجَي ْمْل ٍفرَصَتلاب َدَرَمْلا

 ٍةَحَلْصَمْلا ىَضَتْقُمِب اَّلِإ ٍفْقَوْلا رْمأ يف اَنْيَش َلَعْفَي ْنأ ُهَل َسْيَل ٌرِظاَنلا 75:55]

 .َحَلْصَأْلاَف َحَلْصأْلا َلَعْفَي ْنَأ ِهْيَلَعَو ِيِعْرَّشلا

 : ُهَئاَصْفنَو ُهَتَداَيِز د ايل اك نت كرم ٍرِظاَنلِل كنياَولا لمَج اَذِإَ

 نلفلا ملا دف ركب ا وأ في ان رت نأ طْرّشلا اذه ُةُقِحَتْسَي يذل سل

 َوُه يذلا روُمأْلا نِم َلَعْفَي ْنَأ طدّشلا اَذَهِ ُهُفِحَْسَي يِذَّلا لب ِ؛ٌسَمْنَأْلا ىَوْهَت اَمَو

 . ِهِلوُسَرَو هلل ًءاَضْرِإ ُنوُكَي اَم ٌرْيَ

 ِفِقاَوْلاَو ٍمكاَحْلاَو ماَمِإَ ال اَك ؛ةيالولا مكب ور مَعِل َفّرَصَت نم ْلُك يف اَذَهَو
2 

 امو َءاَش اَم هع عل َذَكَو اَذُك َنْيَب ٌرّيَحُم َوُه :َليِق اذإ ْمِهِرْيَغَو ٍِفْقَوْلا ٍرِظاَنَو مهول سيو و

 .ٍةَوْهَش ٌرييْخَت ال ٍةَحَلْصَم ٌريِْخَت َكاَذ اَمّنِإَف ءىأَر



 2ك ٍفُقَولا ُباَتِك
- 

 :اًقَلظُم ُهاَرَي اَمَو ُهاَوْهَي اَم ام َلَعْفَي ْنَأ ٍرِظاَنلِل َّنأب ثق ْكِقاَوْلا َحَّرَص ول ىََّح

 ٌتفِلاَحُم ظْرَش ُهَنأِل ؛اًلِطاَب َناَك لَب 0 اَذَه نْكَي ْمَل

 َةَنام َناَك نإَو ُلِطاَي َوُهَف هللا ٍباَتِك يف َسِيَل اًَطْرَش َرَتشا نَمو» وللا ٍباَتِكِل
 .''"طْرَش 220 هو.

 اَهَنَأ َرَهظ نإَو ءاَهْعاَبَتا َبَجَو ْتَرَهَظ ْنِإَ ءٍةحْلْصَمْلا دا رطاللا ىَلَعَو

 .هداَهِيْجا ُهَل َعّوُس اَلِداَع اًمِلاَع ٌرِظاَّنلا َناَكَو ُرْمأْلا هَبَتْشا نإَو ِءْتّدُر ٌةَدَسْفَم

1" -19] 

 َّنَحَألا ُم ُمْدَقَيَف وِفِرْضَم يِف َدِهَتْجَي ْنَأ ٍفْثَوْلا ٍرِظاَن ىَلَع ُبِحَي م5154 ]

 .ٌّىَحَأْلاَق
 | َّنَأ َرُدُق - 2

 ال ْنأ لْثِم ؛ِةَناَلَت ىَلِإ ُهَفْرَص ْتَضَمْفا َةيِعْرَّشلا َةَحَلْصَمْلا َّنَأ َرّدُق اَذإَو

 . ِءاَرَقُمْلا نم مُهَرْيَغ ٌلِخْدُي الث : َكِلَذ نم ُلَكَأ مُهَّيِفْكَي

 امم ْمِهيِراَسْيَو مُهَعَم هاَرَُْلا ْلِحْدُي :ِءاَرَقُقْلا نِم مُهرْيَغَو مُهاَمَك اد
 . َكِلَذ ٍرْحَنَو مُحاَرَنلا َدْنِع ُهْنِم ْقَحَأ مُهَو «هعير نم ٌلُصْحَي

 يِف يِواَسَّتلا ّعَم ٍبِناَجَأْلا ِءاَرَقُمْلا ني ىّلْوأ ِءاَرَقُقْلا ِفِتاَوْلا ُبراَكَأَو

 ْعِف 0 ان 0 يدور ع َناَك 0 وجو رد 0

 ]1"/ ١ -4١[

9 0 

 )1١6١(. ملسمو (؟١1هه) يراخبلا هاور 00(



 ؟ِةَلْمُجْلا ىَلَع ِةَلْمُجْلا َبيِتْرَت ٍفِقاَوْلا طش يِضَتْقَي دَتْقَي لَه)

 (؟ياَرْغأْلا ىلع َداَرْفَأْلا وأ

 ُنْب ُرِماَع ُهَمَكَو اَم اَذَه :ُهّصَن ٍفْقَو ٍباَتُك ٍةَروُص نَع :هلأك َلْيْسَو 5355 ]

 .ةّيِعْرَّشلا ٍةَضيِرَمْلا ىَلَع و ةَفيِرَطَو ٌّىِلَع :ِهِداَلوَأ ىلَع ٍرِماَع ِنْب فُّسوُي

 ٍداَلوَأ ىَلَع َّمُث «مِهِدالْوَأ ٍداَلْوَأ ىَلَع ّمُث «ْمِجِدْعَب نم ْمِهِداَلْوَ
 .اولَمَس نِإَو ْمِهِدْعَب نِم مِهِبِقَعَو ْمِهِلْسَن ىَلَع مث «ْمِهِداَلْوَأ ٍداَلْوَأ

 داَرْمألا وأ ؟ةلْمَجْلا ىَلَع ةَكْمْجْلا َتيِتْرَت ِروُكْذَمْلا ٍفِتاَوْلا ظْرَش يِضَنْقَي لق
 .ٍداَرْفَأْلا ىَلَع

 يف ِءاَهَمُقْلِل ِناَكوُرْعَم ٍقالظإلا َدْنِع ِناَلْوَق اًهيِف 'هَلَأْسَمْلا ِهْذَه :َتاَجَأَك

 0 ىَلَع ٍداَرْفأْلا ٍبيِتْرَتِل اَهّنَأ :ىَونأْلا َّنِكَلَو 0 رمل ماكاو بَمْذَم

 فم انغب نفاع نق اههتنم اةوجوم ىنالا ةاكول ةينأ ءاقم موي دلولا َدَلَو نو

 رْبَعِل وأ ِيفْقَوْلِل ِهِلوُبَق مَدَعِل وأ هدف هيف ل 0 و ٌّقَحَتْساَو ٌدَجْلا

 دخلا ةاخ فب تاع نبت كيو مك مكن
 َعيِزْوَت يِضَنْقَت ّيِهَو ما عْمَجْلا لا ريزقتلا اَذَه ىَلَع ُن 7

 :ءاسنلا] «مكجوزأ َكْرَت رك م م صن مكَلَو» :هل وق يِف امك ٍداَرْفَأْلا ىَلَع ارث

 مر
 ْمكحِْلَع ْتَم مرح ولَدقَو (َةَثَجْوَر ْتَكَرَت كمت ران لل 3 ؟[١؟

 كلَ هد لا لك ىَلَع َمّرَخ : يأ ؛[58 :ءاسلا] 4(ممَدسهَمُأ
 او 7 5 59 هَ

 لُك ىَلَع :يأ ؛«ْمِهِداَلْوَأ ٍداَلْؤَأ ىَلَع مث  ْمِهِياَلْوَأ ىَلَع» :ُهْلْوَق َكِلَذَك
 ََء اي ل ل -

 .هيبأ توم دعب ٍدحاو

 رَثْشَي لَه :ِلّوألا ٍدَّلَْلا ِدَلَو نَعَو َرَخآ ِدَلَو نع

 5 ؟ِداَرْثَأْلا ىَلَع َداَرْمَأْلا وأ ِةَلْمُجْلا ىَلَع ِةَلْمُجْلا تيِتْرَت ٍفِقاَوْلا ظْرَش يِضَتْقَي لَه :يهو )١(



 حا ةقَولا ٌباَتِك

 هلم َةَناَّملا َةَقَبَطلا َّنأِل َكِلَّذَو ٍ؛ناَكَرَتْشَي اَمُهَنَأ :ِةَلَأْسَمْلا ِهِذَه ىف ُرّهظألا

 مند نزالا هنري يذلا كاريجلاك وش سلك هفيياتلا نيتال ٍَقاَوْلا ني كفَوْلا

 هنبا ىلإ لِ
 بة أ فَي مج طلت ل لغي يف ل نم لي ام

 َنوُنُظَي ّْمُك ٌةَيناَثلا َّقِحَتْسَت ْمَل اَْيَش ىلوألا ّقِحَتْسَت ْمَل ْنِإَ ءاَهَلْبَق يتلا نم ىلع
 مُه لَب ٍ؛َكِنَذَك َسْيَلَو ههنا ٌقِسَتْسَي مل يناَقشِيْسالا َلْبَق َتاَم اّذِإ َدِئاَوْلا ّنأ

 ْنأ لْثِم ؛عِناَوَمْلا نِم عِناَمِب ٌةَبوُجْحَم ىّلوأْلا تناك ول ىَّبَح ءِقِقاَوْلا نِم نقلت
 ريغ وأ ءالوثغ وأ «ءاملخ وأ ءاَرقُف اوئوكي نأ نيفيَتسُمْلا: يف كَقاَوْلا طرتشي

 ٌقِحَتْسَي ُهْنِإَف وب اًفِصَنُم ُهْنْباَو ٍوُكْذَمْلا طْرّشلِل اًفِلاَخُم آلا نوع َكِلَذ

 .ُهوُبأ َّقِحَتْسَي ْمَّل نإَو ُقْبالا

 . ُهْنْبا ُقِحَتْسَي ُهْنِإَف ٍقاَفْسِيْساِلا َلْبَق ُبَآلا َتاَم اّذِإ َكِلَّذَك

 ٍبيِتْرَتَو ِءِلاَمْلاَو 0 ٍةَياَلِوَو ءٍةَناَضَحْلا يِف ٍبيِتْرَّتلا م عوج اَذَكَمَو

 ِتاَقَبَط هيف ّنوُق ِاَسَو ءِثاَريِمْلا يف ٍءاَلَوْلاَو ءِبَسَنلا ِةَبَصَع

 [م# 0/11 رك اَم ىَلَع هيف َرْمألا َنِإَف 59

 ه2

 ؟رخآل ناكم نم فقولا لقن زوجي له)
 (؟هعفانم تلطعت اذإ مكحلا امو

 ءوريِظَن يف ُهْنَمَت َفِرَصَو عيب : : ُهْعْفَت َلطَعَتَك فوُقْوَم ٌناَكَم بِرَح اذِإ 56

 ٍدِحْسَمَك  اَهْيَلَع ٍفوُفْوَمْلا ِنِكاَمأْلا ٌضْعَب بِرَح اذ َكِلَذَكَو ءوِريِظَن ىَلِإ ْتَلِقُن وأ

 .ِهِرْيَغ ىلإ ِهْيَلَع ٍفْقَوْلا ُعيَر ُفَرْصُي ُهَنَِق ُةُتَراَمِع ُرَّذَعَتي ِهْجَو ىَلَع - ِوِوْحَنَو

 ٍةَحَلْصَم وأ ِهِريِظَن يِف فِرُص :روخلطم وع نر عبر ني لصف اكو
 ُنْب ُرَمُع َناَك دَكَو «ِةَدِياَف اب اَمِياَد َلاَمْلا سخي مل « هتيح ان ٍلْهَأ نه نيسلسملا

 . جيجا َنِيب دْيَب ةبْعكْلا ردك علف معك يالقلا

 ك١ ااه 1 0



 هني مالسالا خيش لئاسرو قواتف بيرقت و
 ب يح ديس حم للا مو

 .اًهِوْحَنَو "”رصْحْلا نِم ُهْنَع ىتْعَتْسُمْلا ُدِجْسَمْلا :ِةَبْعَكْلا ٍةَوْسُك ٌريِظَنَو

 ٍلّوألا ٌعِضْوَم َراَص ىّتَح ٍناَكَم ىَلِإ ٍناَكَم نِم ٍةَفوُكْلا ٍدِجْسَم ليوخَتب َرَمَأَو

 [و0- ول . اًقوُس

 هيف ُلُحْدَي اَل ٍِفْرْعْلا يِف َطْمّللا اَذَم َّنِإَف ٍفاَرْشأْلا ىَلَع تَقَو نَم 75101

 [0 4/91 . دلل بنل ِتْيَب لْهأ نم بَسنلا َحيِحَص َناَك ْنَم لإ

5 

 تود ٍثاريم)
 ضْرَأْلا ىلع ٌةَمِئاق اًباشنأ اًناَسْنِإ َكْنَم ٍلجَر نع :هقت َلِهْسَي /856]

 ىِداَلْوَأ ىَلَع ِهِتاَفَو َدْعَب مث 58 0 ِهِرْيْغَو َو ٍروُكْذَمْلا ِكْلِمْلا ىَلَع ٍةَموُقْوَمْلا

 َّنأ ىَلَع ةّيوسلاِب مُهَنْيَب ِثاَنِإْلاَو ِروُكَّذلا نم ٍداَلوَأْلا ني هللا ُهُئِدْحُي نَم ىَلَعَو
 نإَو ِهِدَلَو ِدَلَو وأ ِوِدَّلَو ىَلِإ ٍفْقَوْلا نِم ُهُبيِصَن ناك اَدَلَو 9 2 َيْفْوُت نَم
 يِرَتْسَي ءَنطَْبْلاَو ِرْفََظلا ِدَلَو نِم ءىَنْنَأ وأ َناك اَرَكَد َرَثْكَأ وأ َناَك اَدِجاَو ءَلَمَس
 1 ُتاَنِإْلاَو ُدوُكَُذلا ٌكِلْذ يف

 ُهْبيِصَن ناك :َكِلَذ نِم َلَفْسُأ اَلَو ِدَّلَو ُدَلَو اَلَو ّدَلَو ُهَل نكي ْمَلَو َيْفْوُت نِإَو

 اَذَع عير نِم ُهَقِحَتْسَي ام ىَلِإ اًئاَضُم ههِتَجَرَد يِف َرُه نَم ىَلِإ اًموُرْصَم َكِلَذ نِم

 ةبيصت َناَك :ةَجَرتلا يف هيِراَسُي نَم اَلَو ٌتحأ اَلَو ٌحأ ُهَل نكي ْمَل ْنِإَف

 ءِنْظَبْلاَو ٍرْهَظلا ٍدَّلَو نِم ُبَرْفَأْلاَف ُبرْقأْلا وْيَلِإ ٍساَّنلا ٍبَرْقأ ىَلِ اةررضت

 نيج ىَِإ ةّيوُسلاِب نبل ِرْطلا لَو ني ىلا بطلا اَلُْلاُهقعلا ُبْجحَ
 . ْمِهِضاَرقْلا

 أ هنزل واكو ل رافولو ناقل دعا وألا :عتقولا لفا نون
 . اَهْبِصَن اَهُنَوْخإ

- 

. 

 أ

 .ِتوُبُيْلا يِف طسْبي يِذَّلا وهو ءريِصَح عمج )١(



 عمدس ٍضقَولا ُباَتِك

 . اَهّييِصَن اَنَذَحَأ ِناَتَتْبا اَهَلَو ٌةَيِناَلا ثْنِلا تَناَم م 4

 . اَهَيِِصَن اَهْنْخَأ ْتَذَحَأ ٌدَلَو اََل نكي ْمَلَو ُهئِلاَلا ُتْنِبْلا تّناَم َكِلَذ َدْعَب م

 .نْيكلتلا اَهَل اوُذَحَأَك ُةَعِباَرلا ُتخألا تَناَم َكِلَذ َدْعب ّمُ
 ؟اَل ْمأ ُهَعَم ٌبيِصَن ِهيَلاَخ ٍداَلْوَأِل ُحِصَي له

 ُهَطَرَض امك ٍةَئاَلّئلا اًهَيَرْخِإ ىَلِإ اَهُبيِصَت َلَقَتْنا ىّلوأْلا ُتْنِيْلا :َباَجَأَ

 َناَك يِذَّنا َيِلْصَأْلا ٍبيِصّنلا يف ِهْذَم ٍداَلْوَأِل هِذَم ُداَلْوَأ ُكِراَمُي ال ءُكتِقاَوْلا

 . امل
 اًَذَهَك :- ٍةَعباَّرلا ىَلِإ َلَمَتْناَو ةَِلاَثلِل ّناَك يلا َوْهَو  ُدِئاَعْلا ٌبيِصّنلا اَمأَو

 .اَمُهُمَأ هيف كرت ُكاَرَتْشَي اَمَك ءوِذَم ُداَلْوَأَو ِهِذَه ُداَلْرَأ هيف 1

 ” لاننا ِهِذَه يف ِنْيَلْوَمْلا ُدَهَظَأ اَذَه
>- > 2 

 .ُهركذ َمّدَقَت يِذّلا َبيِصَنلا ُلَواَتتَي ."”ُهْبيِصَت ناك :ُهَلوَق َّنِإَ

 .ُّكَّسلاب ُلُخْدَي الق ءهيِف ٌكوُكْشَمَت فرك و

 كِقاَوْلا َرَكُذ اَمَك ُهْنَع ِتّْيَمْلا ٌبيِصَن لضألا يِف َوُه اَذَه :ُلاَقُي دق لب
 هَل َدِلُو نم ٍبيِصَن يف ِةَقََطلا َّنْيَب ىّرَس ُهَنأ اًكْرعَو اَطْفَل ٍفِقاَوْلا ٍلاَح نِم ٌرِهاَطلاَو

 ِتّيَمْلا داَلْزَاَك ٍةَقَبَطلا يِف ُهُداَلْوَأَو وَقَبطلا يِف َناَك ِهِنْوَكِب يِواَسُمْلا ُهَدَحَأَك ءّدَلَو

 .ٍلوَأْلا

 َكِلَذَكَف :ِدِئاَعْلا ٍبيِصّنلا اَذَه يِف اكَرَتْشا ِنْيّيَح اَناَك وّل ِنْيَنْيمْلا َّنَأ اَمُكَن
 : ةذيعاو يشي بيلا ٍبِحاَص ىلإ اَمُهَيب نإ ٍ؛اَمِهِدْعَب نِم اَمُهُدَلَو هيف ُكِرَتْشَي

 هت

 مُهفْرُع َكِلَذِب ُدَهْشَي اَمُك ٍطوُرشلا هِذَه لوي مالا ُهَدِصْمَي يِذَلا َوُه اذَمَو 2 20 سمس هاو م 0 .م 9 *ًَ 2 1 58 ةبماع
 هوم 0-00

 . مِهَتَداَعَو

 نِم ُهُبيِصَن َناَك :َكِلَذ نِم َلَمْسَأ اَلَو ِدَلَو ُدَلَو اَلَو ّدَلَو ُهَل نُكَي ْمّلَو يْفْوُت نِإَو : ةرابعلا مامت 00(

 .هِتَجَرَد يِف ّوُه نم ىَلِإ اًهوُرْصَم َكِلَذ



 035 مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 8س. |

 اَذَهِلَو ءتِقاَوْلا اَمَُدِصْقَي يِذّلا ٍطوُرُشلا ىَلَع ٍفْقَوْلا ُءاَرْجِإ :ُدوُصْفَمْلاَو
 .ةَلاَلَّدلاَو ٍمهَملا يف ينَْي ءعراشلا ٍصوُصُنَك ُهَص ُهَصوُصُن نإ :ُءاَهَقُفْلا َلاَق

 ُهَبْشَأ ُهّنِإَف ؛ىَنْعَمْلا اَذَه َنوُدِصُمَي مُهَنَأ َمِلَع َنيِفِتاَوْلا َلاَوْحَأ فَشَك نَمَو

 َيِطْعُي ْنَأ يِف ٌلضَرَع ُهَل َسْيَلَف ءٌءاَرَس ٍقِقاَوْلا ىَلِإ ٍداَلْوأْلا ٍداَلْؤأ ُةَبْسِنَو ءِلْدَعْلاِ
 اذه ب ل نظن ال َكِيَلوُأَو «هيبأ ِتْوَم ِرَْأتِل اكن وأ ِنييِصَن اَذَه ّنْبا

 يف اَمْهَو ءاهتح لقت 00 ٍةَجاَسْلا ىَلِإ ُبرْقَأ َوُه نَم ُمّدَقُي تْيَكَن

 ا َدْعَب - ٍبيِصَنلا ٍبِحاَص ِتّيَمْلا ىَلِإَو ِْيَلِإ ٍبْرُقْلا

 .هيف ٍداَلُْو يا ما اغا اه تان ىلا كر

 ُهَل نُكَي ْمَلَو َيّقْوُت ْنِإ :ٍِفِتاَوْلا ُلْوَق ُهُلَواَتَتَي اَذَه لب

 عوق يف نم | اًفوُرْصَم ُهَبيِصَن َّناَك
 وو مس يب رببرع -

 ةبيصن نوكيف :ٍةجَرَلا يف هيِواَسُي نَم او تأ الو أ ُه نكي ْمَل نإ

 [19- 5/11 . ءاوَس بَل ِبْرُقْل يف مُهلُكَو «ٍِساّنلا ِبَرْقَأ ىلإ اًفوُرْضَم

 اًُقَو فَقَو ٍفِقاَو نَع :هلتك ةيميت نبا ُدَمحأ مالسإلا ٌحْبَم َليْسَر ةظلكك)

 ِهبِقَعَو ِهِلْسَنَو هدالْوَأ دالْوَأ ٍداَلؤأ ىَلَع َمُ ءوِدالْؤَأ ٍدالْؤأ 0
 ريد كب م ا ل

 . هِيَفَبَط يِوّدَو ِهِتَجَرَد يف نم ىَلَع َكِلَذ نِم ِهْيَلَع اًيِراَج ناك ام َناَك :

 ٍلْسَن وأ ِنَلَو ٍدَلَو وأ لَو نع مهنلَع فوُؤَمْلا ءالؤه ضفتي اذ اذ

 ٍةَوْخِإْلا نِم ِهِيَجَرَد يِف نَمِل وأ هودَلَوِل ْنوُكَي له ؟ُهُبيِصَن ُنوُكَي نَمِل ٍبِقَع وأ

 ؟مِهِوْسَنَو مَعْلا يَ
 ٍةَدَُدَعَتَم ِهوجْوِل :ِهّمَع ىِنَبَو 4 هتّوُخِإ َنوُد ِةدَلَو ىلإ ٌلِقَتْنَي ُهُبيِصَن :237تاجأف

 اها 0

 رقت يف خيشلا ةلاطإ كلذ ىلع لديو «ةئطاخ ىوتف ىلع در ناك خيشلا باوج نأ رهظي )١(
 !!ةحفص نينامث يف ىقوتفلا تعقو دقف ءاّدج ليوطلا ليصفتلاو «باوجلا

 .لالدتسالاو لوصألا يف دعاوقو .ةغللاو بارعإلا يف اًموجو اهيف ركذ

 1 0 بف َلّوَأْلا َماَلَكْلا َّنَأ َمّهَوَت ُتْيَح نِم طلاغلا طَلَغ ْأَمَن اَمْنِإَو :هلوق يف كلذب حرص لب



 جيمس ٍفَقَولا ٌباَتِك

 هه 2و نسوا ١ 121 وف 00
 ِةَمَّصلاِب ٌدَِيَقَم م ديقم «ودالوأ ٍدالَوأ ىلع مث ِهِد وأ

 0 .٠ 4-0 وعد 2و 2: م .٠ نإ - 8462 4< 2

 ىلإ كمت نكن يلو زك نع قي لوف ىلَع : 0

 . ِهِتَقَبْط يِوُذ
2 2 - 

 وأ هقالظإ َنوُد ِدّيَقُمْلا َكِلَذ ٌراّبِيْغا ُبِجَي ُهَنِإَك ُهَديَقُي مب َلَصَنا مالك ُِكَو
 كل 0-9

 . ماَلَكلا

 0 هما يدل نامل 04 مك امص اص مل ا تارع ض2 وى ا

 ىؤتملإ وكت ال ذأ يزكي ىئاتملا قع لأ هاغ لإ نم اوْمَهْنَي ل :

 ضْعَبب ُهُضْعَب ُهْضْعَب لِصَتُم ٌدِحاَو َماَلَكْلا اَذَه 0

 ا اَذَه لْثِم يف ِءاَهَمْمْلا نم "”َنيِفُرَطَتُمْلا ٌضْعَب طَلْعَي دق اَم اَريِثَكَ

 امم ماكل َلَّوَأ ىَريَق : ٌكِلَّذ وُحَنَو م ِفَقاَو طْرَش نع ُلَأَسَي ُهنإَق اق
 ف

 ْمُكْحَيَو ِنْيَلِلَدلا ٍضُراَعَت ٍباَب نِم اَذَه ُلَعْجَي ةَراَتَق ءورخآ يف َدّيَق دَقَو اًماَع وأ
 . حجو ٍوُقاكتلا ني ٍةَضِاَمتُمْلا ليال ِةوُرَمْلا ماكل امه

 .لَوأَو ورخآ ياليخال ؛ٌضِقاَتم مالكا اَذَه نأ ىَري هر

 دف

 . رْيَحَتُمْلا َدْدَلَت ُدّدَلَتَي ةَراَتَو مة<2 وه

 .ٍبِتاَكْلا نم ظَلَع اَذَه :َلاَق اَمبُرَو

 0 ماَلَكْلاَو ٍلِصّنْمْل مالكا َنْيَب ٍزييْمَتلا مَدَع نِم ُهْؤَشْنَم اَذَه ُّلُكَو

 اثوكس تكسي + تح ومالك لوأ زاجغا زوجي ال لكتشلا -ّنأ لع نت

 ْتَلاَر :اًعِطاَق اَعاَرَق ّعَرْفَي ىَّنَح ِهِباَتِك ُراَبِتْعا ُروُجَي ال َبِتاَكْلا َّنَأَو ءاَعِطاَق

 . .موُفَمْلاَو موُمُعْلا ٍضْراَعَت ٍباَب نو ُنوُكيَك ءرَُّذلاب ِنيَعْوَنلا َدَعَأ صحح د يناثلا َماكَكْلاَ -

 .اهنم نيهجوب يفتكأ )١(
 يهقفلاو يركفلا فرطتلا لمشي لب «ءيدقعلا فرطتلا ىلع رصتقي الو «ميدق ٌحلطصم فرطتلا (؟)

 .هيف الغ اميف فرطتم وهف ءيش يف الغ نم لكف .كلذ ريغو



 هانا هناك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 7م

 ِتاَلاَلَد يِف ُءاَمَلُعْلا ُهَلوُقَت ام َةَحِص َمِلَعَو ءِباَبْلا اَذَه يِف ٌةَهْبش ُهْنَع

 تاطنلا

 ِدْرَمْلا دوجو 0 َس ءٌّماَعْلا َكِلَّذ ٍداَرْفَأ نم م ِدْرَف ّلُكِل ُتْيْنَي اَم ام دلل

 ير

 يف اَطْرَش اَهْنِم لك ُدوجُو ُنوُكي ءِداَرْقأْلا كلي ِعوُمْجَمِل تبني ام ؛يناقلد
 .ٍرخآْلِ مكحلا ٍتوُبُ

 نم َنذَلاَو خَقلَح فلا يي ُساَّنلَأ ايي :ىَلاَعَت هلْؤَق : ِلَوَلا ُلاَثِم

 ١ :ةرقبلا] <

 :نارمع لآ] «سياّنلِل َتَجِْح ِوَمَأ ري رح مت :ىَلاَعَت هلؤَق : يِناَنلا ُلاَكِمَو

 «ساّئلا نَم ٍدِحاَو ّلُكِل تبا َقلَحْلا َّنِإَف ه«اطَسَو ُهَمُأ ُْكتَلَعَج َكِلَدَكَوط

 هاققو قا هنألا وع ررساو لك ييازىناقشلاو ةفاكملا ءاتظاكن ينسلكو

 ِدَحَأ َبيِتْرَت ىَضَتْقا دق : ميال ىَلَع م ّمُث ءوداَلْوأ ىَلَع :ٍفِقاَوْلا ُكْوَقَق
 ىَلَع بيرم ٍهِعوُمْجَمي َيِناَنلا َموُمُعْلا َّنَأ َديِرُي ْنَأ ُروُجَيَ : ركل ىلع نيمومعلا
 اَذَه نم ٌءْيَش ُلْحْدَي الف وِداَرْقأ نم نم ِدْرَف لك ىَلَعَو لوألا ٍموُمْعْلا ٍعوُمْجَم

 لوألا موُمُعْلا ٍداَرْكَأ ٌعيِمَج َيِضَقْنَي ىَّنَح مع ٍفْقَوْلا يف يِناَنلا موُمْعْلا
 نم ٍدْرَف ّلُك ُنوُكَيَ واول ىَلَع داَرْفَأْلا ويف ٌعْرَوُي ايِتْرَت َديِرُي ْنَأ ٌروُجَيَو 5 وبهم ل عم

 :ِهِلْوَق يف امك ؛ِهِرْيَغ ِدِلاَو مَدَع َدْنِع ال ءوِدِلاَو مَع َدْنِع اُلْخاَد ٍداَلْوَأْلا ٍداَلْوَأ
 عمد

 , [#387 :ةرقبلا] «َنْهَدَلَوَأ َنَعِضَر تداولا



 8 ٍفَقَولا ُباَتِك
 سس 2339و اس3 999ٍححححححبي[ب©يحب((حححجج س72 279 ير يس تل لل

 0 ا دك ْنِكَل اب اًحاَلَص ِنْيَيَتَْمْلا الكل ٌحِلاَص ُظْفّللاَو
 ىف كلا ىلع لكلا تينا ةووشعل | حج امك «ىّرغأ ِباَبْسَأِب ِرَحآلا

 2 يو نيكاشملا يب بِه ؛ِنيِكاَسَمْلا ىَلَع مث ٍرْكَبَو وِرْمَعَو دير ىَلَع تْفْنَو

 7 ءِرَخآْلا ىَلَع اّبَتَرُم ٍدِحاَو ّلُك َلَعْجَي ىّتَح ِدَدَعْلا يف ٌةاَواَسُم ِة ِةئاَلّقلا َكِيَلَوُأ

 .اذَه ٍرْكَيلَو اَّذَه وِرْمَعِلَو َنيِكْسِمْلا اَذَه ِدْيَرِل َنّيَعُي ْنأ يِضَنْقَت ةّبساَُم

 دي 4| ْمُكِبَع 6 تمرح 0

 احاول ىلع عل. ٍ,هرغآ ىلإ [7* :ءاسنلا] ل مكُكاَتبَو

 . هتئبو

 َنوُلُقْنَي َنيِفَقاَوْلا َرثكَأ نأ :يفْقَوْلا يِف ٌيِوَق ىَنْعَمْلا اَذَه َّنأ ٌحْضَوُي يِذَّلا م
 ٌةَرْثَكْلاَو ءَةَمَبطلا ٍءاَضِقْنا ىَلِإ َلاَقِتْنإِلا َنوُرُجَوُي ال ءِوِدَلَو ىلإ ٍدِلاَو لُك َبيِصَن

 .ٍناَحجَّرلاَو لب ٍ؛ِةَدَقْلا ليِلَد

 ٍدَلَو ىَلِإ َلاَِْنالا َّنأ ٍةَهِج نِم ُهَبَش اَنُه ِثاَريِْلاَو ِفْوْلا َنْيَب َنِإَك :اًضْيأَ
 علم كرم . اًمهيف ِدَّلَوْلا مّدَعِب طوُرْشَم دَلَوْلا

 ةقهحَو ةئوُقاَيَو وِرْمَع : : ِسْفْنأ ةقبزا ىلع ةينثو نع : هلك َلْيْسَو /51؟١ ]

 وأ ٍدَلَو نَع مُهّْنِم يْفْوُت نَمَك ءِنْيَيكْنأْلا طَح ُلْثِم ٍرَكَّذلِل مِهْيَلَع يِرْجَي ٌةَشْياَعَو

 ىَلَع َكِلَذ ني هْيَلَع اًيراجج َناَك ام ٌداَع :َلَفَس نِإَو ٍبِقَعَو ٍلْسَن نع وأ دلو دلو

 ِرَكَذلِل مُهَنَْب َلمَس ِنِإَو ِهِدْعَب نِم ّمُث ِهِبِقَعَو ِهِلْسَن ىَلَع ّمُث ِدَلَو ِدَّلَو ىَلَع من ؛ ِدَلَو
 . نقلا طح

2 

 0 ل عابس

 دعتألا طخ ناوركلل منكي ميباتعأت ميلامتا ىلع 122 يفاللا هوا :نلغ او

 .اًمُهرْكذ كعا'٠ 0 ٍطْرَّشلا ىَلَع

 وُث وأ ٌبِقَع اَلَو ُلْسَن مِهْيَلَع ٍفوُقْوَمْلا ةَوْحِإْلا ِءاَلْؤَمِل َقْبَي ْمَل اذ



 هدي مالسالا خيش لئاسرو قواتف بيرقت م

 نل ىَراَسَأْلا ىَلَع اَْقَو َكِلَذ َداَع :ْمُهْنِم َدِحاَو اَلَو اوُبَقَعُي 2 ه ْمْلَو ْمِهِعَمْجَأِ

 نْب َليِعاَمْسإ ِةَنْبا يشانيع نع ُةَمِطاَف ْتَيْفُوُتَو َةَمِطاَف نع ''ةرَمُع َيْفْوُت م

 همه ةزد نف امهالكو ءىلْكي يبأ ِنْب ليِعاَمْسِإ تن لِ عبرا

 ىَلِإ ُلِقَتْنَي لَه :اًهيِبَأ ِتْوَم َدْعَب يشانيع امهيِلت نال ٍناَتَهِجْلا ٍناَناَهَ
 ؟هيِفَص اَهْمَع ِةَنْبا ىَلِإ وأ اَهْبَلِإ وأ ؟ةيَكَر اَهَيْحَأ

 ّمَعْلا يّتتْبا ىَلِإ ُلِقَْنَي اَهّمُأ نم يشانيعل َناَك ؟ يذلا ةديعتلا اذه: تاع
0 

 نَم نأ :َرَكَد تِقاَوْلا َّنأِل هيب اه عا مست نأ وكت ني وكذكلا م

 اَلَو لس الو لَو لَو الو لَو ِرْيَغ نع مِهِبَلَع ِفوُقَمْلا ةوحشإلا ءالؤَه ني ينو
 رتل نلع ميباقغأو ةيناسلا ىَلَع ّمُث ِهَيَوْخِإ ىَلَع اّمُق هفَو ُهبيِصَن ٌداَع بِقَع

 دَقْمْلا

 . اًمُهَرْكِذ مْدَقْمْل دَقَمْل بيتا

 مو ل2 هس تعج حل وحمد

 نِم ُهّلْسَن َعطَقْلا نَم ُلُكَف ءاَرخآَو الو شك علطقلا نم مَ هوت هَ

 .ْمِهِداَلْوَأِل َمُث ِهيَوْخل ُهْبيِصَن َناَك ٍةَرْخِإْلا ٍءاَلُؤَه

 ٍدَلَو ِدَلَو اَكَو ِدَلَو 0 ا اَذَه َرّرََت اذ
 . ْمِهِباَمْعأَو ْمِهِلاَسْن | دا هتوخإل ُهْبيِصَن ْنوُكَيَف ءِبِقَع اَلَو ِلْسَن اَلَو

5 
 ءناَتَأْرَمْلا ِناَناَه الإ ِهِتيَرُذ نِم نُكَي 1 :هلشن ايف حفلا يتلا ُلاَحْلاَو م2

 ٍةّيَرَد ىلإ ُلِقَتْنَي ُهَبيِصَن َّنِإَف ؛ُةَلْسَن َعِطَقْلا ٍدِحاَو َلُك يِف ُلْوَقلا اًذَكَمَر

 0 ُهْنِم ُفْقَوْلا ِهْبَلِ َلَقمْنا يِذّلا مهيبأ ِةّيْرُذ نِم ٌدَحَأ ىَقْبَي ْنَأ اَّلِإ ءويَوِإ
1 

 م هد هه 10

 ٍبيِصَنل َنيقِحتْسُمْلا مه ِّيْرَذلا يِقاَب ُنوُكَي ءاَهْنِم وْ ِْيَلإ َلَقعْلا يلا م ير

 )١( اهمأل يشانيع دج وهو «ةعبرألا ءالؤه دحأ ةيرذ نم .



 ١# ٍفَقَولا ٌباَتِك

 .ِدّلَو ِدَّلَو وأ ِدَلَو نَع مُهْنِم َيْفْوُت نَمَف : هِلَْك يف ْمِهِلوُجُدِل ؛مهببأ وأ ْمِهمَأ

]145 - 186٠١ /"1١[ 

 ] ]5151ٍدْيَر ٍداَلْوأ ىَلَع مث ءِدْيَر ىَلَع اَئْيَش ٍناَسْنِإ ِفْفَو نَع :ثأك َلِيَسَو

 ُكَرَتَو ِدْيَز ٍةاَيَح ٍلاَح يف ف َنيِيَيَعمْلا َةَيِن ةكاتلا ليو والؤأ قع داو َتاَمَق ةَيِناَمَّكلا

 هي ء(ر عد
 ناك يل ليز دلو ةقحتس َةَحَتْسا ام ِدْيَر ِدَلَو ِدَلَو ىلإ ٌلِقَتْنَي لَهَف 0 ا

1 

 َكِلْذَو ؛ٌدَحَأ هِدَلَو ٍدَلَوَو وِدَّلَو نِم َيِقَب ام ِتْيَمْلا ٍةَقَبَط لْمأ -
 نِم ِءاَهَقُمْلِل هيِف :هِداَلْوَأ د 0 مث هِداَلْوَأ ىلع َمُث دير ىَلَع :ٍفِقاَوْلا
 : :ِناَلْوَق يقالظإلا َدْنِع ْمِهِرْيَغَو ليغ ماَمِوْلا

 .ةَلْمَجْلا ىَلَع ِةَلْمَجْلا بيترَتِل ُهّنَأ :اَمُهُدَحَأ

 ْمُكحلَو» :ىَلاَعَت هلؤَق يِف اَم تكتف ىلع ارث بيتر ُهّنَأ :يِناَنلاَو
 هد عموم ل م ل ع رح

 ا ٍدِجاَو رُكي : يأ ؛[17 :ءاسنلا] ؟مُكَجورَأ كَ كرت ام فصن

 نم ني ُتِتاَوْلا َحّرَص َم دق ذإ ؛اَعظَق ٍلاَوُسلا ٍةَروُص يف ُداَرُمْلا َرُه ىَنْعَمْلا اَذَهَو

 001 وِدَّلَو ىلإ ُهُبيِصَن َّلَقَتْنا ِدَّلَو نَع ِءاَلْؤَه نِم ٌتاَم

 .يقالظإلا َّعَم َوُه َوُه اَمَّنِإ فاَلِخْلا ذإ ؛ٍيفالخ الب ِةَدّيَقُمْلا ٍةَروُصلا ِهِذَه يف ٍداَرْثأْلا

 م ِةَيِصَوْلا يف ٍطْرَشلاَو جرشلا يف ِبَّنَرُمْلا ُقاَقَحِتْساَف :ٌكِلَذَك َناَك اَذِإَو

 ءِلّرأْلا ٍقاَمْحِْسا ْمَدَع يِناَّنلا ىَلِإ ِهِلاَقيْنا يِف طَرَتْشُي اَمّنِإ :َكِلَد ِرْيَغَو ٍفْكَوْلاَر
 .لاحب ٌدَجوُي لأ نيت مَلَو دِجَو وأ «َّقَحَتْساَو دِجَو دق َناَك ٌءاَوَس

 19١[ - 1مو/91]

 ه2

 ّوُه اَذَه ذإ ءاَقَلظُم ٍداَرْقَأْلا ُبيِت ٍدْرَت ىَوْقأْلا :كلذ دعب لاق ثيح خيشلا هحجر يذلا اذهو )١(

 فقلت وشلا .ةَراَبِعْلا ِهِذَه نم د ٌدوُضُقَمْلا



 لَ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 0سم

 (؟ٍةَدِحاَو ٍةَّهِح ىَلَع ناك اذإ ففولا ةمسق زوجي له)

 و اَمَنِإَ فرع همي زك ل :ٍةَدِحاَو ٍةّهج ىَلَع اَمُقَو ناك اَم فززخز

 00و ٍةاَياَهُمْلاِب ِهِعِف . اَنَم اَنَم ٌةَمْسِق

 وأ ٌقِجَتْسُمْلا نِم ْعَقَي ْمّل اَذِإَو ءَكِلَذ مُهَلَ اَهَضْقَن اوُداَرأ َمُث اوُنَياَهَت اَذإَو

 هت [19 1 . ُةَلِطاَب َيِهَف هليكَو

 هرب

 ةَمِزاَل َةَمْسِي ُمَسْفُن ال ُهَنِبَع نإ :ولجاو ةقج نع ثفولا تاك اذإ 455

 . ِهرْيَغ لي ِبَمْذَم يف ا

 اًمأَك ءَنْيَتَم نوح ىلع ناك ذإ همس دوي امنِإ توا ني باح َحّرَصو

 لالا د يناثلا ٍةَقَبَطلا ٌقَح ُقيِلْعتلاَف ءاَقاَمَنا ُهنْبَع ُمَسْقُت الق ٍةَدِحاَو ٍةَهَج ىَلَع ُكْقَوْلا

 . عِفانَمْلا ُةَمْسِق ةمثق + ةأياهشلاو :فففاتم نع ةاياهشلا روحت نعل

 قَلَكاَتُم دية ع هزت تملا ا نت كل يف نال
-ٍ 

 2 ٍةعَفْنَمْلاَو ِنْيَعْلا يف َناَك اَمُك اَعِاَش َُناَكَمْلا َديِعَأ َكِلَّذب اًوَصاَرَت نق هلآ

 ]  95/81/او١ا[

 ُةقسَتفاَف وداَلْوَأ ىَلَع َمْن ءِلْجَر ىَلَع فْقَو نَع :ةيشلا ليش َليْسَو 715؟]

 خنين لقت ةكيرش هج بناج ىلإ نكي قضقي لئاكت 3 «ةوغالفلا
 ؟ُةَلَكاَتُمْلاَو ُةَمْسِقْلا

 نك هَِحاَو ٍةَمج ىلع ٍفوثَمْلا ذولا بكر هَمْسَف حت ال :َباَجأَ
 .ةاهشلا َيِهَو عفاََمْلا ُةَمْسِق ُةَمْسِق حِصَن

 سل يي

 5 [1 0/11 .ةَياَهُمْل

 ه2 2

 اذك راد يف اًنالف نالف أّيه :لاقيف «ةنيعم ةعفنم بوانت يف نينثا نيب قافتالا وه :ةآَياَهْمْلا )1١(
 مجاعملا ةلمكت :رظنُي :ةئيعم ةبقح نادلا نعني نينثالا نم دحاو لك نأ :ىأ ءامهتيب
 .(أيه) :ةدام «ةيبرعلا



 5 ٍفَقَولا ٌباَتك

 (فقولا يف ضئافلا مكح)

 ىلع َئَس لع ةئير يفت ىتؤملا نفعت ىلع ٍفْئَو نع :َليْسَد 5 ]
 ؟ءاَرَقُقْلا ٍفِقاَوْلا َبراَقَأ ُهْنِم يطْخُي لَهَو هب ُقَّدَصَتَي لَه :طْرَّشلا

 َحِلاَصَم يِف َلِضاَمْلا َفَرَص ِناَمُكأْلا نَع ُفْفَوْلا ّضاَق اّذِإ :َباَجَأَف

 [ 1 .ْمِهِرْيَغ نم قَحَأ مُهَق َجيِواَحَم هبِراَقَأ َناَك اّذِإَو «َنيِمِلْسُمْلا

 ه5 2

 (؟هيَنَد د يِف ُفْقَوْلا ٌعاَيُي لَهَف ءنيد هيلعو تاكا ني ركع

 لَه نيد ِهْيَلَع ٌرَهَظَف َتاَم ّمُ ءاّلَعَتْسُم اَمُقَو َفََو نّمَع :َلِيْسَو ذل

 .ُهَعِيَب َْجَي مل ٍفْقَوْلا عيَر نِم ِنْيَدلا ُءاََ َّنكْمأ اَذإ :ٌباَجَأَك

 ٍضَرَم يِف َّوُهَو - ٍفْمَوْلا نِم م ءْيَش عيب الإ نينا انو ْنِكْمُم ْمَل نإ

 :قاملعْلا ٍقاَمَتاِ َعيِب - ِتْوَمْلا

 ِنْيَب ٌفاَلِخ ِهيِف ؟ِنْيّدلا ِءاَقَوِل ٌعاَبْي لَهَف :ٍةَحّصلا يِف ُكْقَوْلا َناَك َنِإَو

 ١[ 4/91 .ّيوَق ُلْوَق 'هْعْبَمَو ءورْيَغَو دّمْحَأ بَمْذَم يف ِءاَمَلُعْلا
 ه2

 (هتافو لبق كلذ نع عجارتو هتوم دعب ٍفقوب ىصو نم مكح)

 ىَلَع ٌتْقَو يِراَدَق ثُم اذِإ : : ضر يف َلاَق ٍلُجَر نَع :هللأك َلْيْسَو 75:5 ]

 ؟ُمَرْلَيَو تْقَوْلا اَذَه ٌحِصَي لهَف ءنوُيد ِهْيَلَع َتَدَح م ىَناَعَتَق ءَيِناَلُقْلا ٍدِجْسَمْلا

 اًحِيِحَص ُليِلْعَتلا َناَك َنِإَو ِهْيَلَع يِذّلا ِنْيَدلا يِف اَهَعبَِي ْنَأ زوُجَي :َباَجأَ

 . اهدعب يتلا ىوتفلا كلذ دّيؤيو «(هعيبو) :هلعل ()

 ةيشاح يف لكك نيميثع نبا ةماّلعلا تدجو دقو «تبثملا ظفللاب خسنلا لك نأ ىلع
 عومجم ىف امك «هعيبو :هلعلو :لاقف ةظفللا هذه ىلع كردتسا (08١ص) يلعبلل تارايتخالا

 .ها.هركذ يذلا ليلعتلل قفاوملا وه هنأل ؛روقنملا



 ُهْدَدَي مالسإلا خيش لئاسرو ٌقواتف بيرقت ع ا
 ات

 لكك َيَِنلا نَع َتَبَت دَقَو ءرييِذَّتلا نِم َعَلْبَأِب اًذَه َسِْيَلَو ٍءاَمَلُعْلا يَلْوَق ُدَحَأ َوُه امك

 [ 1 . ”ِنْيّدلا يف َرَبدُمْلا َعاَب هنأ

 قامت اَهَريَكُيَو اَهيِف َمِجْرَي ْنَأ ُهَلَف :هتْوَم دعب ّلَعْفَي اَمِب ةعِصَوْلا اَنأ 7+

 دا عا فُقَوب ٌةَيِصَو تتناك ٌءاوَس ءاَهَتينَأَو اَهِب َدَهْشَأ دق َناَك وّلَو ةةيملكتلا

 |[ 01 .ِناَروُهْشَم ِناَعاَرْي قّيِْلاَو هت وم ومب قّلَعْمْلا ٍفْقَوْلا يفَو

2 

 :ُهْنَع يِنْغُتْساَو ِفَقَوْلا ٍعِيَر نِم َلَضَف اذإ)

 (ةّهجلا َكْلِت ٍريِظَن يِف ٌفَرْصُي
 ؟ُهْنَع َيِنْعْيْساَو و َر ِهِعيَر نم لَضَف اذ ٍفْقَوْلا نَع : َلْيْسَو [5؟5]

 كا و ؛ِةَهِجْلا َكْلَي ٍريِظَن يِف ُفَرْصُي :َباَجَأَ
110 

 ع

 ولف ءّدِحاَو ُسْنِجْلاَو ءسْنِجْلا يِف ُهْضَرَع تِتاَوْلا َّنأِل ؛َرَخآ ٍدِجْسَم يِف فِرُص

 يو م َردُق

 [؟ ْئَش ِهَيَحَلْصَم نَع َلْضَق اّذإ َكِلَذَكَف

 ه2

 | يقول لاب مكحإ

 كاتب َكِلََكَر 58 0 ةيئتملا كاتي كيك ةحلمتلا وأ
 فتشت لإ ةفه ردع اذإ هريظنِب ٌّقِحَتْسُمْلا

 ىَرَتْسُيَو َءاَبْي ْنَأب َةَراَتَو ءِلَدَبْلاِب اًَهيِف َضَرَعُي ْنَأِب ةَراَت ُنوُكَي ُلاَدْبإْلاَو

 .لضألا ىَلَع ُءاّمنلاو ٌةدايزلا وه :ُعْيّرلا () .(7770) يراخبلا هاور )١(



 وييحتخ ٍفّقَولا ٌباَتِك
 3 عه ىىبسسلا-لاب__0 ي ج جيب__ بال ل  ن  سْسلللج لتتم

 :ةحاشلل ةعب روحت و ولا

 .ُهْنَع نْيتياَوُرلا ٍرَهْشَأ يِف ةَجاَحْلِل اًضْيَأ ُهْعِيَي ُروُجَيَك :ٌُدِجْسَمْلا اَمأَو

 َنْيَب ةَبْعَكَل ا مسني ناك طا 2003 َكِلَذ ىَلَع ٌجَتخ

َمْلا ِرِئاَس ٌةَوْسُك َكِلَّذَكَم ل
 5 7 ََن 2 ملا مُه ةعلسملا َّنَِل ؛ِدِجاَس

 "سال

 ماس 6 م َء . 2 . 2 2 5 قاف رع ع هو رس

 َعَمَج ه5 ٍبِلاَط يبأ ِنْب َيِلَع َّنأِب :َكِلَذ ٍريِظَن يف اًهِفْرَص ىَلَع ٌجَتْحاَو
 َّنِإَف ؛ٌرَخَأ بِتاَكُم يف اَهَكَرَصَ ِهَتَباَتِك ِرْدَق نمت ٌةَلْضَف ْتَلْضَفَف بِتاَكُمِل اَلاَم
 .ريظنلا ىف اَهَقَرَص ُنّيَعُمْلا ىَنْغَتْسا اًمَلَك ةَباَتِكْلِل َلاَمْلا اوطْعَأ َنيِطْعُمْلا

 لضف

 ِهيِفَك :ِلّوأْلاِ عنا ٍناَكْمِإ َعَم ٍةَحَّلْصَمْلِل هِرْيَغِب ٍدِجْسَمْلا ُلاَدْبإ امأَو

 يِف ٌرَهظَأ َراَوَجْلا ّنِكَل ءَكِلَذ يِف ُهُباَحْصَأ فَّلَتْحاَو دم ِبَمْذَم يف ٍناَلْوَ

 . ٌحيِرَص صن هب ُهْنَع سبل ُرَحآلا ُكْوَمْلاَو هَتَلِدَأَو ةضوشن

 :عاَمِيْنإِلا ِرْذَعَت َدْنِع اّلِإ ُكاَدِئِإْلاَو لَنا روسي ل + لئافلا لوك ام 5-20 لس < ههثز د وم اوك ه5 موك

 عراّشلا نَع َسِيَلُف «ةَيَهْذَم اَلَو َةَيِعْرَش ال ٌةَجبُح َكِلَذ ىَلَع اوُرُكْذَي ْمَلَو ٌعوُنْمَمَ

 .هب اوجتْحا يِذَلا 51 اَذَه ِبَمْذَمْلا ٍبِحاَص نَع اَلَو

 ءَكِلَذ ٍفالخ ىَلَع ٍبَمْذَمْلا ٍبِحاَص ُلاَوْقَآَو ُةيِعْرَشلا ُهَلِوَأْلا تلد دك لب
 عِضْوَم ىَلِ | َلوَحُي ْنأ َنمأَب الق ِهِلْهأب ُن ُقيِضَي ٌدِجْسَمْلا َناَك اَذِإ :ٌدمحأ لاك دو

 ءاوُداَر ُساَّنلا نكلَو «َناَك اَمَك ِقاَب ُهْعْفَت لب ؛ُهَعْفَت لظَعُي ْمَل ِهِلْهأِب ُهُقيِضَو

 َةيِدَج + َعَسَي ْنَأ ٍدِجْسَمْلا ٍطْرَش نِم َسْيَلَو رَحآ ٌدِجْسَم مُهَل ىَنْبي نأ َنَكْمأ كَ

 ٍدِحْسَم يِف ٍساّنلا عامها ّنأِل ؛َرَخآ ٍعِضْوَم هل هَليِوُحَت َّرّوَج اًَذَه م عمو «ٍساّنلا

 ساس 5 <

 . لضفأ ناك ريك اَمّلُك َعْمَجْلا َّنَأِ ؛نْيَدِجْسَم يف ْمِهِتيِرْثَت نم ّْلَضْفَأ ٍدِحاَو



 1 مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت م44.

 2 ا 0 2222727272 2

 لوألا َراَضَو هرعت ناكم . ىلإ ٍةقوُكْلا ٍدِجْسَم ٍلْقَتِب ٍباَطَخْلا ني ُرَمُع َرَمأَو
 هَنِإَف ِءِدِجاَسَمْلا َكْلَي ٍةَعَفْنَم ٍلظَعَت ٍلْجأِل ال ال ٍةَحَلْصَمْلِل ِنيِراَمّثلا َقوُس

 .اَيقاَب َلاَز اَم لب اَهعْفَ لطعتي مَ

 لضف

 ْتَموُي يِذّلا ٍفوُقْوَمْلا ٍدِجْسَمْلا يف ِهبَمْذَم ما يِف ُروُجَي ناك ناد

 ةزكل ةكلشملل ةرثغدب لديي نأ دوخي ءاقاك ةيرتشف ُهئْيَعَو هييعن ب عامنا
 2 0 0 ُ و د 0 مسه © ىتاسد ا ىه 25 7 و

 ا لوألا ٌدوُعَيَو ةّيَلُكْلاب ُهتَعَمْتَم لع ْمَل نإَو َحَلْضأَو 5-3 ٍلَدَبْلا
 و و ٠ جم م

 ُلاَدْبإْلا ُروُجَي ْنَأَلَف نانا وب عب ل : ِةيَلُكْلاِ وعم عت عم

 اَم ُعْيَب ُروُجَي ُهَدْنِع ُهْنِإَف ؛ىرخأو ىَلْوُأ ٍلاَلْعِتْساِلِل ُفَقوُي اَميف عقلا ل

 . ٍناَتْياَوِ ةَجاَحْلِل ٍدِجْسَمْلا عْيَب يِفَو ءاَدِحاَو اَلْوَق ٍةَجاَحْلِل ٍلاَلْعَتْساِلِل ُفَكوُي

 ةييدع ثقوب ال آلا يشمل لفي ذأ يعذع ره ىلع و اًدإَق

 ُفوُقْوَمْلا َلَعْجَي ْنأ َروُجَي ْنَلَف :ِلّوألا ُةَعَفْنَم ْلَطَعَتَت ْمَل نإَو ٍةَحَلْصَمْلِل ُهَلَدَب

 ىَرْخأ لوألا ُةَعَفْنَم ْلطَعَي ْمَل نإَو ُهْنِم ُحَلْصأ هدب تِقوُبَو اقلط ٍلاََْْسال

 لضف

 َعَم اّلِإ ِهِب ُعَمَتْنُي ال اَم ُفْقَو َوْهَو  َكِلَّد نِم َعَّلْبَأ ىَّلَع دّمْحَأ ّصَن دق

 نَع ينوميملا َلَقَن :«يِفاَّشلا» يف ٍزِيِزَعْلا ُدْبَع ِرْكَب بأ َلاََف - ''اوِنْيَع ٍكاَدِنِ
 ما 3

 تناك اَذِإَو ُةَقَدَّصلا اَهِيِفَق ِهِتْيَب لْهَأ ىَلَع َةَفوُقْؤَم تناك اَذإ َمِهاَرّدلا َّنأ :دمحَأ

 دجسملا اذه ىلع نهدلا اذهب تقدصت :ناسنإلا لاق ولو :(587ص) تارايتخالا يف ءاج )١(

 عفتني ال ةهجلا كلت ىلع فقو هنأ ىنعمب اًققو هتيمستو «فقولا باب نم وهو ءزاج هيف دقوُيِل
 .ها. عرشلا يف زئاج وهو ءةغللا هابأت ال اهريغ يف هب

 عفتني ال ام فقو زاوج يف حيرص اذه يف خيشلا مالكو :ةيشاحلا يف نيميثع نبا ةماّلعلا لاق

 ءرهظأ خيشلا هيلإ بهذ ام نكل «ءاملا يف الإ هتحص مدع بهذملاو «هنيع باهذ عم الإ هب

 .ها . هريغو ءاملا نيب قرف الو



 ا ٍفَقَولا ٌباَتِك
 |اجحت

 ؟لييّسلا يف مَهْرِد فْلَأ فَقَو ُّلُجَر :تْلُق

 ٌءْيَش اَهيِف َسِيَلَف ِنيِكاَسَمْلِل تّناَك ْنِإ :َلاَق

 ؟حالّسلاَو 5 عاَرْكْلا يف اََمَقَو نإ :تلق

 .هاَِْشاَو ِسْبَل لاشي ِهْلَه :َلاَق

 وأ ِضْرَمْلا ٍضَرَعِل ِناَمْنَأْلا ٍِفْقَو ٌزاَوَج اَذَه ٌرِهاَظَو :ِتاَكَرَيْلا وب أ َلاَق

 حيبرلاب ٍِقَّدَصَتلاَو ةَيمنَتلا

 .ٍضْرَمْلِل ِناَمْنَأْلا ٍفْهَو ُهَحِص ِكِلاَم ُبَهْذَمَو :َلاَك

 ؛َكِلَّذ نع َلِيُس اَمّنإ ُهَّنِإَف ؛اَهِفْقَو يِف ال ٍةاَكَّرلا بوُجُر يف فك دَمْحَأَ

 ة كلا هيف ٌتَبَجَو :ناَلُك ينك «ةّصاَح ٍةّهج ىَلَع َّناَك اَذإ تَْوْلا نأ ُهَبعْذَم نأ

 اد

 يِف اَهِنْيَع يِف ٌةاَكَّزلا تَّبَجَو ٍناَلُق يِنَب ىَلَع ًةاَش َنيِعَبْرَأ فَقَو وّلَف
 .ُكِلاَم هلم َوْهَو ُهْنَع ٍصوُضْنَمْلا

 هيف َةاَكَز الق :ِنيِكاَسَمْلاَو ِءاَرَفْفْلاَو ٍداَهِجْلاَك ؛ ؛ِةماَع ٍةَهِج ىَلَع ُهَفَكَو اَم اّمأَو

 . ٌيِعِفاَّشلا ٍبَهْذَمَو ِهِبَمَذَم يِف

 .ةاَكَّزلا هيِف ُبِجحوُيَف كِلاَم اّمَأَو

 َنَأِل ؛اًماَبِتْشا اًهيِف َّنأِل ؛حالّسلاَو عاَرُكْلا يِف فقُو انف دما كَفَرَ

 َوُه اَم ٍفالْخِب «ْمِهِرْيَغ 0 ودالْوَأل نإ : :ْمِهِنْيَعِب مْوَقِل ُهنْيَعُي دك حالّسلاَو َاَرْكْلا

 :ضيربللا هبِقَتْحَي ال مَع

 ٍلاَدْبإ ُراَوَج ِهباَحْصَأ ٍروُهْمَجج ُراَيِتْخاَو ْعِضْوَم ٍرْيَغ يِف دّمْحَأ ٌصوُصُنَو

 .اَهنِم ِرْيَكب ةّيِحْضُأْلاَو يذَهْلا

 .ليخلا عيمجل مسا :عاركلا )١(



 0 مالسالا خيش لئاسرو قواتف بيرقت قم

 اَهُنُمَسُي ةّيجضألا يِرَكْشَي ٍلُجَّرلا يِف ٍبِلاَط يبأ ٍةَياَرِر يِف دّمْحَأ َلاَق

 ا ل : ىحضأل

 و 0 ليِلّدلاَو

 هنأ دنع ّيبنلا نع ء اكو ٌةَشِيئاَع نع ع2 (نْيَحيِحَّصلا» يِف دش اَم :اًهْدَح

 ضرألاب اَهتْفَّصْلَألَو َةَبْعَكْلا تْضَقَنَل ِةَيِلِماَجب ٍدْهَع 5000 ل َّنَأ اَلْؤَل» :َلاَق

 . 1ُهْنِم َنوُجْرْخَي اَباَبَو ُهْنِم ْنماَّنلا ٌلُخْدَي اَياَب : ِنْيَباَب اَهَل تْلَعَجَلَو

 يم اعرييشت ناك اك وَلَو «ضزألا ِهَْجَو ىَلَع ٍِفْقَو لَضْفَأ َةَبْعَكْلا َّنأ ٌموُلْعَمَو

 َحَّلْصُأ َناك ُهّنأَو ءاَرْئاَج َناَك ُهَّنَأ َمِلْعَف ُهْكْرْتَي ْمَل اًبِجاَو للي ُهَمَصَو اَمِي اَهُناَدَِْو

 . مالْسِإْلاِ ٍْيَرُ دْهَع ِناَثَدَح نم ُهَرُكَذ اَم اَلْوَل

 .َرَكآ ِء ٍءاَنبِ اًهِئاَنِب ليِدُبَت هيف اَذَهَو

 اَوْنَأ ُدَحَأ َوُه َرَحآ فيِلأتب ٍفيِلأَتلا ٌليِدْبَتَو ِةَلْمُجْلا يِف ٌرِئاَج اَذَه نأ َمِلْعَ

 . ٍلاَدْبإْلا

 ُهاَنَبَق رَمُع اّمأ لكي َيِبَنلا ٍدِجْسَم َءاَنِب اَريَغ َناَمْنْعَو َرَمُع نأ َتَبَن دََف :اًضْيَأَو

 .©ٍباَسلاَك َكْلَي ني ىّلعَأ ةداَمب ُهاَنَبَق ناَمْمُع اّمَأَو «عوُدَجْلاَو َنَبّللاِي ٍلّوأْلا ِِئانِ ريِظَن

 . اَهرْيَعب َنوُدِشاَرلا ُءاَمَلُحْلا اَهَّلَدْبأ اَمَقَو تناك يتلا ٌعوُذُجْلاَو نَللاَق ٍلاَح ٌلُكيَو

 .ٌرِكْنم ُهْرِكْي ْمَلَو اًياَضَقْلا نِم ٌرِهَتْشَي ام مظْعَأ نم اَذَهَو

 .هنم حلصأ وه امب هرييغتو ٍِفْقَوْلا ٍلاَدْبِإ ىلع :يأ )١(
 . 9*0 ملسمو ةةندهف] يراخبلا فقز

 .دنهلا نم هب ىتؤي بشخلا نم عون وه : جاسلا 2



 2م ٍفَقَولا ٌباَتِك

 َتَضَتُقا اَّذإ : ''ةّصْرَعِي ٍةَصْرَعْلا ٍلاَدْبِإَو ءءاتبب ِءاَنِبْلا ٍلاَدْبإ َنْيَب َفْرَف اَلَو

 َلَدْبَأ ءَرَحآ ٍدِجْسَمِي ٍةَقوُكْلا َدِجْسَم ٍباَطَحْلا ُنْب ُرَمُم هَمُع َلَدْبأ اَذَهِلَو ؛َكِلَذ لا

 . نيرا كد 1 ةكدلا تذاضت ةظزفلا ون

 .اًدِجُسَم تناك ْنَأ َدْعَب اًقوُس ٌةَصْرَعْلا تَراَصَق

 .ِةَحَلْصَمْلِل ٍفْقَوْلا ٍلاَدْبِإ يِف ُنوُكَي اَم ُمَلْبَأ اَذَهَو

 يِفَق ُهِْم ٍرْيَكِب ِروُذْنَمْلا 5 َرّوَج ُهّنَأ هلي ىِبَنلا نع َتَبَت دقق :اًضْيَأَو

 َّنأ هللا ِدْبَع ِنْب ٍرباَج نع . 0 بأ ندم ُدَو ."”دّمخُأ ٍدَنْسُم» :ِدَتْسُمْلا

 ةكم كِيَلَع نيو هللا َحَتَق نإ تْرَذَن يّنإ هللا لوسي اي :َلاقك حلا موي مَ اج

 َّلَص :َلاَقَق ِهْيَلَع َداَعَأ َمُث ءهاَتُهاَه لص :َلاَك ءِسِدْفَمْلا ِتْيَب يِف 00 ١
 . وذ كيأَمَق» :َلاَك ِهْيَلَع َداَعأ

 96 4 م6

 .ِءاَمْلَعْلا ٍةَماَع ُبَهْذَم اَذَهَو

 ُيذَهْلاَو ُةَّيِحضَأْلاَو ءاَذَه َماَقَم ُموُقَي َلَضْفأْلا َلَدَبْلا َّنأ َنّيَب َعِاّشلا ّنإ َّمُث 2

 . ِنّيَعمْلا رْذَنلا بوُجو ٍسْنِج نم ُهْبوُجَو ُنِيَعَمْلا

 ٍبِجاَوْلاَك ؛ِهْيْيَعِب ِهحْبَذ نِم ُلَضُفُأ ُهْنِم رْيحب 0 ب ُةَلاَدْبإ نأ ىَلَع َكِلَذ َّلَدَق

 عقوا نرد ال نكات اقفال نع دك َبَيَو ول امك ّمَّذلا يف ٍعْرْشلاب

 . ةَقِح ىّدأَك ٍنوُبَل تب ِْيَلَع

 .لَضْفَأ َناَك :ُهْنِم اًرْيَح تفَقَوَق اَئْيَس تقي ْنَأ َرَدَن وّلَف :اًذَه ىَلَعَو

 اًدِجْسَم ىَئَبَق ُهَّمَصَو اَمْقَو َفِقَي وأ ءُهَّفَصَو اًدِجْسَم هل َيِنْبَي ْنَأ َرَدَن وّلَ

 .َلَضْفَأ ناك : : ُهْنِم اريح اًمُقَو َتَقَوَو ءُهْنِم اريح

 :ةدام ؛ثيدحلا بيرغ يف ةياهنلا :رظنُي .ِهيِف ءانب اَل عِساَو عضوم لك َيِه :ةّصْرَملا )١(
 0 .(َصَرَع)

 ,(00ه) 5 )١55159(. (؟)

 .(18091) ليلغلا ءاورإ يف ينابلألا هحّحص (5)



 هناك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 2 عععا

- 

 ىَلَع اًهَفَقَو وأ ءاَدجْسَم َراّدلا ِهِذَه َىيْبَأ ْنَأ َيَلَع هلل :َلاَقَف ُهَئَّيَع وّلَو
 ب95 < 2 رم مسوومم س6 مو < هذآ هم م مل
 . لضفأ ناك :اًهنم اريخ فقَوَو اهنم اريخ ىنبق «نيكاسملاو ِءاَرقفلا

 ججّرخأ اذ ِرَطِفْلا ٍةَقَدَصَك ناز اَذِإ ِرّدَقُمْلا ٍبِجاَوْلا يف ُاَهَمُمْلا َعَراَتَت دقو

 دّمْحَأَو َةَقيِنَح يِبَأَو ٌيِعِفاَّشلا ُبَمْذَم َوُهَو ءْمُهُرَتْكَأ ُهَرَّوَجَ :عاَص نِم َرَثُكأ
 .ْمرْيَغَو

 . َكِلَذ َةَماَرَك ِكِلاَم نع َيِوُرَو

 . اَهْيَلَع اوُقَمَتاَف ٍةَفّصلا يِ ٌةَداَيرلا اّمأَو

 ةيذه ٌةتوثيلي تريلا َلَعَو :ىَلاَعَن ِهِلوَقِل ؛ِنْيَرْمألا ُراَوج :ٌحيِحّصلاَو
 2 هيدر هب < كس 55 تعش دهم معصم 2ممج سو عسر 8
 ٌرْثك نإ ْمُكحَل ريح اوُموِصَت نأَو هَل رْيَح َوِهَف اريح َعَوطت نمُه ٍنيِكسِم ٌماَمط
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 [مه١ 11 .[184 :ةرقبلا] © ٌنوملعت

2 

 (؟ةلوبقم ٍقاَقْحِتْسإِلاِب ِفْقَوْلا يِف ُةَداَهَّشلا له)

 نِم ِثْرإلا يف َكِلَذَكَو ِةَلوُبفَم ُرْيَغ ٍقاَمْحِتْساِلاِب ِفْكَوْلا يف ُةَداَهَّشلا 5599
 .ِهيَساَجَنَو ِءاَمْلا ٍةَراَهَطَك ِةيِداَهِتْجاِلا ٍروُمأْلا

 طْرّشلا يف مُكََي ُمكاَحْلا ّمُث ءطوُرُشلا نِ ُهُمَلْعَي اَمب ُدَهَْي ُدِهاّشلا نككو
 [ه 1 .ِهداَهتجا بجومب

2 

 (ِةّيِطَعْلاَو ٍةّبِهَلا ٌباَب)
 فكل هؤاطعإو «مومذم :هيلع ىّنثُيو هب حدمُيل لاملا ءرملا ءاطعإ م5947 ]

 ةينلا عم دومحم وه لب «عورشم :لخبلا ىلإ بسنُي الئلو هنع رشلاو ملظلا
 .ةحلاصلا

 وجري الو «يطعملا نم ءاعد اهضوع لأسي الأ :ةقدصلا يف صالخإلاو



 ب ٍفّقَّولا ٌباَكك
 _ ؛؛ه ٍْمَقَولا بانك

 يل ٌكَتِيَط اًَنإ» :ىلاعت هللا لاق «لاوقألا نم كلذ ريغ الو ةةرطاخو 0

 7١8/4 -٠١9[ كردتسملا] .[9 :ناسنإلا] 4( ارش الو هرج كس ليز

 ةوثمظْيَو» :ِةَيآلا ِوْذَه نم َّجَرَخ َءاَنَّتلا وأ دلني بلع نت 2
 [111/11] . .[4 مل :ناسنإلا] جوه هْبول كتم اَنِإ © اريِسأو امي امو اًميِكَسم َيْح لع َماَعْطلَ

 نم ةأفاكملا كرت :لاق بهو نع ىنثم ةياور يف دمحأ ىكح 2 ١

 نِم نأ :يضفارلا ىلع هدر يف انخيش راتخا اذكو .لتاقم هلاقو .فيفطتلا

 [١٠؟/4 كردتسملا] . اهب هيزجيل ٌةمعن وأ دي هل نم ًةأفاكم بجاولا لدعلا

 يِضَنْقَت ُهَبِهْلا :َليِقَو (ضَرِع ٍرْيَغب ِهَتاَيَح يف ُكِيِلْمَت َيِهَو) :ُهَلُوَقأ 56
 : كيل فاه ب هل: نفنل دا فراك ةاطفأ رثث «دتك زو ءافزع
 . "ه5 َنيّدلا يق ُحْبّشلا ُهَراَتْخاَو ءطْرّشلاَكَ

 .هبوُجُو لبق ِنْيَّدلا نم ُهاَرْبِإْلا حِصَي ال 7
 .ُكيِلْمَت "اهني ٌةَعاَمَج َمّرَجَو
 . طاَفْسإْلا ٍِظْفَلِب حِصَي ال ُهَنَأَو ءظاَقْسإ ُهَّنَأ مُهُضْعَب َعَنَمَو هه 5 3 هس ىو هكقر ا وب دا هد مدس ل

 . ُهَلوُبَف ريتعُي ال ُهنَأ اًضِيَأ َعَنَمَو

 ايا كا ٍدْمَحْلا مو نع ُوْفَعْلا :لاقو

 ّذِإ :'؟”[وِميِرَعِل لاق هيض َيِباَحَّصلا ٍرْسَيْلا اَبأ نأ ”"ِمِلْسُم ٍمحَص» يفو]

 .لِح يف َتْنََك اّلِإَو ٍضْقاَف ًءاَضَق تْدَجَو

 ملف ٍناّيِعِباَت اَمُهَو ُهَنْباَو فذ ِتِماَّصلا نب َةَداَبُع نب َديِلَوْلا ب ٌمَّلْعْأَو
 . 20[ نارك

 .ةدئافلا مامتل اهتفضأو ءكردتسملا يف تسيل ةدئافلا هذهو )١١7/97(« فاصنإلا )١(

 م4259 4 .ُءاَرِبِإْلا :يأ قف

 .هي الإ ىنعملا متي الو ءلصألا يف سيل نيتفوقعملا نيب اه (4)

 .لصألا يف سيل نيتفوقعملا نيب اه (4)



 هد

 مت عر 2 2-2 26 . م م 22

 1١9/4 1٠١[ كردتسملا] .9')اَنُحْيَش ُهَراَمْخاَو «ٌةِجّنُم اَذَهَو :«عوُرمْلا» يف لاق

 وهف فورعملا هجولا ىلع اهتيب ىلإ تنبلا عم زاهجلا اولمح نإ 25157 ]|
 هب عوجرلا مألل سيلو ءاهكلم زاهجلا نأ اهمأ ىوعد لبقت الف ءاهل كيلمت

 .كلذ ىلع تجوزو جوزلا ةبغر تقلعت نأ دعب اًضيأ بألل الو

 كردتسملا] 5/١٠١١[

 هلف :اًرح ناك هنأ رهظ مث «ىرثأ ىتح اًئيش هبهوف اًدبع ىرتشا نم 7415+

 ١٠٠١[ /5 كردتسملا] .هديع هنأ اناظا ناك اهل يسون امة عي دعا نأ

 ه5

 )؟ ةّبيَهْلا مأ ةّقَّدٌّصلا :لَضَفَأ اَمُهّتَأ)

 يف ٍدْضَق ٍرْيَغ نِم ٌةَضْحَم َةَاَبِع وللا ِهْجَوِل ىَطْعُي اَم :ُةَقَدَّصلا 4

 ََّدَّصلا ِعِضاَوَم يف ٌعَضوُي ْنكَل هِهِيَهَج نم ٍضَرَغ ٍبَلظ اَلَو ِنّيَعُم ٍصْحش
 ١ .ٍِتاَجاَحْلا ٍلْمأَك

 ةَقاَدَصِل اّمِإَو ةّبَحَمِل ام :نّيَعُم صْخَش َماَرْكإ اهب ٌدِصْقَيَف :ُهَيِدَهْلا اّمَأَو

 ُنوُكَي الف ءاَهْيَلَع ُبيِيَو ةِيَهْلا ُليْفَي 6 ْنِنلا َناَك اَذَهِلَو ؛َةَجاَح ٍبَلظِل اًنَِو
 َيِهَو ْمِهبوُنُذ نِم اهب َنوُرهِظَتَي يتلا ٍساّنلا َحاَسْوَأ ُلُكأَي اَلَو نم ِهْيَلَع دحأل
 .رْيَغَو َكِلَّذِل َةَقَدَّصلا ُلُكأَي نكي ْمَّلَو ءُتاَكَدَّصلا

 هب ُنوُحَت ىَنْعَم ِةّيِدَمْلا يِف َنوُكَي ْنأ اّلِإ ءُلَضُفَأ ُةَقَدَّصلاَف :َكِلْذ َنّيبَت اَذإَو

 .ُهَل َهّبَحَم ِهِتاَيَح يف لكي هللا ٍلوُسَرِل ِءاَدْمِإْلا لْثِم ؛ِةَقَدَّصلا نِم َلَضْفَ

 لَضْفَأ ُنوُكَي دق اَذَهَك :هللا يِف ُهَل خأَو ُهَمِحَر هب ْلِصَي ِبيِرَقِل ِءاَدْهِإْلا لْثِمَو

 1 .ِةَقَدَّصلا نِم
- 

 .(0*17 /97) فاصنإلا (0)



 عب | ٍفَقَولا ٌباَتِك

 (؟ضئئقلا لبق ٌمَرلَن ٌدوقعلا لهو ؟ٍلوُهْجَملا ةَبه مكح)
 ام :ِهِلْوَقَك ؛ٍِلوُهْجَمْلا ُهَبِم حِصَنَو :هلأك ِنيّدلا ُيِقَت ُحْيَّشلا لاق] 516: ] ش هج معو مأر عماد كش يد .رلك 9 4 07 ع

 .هل َوُهَف يِلاَم نم اًنيش َدَجَو نم وأ كل َوْهَف يِلاَم نم تْذَحَأ

 . نبه حِصَن ال : يِنْعَي ؛(ِهِميِلْسَت ىلع ُرِدْقَي ال ام اَلَو) : ُهَلْوَق
 رج ه0 م

 ِنْبْللاَو ٍرَمّئلاَك موُدْعَمْلا ِةَبِح َدَحِص لآ نيّدلا ْيِقَن ُحْيّنلا رانا :تْنُق ََ

 . عْبَبْلا ففالِخب ٌرَطَن هيف اَنُه ميِلْسَّتلا ىلع ِةَرْدُقْلا ظاَرَيْشاَو :لاق
 ىلع اًهِقيِلْعَت ٌراَوَج ُيِئِراَحْلا ٌرْكْدَو (طْرَش ىلع اًهَميِلْعَت ْروَجَي اَلَو) :هلْوق 7 5 بلا 5 هه ه2 4 ريم هدو ل26

 .هللكك نيّدلا ْيِقَت ُحْيَّشلا ُهَراَمْخاَو :تلق

 اذه :ُ(اَهَبَهَي اَلَو اَهَعيِبَي ال ْنأ وحن اَهاَضَتْقُم يِفاَنُي ام طَرَش اَلَو) :ُهلْوَق

 . "”[عاّرِن الب ٌلِطاَب طّرَّشلا

 .نيدلا يقت خيشلا هراتخاو ءطرش ىلع اهزيوجت يئراحلا زّوجو

 .َراَوَجْلا ُىِئِراَحْلا َرَكَذَو َّدَئَس اذه كُنْبَمَو :ِهِلْوَقَك ؛(اَهُنيِقوَت اَلَو) :ُهلوَ

 .هلآك نيّدلا ُْيِقَت ُحْبّشلا ُهَراَتْخاَو

 يه :لاق وأ «هتوم دنع ميملا رسكب ِرّمَعُمْلا ىلإ اهعوجر طرش 2"”نإو

 .نيدلا يقت خيشلا هراتخا «نيتياورلا ىدحإ هذه ءطرشلا حص :اًنوم انرخآل

 كردتسملا] ٠١94/4[

 .هنودب ىنعملا مهفُي الو «لصألا يف سيل.نيتفوقعملا نيب ام )١(

 .حيضوتلا ةدايزل ؛تيقوتلا ىلع لاثملا :تفضأو

 .(174/9) فاصنإلا نم بيوصتلاو «(نأو) :لصألا يف (؟)



 هناك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 717
 تت تت تتتتتتاتاتتتاتاتتتامجا_اس لل للام 5-2

 ْنَأ َرَّوَج ىَّنَح كِلاَم ُهَرَّرَجَف :ٍلوُهَجَمْلا ٍةَبِم يِف ُكاَمَلُعْلا َعّراَتَت كنلل ١
 0 م 1 ةهووس هو ىلع سه2 هوومس ه6 .يس 10 مي - 2 لا ا
 ْمَأ َرُه ٌتْلْثَأ ْمْلْعَي ْمَّل نِإَو هَرْذَق ْملْعَي مل نإَو ءٍناَلف نِم ُهْثِرَو اَم ُهَرْيَغ َبَهَي

 سرور

 .٠ عبر

 . 0 <46 هس سرع مكس

 .ّيِعِفاشلا كِلَذ زوجي ملو

 ّرِكَل ءَكِلَذ نِم ُعْنَمْلا دَّمْحَأَو َةَميِنَح يبأ ٍبَمْذَم يِف ُفوُرْعَمْلا َكِلَذَكَو

 ُهُرَوَجُي اَل اَم ُهْنِم ِءاَرْبِإْلاَو ٍلوُهجَمْلا ىَلَع حّلُصلا يِف ُرّوَجُي ُهَرْيَغَو دّمخَأ
 0 ا 0 1 0س ءيبالو 2 ا وك 2ع و

 ٌيِعِفاَّشلا َنِإَف ءَِعِفاّشلا هُروَجُي ال اَم َكِلَذ نِم ْرّوَجُي َةَميِيَح وُبأ َكِلْذَكَو ءٌيِعِفاَشلا

 .ِدوُقُعْلا ٍةّماَع يِف ِهْيَلَع ٍدوُقْعَمْلا ٍراَدْمِوِب َمْلِعْلا طِرَتْشَي

 .ُحَجْرَأ اَذَه يف ِكِلاَم ُبَهْذَمَو

 رسال ه١ هد م سه سرأكا م هو * نام ع 23 5 5ك لو 2 ه5 هم سا

 حاكتلاو عيبلاك ةضواعملا دوهمع نأ .وهو رخآ لضأب ةقلعتم ُةلاَثَملا هدهو

 يِف اَطْرَض َسِيَل ءُهاَضَتْقُمَو ِدّْقَعْلا ُبَجوُم ضْبَقْلاَف ءضْبَقْلا َلْبَق ُمّرْلَت : عْلُحْلاَو
2 

 .ِهِموُرل

 [2 وب لكك و 252:1 ف ع تع م م
 ْمّرَلَت ال اهنأ ٌيِعِفاَّشلاَو ةفيئح يِبأ ٌبّمْذَمَف : ةَيِراَعلاَو ِةَبهلاك ؛ ٌتاَعّرَبَتلاَو

 .ِدْقعلاي ُمَرلَت ِكِلاَم َدْنِعَو ءٍِضْبَلاِب الإ
 دب ال مأ دفعا ْمَرلَي لع :نّيعُملا يِف ٍعاَرئلاك ؛ٌعاَري دّمْحَأ بعلم يِفَو و

 .ِناَتياَوِر ُهْنَع ِهيِفَو ؟ٍضْبَقْلا نم

 .ِةيِراَعْلا ِرَوُص ٍِضْعَب يف َكِلَذَكَو
 رَمّثلا ُةَبِه َكِلَذَكَو «حيانملا َنوُحَنْمَيَو ةَرَجَّسلا َنوُرِيِعُي فَلَّسلا َلاَز اَمَو

 [ممإ " 8 ام و 5 ه5 0 مر و2ت كه وه مدلس ه هَ 2 ل 7

 نأ ؛ةيراعلا ةهبْشُي اذه ْنِكلَو ءامزال كلذ َنوَرَيَو َدَجوَي مل يذلا نبللاَو

 1 ا

 [اا 1 .ِةَعَمْتَمْلاَك ٍءْيَش َدْعَي اًْيَش ٌتْدَحَي ٍدّقَعلاِب ٌدوُصَعَمْلا

5 © 



 3 1 تر يي رو د ا بس ج و ب 2 مم ٍفَقَولا با

 ,ةيطعلا يف ءانبألا نيب لدعلا بوجو)
 (؟ءيش كلذ نم ىنثتسُد لهو

 كبت دقف « ُهلوُسَرَو هللا ذأ امك والدا هك لدن نأ ٍلُجّرلا ىَلَع /516؟]

 َناَمْتلا | نبا لَن امل يعَس نب ب ٍريِشَبِل َلاَك ُهّنَأ للي َيِبَنلا نَع '""0نْيَحِِحَّصلا» يِف
 َنْيَب اوُنِدْعاَو هللا اوُقَنا» :ُهَل َلاَقَف َكِلَّذ ىَلَع ُهَدِهْسَيِل هلك َىِبَنلا ا الشب

 . مكِداَلْوأ

 عش اًعيِطُم اًجاَنْحُم َنوُكَي ْنَأ لْئِم ا دا رح اراك

 . ةيصخملا ىَلَع ٍلاَمْلاِب ُنيِعَتْسَي سي صاع ّي نع ُرَخآْلاَو

 .ّنَسْحَأ دَقَف :ِهِعْنَمِب هللا َرَمُأ ْنم َعَتَمَو ءهِئاَطْعِإب هللا ل اذِإَق

 [؟؟6 /"1]

 بهذم وهو «مهئاريم بسح ىلع هدالوأ ةيطع يف ليدعتلا بجي /518؟]

 ١١١/4[ كردتسملا] .اًيمذ وأ دلولا ناك "”اًملسم ءدمحأ

 الو «ةمذلا لهأ نم هدالوأ نيب ةيوستلا ملسملا ىلع بجي ال /5161]
 دوجو عم ةوخإلاو .مامعألاك ؛نوثري ال نيذلا براقألا رئاس نيب ةيوستلا بجي

 .بألا

 .مهئاباك ةيوستلا نينبلا دلو يف هجوتيو

 ىلع نوكي نأ يغبنيو ءدرلا وأ ةيوستلا هيلعف : هانعنم ثيح  لّضَف نإف

 .روفلا

 .مهضعب ةيطع يف عجري نأ هل سيلف :ءاطعلا يف هدالوأ نيب ىّوس اذإو

 كيلمتلا ريغ يف مهنيب ليدعتلا بوجو ىلع لدت راثآلاو ثيداحألاو

 .ماعطلاو نكسملاك مهحابأ يذلاو ءمهكّلم يتلا هتعفنمو هلام يف وهو ءاّضيأ

 )١( عفرلاب «ملسم : عوبطملا يف قفز .(16579 ملسمو ,«(؟8641/) يراخبلا .



 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ١ يا

 :ناعون انه مث

 هليدعتف «كلذ وحنو ضرملاو ةحصلا يف ةقفنلا نم هيلإ نوجاتحي عون -أ
 .ريثك وأ ليلق جاتحم نيب قرف الو «هيلإ جاتحي ام دحاو لك يطعي نأ هيف مهنيب

 اذهف :جيوزت وأ ٍةقفن وأ ٍةيطع نم هيلإ مهتجاح يف نوكرتشي عونو - ب

 .هيف لضافتلا ميرحت يف بير ال
 ؛ةداتعم ريغ ةجاحب مهدحأ درفني نأ وهو :ثلاث عون امهنيب أشنيو - جا

 هنع يطعي وأ «ةيانج شرأ نم هيلع بجو اًنئيد مهدحأ نع يضقي نأ لثم

 كلذ لثم رخآلا ءاطعإ بوجو يفف :كلذ وحنو «ةجوزلا ةقفن هيطعي وأ ءرهملا
 .رظن

 .اذهب قحلي دقو ءهبشأ '"”لخّنلاب تانبلا زيهجتو

 ىلع داز نإف .فورعملاب نوكي '”هنإ :اذه يف لاقي نأ هبشألاو

 .لخُنلا باب نم وهف فورعملا
 .هتيافك ردق هيلع قفنأ :رخآلا نود اًجاتحم امهدحأ ناك ولو

 .لخنلا نمف :ةدايزلا امأو

 ىتح كتوخإ ريظن كيطعأ ال :هدلاو لاقف ءاّقساف دالوألا دحأ ناك ولف

 . هتباتتسا نيعتي «نسح اذهف :بوتت

 .هيطعي نأ هيلع بجو بات نإف ؛هسفنل ملاظلا وهف :ةبوتلا نم عنتما اذإو

 .هعنم زجي مل :نيّدلا ةدايز نم عنتما نإ امأو

 نع ةياور وهو «عوجرلا نيقابللف :ةبجاولا ةيوستلا لبق دلاولا تام ولف
 .صفح يبأو ةطب نبا رايتخاو دمحأ مامإلا

 نزوب «ةيطَعلا ىَلْحْتلاو ءهاطعأ :يأ ؛اًلُْن «حتفلاب هلَحْنَي ُهَلَحَن ردصم ءمضلاب : ٌلْخُلا )0(
 :ةدام ءحاحصلا .سفن بيط نع اهاطعأ رسكلاب َةَلْحِن اهّلَحْني ءاهرُهَم ةآرملا َلَحَنو ءىلبُحلا

 .(لحن»
 .(154) تارايتخالا نم بيوصتلاو «(هنأ) :لصألا يف (؟)



 كك ١ وو لب دب _ دع. ل لتتخحل عمسح ٍفَقَولا ٌباَتِك

 .اًدحاو الوق توملا دعب درلا هل يغبتيف :لّضفملا دلولا امأو

 يضتقي دمحأ مالكف درلا ىلع ربجُي ال :انلق اذإ ؟كاسمإلا هل بيطي لهو

 ملو هل هبّيَطَأ مل لّضَق يذلا تام اذإو :مكحلا نيا ةياور يف لاقف «نيتياور

 .هٌّدَر ىلع هْرِبْجَأ

 .اًضيأ هنع لقثو «ميرحتلا هرهاظو

 مل نإو ءدوجأ وهف لعف نإ :لاق ؟هدري نأ لّضُق يذلا ىلع ىرتف :تلق

 .هْريْجَأ مل كلذ لعفي

 .بابحتسالا هرهاظو

 .كلذ لعفي يصولاف :توملا دعب هدرب انلق اذإو

 .اًضيأ ٌّدر :هلاحب لاملاو درلا لبق ىناثلا تام ولف

 هيف انههف :تبهو وأ «تعيب وأ «درلا لبق يناثلا ةكرت تمسق ول نكل

 .ليوأت هيف اذهو 2 ""ةيلعاجلا دوقعلا ررقُت ضبقلاو ةمسقلا ّنأل ؛رظن

 امهب لصتاو «ةبه وأ عيبب «هيبأ ةايح يف لّضفملا فرصت ول كلذكو

 .ةدسافلا دوقعلا يف ضبقلاب لصتم اذه نأ الإ ءرظن درلا يفف :ضبقلا

 عجري الف «ةبغر وأ قح هب قلعتي مل ام هدلول هبهو اميف عوجرلا بأللو
 [117 1١١/5 كردتسملا] .داز اميف عجريو «ةيغرلا ردقو نيدلا ردقب

 .قادصلا نم هب هتأربأ اميف اهجوز ىلع عوجرلا نيتياورلا ىدحإ ىلع ةأرملل

 [11/4 كردتسملا] .هسفن نع نبالا نيد طاقسإ بألا كلميو

 دعي ضقنُت الف ءةّيلهاجلا دوقعب تناك ولو «دوقعلا تعبث :تييسفو تضبُق ىتم :ينعي )١(

 .(؟54) تارايتخالا ىلع هتيشاح يف .يقفلا دماح دمحم خيشلا .مالسإلا



 كافل ل فلا ديل اا ا قولك ل ب

 مامإلا هيلع ّصن "هلام يف ةيدلا هتمزل :اًدمع هبا لتق ول /5101]
 1١7/4[ كردتسملا] .هتيد هتمزل هفرط ىلع ىنج ول اذكو ءدمحأ

 ثيحب .هقاقحتسا ببس خسفنا مث اًئيش هدلو لام نم ذخأ اذإ مةاه#]

 نمثلا ذخأي وأ «ءقلطتف اهقادص ذخأي نأ لثم ؛هكلام ناك يذلا ىلإ هدر بجو

 «كلذ وحنو «نمثلاب دلولا سلفي مث عيبملا ذخأي وأ «بيعب ةعلسلا درت مث
 .بألا ىلع عوجرلا لوألا كلاملل ْنأ روصلا عيمج يف ىرقألاف

 كردتسملا] 5/*١١[

 نهرلاك قح هب قلعتي مل ام ءاش ام هدلو لام نم كلمتي نأ بألل /ة96+
 .سلفلاو

 يف عوجرلا زوجي انلقو «ةحكانملاو ةنيادملاك ؛'"”ةبغر هب قلعت نإو

 1١١/4[ كردتسملا] .رظن "”كيلمتلا ىفف :ةبهلا

 دلولا ناك اذإ اميس ال «ملسملا هدلو لام كلمت رفاكلا بألل سيل /ةلهه]
 رفكلا لاح يف اهايإ هبهو ناك اذإ هتيطع يف عجري ْنأ هل سيلو «ملسأف اًرفاك

 .دلولا ملسأف

 ١١/4 ١١4[ كردتسملا] .رظن هيفف :دلولا مالسإ لاح يف هبهو اذإ امأف

 لاملا ةلزنمب نوكي نأ بألا ىلع نبالا نيد ةاكز يف هبشألا #5960 ]

 بوجو بألا نيد عنمي لهو .كلذ يف جرخ ام هيف جرخيف لاضلاك ''”يواتلا
 الأ هجوتي ؟هقتعيل دبعلا هؤارشو ةيلاملا ةرافكلاو رطفلا ةقدصو جحلاو ةاكزلا

 هل اًريخ نوكي دق هءافو نأل عنمي نأ هجوتيو .هطاقسإ ىلع هتردقل كلذ عنمي

 ١١5/4[ كردتسملا] .هدلولو

 .هلام يف نبالا ةبغر :يأ (؟) .بألا لام )١(
 ْ .هتبغر هب تقلعت يذلا هنبا لامل بألا كلمت :يأ ()
 ىلع هتيشاح يف :يقفلا دماح دمحم خيشلا .هيف لمأ ال يذلا كلاهلا :يواتلا لاملا (5)

 .(791) تارايتخالا



 ل ل ا ت3 ا 55 8 ٍفَقَولا ُباَتِك

 ةحابإ يضتقي 2'”كيبأل كلامو تنأ» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق /5939]

 ىيِقَت الإ ُكِيَمَأ ةآ نإ ّبَرط :2 ىسوم لوق ريظن وهو هلام ةحابإك هسفن
 ةمدخ دلولا ىلع بجي هنأو «همادختسا زاوج يضتقي وهو [؟0 :ةدئاملا] < ضو

 . هيبأ

 نكل «هب هعافتنا توفي اميف كلذ وحنو رفسلاو داهجلا نم هعنم :هيوقيو
 .ناوبألا هيف كرتشي اذه

 .اهيف ناكرتشيف ندبلا ةعفنم امأو «لاملاب بألا ٌّصخ :لاقي نأ لمتحيف

 ١١4/4 -١١6[ كردتسملا]

 ناكرتشيف ةدئاف عم هسفنل هدلو رجؤي نأ زارج بهذملا سايق /59159]

 ١١8/4[ كردتسملا] .اهيف

 1١6/4[ كردتسملا] .سبحلاب امّيس :'"”ىذألا لجأل هتيلهأ يف حدقي مودك

 هه ه

 (؟ةيطعب هئانبأ دحأ ٌصخ نميف مكحلا ام)

 َّدَحَأ ْتَصَّصخَم .ءاَفِشَأ ُرْيَع ٌداَلؤأ اَهَل ِةَأَرْما نَع :هلك َلِيْسَو 213]
 عل ع5 دوف 22 را اق لمد 2 عا دعما 2 هّ ج6 لمع كا
 ُةَروُكْذَمْلا ْتيقْوُت مث ءويوخإ ِةّيِقَب َنوُد اَهِكْلِم نِم ٍةَّصِحب ِهْيَلَع ْتَقَّدَصَتَو ٍداَلْوَأْل

 1 ه1 مد ص 80 2 < سك ردعأكل . 0سدعأكا هع 2 آم
 ل أ ةقدّصلا حصت لّهف هب ٍقَدَصَتِملا ٍناكَملاب م َيِهَو

 ص

 ِبَهْذَم نِم ٍروُهْشَمْلا يف ُهَبِهْلا تّلطَب :ْتَناَم ىَّتَح اًهْضِْفَي ْمَل اذِإ :َباَجَأَ

 .ةعبرألا ِةّمِيَألا
 25 0 ا ع مما 6 2 هس هعمل هه عم عم كي شهقك .رس
 لب ؛هل ٌبوُهْؤَمْلا هب ٌصَتْحَي نأ حيِحّصلا ىلَع ْرْجَي مل :هاّيِإ ُهْبَضَبَقَأ نإَو

 ةنييكتفا نقلا . هتَوخِإ َنْيَبَو هني اكرتشم نوكَي

 نر نر اعز

 .هجام نبا حيحص يف ينايلألا هحّحصو :(5407) دمحأو :(57941) هجام نبا هاور )١(
 .كلذ دصقتيو نبالا يذؤُي ناك اذإ امهدحأ وأ نيدلاولا نم ةيلهألا عزتتف )0020



 هنأكك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت م
 1 7 بي سس ١ 84 هداه

 (؟ةثرولل لقتنت ةبهلا له)
 ٍهِدَلَو ىَلَع عُيَرلاَو ٍفضنلاب اَهْنِم َقَّدَصَت ُهنَأَو ءلُجَرِل ٍراَ نع :َلِيْسَو و

 2 ور ةايدوو 22 ه5 م2 كل شع 5202-6 0
 َكِلَذ َدْعَب ّْمُث ههيَقيِقَم هيخأ ىَلَع هب َقَّدَصَت ميرا َوُهَو - يِتاَبْلاَو ."')وبْلُصِل
 د ف رم علل 5 َ 00 هو 212 ا 06 ووكر فاو
 قّدَصَت قدَصَتملا نإ مث «عبرلاو يفضصضنلاب ِهْيلَع قدَصت ناك يذلا هَذْلَو ىفوت

 ؟ال ْمأ هب َقَّدَصَت اَم َلظْبَيَو ةريخألا ُهَقَدَّصلا ٌحِصَت لَهَف ههتَْبا ىَلَع ٍراَّدلا عيمَجب 1 .ّ 3 ع 26 25 5 2ع 2 >2 28 4 كل * 7

 ةَماَكَملا ُهَنْبا َكّلَمَو اًضوُبْفَم اًكيِلْمَت َعْبُرلا هّتْخَأ َكَّلَم دق َناَك اَذِإ :َباَجَأَك

 هلق نأ ِكِلَمْلل َسْيلَو ءِتْنِبْلا ىلإ ال ءاَمِتَتَرَو ىلإ ُلِقََْي ٍتخألا ُكلِمَ :ٍعاَْرأ
 ةكيلشلا . هتتبا ىَلِإ

 اهدلاَو تَقْلَعَو ءْتَناَم َّمُث اكلم هتْنِب َكَّلَم ٍلُجَر نمت :َلِيْسَو 7ة133]

 ؟ال مأ هينيل ُهبتك اَميِف َعِجْرَي ْنَأ ٍلْجَرلِل ُروُجي لوف ءاَعَدَلَوَو
 اَمِتَتَرَو ىَلِ َلَقَتْلا :ْتَناَمَو اًضوُبْقَم اّماَن اكلم ُتْنِْلا ُهْتَكَلَم ام :َباَجَأَ

 .اَمُهُرْيَغ ٌثِراَو اَهَل نكي ْمَل اذِإ اَهنْباِل يِقاَبْلاَو ءُنسُدّسلا اَهيأِلَق

 [..1/511 2 .ٍقاَمالب اَهكْلَم اَمِيِف ِتْنبْلا ِتْوَم َدَْب ٌعوُجُيلا ُهَل َسِيَلَو
00 

 (؟ةبهلا يف عوجرلا زوجي ىتم)

 ىَلَع ٌهَبهْلا َنوُكَت ْنأ الإ ءِِلاَوْلا َرْيَغ ِهيَبِح يِف َعِجْرَي ْنأ ٍبِماَوِل َسْيَل 255:37 ]
 ٍبِهاَوْلِلَف :ْلصْحَي ْمَلَو ٍضَرِع لجأ تناك اَدِإَك ءاَقْرُع وأ اَظْفَل ٍةَضَواَعُمْلا ٍةَهِج

 81 .اًهيف ٌعوُجرلا

 اَهَل َبَنْكَو ءاَهَحَلاَصَف َحْلُصلا اَهَلأَسَو ُهَتَجْوَر َقّلَط ٍلُجَر نع :َلِيْسَو ة'ته]
 ُحوُجيلا اَهَل لهَك ءاَهَقْلط م ُهئبعَوَك هَدِحاَوْلا َرايَدلا ينبع :اَهَّل َلاَقَف يراني
 ؟ِهِذَه ُلاَحْلاَو ٍةَبِهْلا يِف

 .هدلول رادلا عابرأ ةثالثب قدصت :يأ )١(



 عمم ٍفَقَولا ٌباَتِك
 صل 51814 7777771 0 7 777 7بلس

 ةَبهْلا اَهَلَأَس ُهَّنِإَف ؛ِهِذَه ُلاَحْلاَو 00 اَميِف َّمِجْرَت ْنَأ اَهَل ْمَعَن : : َباَجَأَف

 ل اَِلاَوُسي اَهَلاَم َذْخَأَي ْنَأ اًهسْفَت "”تّلظَت ْمَل َيِهَو ءَكِلُذ َعَم اَهَقَّلَطَو

0/1 4] 

 يهيخأ ُبهأ ان :ِةَبهْلا َدْنِع [اهتخأل ٌةبهاولا :يأ] ْتَلاَك دك تّناَك اذ فنننلا
 ينيبه ا. :اهذخأ اهل َتَناق وأ ةَبْرْعْلا ٍداَلب يِف َيِهَو ان اَنَأ ْن َواَعَتَتَو يِروُمُأ ىَلَع يئن

 وأ ءاَهْمَبَمْوَأ َمُث هِقَبْرُعْلا ٍداَلِب يِف يِنيِمِدُحَتِل اّلِإ كبَمْوَأ اَم :ْتَلاَق ءَتاَريِمْلا اَّذَه

 اَهَل ُلُصْحَت ٍةَعَفْنَم ٍلْجَأل اَهْنَبَعَو ٌتْيَحِب ءَكِلَد ُهّبَشُي ام ٍقاَمَثاِلا نِم اَمُهَْيَب ىَرَج
 [148/01] ١ .اًهيِف َمجْرَتَو َهَبهْلا َحَسْفَت ْنَأ اَهَلَك ٌنْضَرَعْلا اَهَل ْلْصْحَي ْمَل اَذِإَف :اَهّْنِ

 ُنَح وب ْنّلَعَتَي ْمَلَو اَئْيَش ِهِدَلَوِل َبَمَو دك [بألا :يأ] َناَك اَدِإ 510]

 ْنَأ ُهَلَف :َكِلَذ ٍلْجَأِل ُهوُجَّوَز وأ ٌّنْيَم ِهْيَلَع ْتَراَص دك َنوُكَي ْنأ لْثِم ِ؛ِرْيَغْلا

 ةرك نضللا : . َكِلَذ يف ّعِحْرَي

  :ُهكْلِم ")اَهّنَأ ىعّداف ءاَهيِف فَّرَصَت ّمُن َهَبِم نبال َبَهَو نم /999]

 ١1١١[ /4 كردتسملا] .هءاشنإ كلمي ال اًرارقإ رقأ هنأل ؛عوجرلا كلذ

62 

 يدْهَمْلِل ىَدْهَآَف ٍدْيَص َبْلَع يدهَأ نَمِل لق)
 (؟ةييهنا هذه فأي نأ اًضَِ

 هَل لَه ءاَضَوِع يدْفُمْلل ىدهأق ِدْيَص َبْلَك يي نَمِل لع :َنْيْسَو مق095]
 هَيدَهْلا ِهِذَه ُلكأ

 ءاَضَرِع َذُخْأَي ْنَأ ِِيّيِن نِم نُكَي ْمْلَو َمَّلَعُمْلا َبْلُكْلا ىطغأ اّذِإ :باَجْأَ

 ُهاَطعَأ ِهْيَلِإ ىَدْهُمْلا َّنإ َّمُث ِهْيَلِإ ىَدْهُمْلِل اًماَرْكِإ لب ؛َتاَوَنلا ِةيِدَهْلاِب ّدصَق اَلَو
 1/1 .َّنِمأَب اَلَف : اًكيَس

© 2 

- 

 .ىنعملا ميقتسيل ؟(ٌبطَت) :باوصلا لعل )١(

 )584/9١(. ىواتفلا عومجم نم بيوصتلاو «(هنأ) :لصألا يف (؟)



 هدر مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ل
 تت 77 تخش دا-تلسا 4619

 وُحَي ال اَم ُهَعَم َلَقْفَيِل ِرْمَآ ّيِلَوِل َةّيِرَه ىدْهَأ نم مكح)

 ُهْنَع ُهَمْلُظ َفكَيِل ةّيِرَه ُهَل ىدفأ نم مكحو

 (ةعافشلا يف ةيدهلا مكحو ءَبِحاَوْلا ُهَقَح ُهَيِطْعُيِل وأ
 ُروُجَي ال اَم ُهَعَم َلَعْفَيِل رثأ َيِلَوِل َةَّيِرَم ىَدْهَأ نَم َّنِإ :ُءاَمَلْعْلا َلاَق مةل#

 ا :دتلا ئتفتلا# يرؤتلا ىلع اماوع ناك
 يضازنا َّنَمْل» :للي ْيِبَّنلا اَهيِف َلاَق يِّلا و قا نم ِهِذَعَو

 ُرَجَحْلا َوُه :ِةَمّللا يِف ُليِطْرِبْلاَو «ُليِطْرِبْلا ىّمَسُت ُةَوْشّرلاَو ."”يِضَتْرُمْلاَو
 .ُهاَف ٌليِطَتْسُمْلا

 تَناَك :َبِجاَوْلا ُهّقَح ُهَيِطْعْيِل وأ ُهْنَع ُهَمْلَظ ٌتْكيِل ةّيِدَه ُهَل ىَدْهَأ اد امَأَ

 لكك بنل َناَك اَمَك هِيَ اَهَعَقْدي "5 عِفاَدلِل ٌَراَجَو ءلجألا نكع اما هئدّلا و هزم

 للا َلوُسَر اي :ليِق هارت اَهُطبَأتي اهب ُجُرْخََ َةّيِطَعْلا مُهَدَحأ يطغأل يئإ» :ُلوُقَ
 . "؟«لخبلا يل هلل ىأتَ 0 لإ 0 » :َلاَق 0

 ُهْنَع َعَقْرَيِل رْثأ ّيِلَو َدْنِع ٍلُجَرِل َعَفْشَي دي نأ لف :ِةَعاَمَّشلا يف ُةّيِدَهْلا اّمَأَو

 رلقلا يبخل را ا ٌةَياَلو ُهَيَلَوُي وأ هّمَح ِهْيَلِإ َلُصَوُي وأ ةَملظَم

 ٍلْعِف ىَلَع هَ ٌةَناَعِإ اَهيِف يتلا ماقتل ولج رحنا .- َكِلَذِل ٌقِحَتْسُم َّوُهَو - ِةَلِتاَقُمْلا

 ىوؤنلل ٌروُجَيَو يهل ُلوُبَق اَهيِف ُروُجي اَل اًضِيأ ِهِذَهَ : : رحم ُكْرَت وأ ٍبِجاَو

 َوُه اَذَه ُهْنَع ملُظلا عْفَد وأ دنع لغأ ىلزاوب لضَوَحي ام كلت يف ندي ذأ

 1 .رباكألا ٍةَمِئَأْلاَو ٍفَلَّسلا نَع ُكوُقَْمْلا
 كِْيَلَع ُبِجَي :ُةَعاَمّشلا اهب ُلَبقُت يلا ُةَجاَحْلا ُهَل يِذَّلا عِفاَّشلا اَذَهِل ُلاَقُيَو

 اًَذَه كَل نُكَي ْمَل وّلَو ءْمِهِيماَعَو َنيِمِلْسُمْلا ِةَمِئَِلَو هِلوُسَرَو هلل اًحِصاَن َنوُكَت ْنَأ

 ؟ُلاَمْلاَو ُهاَجْلا اَذَه كَل َناَك اَذِإ تفْيَكَف ءُلاَمْلاَو ُهاَجْلا

 لاق .(4077) دمحأ ,(7711) هجام نباو )5*١177(, يذمرتلاو )768٠0(: داود وبأ هاور )١(

 .حيحص نسح ثيدح اذه :يذمرتلا

 )١١١77(. دمحأ هاور (؟)



 < هب | ِمَقَولا بانك ِفَقَّولا تانك

 ةَياَلوْلا ٌقِحَتْسَي نَم ُهَل ُنّيَبْتَف هولا ومشكلا تمت ََصْنَت ْنَأ كْيَلَع َتْنأَ

 َكِلَذ لْثِم ٍلْعِفِب َنيِمِلْسُمْلِل ٌحَصْنَتَو ءَكِلَذ ُنِحَتْسَي ال نَمَو َءاطَعْلاَو امال

 ٌقْحيتْسُمْلا اذه ْعَمْنَتَو هَيَعاَط مظْعَأ ني اَذَه َّنِإَ ؛ِهِيَعاطِب ِهِلوُسَرِلَو هلل ُحَصْنَتَو

 دو ا ماك ل مح

 ٍةّيِعْرَّشلا ٍةَفايَّضلا نت اًدِئاَز اَرْدَق َلكُأ اًدَِ : مالكلا ع ءومسملا لجرلا اك

 هلوُبَقَك اَلِإَو َدِئاَزلا َرْدَقْلا لُكْأَي ال وأ ءَكِلَذ لِْمِب َمِعْظُمْلا َِفاَكُي ْنَأ ُهَل 0

 َةَداَهَّشلا ىّنَأ اًذِإ عِفاّشلاَو ٍدِماَّشلا سْنِج نِم َرْهَو «َةّيِدَهْلِل هِلوُبَك لْئم َةَدئاَزلا ةَناَيّضلا

 [1 14011 .ِداَسَمْلا ِباَبْسَأ نِم اذه َّنِإَ «لْعُج وأ ٍةَكاَيِضِل ٍةَعاَفَشلاِ َماَقَو

 ه5

 (توملا ضرم يف ةبهلا مكح)
 نأ ٍتْوَمْلا ٍضَرَم يف ُهَل َسِيَلَك :وِ اَمِل ٌقِرْعَتْسُم ُنْيَد ِهْيَلَع ناك اَذِإ /ة194]
 َسْيَل لب ِ؛ِءاَمَرْغْلا ِةَراَجِإب اّلِإ ِنْيَد نم ءاَرِْإ اَلَو َةاَباَحُم ال «ةّبهب حربي 0
 ىَضَق هَكَي ينل نأ امك :ءَقيِوِلْسُمْلا ٍقاَمَتاِي اَذَهَو ءِنْيَدلا 2 0

 .ٍةعَبرألا ِةَمِيَأْلا ٍقاَقَتاِ ِةَيِصَوْلاَك ِتْوَمْلا ٍضَرَم يف ٌعْرْبَتلاَو ةّبِص ةّيِصَوْلا َّلْبَ ٍنْيَدلاِ

 [5197؟ /"1]

 ةذالذأ هَمشاَقَت و اَيْنَدلا نِم اَنْيَش َفّلَح ٍلْجَر نمت :4 مك َلْيْسَو !؟1؟5]

 َتْلُث يجي اَنْيَش ْمهُمَأ َعَم دالزألا َدَجَو ليلك َدْعَبَو و اََتمكَو ابك مُهمَأ اع
 ٌتْبَّلَط اًضيرم 0 َناك اّمَل :ْتَلاَقَق ؟ُلاَمْلا اَذَه كل َنْيَأ نِم :اوُناَقَك «َِئاَروْلا

 انوُبَأ كاَطْعَأ اَم :اوُناَقَو ْمهّمُأ نِم َلاَمْلا اوُدَحَأَك ِهِلاَم َتْنُت يِناَطْعَأَت اَنْيَس ُهْنِ

 ؟اَهْيَلِإ ٍلاَمْلا 00 0ع

 الإ ذُقْنَي ال ُهنِإَ ِْئاَرُوِل ٍتْوَمْلا ٍضَرَم يِف ُضيِرَمْلا ىطغأ ام :َباَجَأَت
 َكِلُذ َّريِجُي ْنَأ اَّلِإ ههِلاَم ِرِئاَسَك َوُهَن ِهِتَأَرْنال ٌضيِرَمْلا ُءاَطْعَأ اَمَك هِةَنَرَوْلا ِةَراَجِإِب

 كثروا يّقاَب



 0 مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 5ع

 ىَلَع َنوُرَبَجي ال ْنِكَل اا َكِلَذ اوُزيِجيَو يل اوُرِقُي نأ ٍداَلْوَأْلِل يبني يو

 04/911 . '"”ثراَول َةَّبِصَو ال» :هلكي ْيبَنلا َلاَق ِءَِكرَتلا ٌعيِمَج مج متم لب ؟ َكِلُذ

 توملا "”بلقلا ىلع بلغي يذلا فوخملا ضرملا ىنعم ا ةةصل

 «ةمالسلل اًيواسم الو اًبلاغ هيف كالهلا سيلو .ةفوخملا ضارمألا نم ضاخملا

 .هدلع هثودح زوجيو هيلإ فاضيف توملل اًحلاص اًينم نوكي نأ ضرغلا امنإو

 .هنم توملا ردني امب ةربع الف ءهنم توملا رثكي ام :لاقي ام برقأو

 1١6/4 ١1١15[ كردتسملا] .ةمالسلا نم رثكأ هنم توملا نوكي نأ بجي الو

 عم اهيف فرصتيو ةبهلا ”ضبقي هل بوهوملا نأ :يضاقلا ركذ ةةة9]

 .فيعض اذهو .ةزاجإلا ىلع ةفوقوم اهنوك
 يح وعل هل :بوهوجلا ىلإ تومرشلا بلشت نأ يعفي يذلاو

 1١57/4[ كردتسملا] , *ءاش

 داز امب عربت هنأب هومهتا اذإ ضيرملا ىلع اورجحي نأ ةثرولا كلمي قنصل

 نوفاخي وأ «كلذ بسحي الو «يباحيو ' قدصتيو بهي نأ لثم ؛ثلثلا ىلع

 .كلذ وحنو «هتيطع عنتمت ناسنإل لاملا ضعب يطعي نأ

 ىلع طايتحالا اودارأو ءبراضم وأ كيرش وأ ليكو ديب لاملا ناك ول كلذك

 .اًضيأ كلذ نوكلمي مهنأ رهظألاف : مهل ىرخأ ادي هعم اولعجي نأب « هديب ام

 .نيحلاصلا ةرربلا ءانبألاب قئاللا اذهو ءاهيلإ اًناسحإو ءاهب ارب )١(
 .(؟5١509/1) هجام نباو ء(7551) يئاسنلاو ة 6 ضان يذمرتلاو 9(2؟١/41) دواد وبأ هاور (؟)

 .نسح ثيدح وه :يذمرتلا لاق )١7777(. دمحأو

 «مادختسالا يف داتعملا وه هنأل ؛نظلا :ةرابعلا باوص لعلو ءرداصملا عيمج يف اذكه ()
 .بلقلاب ال نظلاب ةربعلاف . .نظلا يف ىواستي وأ :اهدعب هلوقلو

 .(7175) تارايتخالا نم بيوصتلاو «يفنلاب (ضبقي ال) :لصألا يف (5)
 .(71/9) تارايتخالا نم بيوصتلاو ء(ءاش ثيح ةلعل بهذي مل) :لصألا يف (5)

 تارايتخالا يف ةدوجوم تسيلو «راركت يهو ء(بهيو) :قدصتيو :هلوق دعب لصألا يف قفز

073/90 



 ل# هو ٍفَقَولا ُباّتِك
 هدفا

 .ةكرتلاو يناجلا دبعلاك ريغلا قح اهب قلعت نيع لك يف لاقي اذكهو
 ١١1/5[ كردتسملا]

 ةيصولا ةثرولا زاجأف ثلثلا ىلع دئازب يبنجأل وأ ثراول ىصوأ ول م519]
 .عازن الب ةزاجإلا تحص :يصوملا توم دعب

 54//1١7[ كردتسملا] .توملا ضرم ىف هلبق كلذكو

 :رثكأ تنابف ءافلأ هتميق تنئتظ :لاقو ةيصولا ثراولا زاجأ نإ 7:14

 [1117/4 كردتسملا] .ةيصولا لصأ تدرأ :لاقو ءزاجأ ول اذكو ءلبُق

 .يصوملا توم دعب الإ مهدر الو مهتزاجإ حصت ال م ةةه1]
 .هضرم يف توملا لبق مهتزاجإ حصت : هنعو

 هجرخف «ةعفشلا نع وفعلاب ههّبش دمحأ مامإلا :ةعبارلا ةدعاقلا يف لاق

 ردلا ىقت خيشلاو «ةياعرلا» بحاص اهراتخاو «نيتياور ىلع هحرش يف دجملا

 1١7/4[ كردتسملا]

 با ٍلاَم نم َفّلَمَتَي "”[نأ] ٍبَأْلِل سيل ُهّنَأ :ٍبَمْذَمْلا ُنماَيِق 85145]
 قل نيا هن َ دفعا دف ويقوم هنا ؛ٌةكِرَت ُفْلُحَي ام بألا ٍتْوَم ٍضَرَم

8 

 -١18[ ١١ا//54 كردتسملا] .ِنِباْلا ٍتْوَم ٍضَرَم يف قللمَت ول امك َوُهَف ءِهكَلَمَتِل

2 255 

 (ِقْنِعْلا نِم ُلَضَفَآ جاَتْحُمْلا مِحّرلا يِذ ُةَلِص)
 نفاع َتبَك امك ؛قنِمْلا نم ُلَضمأ جاَمْحُمْلا مِحَرلا يف ُهَنِس [45]

 َكِلَد تَجَكَذَق ءاَهَن ٌةَيِراَج ْتَقَتْحَأ هلي َيِبّنلا ّجْوَر َنوُمْيَم نأ "”(حيحّصلا»

 . كل اَرْيَخ َناَك كَلاَوْحَأ اًهتْيَطْعَأ ول» :َلاَقَك لكي ينل

 ُدالؤأْلا فْيَكَف ءقْبِعْلا ىَلَع ٍلاَحْلا ءاَطغِإ َلَّضَن دم لك ْنِبَّنلا َناَك اًذِإَ

 (198/91) ؟َنوُجاَتْحُمْلا

 )١( فاصنإلا نم بيوصتلاو «ءلصألا يف تسيل )157/97(.

  (0ملسمو ة 6 لف يراخبلا )449(.



 ٠ رت رالسإلا قير لئاضم ةقتا يواصل بت #ل

 اشم

 نال هم بت زعل
 ىَماَتَي ىَلِإ ُلاَمْلا اَذَه ْعَفْدُي :َلاَق نّمَع :- ىَلاَعَت هللا ُهَمِحَر - َلْيُس 645

 م ل 03 و5 07 هو.س وو هه ل 2-2 00007 ع

 ؟ُةْيِصَو وأ ٌراَرْقإ اذَهَأ فرعي ْملَو ءهِتْوَم ضَرَم يِف ٍنالف

 ليف + ةئِطَو نأ رار وا ره لَه : ُهَداَرُم ُنيبَت ةئيِرَق َكاَنُه

 ؛لَمْجُم ِظْفَلِب هكْلِم نَع ْلَرُي ْمَل :هب ُهَل اًموُكْحَم َناَك اَمَك :ف :ْفَرْعُي ْمَل نِإَو

 عموم 81 . 0

 ُةَبَطاَحُمْلا تَمهف اّذِإ اَمُك ءَكِلَد ىَلَع ُلْدَي ِْفَل امل لكي لا ُدِقَعْتَت دعت فاد |
 زل يلع اركز ايف ذَا يف يمول [مكح] ٌلوُبَ وبق ىقبيو يِصوُعْلا ني 0 و . 8 0 20#

 رو ِعِراَّشلا ٍنْذِإ وأ اًهيِف ِفّرَصَتلا يف ِهِنْذِإ ىَلَعَو 059 وأ اًظْمَل ُهَل ىَصوُمْلا

 ةراجل نسل . هند الب هكاَكِف يف ريسألا ٍلاَم ٌفْرَص

 .ةيبلا دفع ب مي ال : يِْرْغلا بقل نوب كيلنثلا رم كاهل
 قات َعَم ' ءُضَبْفُتَو ٍرِهاَظلا يِف ُبَموُت ٌْتْيَحِب ؛ٍةئجلت َهَبِه تاك ْنِإ َكِيَّذَكَو

 يلا ٍلَيِحْلا نم َكِلَّذ وحَنَو ءَءاَش اذ نم هِي نأ ىَلَع هَل ٍبوُمْوَمْلاَو ِتِجاَوْلا

 تناك :َكِلَّذَك ٌرمألا َناَك اَدِإَف ءْمُهَقوُقُح وُقُح ِمِيِرَعْلا وأ ِثراَوْلا عْنَم ىَلِإ اًقيِرَط َلَعَجُت

 يفشل . ُةَلِطاَب دبع اًضِيَأ

 هر هو 15250 .هداوع مج 2ث مآ < عم هك أي
 ٍَيِصَو اَلَو قّرَجَنَم ةّيطعب ود 1 طر سيرت ةرذن ل دس

 باتكلا قسنم :هيلع هّبن دقو ءهب الإ ميقتسي ال ىنعملاو «ءلصألا يف سيل نيتفوقعملا نيب ام )١(

 .ءارهزلا نب ةماسأ ةلماشلا ةعوسوملل



 تأ | شي 7 سي اًياَصَوْلا ٌباَتِك

 نوُدب ُهيفْنَت ْرْجَي ْمَل َكِلَد َلَعك اَذإَو هيمو يف ِءْيَسِب ُهَل ٌرِقُي ْنأ لَو ءِتْوَمْلا َدْعَب
 00 0 ٍقاَمّئاب ُهَلُك اّذَهَو ولا هيَ ةَراَجإ

 نب ُريَبْرْلا ىّصَو اَمك ةَرِئاَج َنوُئِرَي اَل َنيِذَّلا ِدَلَوْلا دَلَول َةّيِصَولا َّنِإ ”ةدده]

 .ٍرْيَبرلا ِنْب هللا ِدْبَع ِدَلَول ماّوَعْلا
 مس : '''موُدْعَمْلاِ موُدْعَمْلِل ٌحِصَن ولا

 ٍضَرَم الو هتيم َتيِصَو يِف ضْعَب َنوُد ِهِداَلْوَأ ٌضْعَب ٌصْخَي ْنَأ ُروُجَي بد 56

 مُهَضْعَب ّصْخَي ْن ْنَأ ِءاَمَلُمْل يَلْوَف حَصَأ ىَلَع ُهَل ُروُجَي اَلَو ِءاَمَلُعْلا ٍقاَمّناب ِهْوَم

 َرَمَأ اَمَك ءَلْضَمْلا ٌدْرَيَو ,ْفتتي كينت ذأ لَ لب هاش كم يف ةلا

 ُدَهْشَأ اَل يّنإ» :َلاَقَو ُهَدَرَف هُهَدكْرَأ» :ُهَل َلاَق ُتْيَح ٍديِعَس نب َرِشَب لك قيَنلا

 ."”«يِرْيَغ اَذَه ىَلَع دهْشَأ» :ِديِدْهَنلا ٍليِبَس ىَلَع ُهَل َلاَقَو .«ِرْوَج ىَلَع

 يِف َكِلَذ ّدْرَي ْنَأ ِهْيَلَع لب «لضقلا غاي ذأ لصف يذلا دلولل زري الو

 .ِءاَمَلُعْلا يَلَْق ٌمَصَأ يف ههِتْوَم َدْعَبَو ٍرِئاَجْلا مِلاَطلا ٍةاَيَح

 50/11 81٠١|

 هَل ْمُكْحُي ْمَل : انج وأ ؛ ةَياَِح ٍنوُنَم وأ ّيِبَص ىَلَع ٍعّدُم ىعْدا ول مة15: |

 اَهَّلَو ( ٍنيِمَيِب الإ ُلوَقَي ال َلِقاَعْلا ُغِلاَبْلا َناَك نإو :نوُدصَمْلاَو ُيئبَّصلا فِلْحَي اَلَو

 َتِيَكَف ِءاَمَلْعْلا يَلْوَق ا اًميِف اَذَه ِءُرِئاَظَن

 ُهَل ىَصوُمْلا فيِلْحَت ُءاَمَلُعْلا رْكْذَي ْمَل يتلا ِةيِصَوْلاِب

 َلُمَي ْمَلَو ءاّيح َدِلو اَذِإ ايتو ءاململا ٍقاَقَتاِب ِلْمَحْلِل ْنوُكَت ُةَيِصَوْلاَو

 1/1 . تلي اَلَو ِهِعولُب نيج ىلإ ُرخْوُم ان : ملم
 مسا . ِثراَوْلِل َوْهَك ٍةكرَتلا ِثْلُث ىَلَع َداَر اَم م5191 ]

 امي اهل ىصوأ :يأ ؛مودعمب هتاجوز ىدحإ نم ةأرملا هذه لمحت نمل ىصوأ ول :هلاثم )١(
 ضرألا هذه نم جرخي

 .(1 ١95 ملسم هاور (0)



 ُهْدَأَو مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ل

 م11 .ِهِلاَم نِم ِءْيَسِب َعَرَبَتي ال ميتيلا ُدَلولا 7

 ٍلاَح يِف ىَصْوَأَو «َيْفْوُت ٍلُجَر نع : - ىَلاَعَت هللا ُهَمْحَر - َلِيْسَو [5155]

 «مالشإلا يح ُهْنَع 2 هع مفي نعل هلك هلك ُهْنَمَك ىطْعُيَو ْنِناَلُقْلا ُهْسَرَك َعاَبُي ْنَأ ِهِضَرَم
 اًذَهِب ٌجْحَيِل اًيبَنْجَأ اًناَسْنِإ ٌرِجأَتْسَي ْنَأ ُمِكاَحْلا َداَرَأَك ءمَهْرِد ٍةَئاِمِعْسِتِب ُتَعيِبَو

 ؟َكِلَذ ُروُجَي لَهَك «ةئامعترأب جُحَأ نأ :َلاَقَ ُهرْيَغ ٌلُجَر َءاَجَف ءِراَدْقِوْلا
 نِإَو ءديلُث نبي ُجَرُي َناك ْنِإ هب ىَصْوَأ ام عيوج ُجاَرْشإ بجي لب :تاَحآق وءمدمع مه 2س ؟

 ْنَأ اَّلِإ ءِثْلُثلا ىَلَع َداَر اَم جاَرْخِإ ِةَتَرَوْلا ىَلَع 0 هيلُث نم ُحَرْحُي ال َناَك

 [م1 1 ."”[وي اّلإ] مالْسإلا ُةَُح لْصْحَي ال ُتْيَحِب ههْيَلَع اًبِجاَو َنوُكَي

 :ةئامعبرأب جحأ انأ :لجر لاقف «فلأب هنع جحُي نأ ىصوأ اذإ كانمللا

 .هثلث نم جرخ نإ هب ىصوأ ام عيمج جارخإ بجو

 نأ الإ «ثلثلا ىلع دئازلا جارخإ ةثرولا ىلع بجي مل :جرخي مل نإو

 ١٠١[ /؛ كردتسملا] .هب الإ مالسإلا ةجح لصحي ال ثيحب اًبجاو نوكي

 ني اَنْيَش ٌبِوُت ال اَهّنأ ِهِتَْم َدْنِع ُهَمَجْوُر ىَصْوأ ٍلُجَر نع :ليسَد فدع ]

 ؟ىَصْوُأ اًميِف ٌباَصَأ لّهَق .ه هَل يِدْفيَو َنآرقْلا أَرْقَي نَمِل اًيْنُدلا عام

 ِتْيَمْلِل ِهيِدْهُيَو َنآْرُقْلا ْأَرْقَي نَمِل ٍةَرْجَأ ءاَطْعإ َّنِإَف ُهُيِصَو ْذّقَتُت : َباَجَأَ

 يِدْهْيَو ش ُأَرْنَي نميِف ُءاَمَلُعْلا ملكت اَمنِإَو ءِفَلّسلا نم ٍدَحَأ نع ْلَقنُي مل ًةعد
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 .ةوُجُو نآْرقْلا ميِلْعَت ىَلَع ٌةَرْجَأ يطُي نمِيِفَو ِتّيَمْل

 ٍةَمِئَأْلا نم ٍدَحَأ نَع ْلَقْنُي ْمَل اَذَهَق :اَِاَتهَِ ٍةَءاَرِقْلا ىَلَع ُراَجْئَيْساِلا اّمَأَ

 اًهيِف ُنوُكَي الق ءَةَضَواَعُم تناك :ةوخأب تناك اًذِإ َةَءاَرِقْلا َّنِإَف ؛َكِلَّذ يف َنِذَأ اَلَو

 .ُحِلاَصلا لَمَعْلا ِْيَلِإ ّلِصَي اَمَنِإَو «ةْيَش ِتْيَمْلا ىَلِإ ٌلِصَي اَلَو ءٌرْخأ

 امك كردتسملا يف كلذك هتيأر مث ءهب الإ مالكلا متي الو ءلصألا يف سيل نيتفوقعملا نيب ام )١(

 .ةيلاتلا ةرقفلا يف



 تل 459 بيبا تت مي اَياَصَوْلا ٌباَتِك

 يف اوُمَّلَكَت اَمّنِإَ ءٍوَميَأْلا نم ٌدَحأ هب لقي مل والا دّرَجُم ىّلَع ٌراَجْْساِلاَو
 امي ُهْنَع ْقَّدَصَمَتْلَك اًهِجْوَز َعْفَن ْتَداَرَأ ل ءميِلْعّتلا ىَلَع ٍراَجْمِيْسالا

 نِإَو ءاَهب هللا ُهْعَمْنَيَو ِةَمِيَأْلا ٍقاَمَتاِب ِتّيَمْلا ىَلِإ ْلِصَن َةَقَدَّصلا ْنِإَف وب َراَجْنيْسالا ُديِرُت
 لَصح ْمِهت ٍدَءاَرِق نع َكِلَّذب اوُنْعَتْسَيِل ِء ءاََقمْلا ٍنآْرقْلا ءاَرق نم ٍمْوَق ىَلَع َكِلَذِب ْتَّدَصَت

 ا ا .َكِلَذِب َتيَمْلا هلل هللا ٌعَمْنَيَو ٍةَءاَرقْلا ىَلَع ا وُنيِعَأ اَم ِرْدَقِ ٍرْخَأْلا نِم

 رك دلع تلرلاو كلو وياسر لخر رييسم نع نيس كاك
 ؟هاَرَمْشُم َرْذَعَتَك ٍفْقَوْلِل يِذَّلا ُرْكِحْلا ىَرَتْشُيَو ِتْلُثلا نم َجَرْحُي ْنَآ ِهِتاَكَو َلْبَق ىَصْوَأَو

 د ُهاَصْوَأ اَمَك ثلا َعيِمَج جِرْخُي ْنَأ ّيِصَوْلا ىَلَع لَ :ٌباَجَأَق

 اَهاَرَثْشا يِصوُمْلا اَهَنِّيَع يتلا ٍضْرألا ار َنَكْمَأ ْنِإ َمُث ءاَعْيَش ٍةَئَرَوْلِل ٌّعَدَي

 ءاييصوتلا اهب مز ىلا ههجلا ىلع تقر نشل اناكم ىردشا الو :اهتتوو
 َعَنَتْماَق هِيَمَكِب اوُقَّدَصتَو ِدْيَز نم يِباَلُع اوُعيِب :َلاَق | | اميِف ءاَعلُعلا ةَرَكَذ امك

 .هنمَنِب ُقَّدَصَتيَو ِِرْيَغ نم 0 ِهِئاَرِش نم ُناَلُق

 َنِإَف ترا ىضوُبْلا تلثأ وأ ا ل

 . َكِلَذ ين اَمُهَماَقَم ٌموُقَي اَمُهَّلَدَب

 ٍفوَقْوَمْلاَو هل ىَصوملا ِلَدَب َنْيَبَو ٍ؛ٍفوُقْؤَمْلاَو هب ىَصوُمْلا َنْيَب ُقَرَمُيَ

 وأ هّنّيَعَمْلا ُهَدْبَع َنِتْعُي ْنَأ ىَصَو وَّلَو هوِرْيَغِل نُكَي ْمّل د ٍدْيَرِل ىَصَو ول ُهَنِإَف «هْيَلَع

 ا .هَماَقَم ةريغ ْمُقَي ْمَل ُنّيعَمْلا َتاَمَق ِنّيَعُم ٍدْبَع َّقْنِع َرْذَ
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 ل ُهْنَم وأ ٍراَفَع نِم ِهِلاَم نِم َنّيَعُم ٌءْيَس َعاَبُي ْنَأ ىَصْوأ اذإ 71 ها

 رتشي الو عاب الو .هنم ديفتست ِةنّيعم ةهجل ٌسوِبَحَم ٌراَفَع : يأ ؛ركح ىنعم قد

 ةغللا مجعم :رظنُي .ةّيريخلا تاّيعمجلل هتافو دعب اًرْكِح هتاراقع نوكت نأ ٌنالف ىصوأ :لاقُي
 .(ركح) :ةدام «ةرصاعملا ةيبرعلا



 [ةةكيح

 سام ع2
 .ٌراَج : : ٌيِعْرَش ٍِفْقَو يف َكِلَذ ٌفَرَصيَو «ِهِلاَم نِم ُهَرَذَق رَخآ يش دمك ىلإ

 ُهاَطْعَأ اَمَو َّنَرَوْلا َضْرَت ْمَل نِإَو ءجرخأ ِثْلُعلا نم ُحَرْخُي َكِلَذ َناك اّذَِ

 اّلِإ جي ْمَل زاَريم ِرذَك ىَلَع ََكاَيز مُهّْنِم اًدَعأ ىطغأ نإ ِِتْوَم ٍضَرَم يف ٍةئرَوْلِل
 .ِةََرَوْلا ٍةَراَجِإب

 ِناَلْوَن وك :وُمَح ٍضْعَب وأ َِمَح ِرْدقِ اَنْيَعُم اَْيَش ٍناَسْنِإ لُك ىطغأ نإ
 ةيفف

20 

 : وِرْيَغَو د ِبَهْذَم يف ِء املعلل

 .َيِعِفاَّشلا ُبَمْذَم َوُهَو ءَكِلَد ُهَل :اَمُهُدَحَ

 .ةَفيتَح يبأ ُبَهْذَم ْوُهَو ءَكِلَّد ُهَل َسْيَل :يناَنلاَو

 يِف ٍضيِرَمْلا َةّيِطَع َّنِإَف ؛ْمِهِدَحْأ ِثاَريِم ٍبَسَحِب َكِلَذ ُهَل َّنِإ :َليِق اَذَِ

 بألا قاَعئاب َكِلَك لْثِم يف هِتَْم َدْعب ِهْيِصَو ةَلِْنَمِب ٍفوُحَمْلا ٍتْوَمْلا ٍضَرَم

 مع

 هلقع تابث عم دارملاو .هتبوت تحص :('"اًيِحوُم اَحْرج َحِرُج ول مكاةه]
 تنيبأ وأ حبذ نم مكح نأ :هريغو خيشلا ركذو .يلعو رمع ةيصو ةحصل

 ١١9/4[ كردتسملا] .تيمك وهف :طقف اهعطقو اهقرخ ال هؤاعمأ يهو هتوشح

 ىلإ دري «جاتحم هئري ال :ةبارق هلو يبنجأل ىصو نميف برح لقن /519]
 . هتبارق

 ١١94/5[ كردتسملا] .اهثلث هل ىصومللو اهاثلث هل :ةياور انخيش ركذو

 ه8 ©

 (ِهْيَلِإ ىَصوُملا ٌباَب)

 لمحلل ةيصولا حصت /5-]
 )١( ةيعرشلا بادآلا نم بيوصتلاو ء(اًيصوم) :لصألا يف )9/ 19/0(.

 ابلاغ ةايحلا هعم ىقبت ال يذلا وه :يحوملا حرجلاو .



 52 اياَصَْلا بانك

 قحتسا :رهشأ 2""ةعستل هتعضو اذإ اهنأ :قالطلا يف صوصنملا سايقو

 ءاهلزتعا نإ نينس عبرأ نم رثكألو ءأطي ديس وأ جوز تاذ تناك اذإ ةيصولا

 ١١١/4[ كردتسملا] .باوصلا وهو

 نأ لثم ؛هتفص فالخب هيلع فوقوملا وأ هل ىصوملا "”فصو نإ #51 |

 :انههف :رشع "”انثا مهو ةرشعلا وأ ءضيب مهو دوسلا يدالوأ ىلع :لوقي

 .ةفصلا نود فوصوملا ربتعي ْنأ كلذ ملُع اذإ هجوألا

 .دقعلا ةحص ةثرولا عنمي ال ةفصلا يف طلغلا نأ :بهذملا هيضتقي يذلاو

 ١7١/4[ كردتسملا]

 هفْقَوْلا ُمُكُح :ويِنَب ِدَلَو ٍلوُحُد يف ِدَلَوِل ىَصْوَأ اذإ ”[ام ْمُكُحل 85:5 |
 .٠ هِرْيَغَو عوُرْفْلا» يف َهَّلاَ

 َّنآِل ِءِّيِصَوْلا َنوُد ٍفْقَوْلا يف ْمِهِلوُحُد ىَلِإ هثأكك ِنيّدلا ْيِقَ وت حبلا َراَشَأَو
 :ةقوُجوَمْلا اَيلُعْلا ٍةَقَبَطلاب ٌصَنْخَيَق راي ُةيِصَولاَو «دبأتي َتْقَوْلا

 ١١٠١[ /: كردتسملا]

 يجر ٍةَلاَكوب مامي ىَلَع ٌٍّيِصَو نَع : - ىَلاَعَت هللا ُهَمِحَر - َلِْيَس 65*:؟ ]
 َديِز 4 َنَمّثلا لبو ءاَمَرْظْنَي ْنَأ ٍلْبَق نم ٌّيِصَوْلا ليكَو اهعاتفا 0 ماَعْيؤللَو

 ؟ال ْمَأ َةداَيرلا َلَبْقَي ْنَأ ُهَل لّهك ءاقييف

 . ُعِببْلا ّحَص :ُهَل ْثَيِيُر دَكَو لْئِمْلا ِنَمَكب اَهَعاَب ُليكَوْلا َناَك ْنِإ :َباَجَأَت

 . ٌعاَرِن هيف :ُهَلَرث ْمَل نِإَو

 طرق ام ِهْيَلَع ٌعِجْرَيَو ةيِصَوْلا يِف طّرق دّمَ 00 ِنَمَت ٍنوُدب اَهَعاَب نِإَو

 [م1 ا . ٍلْئمْلا َماَمَت ة د اذ َعْبَبْلا ُحَسْفَي وأ «ديف

 .(717/8) تارايتخالا ةيشاح .ةتسل هلعل :نيميثع نبا ةماّلعلا لاق )١(
 .تيثملا باوصلاو «(ينثا) :عوبطملا يف (*) .فقوملا وأ يصوملا ()
 .075/19) فاصنإلا نم تبثملاو «هنودب مالكلا ميقتسي الو «لصألا يف سيل نيتفوقعملا نيب ام (5)



 مساامسس دكا ستسسسافطسططصتللتتتتتتتاْخْْككككككك 8 ناو مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت سا

 ىَلِإ ٌلْجَر َءاَجَف هولا نع َمْوَأَو ِِرْدَمْلا ٍليِلَج ٍلْجَر نع :َلِيَسَو م4 ]
 ءلاَمِي ٍيِصوُمْلا ٍناَلُق هي :ُناَلُف اي :َلاَكَو ءِيِصوُمْلا َةاّيَح يف ِهّيِصَو

 2 قرم : يِصوُمْلا َلاَقَف ءيِصوُمْلِل َكِلَذ ُيِصَوْلا َرَكْذَم ءاَذَكَو اَذَك ُهَدْنِع يِلْف

 ٌيِصَوْلا ىَلَع ُبِحَي وأ ُروُجَي لَهَف ِوَنْيَب الب هطغأَو ُهْفْلَحَف اَنِيَش َحَلَع يِتْوَم َدْعَب

 ؟يعّذُمْلا ِنيِمَي َّعَم َكِلَذ َلْعِف

 تفلح اّذِإ يِعّدُمْلا اَذَه ُهاَعّذا اَم ُميِلْسَت ٌيِصَوْلا ىَلَع ُبجَي ءْمَعَن :َتاَجْأَ

 :ال وأ ِثْلُغلا ني ُجَرْخُي ناك ءاَوَسَو َدّْيلَع

 اَنَه ُنوُكَي امك ءٍلاّوخألا ًاَوْسَأ َناَك ِثْنُثلا نم ُحَرْخُُم ناك اًذِإ ام

 . ءاطغإلا اَذَهِ اًَعْرَبَتَم يِصوُمْلا

 نم لُكَف :ٍفوُصْوَم ٍقَلَظُمِل ىّصَو وأ ءالِْف َلَعَ اَذِإ نّيَُمِل ىَصَو وّلَ
 ءٍلوُمْجَمْلاِب ةّيِصَوْلا ٍزاَوَج يف َنوُعِزاَنُي ال مُهّنِإَف ؛ِةَمُِأْلا ِقاَمّثاِب ٌرئاَج ِنْيَْيِصَوْل

 اَذإ هنأ يِف ٍدَحَأِل ٌةَهْبُش ْعَنَي ال اَذَهِلَو ؛ِلوُهْجَمْلاِب ٍراَرْقإْلا ٍِزاَوُج يف اوُمَراَتتَي ْمَلَو

 ل ا َهَت دق اَمّنإَو هُمِيِلْسَت َبَجَو ِثْلُدلا نِم َجَرح

 ْدلا ّنآل ؛ِلاَمْلا ٍسُأَر ني َكِلذ ُميِلْسَت ُبجَي ُهّلَأ :دب ٌعوظْفَمْلا ُباَوّصاَو
 ُرُمَأْلاَو ءىَعَّدُمْلا ىَلَع نيِمَيْلا در ُهُموُهْفَم مالكا اذه اَذَه َّنِإَف ءاَياَصَوْلا ىَلَع ّمّدَقُم

 م

 ضع كلا .هْيَلَع فلَح ام ميِلْسَتِب

 ا دَقَو «ميتي ٍلاَم ىَلَع ِيِصَو ٍلُجَر نع : َلْيْسَو 55.0 ]

 دئافلا ن ٌيِصَوْلل لِحَي لَهَك «لح ِهْجَو ني ةَدئاَف هيف حبر دَقَو «َنينِس
 ؟ايت

 ٍلاَمْلا يِف لو دَكَو اًريِقَك ِْصَوْلا َناَك ْنِإ ْنِكَل متبل ُهّلُك حْبْرلا :َباَجَأَ
 ِهلَمَع ٍةَرْجَأ ٌقْوَك ْذحْأَي الق « ِهِتَياَمِك وأ هلم ٍةَرْجَأ نم نيم لك لا نأ هلق هلق

 ل11 . اَهْنِم َرَثْكأ ْذُحَأَي ْمَل هتَياَمِك نم َرثْكَأ ٌةَرِجأْلا تناك نِإَو



 كل ع اًياَصَوْلا ٌباَتِك
 ا د حج

 «ٌلِماَح مُهَتَدِلاَوَو ٌلاَمظَأ ٌماَتْيَأ ودي َتْحَت ٌيِصَو نَع : هلاك َلْيْسَو /*

 ؟اَهَاَدَص ْتَّدَحَأ ادِإ َةَدِلاَوْلاَو َلاَمظألا ُمِدْحَي يِذْلآَو َهَقَمَن َلاَمظأْلا يِطْعُي لَهَف

 ؟ٍِلاَمّْلا م َعيِمَج مُهُمِدُْحَي نَمَو مُهُنَدِلاَوَو افلا َلُكأَت نأ زوجي لَهْف

 . ٍلْمَحْلا عضَو َلْبَق ىطغَتك :ُةَجْوّرلا ام :َباَجَأَك

 ْنِإَف :ِةَئَرَوْلا ُرِياَس اّمأَو

 0 ىَماَتيْل

 م اًعيِمَج مُهْرْبُخ ُنوُكَيَو ملا لامي مُهّناَم طلي ذأ نا

 نع هلي شا َلوُسَر اوُنأَس ٌةَباَحّصلا َّنِزَق ؛ ىَماَكَيْلِل ٌةَحَّلْصَم َكِل ناك نا

 َمُهوُطِلاَحُم نإَو ٌديَح 2 خكضإ ْلُق بلا ِنَع َكنوُلَسَيَو :ىَلاَعَت هللا َلَرْنَأَق َكِلَّذ

 .[5؟١ :ةرقبلا] «َحِلَصُمْلا ني ديْفَمْلا ٌمْلْعَي هَل 16 ككوْخِإَ

 رَكذ ُبيِصَن ُهَل َرْخَأ :تْلجُم نِإَو «ماَلَك الك "”تْرَخُأ ْنِإَف :ُلْمَحْلا اَمَأَو 26 م بوك
 و

 ماا . اطاّييحا

 ءلاَمْلا مِهْيَلِإ َعفَد :َدْشّرلا [ىماتيلا :يأ] مُهْنِم ْئِصَوْلا ّسْنآ اذِإ 55.+]

 ريغ ٌرْياَج َكِلَكَو َلاَمْلا مهل ُمُلَسُيَو «ْمِعِدْشْرِي ُرِقُي لب ؛ 0 1 ُجاَتْحَي ا
 ["؟ 1 . ِمكاَحْلا َدْنِع َكِلَّذ ُتاَبثِإ ُهَل ْنِكَل ءِمِكاَحْلا ِنْذِإ

 لب ؛ ٌيِعْرَش 5 دش الإ نئكلا ني ىعتُ ام يضفي ذأ نولي نأ 52

 .ُهَل ٌنِماَض هن :يِعَّذُمْلا نِم ىَوْعَد ٍدّرَجْمِ اَلَو

 ىَلَع ُقِفْنُيَف عْضَوْلا ٍنيِح ىلإ ٍةَكِتلا ُةَمْسِق ث ا

 ال اَمي ٍةَميِقْلا ٍنوُدِب ُهَضَّوَع 7 «ٍلْثِمْلا ٍةَميِقِب اَّلِإ ُضيِوْعَّنلا را

 .ِةََرَوْلا ٌقَح نِم َصَقَن ام َنَمْضَي ْنَأ اّمِإَف -أ

 0 َميِرَعْل َيْفَوُيَو َضيِوْمتلا ّحَسْفَي ْنَأ اًمِإَو - ب



 ُهْنَكك مالسإلا خيش لئاسرو 8واتف بيرقت 2

 روق ا عائزررو و هم عدم عثر
 :لثم ؛ددعتم ٌئِعرْسلا دنتسملاو

 ديف ُهَلُكَو اَمِي ّرَقَأ اَذإ ِهِليِكَو ْلْثِم ؛ِْيَلَع ُهُراَرْقِإ ُلَبْقُي نَم ٍراَرْقِإ وأ - ب
 هو 9 هم 7 - 5 ٌةاَبْأَو ل 00 2و 4# همر
 «ىعدملا َهَعَم فِلَُحَي ٍدهاش لثم ؛ِهراَذ ْداَتْسأَو ريمآلا ناويد كلذ ىِف لخدَيَو

 ا عك 16 2 و 5 5 - و

 1 .َكِلْذ رْيَغَو ُهَظَخ هنأ ملْعَي يِذلا ِتّيَملا طَخ لْثَِو

 ُهَلَو وِوْحَنَو رَتْفَد يِف '"”ِساّئلِل ِهْيَلَع اَم ُبْتْكَي نَمِم ُتْيَمْلا َناَك اَذِإ /5؟.ه]

 يِذَّلا ٍباَتِكْلا ىَلِإ "َكِلَذ يِف ٌعَجْرُي ُهْنِإَف :هوُخَتَو ِهْيَلَع اَم ِهِنْذِِب ٌبْتْكَي ٌبِتاَك
 .هليكو طخ وأ هطخب

 ِةَلْزْنَمب َناَك :ِءاَفَّوْلا ةَماَلَع ِهّْيَلَع َسّيْلَو اًبوُتْكَم َناَك اَمَف < هةر 4 2 2و2 هوس سمس هوس نس رس < -
 . ِظْفَللاَك َكِلَذ لْثِم يِف ٌظَحْلاَ ة2ءض ه2 رش م1

 ا وعر 7 د ان َء 30 0 تك قع 2. أ رى سلال

 .لوبقَم :ربَتعملا هطخ وأ هظفلب هيف لكو اًميِف ليكولا راَرقِإَو

 ول اَمَك ٍةَءاَرَبْلا يِفَن وأ ٍقاَفْحِيْسالاِب ُنيِمّيَلا :نّْيَدلا ٍبِحاَص ىَلَع ْنِكَلَو
 91 م 0 -

 . يظل ٍراَرقإب نيَدلا َتَبُ
 ُهاَوْعَد َنْيَب ِهيِف َقْرَف ال يِذّلا ِهِلْوَق ِدّرَجُمب هيِعّدَي ام ىِعَّدُمْلا ٌءاَظْعِإ اَمأَو ه0 1 8 هاه دلع نس ووو< هم هَ و5

 هوا م مص

 ِهب ِتِّيَمْلا راَرقإ ؛هب تَنَمْلا رارُقا

 مسك .ٌروجَي الق :وِرْيَغ ىَوْعَدَو

 لام ُضْعَب َّناَك اذ ِوِوْحَنَو ّيِصَوْلا نَع :- ىَلاَعَت هللا ُهَمِحَر - َلِيْسَو ] 7501١

 ُءاَكرشلا َعاَيَو ءٌبيِصَن هيِف ىصوُمْلِلَو هوْيَلَع ٌيِصَو َنْيََو ُهَنْيَب اًكرَتْشُم ٌّيِصَوْلا
 ُهَيِرْكَي وأ ميِتَيْلا بيِصَن َعِيِبَي ْنَأ ُنِلَوْلا َجاَتْحاَو ءٌيِصَوْلِل ُهورتكا وأ مُهَءاَبِصْن

 ؟ءاَرْشلا ُهَل زوجي لَهَف ءُمُهَعَم

 مهبيصن عيب يف نيوهنم ريع . روجي -ب ! يمتع هد لق يهو ماك ملا نال 44| ةل[ردل دوم ةتاخات

 َّنِم َدِسْفُمْلا ْملْعي ُهَّنأَ ىداوحِلَم ْمهوُطِلاََم نإو#» :ىَلاَعَت هللا َلاَق ىَنْعَمْلا ُهَل ُدَهْشَيَو
 عا هرم
 هيف نمل 7٠١[. :ةرقبلا] «حِلصمْلا

 .نويدلا :يأ (0 .نويدلا نم )١(



 ل 114 ب لل ل 22 5 اًياَصَوْلا ٌباَتِك

 : طيِرْفَت ِرْيَعِب َبَمَذ دق متي َلاَم َّنأ ْفَرْعُي ْمْلَو يِصَوْلا َتاَم اَذِإ 2ة51]

 .ِتْيَمْلا ٍةَكِرَت يف هَءاَقْبِإ ٌبِجوُي مكُحب ِقاَب َوُهَ
 ا 1 مع

 نه دخلي ةنامأ ةوكي وأ ؟ةاقركلا "7 ةعاحت ايد نوحي لك وكل

 . ٌءاَّرِن هيف ؟ِلاَمْلا
 .ِهِلْوَق ٍدّرَجمب لبقي مل 4 هيَلإ ُهّدَر ُتِراَوْلا ىَعَّذا اَذِإَو 5ع هَ

 تبت ْنِإَق «ميييلل ُهَصبْقَأ ُرْيَعْلا َكِلَدَو ورْيَعِل ُهَضَبْقَأ دق ُيِصَوْلا َناَك اّذِإ اّمَأَو

 نوحي نأ لْثم ؛َكِلَذ يف يِصولا مذ كرب دقق :ٌعوسي اّمِم ُضاَبِإْلا ناو كِل

 َدْنِع َكِلَذ ْتّبَْي ْمَل نإَو ءَدُْرلا ّسْنآ ْنأ َدْعَب ُهَلاَم ِهْبَلإ َمَّلَسَك ءَّدَشَر د ُميِتَيْلا

 ىَتَم لب ويك الو مكاحْلا ٍتوُبث ىلإ امسي ال نع ريثتلا كِل نإ ءٍمكاَحْلا
 رع

 َنِاَهط :ىَلاَعَت هللا َلاَق امك ُّهَّلاَم ِهْيَلِ َعْفْذَي ْنَأ ِْيَلَعَف َدْشّرلا ُهْنِم ُنِصَوْلا لأ
 ١. :دسلا 4و وت انت فن متي ثا رد يصرع

 0 .ُهَل ٌنِواَض َوُهَف :هْبَلإ هُميِلْست ُروُجَي ال نم َلاَمْلا َمّلَس دك ِْصَوْلا َناَك ْنِإ مو

 :ّيِصَوْلا سد ْتئِرَب دّقف :ُةَدْسَر نيابلا متم لإ لَصَو ُلاَمْلا َناَك اك ْنِإ 6

 1 2 ِهَفِحَتْسُم ىلإ َلاَمْلا لصوُي ٍبِصاَغ لُك ُهَمِ د مع جا 07

 لأ ءاَرْهَق ُكِلاَمْلا رب أ لثي ؛ٌلَعَت لو ةيضاقلا لشب ريكي ناكر لَو

 . خيرلا هْيَلإ ُهَرْيَطُت وأ «ٍساّنلا لشي هل ةضلخا

 َََى

 يِذّلا ٍضِباَقْلا َكِلَّد ِةَهِج نِ هْبَلِإ ُهَلوُص ا ا ا

 ةييمم م هلو ُلْوَملاَك :نيِصَولِل ليكي نت
 ُلْوَق وأ ُهَلْوَف ُلَبْقُي لّهَف :دحأل ِهِليِكَو وأ ٌيِصَوْلا ةرانقإ كنا نإ اك 1

 معلا م1411 .ءاَمَلعْا ّنيَب ٌروُهْشَم ٌعاَرن هيف ؟ّيِصَوْلا

 ةصح عمج صصحلاو ءصصحلاب اومساقت :يأ ؛ءامرغلا صاحتو ؛ةمساقملا :ةصاحملا )١(

 . بيصنلا ىهو



 هناك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت وعحح
 6 نود

 ٍةَحِجاَر ٍةَحَلْصَم وأ ٍةَجاَحِل الإ ُهَلَعْفَي ْنأ يِصَوْلِل َسْيَلِراَمَعْا ُعْبَب 5531!
 عممسل ا هني

 َعَدْوَأَو ٌةَسْمَح ٌدالْؤَأ اَهْنِم ُهَلَو ٌةَيِراَج هَل ٍلُجَر نَع : هنأ َلِيْسَو
 ع ه

 تاع ءَتاَم ُهَّنِإ َمُث َمِهاَرّدلا اًهيِطْعُت ّتُم ان ذِإ :ُهَل َلاَكَو َمِهاَرَ ٍناَسْنإ َدْنِع

 اًهْنِم اوُبَْلَطَو ءٍمِكاَحْلا ىَلِإ اًهوُبْلَط اًمَداَلْؤَأ 0 مث ءِمِهاَرّدلا ضْعَب ٌيِصَوْلا نِم

 اوُبَلَط مُهْنِ َّمُث ءىَصوُمْلا نِم اَهْنَدَحَأ اَهّنأ 37 اًماّيِإ مُهْبَطْعَأَت مارد

 ُلْوَمْلاَك .ُهْنِم نكي ْمَل اَهْنِم ُهَّنَأ هب ْترَكَأ يذلا َّنآ اْوَعَداَو ءِلاَمْلا ٍةَلْمْجِب َيِصَوْلا

 ؟ال ْمأ ْعَلْبَمْلا ني ُهّنأ ةادَمْلا وَ

 ِتيِمَي ّعَم ِلاَمْلا 0 | ئّصوُملا وْوَتْسُمْلا ُلْوَ ُلُوَقْلا :َباَجَأَف

 َكِلَد ىَلَع ُهَقَدَص اًذِإ م كَ ام ٍةَأْرَمْلا يل َعُفَد هنأ ُهلْوَق ُلْوَقْلاَو

 200 سيل ُهَنَأ هنيِمَي ْعَم اَمُهْنِم لُك ُلْوَق 0

 هَل ءِثْلُئلا ني ُجُرْخَ تناك اّذِإ ٌةَحِيِحَص ٌةّيِصَو ٍِدَلَوْلا ٌمأِل ُهّيِص
 ةيِصَوْلا ُتِراَوْلا ٌرَكْنَأ ْنَِم ءِثْلُتلا َنوُد َناَك اّذإ هب اَهَل َيَّصْو اَم 0 1

 اَهَل م اًميِه اش اَش َعَم ْتَمَلَحَو َلْدَع ٌدِماَش اَهَل َدِهَش نِإَو ءُنيِمَيْلا ِهْيَلَع اَهَلَق

 . كِلَذِب

 . ال ُهَتَداَهَش ْتَلبُق اَهَل َدِهَشَو ٌيِصَوْلا دي دي نع ُلاَمْلا ّجّرَخ اّذِإَ

 ناك دج اهل ىو 0 ا د و ياك

 ُنِحَتْسَي ُهَنأ َمِلَع نم ّنَِف هيب َكِلَذب اَهَل ْمُقَي ْمَل نِإَو ءٍِنِطاَبْلا يِف اَهَل اًرُذُع َكِلَد
 عضم ممل ع .َكِلَذ ىف الٌوُأَتُم َناَك ُهَّدَحَأَو َكِلَذ نِطاَب ىف اُلاَم

 اًدَهَتْجا امن م ّمُم وِيَلَو ىَلَع ِنْيَلُجَرِل ىَّصَو 1 نَع : هنأ 000
 ؟اًِتوُبُت ىَلَع اوُمِرَغ اَم ميتا ِلاَم نم اردخا نأ مُهَل لَهف ."'ةَّيِصَوْلا ِتوُبُث يف

 .فيلاكتلا نم هوحنو رفسلا كلذ بلطتي دقو «يضاقلا دنع اهقيثوت قيرط نع قد



 ات لا اَياَصَوْلا ٌباّتِك

 َوُهَك :ٍِفوُرْعَمْلا اَهِتاَبْنِإ ىَلَع ُهاَقَمْنَأ اَمَك ِةّيِصَوْلاِب ِنْيَعَربتُم ناك اَذِإ :َباَجَأَ
 سس سلا . ميلا ٍِلاَم نِم

 ِداَهِحْلا يف ُهَل ٌبِحاَص يفوت ٍلُجَر نع : - ىَاَعَت هللا ُهَمِحَر - َلِيْسَو !ة«ةه]

 ؟ٌةَرْخَأ هللذ نلخ هل كعب لقت ءبَعَت َدْعَب َنيِنِس ثالث ِةَُم يف ُهَتَكِرَت َعَمَجُن

 .ِهتَباَمِك وأ ِهِلْثم ٍةَرْجَأ نم ِنْيَرْمأْلا لَك ُهَلَق اًيِصَو َناَك ْنإ :َباَجَأ 070

 هلثِم ٌةَرْجْأ ُهَلَق و ِلَمَعْلا اَذَه ىَلَع اهَرْكُم َناك َنِإَو

 .هللا ىَلع ُرْجأ لب ؛ةَرْجَأْلا نو ُهَل َءْيَش اََق اَعُربتُم َلِمَع نإ

 ٌرَهظَأْلاَو ءعازن هرجأ ٍبوُججُو يِفَف :عّرَبَتُم َرْيَغ ُبِحَي اَم َلِمَع نِإَو

 . بجو
 1م

 همم

 (هب ىصوملا باب)

 ؛قيرفتلا ةلع ىلإ اًرظن ؛2"”لمحلاب ةيصولا حصت ال هنأ يل رهظي #5513 ]

 قتعلا الإ «قيرفت لك يف ماع وه لب ؛عيبلاب صتخي قيرفتلا نع يهنلا سبل ذإ
 [17؟/4 كردتسملا] . ىرسأللا ءادتفاو

 َّنأ :ٍةّجَح جاَّرْخِإب ِْيَلِإ يِصْوَأ نَميِف هلك ِنيّدلا ْيِقَت ُحْبَّشلا لاق 5997 ]
 ماعلا ئلولل ©0اَمَنِإَو ءاَعاَمْجِإ ٌّصاَخْلا ٍرِظاَنلِل يلا اًهجارْخِإ "اَهَياَل

 [17/4 كردتسملا] امام هلعف وا دلفأ هتْيِلْهَأ مَدَعِل 0
 هت

 ءاًكولمم ناك اذإ حصتف لمحلاب ةيصولا امأ :(207/7) ينعملا يف ءاج «ةلبانحلا بهذمل اًقالخ )١(

 ىرجف «ةيصولا ةحص عنمي ال رطخلاو ررغلا نأل ؛هل ةكولمم ةميهب لمح وأ ءاقيقر نوكي نأب
 لاح هدوجو انملعو اًّيح لصفنا نإو «ةيصولا تلطب اتيم لصفنا نإف ءلمحلا قاتعإ ىرجم
 .نرغلا غم زاوجل حنصت مل كلذك نكي ملنإو «ةيصولا تحس: هتوجوي انمكح وأ «ةيصولا
 . اًقالخ هيف ملعن ال اًضيأ ةحيحصق لمحلل ةيصولا امأو

 . (18//781/) فاصنإلا نم بيوصتلاو ءأطخ وهو ؛(ةّياَلو وأ) :لصألا يف (0)

 .(9//781) فاصنإلا نم بيوصتلاو ءأطخ وهو (نأو) :لصألا يف (9)



 00 مالسإلا خيش لئاسرو ٌقواتف بيرقت با

 ىصو ولف «هب عربتملا ىلع بجاولا ميدقت يصولا ىلع بجي ذكذفلا

 :نْيَّدلا اودحج وأ 2'”[ةكرتلا ضعب] ةثرولا عنمف «نيعم ريغ وأ نيعمل تاعربتب

 ىلع اًمدقم هيلع ردق امم نيدلا جرخي يصولا نأب تيتفأ :سابعلا وبأ لاق

 .عاشملا بصغ لثم اذه سيلو .ةيصولا بيصن هنأ ةئرولا دقتعا نإو «ةيصولا

 «تئش ام هيف لعفا كمكحب وه وأ «تئش ام يلام يف عنصا :لاق اذإو

 «هثلث جرخي نأ هل :سابعلا وبأ لاق :رمألا ال ةحابإلا ظافلأ نم كلذ وحنو

 ىلع فوقوم وه لب ءامرحم الو اًبجاو جارخإلا نوكي الف «ءهجرخي الأ هلو

 [١١1/:؛4 كردتسملا] . ىصولا رايتخا

 .ةيصوف الإو «ةنيرقب رارقإف :نالف ىماتي ىلإ اذه عفدي :لاق ول
 [17/4 كردتسملا]

 اهنّيع يتلا ةهجلا نم حلصأ وه اميف ةيصولا فرص يصولل زوجي /577 |
 4/*١١7[ كردتسملا] . يِصوُمْلا

© © © 

 )١( تارايتخالا نم نيتفوقعملا نيب ام )781(.



 ا ٍضِئاَرَمْلا ٌباَتِك
 ىباظضفلا ص777 7277ب77>>--2-5---5---2

 56 نضتارفلا تاكو 000

 :هعناومو «هبابسأو .ثرالا ناكرأ

 َتاَم ّمُث ءَنْبَت ملو ُهُتَوُشَح ْتَجَرََح نإ :هيواتف يف خيشلا ركذ #5551 ]

 وف 4 وش ها 4
 ملو «حورلا ع جورخو ِسْفْنلا ٌقوُهَر َتْوَمْلا َّنأِل ؛ ؛ هنري و اطلاَق : تنيبأ نإو

- 

 ٍةاَيَح ىلع ُلدَي ال ناك نإو «هلالهتسا ٍدَّرَجْمِب ُترَوُيَو ُتِرَي َلْفَظلا َّنأِلَو ءُْدَجوُي 97 52 م » 0 8 م

 [1؟6/4 كردتسملا] ادع اح نم تأ

 اًديدش هحبذ دعب كرحتي ناويحلا نأ لمحلا ثاريم يف خيشلا ركذ اذن 5

 [١؟6/4 كردتسملا] .تيمك وهو

 . اًعامجإ قتع ٌءالوو «حاكنو ءمحر :ثراوتلا بابسأ /5559]
 : )هلك كلذ مدع دنع ركذ دقو

 .[ةاخاؤملا ىهو] «هتالاوم ل

 .[ًةَفلاَحُمْلا َىمَو] .هتدقاعمو - ب

 .هيدي ىلع همالسإو - ج

 . هطاقتلاو - 5

 .'''ناويدلا لهأ نم امهنوكو  ه 4ك .

 .دمحأ نع ةياور وهو

 .دحاو ناويد يف نيبوتكم :يأ )١( .بابسألا هذه مدع دنع :يأ )١(



 0/4 يا

 , 0[ ات ةَراَتخا]

 .نيدلا يقت خيشلا هراتخاو ءةئرولا مدع دنع هديس دبع ثري :ليقو

 [١؟6/4 كردتسملا]

 ٍدَلَوْلا ٍدوُجُو عم وهو ُنُدّسلا اهل ٌلاَح :ٍِلاَوْحَأ ُةَعَبْرَأ ٌمُدَِلَو) : ُهَلْوَت 75554 ]

 :تاوخألاَو ٍةَوَحإْلا نم نينا وأ نبال ٍدَلَو وأ

 ٍهنْوكِل ؛ٌبَأ اَمِدَلَوِل نكي مل اذِإ َيِهَو :ٌعِباَر ٌلاَحَو) :ِهِلْوَق ٌرِهاَظ :هيبنت

 .(ُهاَفَن نَم ٍةَهِج نم ُهْبيِصْعَت ٌعطَقْتُم هنإف ءِناَعِلب اًيْفْنَم وأ ىنز َدَلَو
 0 5 ُهنَبَصَع يه انآ: :ُهَْعَو

 [151/4 كردتسملا] ."”(َقئاَقْلا» ُبِحاَصَو ندا نق ون ُحْبّشلاَو ٍرْكَب وبأ ُهَراَتْحا

 .نامضلا هنع ىفتنا ولو هئري ال هثروم لتقب رمآلا #

 [18؟/54 ١١/4 كردتسملا]

 :ةوخالاو دجلا

 «بألا وأ نيوبألا نم اذكو ءاًعامجإ مألا نم ةوخإلا طقسُي دجلا م5551]

 . ةباحصلا نم هريغو قيدصلا بهذم وهو «دمحأ مامإلا نع ةياور يهو

 [١؟4//97 كردتسملا]

 ُبُجحَي بلاك َّدَجْلا َّنأ يِف ٍقيّدّصلَل َنوُقِفاَوُم ِةَباَحَّصلا ٌروُهْمُج 5509

 . ِةَباَحَّصلا نم ع ةَعْضِب نَع يِوْرَم وهو ةَوْحِإْل

 .(0/”7) عورفلا نم تافوقعملا نيب ام )١(

 .هئبصع يهف :ْناَعِلب اًيِفْنَم وأ ىنز َدَلَو ِهْنْوَكِل بأ اَمِدَلَوِل نكي مل اًذِإ مألا نأ :يأ (5)
 خيشلاو ركب وبأ هراتخا :ناعلب يفنملاو ىنزلا دلو ةبصع اهنأ :هنعو :لصألا يف ةرابعلا (9)

 !!قئافلا بحاصو نيدلا يقث
 . اًمامت ىنعملاب لخُي فذحو فرصت ىرت امك اذهو



 ز) تكتل تتسم با ٍضِْئاَرَمْلا ُباّتك

 [ "17/1 .قيدَصلا ُلْوَق :بْيَر الب ٌباَوَّصلاَو

© 

 :مألا لاوحأ

 نيثراو اوناك اذإ الإ ءسدسلا ىلإ ثلثلا نم مألا نوبجحي ال ةوخإلا 5554 ]

 ١7/4[ كردتسملا 2.ثلثلا نيوخأو نيوبأ لثم يف مأللف ؛بألاب نيبوجحم ريغ

0 © © 

 : ثتادحلا

 :تادج ثالث ريغ ثري ال 9

 .مألا مأ

 .بألا مأو - ب

 .بألا سأ مأو -

 [117/4 كردتسملا] .مألا يبأ مأك ثراو ريغب ةيلدملا الإ .ةوبأو ةمومأ نولع نإو
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 : بيصعتلا

 5//١١7[ كردتسملا] .ةثرولا مدع دنع لفسأ نم ىلوم ثري 75: ]
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 درلا باب
 دحأ ىلع مسقت ةضيرفلا هذهف .اًمأو اًمئيو اًجوز ةأرملا تفلخ ول م55 ]

 لوق ىلع اذهو .نامهس مأللو « مهسأ ةثالث جوزللو ءمهسأ ةتس تنبلل :رشع

 . ةدمحأو ة ةقينح ياك درلاب لوقي نم

 امك اهنومسقي ال درلاب نيلئاقلا نإ :084) تارايتخالا ةيشاح يف نيميثع نبا ةماعلا لاق )١(

 درجم مهلوق ىلع هئائتباب دصقي نأ الإ مهلا «نيجوزلا ىلع درلا نوري ال مهنأل ؛انه ركذ

 .ها. ةروصلا هذه نع رظنلا عطقب «درلاب لوقلا



 00 مالسالا خيش لئاسرو قواتف بيرقت قم كبد

 تت 7تتت ب ل لجأ مالاوح

 ينثا ىلع مهدنع مسقيف يعفاشلاو كلامك درلاب لوقي ال نم لوق ىلعو

 تيبل يقابلاو نامهس مأللو «ةثالث جوزللو ءمهسأ ةتس تنبلل :اًمهس رشع

 [178- 179/4 كردتسملا] , ؟0لاملا

 : ماحرألا يوذ ثاريم

 وبأو هنع روهشملا يف دمحأو فلسلا ٌروهمج ماحرألا يوذ ْثْروُي 7555؟]

 .لاملا تيب دسف اذإ كلام لوقو «يعفاشلا باحصأ نم فئاوطو ةفينح

 يف دمحأو كلامو يعفاشلا لوق وهو «لاملا تيب ثري :يناثلا لوقلاو

 [178/5 كردتسملا] . ةياور

 :مهتوم يمع نمو ىقرغلا

 اذهو . ضعب نم مهضعب ثراوت عنم هدعب نمو 0 وبأ جّرخ

 يف تيم لك ةثرو فلتخا اذإ اميف هلك دمحأ مامإلا نع فنصملا نم جيرختلا

 .نيدلا يقت خيشلا هديفحو دجملاو فنصملا هراتخاو «ةنيب الو امهنم قباسلا

 [178/5 كردتسملا]

 ه5

 ىلع درلاب لوقي ال ةفينح وبأ :خيشلا مالك ىلع اًبيقعت (184) تارايتخالا يف يلعبلا لاق )١(
 «تنبلل اهعابرأ ٌةثالث : اًعابرأ مسقت ةيقابلا عابرألا ةثالثلاو عبرلا هدنع جوزللف «نيجوزلا

 مأللو «ةعست تنبللو «ةعبرأ جوزلل : :رشع ةتس نم هدنع ةلأسملا هذه حصتف «مألل اهعبرو

 .مها . ةثالث

 ضعب ىكحو «نيجوزلا ىلع درلاب لوقي ال دمحأ مامإلا كلذكو :نيميثع نبا ةماّلعلا لاق
 .ها.هيلع عامجإلا ءاملعلا

 .دمحأ مامإلا باحصأ نم (0)



 تح ِْئاَرَمَلا ُباَتك
 د1 ب 707 ل ا

 : للملا لهأ ثاريم

 هيف فلتخاف رفاكلا نم ملسملا ثيروت امأو :هلك ميقلا نبا لاق م5554 ]

 اذهو «ملسملا رفاكلا ثري ال امك «ثري ال هنأ ىلإ مهنم ريثك بهذف .فلسلا

 .مهعابتأو ةعبرألا ةمئألا نع فورعملا وه

 لوق اذهو .ءسكعلا نود رفاكلا ملسملا ثري لب :مهنم ةفئاط تلاقو

 نب دمحمو «ةيفنحلا نبا دمحمو «نايفس يبأ نب ةيواعمو «لبج نب ذاعم

 نب هللا دبعو ءعدجألا نب قورسمو «بيسملا نب ديعسو .ءنيسحلا نب يلع

 نبا مالسإلا خيش رايتخا وهو ءهيوهار نب قاحسإو «رمعي نب ىيحيو «لفغم
 . "”انءاسن نوحكني الو مهءاسن حكنن امك ءاننوثري الو مهثرن :اولاق «ةيميت

 ةقدانزلا يرجُي ناك ٍةكَي يبنلا نأ ةرتاوتملا ةّنّسلاب تبث دقو :انخيش لاق

 .نوثروُيو نوثريف نيملسملا ىرجم ةرهاظلا ماكحألا يف نيقفانملا

 لوق :لوقي امهقفاو نمو ةيواعمو ذاعم لوقب لاق نمف ةمذلا لهأ امأو

 الو قفانملا ال ,«يبرحلا :هب دارملا '”رفاكلا ملسملا ثري ال» :ِلَك يبنلا

 ىلع ؛رفاكلا ملسملا ثري ال» :هلوق لمح نأ بير الو] «يمذلا الو دترملا

 يف اًبيغرت مهنم نيملسملا ثيروت يف نإف ءالمحم برقأو «ىلوأ يبرحلا
 نم مهعنمي مهنم اًريثك نإف «ةمذلا لهأ نم هيف لوخدلا دارأ نمل مالسإلا

 مهنم نوثري الف لاومأ مهلو «مهبراقأ تومي نأ فوخ مالسإلا يف لوخدلا

 ال همالسإ نأ ملع اذإف ءاًمافش مهنم دحاو ريغ نم مهنم كلذ انعمس دقو

 ةهدج-و اذهو «ةيوق هيف هتبغر تراصو مالسإلا نم عناملا فعض هثاريم طقسي

 هذه نإف ءريثكب كلذ نود وه امب مومعلا نوصخي مهو «صيصختلا يف فاك

 )١( /؟) ميقلا نبال ةمذلا لهأ ماكحأ نم بيوصتلاو «(انئاسن) :لصألا يف 807(.

 ملسمو :(519/55) يراخبلا هاور (؟) )١51١5(.



 ُهْنَأك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ب ا
 0 تت 2 تب بتل | 2ث يدح

 نوكت دقو «هتافرصت نم ريثك يف رابتعالاب عرشلا اهل دهشي ةرهاظ ةحلصم
 «لوصألا فلاخي ام اذه يف سيلو .«مهئاسن حاكن ةحلصم نم مظعأ اهتحلصم

 ءمهارْسأ نودتفيو «نوملسملا مهنع لتاقيو ءمهرصني امنإ ةمذلا لهأ نإف

 الف «نيملسملا نورصني ال مهو .نوملسملا مهثريف «ةرصنلاب قحتسي ثاريملاو

 هيف اًربتعم اذه ناك ولو «بولقلا ةالاومب وه سيل ثاريملا لصأ نإف «مهنوئري
 نوثري مهنأب ةَّنّسلا تضم دقو «نوثروي الو ءنوثري ال نوقفانملا ناك

 . "”[نوئرويو

 الو يمذلا ثري ملسملا نأب لوقلا ديؤي اممو :انخيش لاق :لاق نأ ىلإ

 .ةبراحملا وه عناملاو «ةرصانملاب ثرإلا يف رابتعالا نأ :يمذلا هثرب

 ؟كراد يف لزنت الأ :هل ليق عادولا ةجح يف ةكم لخد املف :لاق نأ ىلإ

 .©"«راد نم انل ليقع كرت لهو» :لاقف

 يعفاشلاف ؛لئاسم ىلع فئاوط هب لدتسا دق ثيدحلا اذهو :خيشلا لاق

 .اهعاب هنأ ثيدحلا يف سيلو .ةكم عابر عيب زاوج ىلع هب جتحا

 :يهو :ةعيرشلا نساحم نم ثالثلا لئاسملا هذهو :ميقلا نبا لاق نأ ىلإ

 .هتمسق لبق ثاريم ىلع ملسأ نم ثيروت -أ

 .ءالولاب هّدبع قتعملا ثيروتو - ب

 .يمذلا هبيرق ملسملا ثيروتو - ج

 .نيعباتلاو ةباحصلا نيب عازن ةلأسم يهو

 لب ؛عازن امهيف ةباحصلا نع ملعي ملف :ناتريخألا ناتلأسملا امأو

 . ثيروتلا مهنع لوقنملا

 .ةدئافلا ةدايزل ةمذلا لهأ ماكحأ نم نيتفوقعملا نيب ام )١(

 .(1688) يراخبلا هاور (؟)



 بو | ٍضْئاَرَفْلا ُباَتِك
 كش

 نإف ؛عرشلا لوصأ قفو ىلع لئاسملا هذه يف ثيروتلاو :انخيش لاق

 ءمهنع لاتقلاو ءمهئامد نقحب :ةمذلا لهأ ىلع حو ماعنإ مهل نيملسملا

 ١78/4 9٠[ كردتسملا] . مهارسأ ءادفو .مهلاومأو «مهئامد ظفحو

 نم هبيرق عنتمي الثل ؛يمذلا رفاكلا هبيرق نم ملسملا ثري 55 ]

 ١7١/4[ كردتسملا] .اننورصني الو مهترصن بوجولو «مالسإلا

 ةكرت نم ذخأي مل ل هنأل ؛ثرويو قفانملا ثري انخيش دنع

 :ةرهاظلا ؟'0ةريطتلا ىلخ هراذع كاريملا نأ ملعف ءائيف هلعج الو اًئيش قفانم

 17٠/4[ كردتسملا] .رهاظلا يف مهيلع يرجي مالسإلا مساو

 .اًقفانم يصاعملا ضعب لعف نم ىّمسي دق هريغو انخيش دنع 74989

 1٠/4[ كردتسملا]

 وهو «ملسملا هئراول هّلامف :اهيلع تام وأ هتدر يف لتق اذإ دترملا 7555+

 .هتوم ضرمك هتّدر نألو «ةباحصلا نع فورعملا وهو «دمحأ مامإلا نع ةياور

 . اًئيش قفانم ةكرت نم ذخأي مل ع هنأل ؛ثرويو ثري قفانم قيدنزلاو

 11١/4[ كردتسملا]

 : ةقلطملا ثاريم

 هتثرو :ثاريملا نم اهنامرح دصقب هتوم ضرم يف هتأرما قّلط نم /5؟5؟؟]

 . اًعامجإ اًيعجر قالطلا ناك اذإ

 ملو هَص رمع هب ىضقو «مالسإلا ةمئأ روهمج دنع اًنئاب ناك نإ اذكو

 نبا ةفالخ يف فالخلا رهظ امنإو ءاقالخ كلذ يف ةباحصلا نم دحأ نع فرعي

 .ريبزلا

 )١( حلفم نبال عورفلا نم بيوصتلاو ؛(ةرظنلا) :لصألا يف )5/ 0707.



 ُهْذَك مالسإلا خيش لئاسرو 8واتف بيرقت تعا

 اهيف ؟امهلوطأ وأ ةافو وأ قالط ةدع دتعت لهف روهمجلا لوق ىلعو

 .ثلاثلا اهرهظأ :لاوقأ

 .لمكي هنأ امهرهظأ :نالوق هيف ؟رهملا اهل لمكي لهو

 كردتسملا] 5/١٠١ -1١"١[

 ن 270“

 ترقاو كل

 11١/5[ كردتسملا] .ثلثلاب يصوي نأ هل نأل ؛ هثكرو

 َوُمَو ِروُهُش ُثاَلَن اًهِجْوَرِلَو ٍةَجّورَم ةارما نع :ةل ُحِنَّشل ١ َلْيْسَو /5؟41]

 كلا اهل َلاَقَد فنه دَفَنَف هْيَلَع ثاطنأق ًاباَرَش اَهْنِم بَل ءِنِمْرُم ٍضَرَم يِف

 ؟ّقاَكلَعلا ْعَقَي لَهْف :حْوُرلا يفوت اَمْوَي َنيِرْشِع َدْعَبَو دمام ٌقلاَط

 َدْنِع ُهُنِرَت ْنِكَل اراك لوا ناك دز ل ه1 ندا ااََم
 نإ
 م

 ىف ٌيِعِفاَّشلاَو ةَفيِنَح يِبَأَو دم كِلاَم ٌبَمْذَم َّوْهَو ءمالَسإلا م ٍةَمِئَأ ٍروُهْمْج

 سس

 هاو م
 :تاجأف

 ءِفْوَع ِنْب ِنَمْحّرلا ٍدْبَع ٍةأَرْما يِف نافع ُنُْب ُناَمْنُع هب ىَضَق امك ِميِدَقْلا ٍلْوَقْلا

 .َناَمْثُع هل اَهّتدو 0

 .ِةاََوْلا ِةَدِع وأ ٍقاّلطلا ٍةَّذِع نم :نْيَلَجَأْلا َدَعْأ َدَْعَت ْنأ اَهْيَلَعَو

 م .ِهْيَلَع ٌقاَلَط الق :َلاَر دق ُهُلْقَع َناَك ْنِإ اَمَأَو

 ٌروُهْمُج ِهْيَلَع يِذَّلا :ٍِتْوَمْلا ٍضَرَم يف ٍلوُُدلا َدْعَب ٍقْلْظُمْلا ةّلأْسَم 65545 |

 ٍةَرْماِل هكلط نافع ُنْب ُناَمْنُع َكِلَذِب ىَضَق امك ءاَهْبيِرْوَت ٍفَلَحْلاَو ٍفَلَّسلا

 ."0هِضَرَم يف اَهَقَلَط َناك دَقَو .غبصألا ِتْني رضامُت ِفْوَع ِنْب ِنَمْحّرلا ِدْبَع
 . ميدَقَل ِدَقْلا يِف َيِمِفاَّشلاَو َةَيِنَح يِبَأَو دّمْحَأَو ِكِلاَم ُبَمّْذَم اَذَهَو

 همه 2ع لو ب اسكر كوم 7
 ىَلَع ؟ِلوُخُّدلا َلْبَق ُةَقْلطُمْلاَو ؟ِةَّدِعْلا ِءاَضِقْنا َدْعَب ُتِرَت لَه : اذه يلع

 )١( عورفلاو «(787) تارايتخالا نم بيوصتلاو ء(ٌرَكْأَو) :لصألا يف )0/ 74(.

 ليلغلا ءاورإ يف ينابلألا هحّحصو 4175(2) يقهيبلا هاور (؟) )١971(.



 771 ٍضِئاَرفْلا ُباَتك

 يِف دّمْحَأَو ِكِلاَم ُبَمْذَم َوُمَو ءاَضْيَأ ُتِرَت اَهْنَأ :اًمُهُحَصَأ : ِءاَمَلُعْلِل ِنْيَلْوَ

 ؛ِةَدِعْلا ِءاَضِقْنا َدْعَب اَهَنَرَو َناَمْثُع َّنَأ َيِوُر دق م ؛ عفاش ُلْوَقَو ُهْنَع ٍروُهَْمْلا

 َراَصَو ِتْوَمْلا ّضَرَم ضررُم امل ٍةَكرَّتلاِب اَهَقَح اَهّمَح ٍقلَعَتِل ك ْتَنِرَو اَمّنِإ هِذَه َّنأِلَو

 اَلَو ءِثراَوِل َعْربَتلا كلمُي ال ْتْيَحِب هِةَنَرَوْلا ٍرِئاَس ٌقَحَو اَهّقَح يف ِهْيَلَع اًروُجْحَم
 .ِتَْمْلا َدْعَب َكِلَد ُكِلْمَي ال اَمُك ءِثْنتلا ىَلَع ةكاَيِب ِثِراَو رْيَغِل ةكلمي 04 ص

 ال ِتْوَمْلا د َدْعَب ِهِفَّرَصَتَك ٍةَنَرَوْلا ىلإ ِةَبْسنلاِب ِهَتْوَم ٍضَرَم يف ُهفُرَصَت َناَك امَلَ

 ْروُهْشَمْلا ٌراَمْلا ٌقالط َرُه اَذَمَو ِءوِضَرَم َدْعَب ُكِلْمَي ال َكِلَذَكَك : اًهِئْرِإ َعظَق ُكِلْمَي
 ء كو 2 5 6 ه 0
 ["58/91”3-59] .هب ىتفأ يزلا حيِحَّصلا ُلْوَقْلا َوهَو ةءاَمْلُمْلا دنع مسالا اذَهِب

 امي ُةَنَرَوْلا َقّلَعَت دق ِتْوَمْلا َضَرَم َضيِرَمْلا َّنِإ :اوُلاَق ُروُهْمْجْلا 6554؟]

 0 «مهَتلإ ةَبسْنلاَ هْيلَع اًروُجحْحَم ٌراَصَو ءٍضَرَمْلا نيِح نم

 َمِرْحَي ْنَأ ِتْوَمْلا ٍِضَرَم يف ُهَل َسِيِلَ ءَةتؤَع َدْعَي هفْرَصَتَي اه الإ | ٍتاَعّرَبَتلا نِم ِهِتْوَم هتوم

 ءِتْوَمْلا َدْعَب َكِلَذ ُهَل َسْيَل اَمَك ءِثْرِإْلاِب مُهَضْعَب ّصُخَيَو «ُهَئاَريِم ِةَنَرَوْلا ٌضْعَب

 كلن ال ابك هيقات سوما ىف ثلثا ىلع :ةاؤءاخب يتشكل عادتي نأ ل 1

 . ٍتْوَمْلا َدْعَب َكِلَذ

 اَل ِثْرِإْلا نم اَهَّقَح َعطْقَي ْنَأ ٍضَرَمْلا َدْعَب ُهَل َسْيَلَف :َكِلَّذَك َناَك اَذِإَ

 .وِرْيَغ اَلَو ٍقاّلطب

 اًهّقَح َعَطْقَي اَلَو ءاَهْنِم ُهَسْفَن َعطْقَي ْنأ ُهَل ذإ ِ؛ُهَل ِةَبْسْنلاِب ٌقاَلطلا َمْفَو نِإَو

 ع
 قالا َةّدِع ُدَتَْت لَه :ٌعاَرِ ِةَّدِعْلا وجو يِفَك :ِلْوَمْلا اَذَه ىَلَعَو

 .نْيلَجَأْلا َدَعْبَأ ُدَتْعَت اَهّنَأ :اَهرَهْظَأ ِلاَوْقَأ ِةَناَلَت ىَلَع ؟اَمُهَلَوْظَأ وأ ٍةاَقَوْلا

 روصلا اهل ردك هلا جاكقرولللا 0 اَلْوَق ؟ْرْهَمْلا اَهَل ٌلمكَي لَم َكِلَذَكَو

 [لالا ال ا : ثرإلا نديتشت دست امك ٌرِقتْسَت يلا اًهِقوُقَُح نِم ُهَنِإَق اع

 ه2



 م تت 2 77 7777” ”يتت لسا سس كه ار مالسالا خيش لئاسرو خواتف بيرقت عم كما

 ءقلاط امكادحإ :هيتجوزل لاق نم مكح)

 (؟ةكرتلا نوكت نملف «نايبلا لبق تامو

 ىَرْخُأْلاَو ةَمِلْسُم اَمُهاَدْحِإ :ِنْيئآَرْماِ َجّوَرَت ٍلُجَر نع :هثلك َلِيْسَو مدننا

 ؟هِدْعَب نِم 0 ُنوُكَت نَمِلَف ءِناََّْلا َلْبَق َتاَمَو ُقِلاَط اَمُكاَدْحِإ :َلاَق مث ٌةياَتك
 َعَرْفُي ْنَأ : ٌةَلوُهَجَم وأ ةَمَهْبم ُةَقَلَطُمْلا تناك ٌءاَوَس  ٍةَلَأْسَمْلا ِهِذَه يف ٌحيِحَّصلا

 5 الو يِح تر مَ ِةَمِلْسُمْلا ىلع ُةَعْرُقْلا تجر اًدِإَف ٠ ٍنْيَتَجْوَّرلا ّنْيب 02

 .َمِلْسُمْلا ُتِرَي ال َرِفاَكْلا ْنِإَف :هّيمذلا اّمأ هوع؟ 20 ا 0 2 117

 0 5 امل تل ل يد 22 ه5 ع 50 َ- يرى سس يا واليوم

 اذه ل : ةّيمذلا ىلَع َةَعَرَقْلا تجرح نِإَو
 هتَحِص ٍلاَح يف اَهَنيبَي ْنَأ لْثِم ؛“' ”ِتاَريِمْلِل اًمُرَحُم اًقالط قالا َناَك اذ 5 سنس كورس م سووتاا كنك

 57 ا َلْبَك َتاَمَو ٍضَرَمْلاَو ٍةّحّصلا يف ايِعْجَر ُقاَلَملا ناك | 07
 َدْنِع اَهَّدِع َكِلَذِب يِضَقْنَتَو «ةمْيأْلا ٍقاَمّئابِةاَمَوْلا ٌَِع اًهْيَلَعَو ُثرَت ُهَتَجْوَر ِوِذَهْف

 . ِنيتياَوَرلا ىدخإ يف دّمْحَأ ُلْوَق َوُهَو ةَفيِنَح يِبَأَو نيازي ؛مِهِروُهْمَج

 ٍقاَلَطلاَو ٍةاَقَوْلا ِةّدُم نِم ِنْيَلَجَأْلا َلَولعأ ٌدتفَت اَهّْنأ : ُهْنَع ٌرَوُوْشَمْلاَو

 نأ ىلع ءاجلملا روهتج رُهْمْج َّنِإَق ل

 ٌتاَريِمْلا ل الط اَهَقَْلَط َناَك اَذِإ ُثرَت ٍِتْوَمْلا ضَرَم ىف َةَئِئاَبْلا هيف اك َت

 ِكِلاَم ُلوَق اَذَه
2) 0 2 0 

 َّوُهَو ٌةَفيِنَح يِبأ ُبَهْذَم َّوُهَو تجوزتو دع ٌتْضَقْنا نإَو اري وهو

 . جّوّرتَت ْمَل اَم ام ُهنَع ُهنَع ٌروُهْشَمْلا وهو ٍةَدِعْلا يِف ٌتَماَد ام اَهْترَي

 .هب دتعملا حيحصلا قالطلا وهو ءهنم ثرت نأ مرحُي :يأ )١(

 ولو ةدعلا دعب تتام اذإ اهثري توملا ضرم يف اًنئاب اًقالط هتجوز قلط يذلا جوزلا نأ :يأ (؟)

 ام ثرت اهنأ كش الو «ه35 مالسإلا خيش رايتخا وهو «هللك ةفينح يبأ بهذم وهو .تجوزت
 .ىلوأ باب نم اذهو «جوزتت مل أم هنع روهشملا وهو .ةدعلا يف تماد



 و ع ٍضِئاَرَمْلا ُباَتِك

 اَذَه ىَلَعَف ءُتِرَت ال اَهّنَأ ىَلَع َنوُرَيْكَأْلاَف : اًهِتاَمْرِح ٍدْصَمِب ْمَهّتْي ْمَل اّذِإ امو

 ُدْضَق هيف ُرَهْظَي ال هيف ْنّيَعُي ْمَل يِذَّلا ِقاَلَطلا اَذَه لْئِم َّنأل ؛ُهآْرَمْلا ِهِذَه ُترَئ ال

 عابس مالا :نامرَخلا

 :ثاريملا ىف كراشمب رارقالا

 مل نوقابلاو بسنلاب وأ ”ءالولاب ٍةثرولا نم ٌدحاو '”ّرقأ ول /5؟55]
 رهاظو «دمحأ مامإلا لوق رهاظ اذهو «بسنلا تبث :هوبذكي ملو هوقدصي

 .هلوق عفدي دحأ نكي ملو هدحو رقأ اذإ :لاق دمحأ مامإلا نإف ؛ثيدحلا

 نأ ناك اثراو ههنم لبق قد هيف ةل نم تسلا "اذه در ولف": اذه َنلَعَو

 [17 1١/4 كردتسملا] .همالك رهاظ ىلع ثراو ريغ
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 : ضعبملاو لتاقلا ثاريم
 ويب رباه سر

 ِتاَدَرْفُم نم وهو «(ةّيَرَحْلا نم هيف ام ٍرْدَقِ تبجحُيو ُتِرَيَو) : ُهَلْوَ 3 كنا

 ِبَمْذُمْلا

 وهو 7”©2ةّصاَح هل [ُهْضْعَب] ٍقَتْعُمْلا َتْرِإ نأ ٍفْئَصُمْلا مالك ٌرِهاَظ يق

 هلك ِنيّدلا ُيِقَت ُحْيَّشلا ُهَلاَق باحضألا ٌريِهاَمَج ِهْيَلَعَو ُبَمْذَمْلا وهو ءٌحيِحَص
 [17؟ /4 كردتسملا] . ؟7تاَوَضْلا ئه: :لاقو

5 > 

 )١( ىربكلا ىواتفلاو «(585) تارايتخالا نم تبثملاو ء(ربخأ) :لصألا يف )445/0(.

 .(545/0) ىربكلا ىواتفلاو «(585) تارايتخالا نم بيوصتلاو «(شارفلاب) :لصألا يف (؟)

 .هدّيسل سيلو (0)
 .هنم تافوقعملا نيب امو 9/٠”7(0« /9) فاصنإلا (:)



 5 مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت وم كم4 1

 (ثيراوملا يف 2

 ؟ِنْيَوَبَأَو اًجْوَز ْتّمّلَحَو ْتَناَم ٍةَأَرْما نع :هثلكك َلْيْس 5559 ]
 يِقاَبْلاَو ءُتْلُملا اَهِبَأِلَو ُهْفِصَن اًهِجْوَرِلَ 0 هدم قل ا تان

 َرْيَغ وأ ٌةَديِشَر تناك ُاَوَس ٍةَعَبْرَأْلا ٍةَمِئَأْلا ٍبَمْذَم يِف ُسْدّسلا َّوُهَو مُأَلِل

 اة كلل . ٍةَديِشَر

4 

 اَمَك «ّنْباَو ُءاَفِشَأ ٌةَرْخَِو ٌةَّدَجَو ّجْوَز اَهَلَو ْتَناَم ِةَأَرْما نَع :َلْيْسَو 75:4]

 ؟كاريِملا نم: لخاو. لك قحَتْتَي

 دوش لَو ءيَِقاَبْلا ِنْباِلِلَو ةريدسلا ةدكللو «عُبَرلا جْوّرلِل :َباَجَأَق

 ا .ِةَمِئَأْلا قاَمَتاِب ٍةَوْحِإْلِ
 ءاَمَتَدِلاَوَو ءِنْيَمَتباَو ءاَجْوَر ْتَمّلَحَو ْتَيْفْوُت ِوأَرْما نَع :َلِئْسَو ذل

 ا ُترَت لَهَك ِنْيَتقيِقَش ِنْيَتْخَأَو

 .ِناَتلا نيو ءُنمُدُشلا ّمُهللَو ُعُبرلا جْوَّرلِل ُضَرْفُي :تاَجأَت
 َرَشَع َرَسَع ةثالَث ىَلِإ لوعَتَو َرَشَع ْيَنْنا نم اًهَلْضَأ

 ِتاَنَبْلا َّعَم ِتاَوَحَأْلا َّنأِل ؛ِتاَئَبْلا َعَم ّنُهَل ءْيَش الق ُتاَوَحَأْلا 0

 [مامال 1 .ٍةعبزألا ِةّمِيَأْلا ُبَهْذَم اَذَه «ٌءَْش ِةَبَصَعْلِل ْلْضْفَي ْمَلَو «ٌةَبَصَع

 ةَقيِقَش اًيرْغأَو ككاو ءاَجْوَر تفلخ ل ْتَتاَم ارا نع :ليشت 56

 ؟مَ انو اأو بأ انو

 قركف ىلإ لوُعَتو ٌةَتِس نم اًهلْصَأ مُهْسَأ ٍةَرْشَع ىَلَع ُةَلأْسَمْلا :ٌباَجَأَف

 ْمُهَس نسدِسْلا مُْلِلَو «ُفْضُنلا جورلل ٠ ءاَهِلْوَع ٍةَرْثكِل ْخورُمْلا َتاَذ» يلو

2 

 م هم ُتْلثلا ّمأْلا يَدَلَوِلَو ٠ ِنْيَملْلا ُةَلِمْكَت مفصل ١ بألا نم تحلو ٌقئدَلَت ةَّنَقم اِلَو

 [مالا/ 1 :ةعيرالا ةمتألا قاقتان اَذَعَو مُهْسَأ ُةَرَشَع ٌعوُمْجمْلاَك ؛ِناَمْهَس



 مه ااا ا ال00 ا ضيارفلا تاتِك
 اه

 و ءاّنثيَو ءاَجْوَر ْتَمّلَخَو ْتَناَم ٍَأَرْما نَع :ثك يس 0
 ؟نيدِع و ا ني

 جْوّرلِلَو هش هِي تْنِلِل 0 َدححأ ىَلَع مس ع ٌةَضيِرَمْلا ٍهِذَه :َباَجَأَق

 ِتنيْلاب طفشت اَهنِإَ مأْلا نم تخلل ءْيَس الو ءِاَمْهَس ٌمأِلَو ءمُهْأ هنا
 .ْمِهَلُك ة ميلا ٍقاَمَتا

 .“")دّمْحَأَو َةَقيِزَح يبأك ٌدّرلاب ُلوُقَي نَم لْوَق ىَلَع اَذَهَو

 َرَشَع ْيَنْلا ىَلَع مُهَدْنِع ْمّسَقْيَق :َيِعِفاَّشلاَو ِكِلاَمَك ٌدّرلاب ُلوُقَي ال نَمَو
 ِتْيَبِل َرْشَع َيِناَثلا مُهَسلاَو ءِناَمْهَس مُهُلِلَو هات جْوّرلِلَو :ةني'ثليلل": اَمُهَس

 ا 1 .ٍلاَمْلا

 نبا لاق ار لل ا و دب را مج و )00(
 نع يور ُهَنَأ اّلِإ ٠ مْلِعْلا لمَ نِم ٍقاَمّناِب اَمِهْيَلَع ُدَرُي اَلَق ءِناَجْوَّرلا امأَك :هقك ةمادق

 .جْوَز ىَلَع د هنأ هياط َناَمْثُع

 ٍلبَس ىَلَع ال ءِلاَمْلا ِتَْب ٍلاَم نم ٌهاطْغَأ وأ َكِلَذِل ُءاَطْغَأَك مِجَر اذ وأ ّدَبَصَع ناك ُهَّلَعَلَو

 يف َنوُلُحْدَيَف ِماَحْرأْلا يِرَّذ نِم مُهّلُك ُدّرلا َّلْهَأ َّنأ «هللا ءاَش ْنِإ ءَكِلَّذ ُبَبَسَو ءِثاَريِمْلا
 آه :لافنألا] «ِوَلَأ ٍبَنِك يف ٍضْعَب ّلَرأ ميشتب وانا ًالزأو» :ىَلاَعَت هللا ٍلْوَق موُمُْع

 .(؟597/5) ينغملا .ها .ٌكِلَذ نِم ٍناَجِر ا ِناَجْوَّدلاَو

 نإف :اهلقن نأ دعب لاق ثيح ىوتفلا هذه ىف ءاج ام هللكك نيميثع نبا ةماّلعلا لكشتسا دقو
 :ةثالث هوجو نم رظن كلذ يفو جوزلا ىلع دري هنأ ةمسقلا هذه رهاظ
 ال درلاب نيلئاقلا نأ ملع دقو .درلاب لوقي نم لوق ىلع ةينبم اهنأب حرص خيشلا نأ :لوألا
 تنبللو ةعبرأ جوزلل رشع ةتس نم مهدنع ةروكذملا ةلأسملا ةمسقف «نيجوزلا ىلع درلا نوري
 .ةثالث مأاللو ةعست

 هئارآب مهئانتعا عم نيجوزلا ىلع درلا ىري هنأ خيشلا نع اولقني مل باحصألا نأ :يناثلا
 . اًرظن اهيف نإ :ةروكذملا ةلأسملا نع لاق «ىواتفلا رصتخم» بحاص نإ لب ءاهل مهرابتعاو

 امهيلع دري ملو نيجوزلا دحأ امهيف در نيتلأسم رخآ عضوم يف ركذ هسفن خيشلا نأ :ثلاثلا

 دري هنإف ءالو الو ةبارقب ثراو نكي مل اذإ هنأ نيجوزلا ىلع درلا ةلأسم يف لاقي نأ نكميو

 نإف «نيملسملا مومعل نوكي يذلا لاملا تيب ىلإ هفرص نم ىلوأ كلذ نأل ؛نيجوزلا ىلع

 دعب يقب امب قحأ نانوكيف «نيملسملا مومعل سيل ام صاخلا لاصتالا نم نيجوزلا نيب
 .ها.نامثع نينمؤملا ريمأ نع يور ام اذه ىلع لمحي نأ لمتحيو ءلاملا تيب نم امهضرف
 .(84 - 88) ضفئارفلا ليهست



 هنا مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت "م ا

 + َنْباَو اَجْوَر فا ْتَناَم ار : هداك لْيَسَو ١ /ه؟]

 يِئاَبْلا ُهَل ٍلاَوْقَأْلا ٍدَحَأ يِفَك ٍتخألا ُنْبا اّمأَو ءُفْصُنلا جْرَّرلِل :َباَجَأَ

 5 ؟تخ

 .ِلاَمْلا ِتْيَيِل يِتاَبْلا :يناّنلا ِلْوَقْلا يِفَو

 مُهَل َّضْرَ ال َنيِذَّلا ماَحْرأْلا يِوَّذ يِف ِءاَمَلُعْلا ٌعُراَنَت :ِةَلَأْسَمْلا ِهِذَه لضَأَو
 1 ١ 2 ه2 ويم
 : بيصحعل الو

 ُهَل َتِراَو ال نَم َّنأ :ةَياَرِر يِف دّمْحَأَو َيِعِفاَّشلاَو ِكِلاَم ُبَمْذَمَف أ

 .َنيِمِلْسُمْلا ِلاَم ِتْيِلُهَلاَم ُنوُكَي ٍبيِصْعَت اَلَو ضْرَِ
 يف دّمْحَأَو َقاَحْسِإَو ّيِروُئلاَو َةَفيِنَح يِبأَو ٍفَلَسلا ٍرَثْكَأ ُبَمْذَمَو - ب

 ه«هْلأ نك يف ٍضَعَب لَو ُسَس» «ماَحْرألا يِدَّذِل يِقتاَبْلا ْنوُكَي :ُهْنَع ٍروُهْشَمْلا رو 2 مل همك ىورءم ة« ا
 كْفَيَو ُهَلاَم ُثرَي ُهَل ٌتِراَو ال نَم ُتِراَو ُلاَخْلا» :هللكي َىِبَنلا ٍلْوَقِلَو 9/0 :لافنألا] 0 00 سلك 2 200 -ٍ - 1 ص 22

 موو د م1 . "1 هَئاَع

 نمت ِهيِف ْرُكْذَي ْمَلَو مُهُضْعَب ُهَلَسْرَأ دَكَو ٌبيِرَع ٌثيِدَح اَذَمَو :لاقو )5١١4( يذمرتلا هاور )١(

 ِثيِدَحلا اَّذَه ىَلِإَ َةّمَعلاَو َةَلاَكلاَو َلاَكلا ُمُهُضْعَب َترَوَف لك َيِبَنلا ٌباَحْصَأ ِهيِف َفَلَتْحاَو

 لَعَجَو مُهْنُرَوُي ْمَلَق ٍتباَن ُنْب ٌدْيَز اَمآَو «ماحزألا يِرَذ ِثيِرَْن يِف ِمْلِعلا ٍلُمَأ ٌرَثكَأ به هذ

 .هأ. ٍلاَمْلا ٍتْيَب يِف َتاَريِمْلا

 )١9/٠١(, ليلغلا ءاورإ يف ينابلألا هحّحصو

 ىلع مهئيروتب نولئاقلا فلتخا ّمَّث نمف :لاقو ثيروتلاب لوقلا فت نيميثع نبا ةماّلعلا راتخاو
 :لاوقأ ةثالث
 ةهج يأ نم ثاريملاب ىلوأ ناك 0 ىلإ برقأ ناك نمف ؛ةجردلا برق رابتعا :اهدحأ
 . «ولأ بك يف ضعي لَو جست واعرألا اولوأو» :ىلاعت هلوق لوقلا اذه ةجحو تناك
 .ىلوأ برقألا ناك ةيولوألا انربتعا ىتمو ء.[76 :لافنألا]

 مث ةونب :اًعبرأ تاهجلا لعجيف ةفينح يبأ بهذم اذهو ءةهجلا برق رايتعا :يناثلا لوقلا
 دحأ ثري مل ماحرألا يوذ نم ثراو ىلوألا ةهجلا يف ناك ىتمف «ةمومع مث ةوخأ مث ةوبأ
 لهأ بهذم بهذملا اذه ىمسيو «بيصعتلاب ثرإلا ىلع اًسايق اهدعب يتلا ةهجلا نم

 .(؟715/5) «ينغملا» يف هلاق .ةبارقلا



 معا ٍضْئاَرفْلا باك

 .ٍماَحْرألا يود ِثيِرْوَتِب ُلوُقَي نَم َدْنِع ُهَّلُك َلاَمْلا ُك ُْتِرَي تخألا دي 0

 باَحْصُأ نِم َفِئاَوَطَو ءدّمْحَأَو َةَميِنَح يِبأَو ءِفَلَّسلا 0 قدك
 عمهم <

 ةضاسسلا هلاَمْلا ُتْيَب َدَسُف اَذِإ ِكِلاَم ِبَمّذَم ف ُلْوَق َّوُهَو « ٌيِعِفاَّشلا

 اًمْخَأَو ٌةَجْوَر َكَرَكَو َتاَم ٍلْجَر نَع :- ىَلاَعَت هللا ُهَمِحَر - َلِيْسَو ©

 ؟ٌءْيَش َّنُهَعَم 2 ّنُهَعَم خألا ِتاَنَبِل لّهَف ٠ ِهيَوبَأِل خأ ِتاَنْب َتالََو ءهْيَوبَأِل

 ِتاَنَبِل َءْيَش اَلَو ءُفْصُنلا ِنْيَوَبَأِل ٍتْحَأْلِلَو «ُعْبُرلا ٍةَجْوَّرلِل :َباَجَأَن
 .خألا

 ىَلَع ٌدوُدْرَم َوُهَم اَّلِإَو ِةَبَصَعْلِل َوُهَك ٌةَبَصَع َكاَئُه َناَك ْنِإ :يِناَّنلا ُعْبُرلاَو

 ممهور] 2 .2وااَمْلا ٍتْيَيِل َوُه ٍرآلا ىلع :ِءاَمَلْعْلا يَلْوَق ٍدَعأ ىَلَع ٍتخألا

 ُداَلْؤأ ُهَلَو ءاَنثب كلو تاع ٍلُجَر نع : هلل مالْسإلا ُحْبَش َلْيْسَو /هعز

 َسْيَلَو هنأ ني أ ُهَلَ م ع نفل ا

 ؟تْنبْلا ُنيلَو ُنوَُي نَم و لالا 0 ِهِماَمْعَأ هكدا عرف

 .خألا ءاَنْبَأِل ُهُفْضِنَو هِتْنِْلِل ُهُفْضِيَك ُتاَريِمْلا ام :َباَجَأَك

 ْمَعْلا ِنْبا َنوُدَو ملا نِم ّمَعْلا َنوُد معلا ِكْنيِل يف : ٍةَيراَجْلا ٌةَئاَضَح اّمَأَو

 .ِباَُن وأ َيِصَوِل ِةَمِييْلِل يِذَّلا ٍلاَمْلا ىَلَع يالولا ُهَلَو «مّرْحَمِب َسْيَل يِذَّلا

 1 55٠١|

 مسقي مث ءهب ىلدأ نم ةلزنم ماحرألا يوذ نم دحاو لك لزنيف ليزنتلا رابتعا :ثلاثلا لوقلا -

 بهذم نم روهشملا وه اذهو «ىلدملا هذخأ دحاو لكل راص امف مهب ىلدملا نيب لاملا

 .دمحأ مامإلا

 :فالخلا رثأ هب رهظي الاثم كيلإو
 ؛لوألا لوقلا ىلع خألا تنبل لاملاف :مأ ريغل خأ تنبو «تنب تنب نع كلاه كله ولف

 نيفصن امهنيبو ؛ةهج قبسأ اهنأل ؛يناثلا لوقلا ىلع تنبلا تتبلو «ثراولا ىلإ برقأ اهنأل
 اهلف هتلزنمب خألا تنبو اًضرف فصنلا اهلف تنبلا ةلزنمب تنبلا تنب نأل ؛ثلاثلا لوقلا ىلع

 .07/4 -1/7) ضئارفلا ليهست :رظنُي .ها . اًبيصعت يقابلا

 .ةجوزلا ىلع دري ملو )١(



 0 مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 7” أ
 0 ير يت تح حسا 605

 ؟مُكَحْلا اَمُك ءوّمَأ نم هيبأ اَحَأ ُهّمَعَو ءنْيتتْلا َكَرَت نّمَع :َلِيْسَو كندشلا

 ِهّمَأِل هيِحَأِل ميش الق 00 ُتْيَمْلا تاَم اَّذِإ :ٌباَجَأَت
 َوُهَف اَّلِإَو ٌةَبَصَع ٌةَبَصَع ُهَل َناَك ْنِإ ٍةَبَصَعْلِل يِقاَبْلاَو ِناَقْلُتلا ٍنْيْنبْلل لب ؛ِةَميَأْلا ٍقاَمَتاِ

 | لاما ِتْبَب وأ ؛نيتنبلا ىَلَع ٌدوُدُرَم

 ةييقاو هَل اَخَأ فّلَحَو َيفْوُ ٍلْجَر نَع : هن خ ْحِبَّسلا َلِيَسَو 7498# |

 م مي هد م4

 ؟ةَجْوَرَو ءنْيتْنِبَو «نْيَقيِقَش

 َنْيَب طيِراَرَق ُةَسْمَح ٍةَوْحِإْلِلَو ءِناَنْلُتلا ِنْيتْنِبْلِلَو ءُنُمْثلا ٍةَجْوَّرلِل :َباَجأَ
 0 ِتحَأْلاَو خألا

 ُةَناَلَك خذلِلَو ءظيِراَرَك ةَيِناَمَت ٍتْنِب ّلُكِلَو ءطيِراَرَك ٌةَناََت ٍةَجْوَر لل ْلٌصَْتُ
 [م11 1 . طاَريِق اَنلُثَو ٌظاَريِق 0 تلت ظيِراَرَق

 اَهَل نكي ْمَلَو ؛اًدوُجْوَم ْتَقْلَحَو تنام َُلاَح ُهَل لج نع :َلِيْسَو [ق'هه]
 ؟اهيخأ نبا اَهْنِرَي لهَك :ٌثِراَو

 ٍلاَمْلا ُتْيَب ٍرَحآْلا يِفَو ؛ُتِراَوْلا َوُه ِءاَمَلُعْلا يّلْوَق ٍدَحَأ يِف اَذَه :َتاَجَأَ
 [51 1 .يعرشلا

 مهلا فب تقرت اربع نزار رق فقرنل تناك عر نع - ريكو اككفتل
 ِتْنب ُتْنبَو ٍذاَدَلَوْلا َيِقْب ءِنْيَدَلَو َكَرَتَو وُكْذَمْلا ّمَعْلا ُنْب | يفوت مث انني تْكرَتَو

 :ٌتاَريِملا قِحتْسَي نمف مغ دال الْزَأ ْتَْكَرَكَو ثنا كيكو مةقرتتلا معلا

 ؟اَهْمَع ُداَلْوأ ْمأ ّمأْلا نِم ْمَعْلا ِنْبا داو

 َلِقن امك 2 ليزتتلاب ُلوُقَي نَمِم ِهِرْيَغَو دّمْحَأ ماَم !دامالا تعدم .ةناَوَكلا اًمإلا

 «مهئيروت يف هللا مهمحر  ءاملعلا فلتخا ماحرألا وذو :ه15 نيميثع نبا ةماّلعلا لاق )١(

 عسي وألا اوأَو» :ىلاعت هللا لوقل ؛بجاو مهئيروت نأ نيعتملا حجارلا لوقلا نكلو
 .[5 :بازحألا] 7 يف ٍضَمَب .للقأ
 اذهو .«هل ثراو ال نم ثراو لاخلا» :لاقو ««مألا ةلزنمب ةلاخلا» :لاق لكي يبنلا نألو

 . صن



 دكر ل مو ٍِضِْئاَرَمْلا ٌباَتِك

 م ِدحاَو ل ليزثتك - روُهمُجْلا كَ َومَو نيالا ةاحُصلا نع كِل
 ىَلِإ ُبْرّقْلا ُرَبَتْعُي اَلَو ءاَديِعَب وأ َناَك اًبيِرَق هب ىَلْدَأ نَم َةَّلِزْنَم ماحزألا يِرذ
 ملا مَع ِنْبا داَلْوَأَو ِيلاَمْلا الث مُهَل ْمَعْلا دالْؤأ َّنِإك ةَهِجْلا تّدَحَنا ّمُث ِثراَوْلا

 .ْمأْلا ىَلِإ مُهْرْمَأ يِهتنَي َكِيَلوُأ نإ 0 ُُتث

 مي9/ع] هَل يِقاَبْلاَو ُكْلُثلا مدل ناك : دج َّعَم وأ بأ َّعَم 1 َدِجَو اذِإَ

 [م0 1 .ِةّمِئَأْلا ٍقاَمَتاب اًئْيَش ِثْرَي ال لتاقلا 556: ]

 ِهِلْوَق نَع َلِعْسَو 755 |
 - ََء وع 2 ومب

 هذ :ئكحناو هما ا

 لا َكاَمَحُماَمِإاَياَنِيْفأ

 : هنلكك َباَجأَت
1 2 0 

 هتتلئب أ هّئلا 3 لججر

 ُءاَرَعُّشلا َتَلاَق ٍتْنِيِب هنِم ناف

 أب ُهَل َدِ اهم نبا َحّوَرَتَو «ٌةأرْما َجّوَرَت ٌلُجَر

 ِ 2 مد 7 2 و
 ىلاخ ّوُظَو هل ةَمَع اناَو

 ىِلاَيللا ٌتاَثياَح كيِفْكَيَو

 ٍلاَلَحْلا حاكتلاب َتْنِبْلا ىَتأَو

 يِلاَخ كيِتاَه نما َتِيلاَتَفَو

 ّيِه ُهَتْنِبَف «ْنْبا ِهِْيْبالَو ءكثنب

 نبا ٌدَج اَهوُبَأَ «نالاُةَجوَر نبال نبا ها اَهُمأ ُمأ اَُنَدَجَف ءِرْعّشلاِب ٌةَبَطاَحُمْلا
 مم 1 مالا نو اَهْبَأ وأ اَهُناَح َوُهَو بألا نيوبا كخأ ةثلع ووو دبا

 «بيرقلا لام نم مألا ابأ وأ لاخلا مرحن هللا ناحيس - فيعض لوق ثيروتلا مدعب لوقلاو -

 هب عوطقملا باوصلاف «ةعيرشلا هب يتأت ال اذه لثم !!سانلا دعبأ هلكأي لاملا تيب يف هعضنو
 ذ :لوقن اذهلو ءبصاع وأ ضرف وذ نوكي الأ دعب نكل «نوئثراو ماحرألا يوذ نأ

 .ةبصع الو ضرف يذب سيل بيرق لك ماحرألا
 ءاّقلطم برقألا ثري :لاق نم مهنمف 1 اوفلتخا ءاملعلا ؟نوئري فيك نكل
 ىلوأ برقألاو 2 ضع وأ ميس يضع 7 اسأل ًارلوأر» :لوقي هللأ نأل ؟ثري ةهج يأب برقألاف

 .برقأ هنأل ؛لاخلل لاملا ءةمع نباو لاخف ءدعبألا نم

 ىشم يذلا اذهو .مهب اولدأ نم ةلزنم نولزني مهنأ :يأ ؛ليزنتلاب نوثري :لاق نم ءاملعلا نمو

 مألاب ٍلدم مألا وبأف ءهب اولدأ نم ةلزنم مهلزن :ينعي ؛«ليزنتلاب نوثري» :لاقف دلك فلؤملا هيلع
 خألاب لدم مألا نم خألا نبا ءتخألا ثاريم هلف تخألاب لدم تخألا نبا ؛مألا ثاريم هلف
 .(؟78  ؟ا/" )١١/ عتمملا حرشلا .ليزنتلاب نوثري مهف «مألا نم خألا ثاريم هلق مألا نم



 كك
 كفن

 : هِلُوَق نَع :ُهنَدك ثك لس تل

 ل ا
 هشوش وه مام « لسا # 00

 ْمكْرُكْفَي ماك ٌنيِنَج ينم ٍنظَبْلا يف
 ةَلَدْرَح طْغُي ْمَل اًركُذ نْكَي ْنَِ

 ُهْرِكنُي َسْيَل ائيِقَي مَع ٍفْضْنلاِب

 تدك ليي ئرما مقل تزلكذ يذإ

 هداك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت

 اللحلاو كاملا نوقسكت اوس

 الَعَمَة ةَبوُجمَأ مكّرِبأ الأ
 اًلمَحْلا اوثرقت ع مقل اورج

 اَلَصَم دقق ىقنأ ؛ ٌرْيَغ نُكَي نِإَو
 اللز ال َِّللا َضْرَف ُفرْعَ َي َناَك نم

 اَلَعَم اَلَو يع كل نونا اَلَق

 ةرملاَو .بألا نم ُلْمَحَو ّمَأْلا كل نم نانو أَو ع :ٌباَجأَف

 .اًهيبأ ُةَجْوَر يِه لب ِ؛ِتّيَمْلا م ١ تفتت ةرياعلا

 .ُتْلُدلا ملا ٍدَلَوِلَو ةريدسلا مدلل تقلا جْوّرلِلَ

000 

 .ِءاَمَلُعْلا ٍقاَمَتاب ُهَل ءْيَش الق أ نِم ّحَأ َوُهَف اًركَذ ُلْمَحْلا َناَك ْنِإَ
2 

 ص

 «ٌُفْضُنلا اَهَل نضيف بأ نم ثحخَأ دوق ىَتْنَأ لنْكَحلا َناَك نإو

 .ِةَعْسَي ىَلِإ ُلّوَعُتَو ِةَنِس نِم اَهْلْصَأَك ءماَهّسلا نَع ٌلِضاَق

 ءاَمَلُعْلا َيَلْوَف ٍدَحَأ يِف ُباَوَجْلا اًَذَكَهَف :ِتّيَمْلا ٌمَأ نم ُلْمَحْلا َناك ْنِإ اّمَأَو
 وف 8 محَأَو َةَفيِنَح يبأ ٌبَهْذَم َوُهَو مُهَدْعَب نَمَو ٍةَباَحَّصلا نم

 ْمُهْنِم ٍدِحاَرَك ملا َنَلَو كاشي اَوَكَذ ُلْمَحْلا َناَك ْن :ِرَخآلا ِلْوَقْلا ىَلَعَو
 ما سمو 35 ساو 5م 5 - 2 دعو رنا“ 25 غي هر 0

 [ا ا هنع ةياور ىف د ئعفاشلاو كلام ٌتَهْذَم وهو طقسي الو

5 2 

 (ضورفلا باحصأل ةيصنألا ديدحت نم مكحلا طاينتسا)

 نِم ٌّوُه اميف َكِلد ني حنو «ماكخألا عيِمَجِل ُةَلِاَش موضتلا نإ كنفشلدأأ
 :ُلوُقَتَق "1 ذآ نتي لفيارغلاو فارس اك ىلع وب هنتي ءاّيْشأْلا لكشأ

 ضئارفلا تناك اذإف )١(

 .ةقدو ظفح ىلإ جاتحت اهنأل

 ؛اهتعجارم ةرثكو ءاهب ةيانعلا بجو «نيدلا لئاسم بعصأو لكشأ نم



 4 | ِضِئاَرفلا بانك

 4 - ع -- هب مة رمل 20 4 ياه 0

 ِكِلاَم ُلْوَقَو ُهَقَقاَو نَمَو ٍدْيَر ُلْوَق َوُهَو «“' كيرشتلا بَْرَح ىَوَرَو

0 

 .ٌّىِلَع َلاَق ام ىَلَع الد ُِماَيِقْلاَو ُصَّنلا :ُلاَقُي

 ىف كرش ْمُهَه َكِلَد نم رح اراك نقط :ىَلاَعَت ُهُلْوَفَك ٍ؛ُسّنلا 0

 نْيَوَبَأْلا َدَلَو مهيف اَنَلَخْدَأ اًذِإَو ّمأْلا دلو :وب ا [١؟ :ءاسنلا] 4«ثلتلأ

 .ْمُهَريَغ مُهَمَح َمحاَر لب ؛ِثُْثلا يِف اوُكِرتَْي ب

 ىَلاَعَت هللاو ءٌطَلَع َوْهَم ّمأْلا ِدَلَو نم مُهّنآَو مُهّْنِم ِنْيوَبألا َدَلَو نإ :َلبِق نِإَو
 00 ه4 لك -ٍ 2 2 7 2 _ٍ 8 -_ 97

 جاو لكَ أ وأ خأ ( هلو ٌةأَرْمآ وَ ةللك ُثَرَوي ُلجَر حك نإو» :لاق
 ع هس هي 2 >ِ _ # مس رعس

 (مألا نم) ٍدوُعْسَم نْباَو دعس ٍةَءاَرِق ىِفَو 2«[١؟ :ءاسنلا] َةَيآلا سدس اَمَُهْنَم

 . عاَمجإْلاب م مأْلا ُدَلَو هب ُداَرُمْلاَو

 ِبَأْلاَو ِنْيَوَب قيالا ٌدَلَوَو «شدشلا مقنع دَضَم 0 لوك كلذ :نلَعَلَوَو

 *[و 21 سل كَم أ ارنا نإ ٌةلَدكلا ىف مكي هل وسفتس» :ِهِلَوَق يِف ِةَيآ يف
 َلَعَجَ 00١ :ءاسلا] ذأ اه نكي مل نإ آتي 9 كر اَم ُتْضِي اهله ّتَعْت دلو
 ِنيَوَبأْلا ِدَلَو مك اَذَكَمَو ءِلاَمْلا َعيِمَج ُهَلَو فِضْنلا اَهَ

 :ءاسنلا] 4نيشأْلا ٍظَح ُلْثِم ٍكّذلِلَه هآَسنَو اَلاَجَر ٌةوْحإ اَوناَك نو :َلاَق ّمُث 2 هدو هو هرم ريع

 . َنيِمِلْسُمْلا قاَمئاب ملا ا نْيوَبألا ِدَلَو ْمُكُح 0 5-7
 هَ

 ِةَيآلا َكْلِت يف ْمُكَحْل لا َكِلَذَكَو ِةَيآلا ِوِذَه ىف مكحْلا اَذَهِل ىَلاَعَت ُهُرُكِذ َلَدَق

 . رَخآلا ُرْيغ 0 ِنْيمْتَّصلا َدَحَأ َّ نأ ىَلَع

 .ءاقشألا ةوخآلاو مألا دالوأ نيب كيرشتلا :يأ )١(



 سمس 1 سئ محل و ُهَنأك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت مسا

 مُهَمَلَظ دّنَف ُهْنِم مُهَصَقَن نَمَف َتْلُثلا ّمأْلا َدَلَو ىَطْغَأ دق ّضَنلا َناَك اَذِإَو

 .ُرححآ ٌسْنَج ِنْيَبأْلاُدلَوَ
 ٍلْجَر ىلوألف َيِقَب اَمَق اَهِيْمَأِ ٍَقْعِتَرَمْلا اوُقِحْلأ» :6 ْيِبّنلا َلاَق دَمَو

 35 ةْيَش ِةَبَصَعْلِل نكي ْمَل اًكْيَش ُضْئاَرَمْلا قب ْمَل اذِإ ُهّنَأ يِضَتْقَي اَذَهَو ."” (ٍرَكَذ

 . اًكْيَش ضْئاَرَمْلا قت ل

 ؟مُهَّرُضَي ْمَل مُهْعَقْني مل اَذإ ُبَأّْلاَك :َليِق اّذإَو

 اَِحاَو ملا ُدَلَو ناك ول ام ليد موقفي امك فاشي دل ءىَلَب :ليِق

 مُهَل ُنوُكَي يِتاَبْلاَو ءَسُْدّسلا ٌذُخَأَي ُهَدْحَو ملا َدَلَو َّنِإَ َنيِريِثَك ِنْيَوَبَألا ُدَلَوَو

 َنوُكَي ْنَأ َراَج اّذِإَو ْءْثْلُلا يِف ُدِحاَوْلا َكاَذَو مُه اوُكَراَشَعَ بلا اَلْوَلَو ءُهَلُك

 ماشي هلأ ملت عفمرخت ذأ راج نهي آلا وُجد
 قتلو ك5 لضم ل َّنأ ىَلَع ٌةيِْبَم ِضْئاَرَمْلا ُلوُصْأَك اَضْيَأَو

 . اهُماَكْحَأ ُقَرَقُ
 بأ نم ٌتاَوَحَأ َّنهيِف َناَك ول ْنأ :ٍةَكَّرْشُمْلا ِةَلَأْسَم يِف َمُكُحْلا ُنّيبُي اّمِهَو

 . فيما تَلاَعَو ٍناَلتلا ّنُهَل َضِرُمَ

 .(ُموُؤُسَمْلا ُحألا» ىَمَسُيَو َنْطَقَس َّنُهوُحَأ َّنُهَعَم َّناَك وّلَ

 ْمَلَو َنْهُرْضَي َةَراَتَو «َّنُهُعَْني َةَراَن َراَص :ٌةَبَصَع َنْرِصَي ِهِدوُجْوب َنْرِص امل
 .ٌرضلا ٍةَلاَح يف ِهِمَدَعَك ُهُدوُجو ُلَعَجُي

 ََراَت مُهْعَمْنَي َراَص :ةَّبَصَع اهب ُهَو وخِإْلا ””[راص] اّمَل بألا ٌهَ َءاَرَق َكَِّذَك

 ل

 مم فام

 . ىَرْخْأ مهرضيو

 .(ا51١؟6) ملسمو ” 6 نغفل يراخبلا هاور قلد

 .ءاقشألا ةوخإلا :يأ (0)

 الإ ىنعملا ميقتسي الو «0707 /7) لئاسملا عماج يف لب ءلصألا يف سيل نيتفوقعملا نيب ام ()

 .هب



 ا ٍضِئاَرَمْلا ُباَتِك
 ب كفل ب ب بخ  جج7بر_جو9وور975ببيب5ْبُس7بب79

 ُروُحَي ٌةَراَتَو ءٌهَلُك َلاَمْلا ٌروُحَي ٌةَراَت َةّبَصَعْلا َّنِإَف ؛ةبوصعلا ىّرُجَم اَذَهَق

 .َلاَمْلا ل ضيفا 0007 اَذِإ | َوُهَو 00 - ال َءَراَتَو ِءٌهّلَكَأ ٌةَراَتَو مرتع

 .ٍضِئاَرَتْلا يف ةموشتملا لوضألا

 بألا َعَم َتْلثلا ّمُوُِل ّنأ ىَلَع ُلُدَي اَم ِنآُْقْلا يف سلف” ان امو

 ُنآْرُقْلا َناَكَك ءُبَأْلاَو َيِه َلاَمْلا تّنِرَو "2ْذِإ َتْلُلا هللا اًهاَطْعَأ اَمَّنِإ لب ؛جْوَرلاَو

 .هيكلُت ْثآْلاَو هلم ُرْخَأَت ل ُبَأْلاَو َيِه ُهْنَثِرَو اَم نأ .ناغ ل دن

 َتْلُلا اَماَطْعَأ نَمَف ءاَقَلظُم َتْلُثلا ُمأَلا َذُخَأَت ْنَأ يِفْنَي ِنآْرْلا ُموُهْفَم
 ارث ةوفطت تلاك دل ةجزألا عم ىلع اق

 وأ ُهَنرَو اَذإ اَهَناَريِم اوُلَعجَي ْمَلَف ءموُهْفَمْلاِب اوُلِمَع دّقَ ُروُهْمْجْلا اَمأَ
- 

 هنري قل اذ: امأت  «انلظت للا ا ةوبأ ثري نإ لَ لب ٍ؛ْتِرَي ْمَل اذ اًهِئاَريِمَك

 نيتيرمعلاب اتيمسو «ناتيرمعلا ناتلأسملا امه «نيتلأسم يف يقابلا ثلث مألل نأ مولعملا نم )١(

 .امهب هنفط باطخلا نب رمع ءاضقل

 .بأو مأو جوز : ىلوألا ةلأسملا

 .سدسلا وهو يقايلا هل بألاو ؛ثلثلا اهل مألاو «فصنلا هل جوزلا :ةلأسملا هذه يفف

 ام فعض ةأرملل نوكيف «سدسلا هل بألاو ثلثلا اهل مألا نوكي نأ نكي ال هنآ ريغ

 فصن اهل نوكي نأ امإ لب ءلجرلا فعض ذخأت نأ نكمي ال ةأرملا نأ ةدعاقلاو ءلجرلل
 .هقعض تذخأ دقف انه امأ ءهيواست نأ امإو ءهبيصن

 ثلث مألا ذخأتو «فصنلا هل جوزلا :ذئتيحف يقابلا ثلث مألا ىطعأ نأب :ه؛#ذ رمع اهمسقف

 ىلع اذه ىرجف اهفعض اذه حبصأف «نيئلث بألا ذخأيو ءانه سدسلا وهو يقابلا فصن
 . ةدعاقلا

 .يقابلا بآللو ءثلثلا ا او ؛عبرلا ذخأت ةجوزلا نإ «ةقباسلا ةقيرطلا ىلع انمسق اذإف

 مألا نأ ةيآلا رهاظف تلا هيله ُهاوأ هَئرَوَو دلو ل نكي دل نإَتط :لاق كي هللا نإ :ليق نإف
 ؟اذه ىلع باوجلا امف . اًقلطم ثلثلا ذخأت

 وه اذه بألل يقابلاو ثلثلا ماللف ناوبألا درفنا اذإف .ادرفنا اذإ اذه :لاقي نأ :باوجلا

 بحاص لوق دنع «دمحلا هللا دبع ني دمح خيشلا ةليضفل دازلا حرش :رظتُي .ةيآلا رهاظ
 . امهالثم باأللو «نيوبأو ةجوز عم عيرلاو «نيوبأو جوز عم سدسلاو :دارلا

 .بوصأ هلعلو ءاذإ :لئاسملا عماج يف (؟)



 2ك مالسإلا خيش لئاسوو قواتف بيرقت #4(
 تل يش م 7 ل يي م يم 7777777 م ل يم ا ل مم م ممم | 4 2-3 دسم

 اَذإ اَهّنِإَف ءىَلْوَأ ِثْلُدلاِ َيِهَف خأْلاَ ُمَعْلاَو ٌدَجْلاَك ؛بَألا نوُد نَم ُهَنِرَو لب ُهوُبَأ

 نا حلا هرْيَغ َعَمَف بألا َعَم َتّلْتلا تَّذَحَأ

 بألا ُرْيَغ ٌَبَصَع وأ ءُبأْلاَو ملا اّلِإ هل ريال اًذِإ "'0هّنأ ىَلَع ُنآَوَقْلا َّلَدَق

 .ىلغألا ىَلَع ىئذألاب ِهيِبنَتلا باَب نِم اَذَهَو ءُكْلْتلا ِهُمُدِلَف :- نْبالا ىَوِس

 .ُنمُدَسلا ُهَعَم اَهَلَق .بألا نِم ىَوْقأ ُهَّنِإَف ُنْباِلا اّمأَ

 َّنهَعَم ّمأَلا اوطغَأ دق 0 ُتاَنَْلاَف :ٍضْرَك وُد ٍةَبَصَعْلا َّعَم َناك اَذإَو
 2 َمَم َتلتلا ذأ ُمأْلاَف ُمَْلاَو يِح تّناَك اَذِإ ُةَدِجاَوْلا ُتَْأْلاَو ءَسْدّسلا
 .ىَلَْأ ىتنألا َعَمَق ةَوْخِإلا

 ةوخإ َسِيَل ُدِحاَوْلاَو ءوَوخإلاب ٍسُدْسلا ىَلِإ ِثْْثلا نَع ُبجسحْلا اَمَّنِإَو
 .ىلْوأْلا ٍقيرطب ِهِرْيَغَو ّمَعْلا َّعَمَق َتْلُتلا ُذُْحَأَت ٍدِحاَوْلا خألا َّعَم تناك اذ 1 - 2 000 نت زي رد 4و 5 02 5 000 2

 سس (95) هم
 ٌدَجْلا َمَم "هن اَهْنَأ ىَلَع ٍروُهْمْجْلاَو ٍدوُعْسَم ُنْبا نَع ىَوْرُي عَ ُدَجْلا يِفَ

 «بألاب ٌبوُجْحَم َرْهَو ءاَهْنِم ُدَعْبَأ َّدَجْلا َّنأِل ؛ُباَوَّصلا َوُهَو ِلاَمْلا َتْلُث َذُحَأَت

 .اَهَّمَح نم ٍءْيَش نك اًهْبْجْحَي الق
 َعَم ٍتخأّلاَو ءنبالا نِم ِتْئِبْلاَك :ّمأْلا َعَم ِتآلا ّنأ ٍساَيِقْلا د 20 ءئ 1-5 0 ه6 د 9 5 رع تعد ١١ه 4 3 ها امس

 . َةَبَصَع امه ٍدِحاَو ِسْنِج نم ىّتنأَو دك اَمُهْنأِل ؛خألا

 . سنج نو ىو كد اَعْنأِ ؛ج 3101 قاف تفشي ةكدلا تقطع كيو

 اَمبْتَع نحو لُكِل» :ُلوُقَي هللا َّنِإَف :مأْلا ٍثاَرِم يِف باكل | ةَناَلَد اَمَأَ
 مهني لحاو

 يتلا ياك 2 كرور ثم 4 يي رق دي ذل 1

 ألا :يأ (0) .تيملا :يأ )١(



 د وع ٍِضِئاَرْفْلا ٌباَتِك
 17 7 11 1 زل 0 س77 77 جل

 اَذَعَو لولا مدع َعَم اًَلظُم َتْ هب ل ويا

 يف ىطعُت ال :َنوُلوُقَي َنيِذّلا ٍروُهْمُجْلاَو ِةَباَحَّصلا رباكأ ِلْوَق ٍةَحِص ىَلَع ُل

0 

 وَ إف «ِنيَيْوَّلا ٍدَحأَو بألا َعَم َتْلثلا اه ءاطغإ عتب اميولا تاتو يقلي

 يقتل اَذَه ىَلَع اَهّنَِف «ُتْلتل مَ دلو هل آ نكي ْمَل ْنِإَف : رم دك تاكا

 تت ال هنأ مِلم :ٍِلاَحْلا ٍضْعَبِب َتْلُثلا ّصَخ اّمَلَف «٠ اًمللُم لكلا قسمت

 ٍلْوَق داش ىلع د «باظجلا يك ىكسُي بلا قلما مهم انك اق
- 

 . عاَمجِوْأ هيَفَلاَكُم ّْعَم َتْلُثلا اًهِتاَطْعِإل َهْجَو اَلَو ءنْييِرَمُعْلا اَّلِإ َتنثلا اًماَظْعَأ نَم

 لكلا عيمج ثلث تاو ا ؛َناَوَب

000 

 ِروُهْمَج ٌلْوَق ٍوُه يِذَلا - َةَبَصَع ّنُهَنَأَو ِتاَنَبْلا َعَم ٍتاَوَحَأْلا ُتاَريِم امَأَو

 :ىَلاَعَت هلْ م َّنِإَق ٠ هنأ هل اَو ْنآَْقْل ِهْيَل عل
 اهلك تق هلو 1: 2 َنَتِل كه الزنا نإ ةلككلا ف تحيتي هلل ف كتوتتتي» 0

 نأ ىَلَع َّنَدَق 46175 :ءاسنلا] 3 ال نكي ل نإ آَهُثِرَي َوُهَو كي ام ُتَضِي
 و ءَلَوْلا مَع َعَم تضُنلا ُتِرَت تخألا
 و ا ٍدَلَوْلا َعَم تلا َّنأ يِضَنْقَي َكِلْدَو ءاَمِدَلَو

 :ُدَلَوْلاَك :تفْضُنلا ُثرَت ال ٍدَّلَوْلا َعَم اَهْنَأ َمِلُم اَذإَ

 ِهِلْوَق ليِلدب ىلا يب لا ةلدب اك يطب :ٌرَكْذلا ام أ

 لِ ُنَّلْظُْمْلا ُثْزإْلا هَ هَل تبني لَك [11/5 :ءاسنلا] 4« َ نكي مل نإ اهي وهو

 ُهَنَأ ىَلَع َكِلَذ َلَدَق ِلاَمْلا عيِمَج ُرْوَح َوُه ُقَلْظُمْلا ُتْروْلاَو دلو اَهَل نكي ْمَل اَذِإ

 .خألا : يأ )0(



 ب ٍ؛َلاَمْلا "ةزَحَي ْمَل ٌدَلَو اَهَل َناَك اَذِإ

 00 دلدارألاو
 30 ذب الإ نُ

5 6 2 

 ١ ا

6 0-0 5 

 ١١ داس
 اهلا 8

 هلل

 ملا و 0
 م ع شرع هيأ دريس هراسأر + عل <5 ة# دق ناك اكن
 اَهَل نوكَيف - تخألا َلاَم  َلاَمْلا زوخَي ألا نأ ىَلاَعَت َنّيَب دق َناَك اَّمَلَو

 ْحَأْلاَو ُبألا َناَك اَذِإَ :ىلزألا يبرطب ٌةَبصَع هَل نوُكي نأ بآل ناك يفق
١ 

 خالل
 1 »م وم ١ 3

 ىلوالا قيرطب نب ال اف

 ٍروُكُذ َعَم أَ ِيَلَوْلا مَدَع َعَم َفْضُنلا ٍتخألي َّنأ ىَلَع ُنآْرُمْلا َلَد املك وو عمعسومودو جب 3000

 0[ نق :اهاعأ تنعي انك تدألا تيفي اةماع كالا دركي !"رلرلا

 .ٍلاَحْلا هذه يف ٍتْحَأْلا تاَريِم يفي ام آملا يِف ة َسْبَل :ِدَلَوْلا ِثاَنإ ٌعَم تحخألا
 .َيِح ظْقْسَت الك ءظْقْسَي ال اَهوُحَأَو ءَتْنِْلا ْمِحاَرْث الل اَهّنِإَف ؛ ليو هول

 نيوتن نأ هل آركُذ اّمَل ٍدوُعْسَم ُنْبا نع يِراَخُبْلا ٌتيِدَح ِهْيَلَع ل دن

 ِتْخَّْلِلَو .ُفْضُنلا ِتْنِبْلِل :ِتْخَأَو ل ىلا دير ا

 نِم اَنَأ اَمَو اذِإ تْلَلَض دَقَل :َلاَقَف ءاََعِباَتْيَس ُهنِإَف ٍدوُعْسَم ُنْبا تئاو ءُفْصْنلا

 نبال تْنِبَو ءُفْضُنلا ِتْنِبْلِل :هي هللا ٍلوُسَر دام انهن: نورا :َنيِدَتْهُمْلا

 .تحأَأِل ىِقَب اَمَو و ءِنّييلتلا َةَلِمكَت ُسُدْسلا

 اَهِرْيَعِب َةَبَصَع ُنوُكَت تخألاَو يضع ِتاَتْبْلا برغل نأ َكِلَّذ َلَدَك

 .ِتْنْبْلا َمَم َةَبَصَع َنوُكَت ْن ل
 -2٠ اننن و

 ُةَقَتْعُمْلا ُهْنِم ٌصخ ّماَع اَذَهَف ْخَلِإ ©: َضْئاَرَمْلا اوُقِحْلآ» :هلكي ُلوََ

 .خألا :يأ )١(
 0957 /7) لئاسملا عماج نم بيوصتلاو ءدلو :لصألا يف (؟)
 .07777/7) لئاسملا عماج نم نيتفوقعملا نيب ام ()
 .(1516) ملسمو «(539857) يراخبلا هاور (5)



 0 ْدْئاَرَفْلا تانك

 اًهطيِقَلَو اًهقيِتع : ٌتيِراَوَم َكالَث ٌةأِدَمْلا ٌروُحَت» : دلع ِهِلْوَقِل 0 8 ُةَنِعاَلُمْلاَو

 ِهِذَه ُهْنِم ٌتِّصخ :اًصوُصْخَم اًناَع ٌناَك اَذإَو يا 0 مال يذلا اَمدَّلَوَو

 .ةلدَأْلا نم َرِكُذ اَمِي ٌةَروُصلا

 لْنم ّمّذلِي كد ف هدأ يو :ىَلاَعَت َلاَق دَقَف قيقا كارا
 0 - سما سم 2 و هود مجرم وم داي يل -_
 هلف ةدجو تناك نإو كر ام الث هك تكفا قو سن لك دإؤ يع 3 ١ ٍِظَح

 , 0كم رَكَّذلا اًهيِخَأ َعَم اَهَل َتْنِْلا نأ ىَلَع ْنآْرُقْلا َلَدَق 1١[ :ءاسنلا] «ٌفَصَيلَ

 قتلا هدو هلو

 .نائلثلا نْيتتْتا َّقْوَق اَمِلَو

 َعَم اَهَل َنوُكَي ْنأَك ُعُبملا ال ُتْلُثلا ٍرَكَّذلا َّعَم اَهَّل َناَك اذ ُتْنِبْلا تّيِقَب
 0 ىَلْوَأ ُمُيرلا ال ُتْلُثلا ىّتنألا

 م 7 0 نيكس انك نإ :ِتاَوَحَأْلا ١ يِف ل َلاَق اّمَل هللا نإف كفا

 م نم نْيكتلاب 8 نيكل نأ ىَلَع اَليِلَد ناك :[077 :ءاسنلا] 4ك

 لضف

 ملا َنِإَف ؛ٌءْيَش هللا باَتِك يِف اَهَل َسْيَل :ُقيّدّصلا َلاَك اَمُكَن ُةَدَجْلا اّمأآَ
 ءايْنُدلا مأْلاِ محلا َصاَضِتا ُبِجوُت دوُيُقب ٌةَدّيَقُم هللا تاك يف ةزوكاملا

 ْثَلِحْدَأَف ءٍضْئاَرَمْلا يِف ٍةَروُكْذَمْلا ّمأْلا ِظْفَل يف لُحْدَت ْمَل اّمأ ْتَيْمْس ِنِإَو ُةَنَجْلاَ
 .[77 :ءاسنلا] «مكسنأ ُْكَِنَع تمّ : ِهِلْوَق يف تاهل ظْفل يف

 لَو هللا ٍلوُسَو نسب ب اَهناَريم َتََ هنيدحلا اًماطغأ لَو هللا ُلَوُسَر ْن
 0 هَل ُهْنَع لقي ْمَلَو

 َر ٍةنسب
 تداخ اعلق كأن يلا َةَّدَجْلا َتَّرَو لب ؛ِتاَّدَجْلا ين ّماَع ْظْمَل ُهْنَع لق

 . ٍسْدسلا يف ىَّلوُأْلا َةَكيِرَش اَهَلَعَج ٍرْكَب اَيأ 0

 )١( دمحأو 71/47(2) هجام نيا هاور )١5:05(.

 .ثلثلا هتخألو «نيثلثلا هل نأ ينعي اذهو هّيّمخأ ظح لثم هل نأل (؟)



 ُهْنَلك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت معا

 : ٍتاّدَجْلا يِف ُساّنلا َعّراَتَت دقو

 .ٍرْوَن يِبَأَو ِكِلاَم ٍلْوَمَك بألا ْمَأَو ملا ٌمَأ :ناَتْناِلا ُثِرَي ال :َليِقُ
 لوفك

- 

 .دَجْلا مو ٍناَناَه ثالث 0 ُثرَي ال :َليِقَو

 ؛َنيِرَثُكأْلا ُلْوَك َوُهَو ءثراَوي ِتاَيِلْدُمْلا ٍتاَّدَجْلا ٌسْنِج ُثِرَي لب :َلِيِقَو

 ُلوَقْلا اَذَهَو ديا بهذ يف ُهَجَو َوُهَو ءاَمِهرْيْغَو ٌيِعِفاَشلاَو ةَفيِنَح ما

 ماما فلدكو قرص هذا فتعود ِتّيَمْلا مأ ّمأ ن د ُنيَبُي 4 بكلب هيبأ أو تملا مأ مأ نأ : كلك ني

 .ِثاَريِمْلا يف اَمُهُكاَرْيْشا َبَجَوَك ٌءاَوَس هيبآ ىَلِإ بسلا 0 21 وف

 يبأ م أَو ءُتِرَت اقَعْوُمَأ كنَداَ نإو ملا م م اوُلَمَج ءاَلْؤَهَف اَلُوَهَف :اقيأَو

 ا 1 اف مال 3 أل 3 عه ومهم
 «فيعض اذهَو بألا ههج نم ٍةدجلا ىلَع م 0 يج نياددملا 2

 نم يش يف اوك أ أل ٌبِراَنأَو ها أ ني هب ىلذأ م 0 7

 57 ٌرَهَظَأ َوُه امك بألا :يأ  اًهِنْباِب طّقْسَت ال اَهّنَأ : ٌحيِحّصلاَو
 .ٍووُعْسَم نْبا ِثيِدَحِل ؛دّمْحَأ نَع

 ّمأْلا َعَم ّمأْلا ٍدَلَوَك ُهَعَم َيِه لب ؛ُهَئاَريِم ُثِرَت اَل َيِهَق ِهِب ْتَلْدَأ وّلَو اَهَنألَو
 ا اهب اوطْقسَي ْمْل

 . اًسْكَعَو اًدْرَط ٌلِطاَب هب طَقَس صْخَشب ىلْذأ نم : :َلاَق نَم ُلْوَقَو

 .مأْلا عم ْمأْلا ٍدَلَوب : اًدْرَط ٌلِطاَب

 اًمِم َكِلَد ُلاَئْمَأَو ْمِهْمَع َعَم خألا ٍدَلَوَو ْمِهّمَع َعَم نبال دلو 0

 )١( ضئارفلا ليهست .هللك نيميثع نبا ةماّلعلا هحجر يذلا وهو )47(.



 8 ٍضْئاَرَمْلا ٌباَتِك

 اًذِإ هب طَقَس صْخَش ٌتاَريِم ٌثِرَو نَم لُكَف «ةَئاَريِ ري هنأ :ُّلِعْلا منَ
 از قيلت ملا دون اهب نفنف الا ءاقن نك امم قش تادحلاَو هني تزنأ ناك

 َكِلَّذَكَو ءِنْيَلُثلا ةَلِْكَت ُسُدّسلا ّنُهَل ِتْنِبْلا َّعَم ِنْبالا ِتاَنَب ُنْوَك ام
 هيف دما دكيِموي» :َلاَق هللا نال :ِنِْيَوبَألا كيا َعَم ٍبَأْلا نِم ُتاَوحأْلا
 «2ز ام ان َنُهَلَه نينا َقْرَه سن مك ني ْئَيمسنُأْلا دّيَح لني دلي كَل

 :ُهَلْوَق َّنَأَو ءِتاَنَبْلا ِدَلَو َنوُد َنييبْلا َدَلَو َلَواَنَت باَطْخْلا َّنأ َمِلُم دقو ١١[ :ءاسنلا]

 ُدَلَوَو ُهْدَلَو مْهَو ءِتّيَمْلا ىَلِإ ُبَسْنُي نم ُلَواَتَكَي ١١ :ءاسنلا] © كدلأ»

 ؛ِبْلُصلا ِدَلَو مَدَع َدْنِع َنيَبْلا ُدَلَو هيِف ُلُحْدَي «بيترَتلا ىَلَع مُهُلواَنَتُم يم ُهَّنَأَو ءهيتبا

 ٍنْبا نِم ُبَرْقَأ ُنْباِلاَو ءِرَكذ ٍلُجَر ىَلْوَؤلَ نفود فكنا امن نم َفِرُْع دق اَمِل
 «ُسُدسلا ِتاَنَبْلا ٍبيِصَن نِم َيِقَبَو ءْفْضُنلا - ّتْنب اَّلِإ ْنُكَت ْنْكَت ْمَل اًذِإَف ءِنْبالا

 تفْضُنلا تَّذَحأ اَذِإَق كنا ع َعيِمَجْلا َنْفَقْحَتْسَي قَقَحَتْسَي : مهن ِنْبا ُتاَنْي انه َناَك _

 . ّنُهَل يق

 ٍدوُعْسَم ُنْبا َرَبْخَأ ءبألا نم ٍتخألا َعَم ِنْيَوَبَأْلا نم ٍتخألا يِف َكِلَذَكَو
 :نيلتلا ةلِمكَت ئمُدُشلا نْبالا ِتْنيِلَو ءٍفْضْنلاِب ِتْنبِْل ىَضَق لكي َيِنلا نأ

 ا

 نِم ٌةَبَصَع َكاَُه َناَك ْنِإَف ءٌضْرَف نيبال نيل ُتاَنَيْلا تَلَمْكَتْسا اَذِإ اَنَأَو

 ٍروُهْمُج َدْنِع اَهِبَّصَع ُهَقْوَف وأ ُهَعَم َناَك نِإَو ءِرْكَذ ىَلْوَأ هنأ ؛ُهَّل ُلاَمْلاَف َنيِنَبْلا ِدَلَو

 00 عبر لاك ءاَملقلاو ةباكسلا

 .ةدَرْفُم ُثرَت ال اَهّنأِل ؛اَهطِقْسُي ُهنِإَف ٍدوُعْسَم ُنْبا اّمَأَو

 ِنْيَئُّتلا ُتاَنَبْلا َلَمْكَتْسا اَدإ اًَهيِخَأ َعَم ب آي ٍتحألا يِف ٌعاَرّئلاَو
 ظح ُلْئِم ٍرَكَّذلِل يِتاَبْلا َنوُمِسَتْفَي «َنهِناَوْحِإ ّعَم ٌةَبَصَع تانيا 0

 َصَقَن وأ بيِصّْتلاب َّنُهُتاَريِم َداَر ُءاَوَس ءنْيينألا 0

 [موو ل . ىَوْقَأ اَنُه انه َنُهئيِرْوَتَو



 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ا
 257سم رم 222275751717 ار [صاصت د

 (قيسألا مهيأ لهّجو اوتام نم ثيروت مكح)

 َُرتلاَك ءالَرأ َتاَم مُهُيَأ فَرْغُي ْمَلَك (ْمُهُنْوَم يِمَعا نم يف :لْصَق 5516|
 ثري لي ؛ٍضْعَب نم مُهُضْعَ ثري ال هنأ ميشا لوضأب ةبضألاو نيف دوه

 قحل دكا ِبَهَْذَم يِف ُلْوَك َوُهَو ٍروُهْمَجْلا ُلْوَق َوُهَو ءءاّيخألا ُهََنَرَو لاو لك
 ٍ؛ِلوُصأْلا يف موُدْعَمْلاَك َلوُهْجَمْلا َّنَأِل َكِلْذَو ؛ِهِبَهْذَم يف ٍروُهْشَمْلا ثفالخ

 اَمِل اَكِلاَم ٌَراَصَق ءموُدْعَمْلاَك ُلوُهْجَمْلا َناَك ِكِلاَمْلا ُلاَح َلِهج اّمَل ِطِقَتْلُمْلاَك

 ,كّلملاب ب مْلِعْلا مَدَعِل ؛ ُهَطَقَمْلا

 َلوُيَجَمْلا اولَمَح ني 2 ذَا ةَباَحَّصلا ٍلاَوَق 15 دّمْحَأ َّدَحَأ دم ُدوُقْفَمْلا َكِلَذَكَو

 يف اَمُك اًرِهاَطَو اَنِطاَب اًلوُهْجَم ُلّوَأْلا َماَد اَم يِناَّنلا َةَجْوَّر اَهوُلَعَجَن ؛موُدْعَمْلاَك
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 .طقللا
7 

 قال ىآإ م تحي عي لَو نأ ُحاَكِن 5 68 تناك آر راما نإ

 56 َلوُهْجَمْلا اوُنَعَج َنيِذَّلا َةَباَحَّصلا َعِبَت دَمْحَأ َّنأ :اَنُه ٌدوُصَُمْلاَو

 ؛موُدْعمْلاَك ُلوُهَجَمْلاَو ءٌلوُهْجَم ١ ةاَد ِرَآلا َلْبَق تام دق اَمُهُدَحَأ ناك اّذِإ اَنْهَو

 . ُهّبِحاَص انْمُدَعأ ُت ُثِرَي الق اموُدْعَم ِرَخآلا ىَلَع اَمِِدَحَأ ُمُدَقَت ُنوُكَي

 [م01/1] .ِهِلاَمِب ُعِفَنَي ِتّْيَمْلِل َةَفيِلَح َنوُكيِل َيَحْلِل َلِجُج ُتاَريِمْلاَف اًضْيَأَو

 ه2 0

 (قْنِعْلا ُباَي)

 ٌكوُلْمَم 0 اَهَدَلَو َّنِإَف :ةكوُلْمَم اَهّنأ مَعَ اذهل لُجرلا َجَوَرَت اذإ "4

 ءاَلَْلاَو بَسّنلا يف ا ُعَبتَي َدَلَوْل َنِإَك ؛ِةَمِيَأْلا ٍقاَمَئاِب اَهمِدّيَسِل

 : قرلاو هي رعلا
 - َقَرَتْسُي نَمِم ُدَلَوْلا َناك ْنِإَ 0 زبْسَي

 هنأ :ٌحيِحَّصلاَو ءبَرَعْلاَك ؛هَقر يِف ٌعاَرْنلا َّعَقَو : :ِهّقِر يِف ُاَهَمُمْلا َعّراَتَت نَمِم وَ و 001 أم م ع 0

 َناَك نإَو ءِقاَمّثاِلاِب ٌقيِقَر َوُهَك :ِقاَمْتاِلاِب ُهَسْنِج



 لا ٍِضْئاَرَمْلا ٌباَتِك

 هفط َةَرْيَرُه يبأ نع "”(ِنْيَحيِحَّصلا» يف َتَبَت اَمِل ؛مَجَعْلاَو ٍبَرَعْلا ُقاَْريْسا ُروُجَي
 الب 1 لل ٍلوُسَر ني ٌنهتغِمَس ثا دب يبت يني ُبِحَأ ُلاَأ ل :َلاَق

 تءاَجَو ."!هِلاَجَدلا ىَلَع يِتَمأ ٌدَشَأ مُم» :ُلوُتَي لكي هللا َلوُسَر تْعِيَس «مهيِف
 .هاَنِمْوَق ٌتاَقَدَص ِهِذَم» :هللكي يلا َلاَقَق مُهَئاَقَدَص

20 0 

 نِم اَهْنِإَف اًهيِقِيَعَأ» : للك ْيِبَنلا َلاَقَف َةَسِئاَع َدْنِع مُهْنِ ٌةَيبَس تَناَكَو :َلاَق

 0 ِدَلَو

 يِبسَي َناَك هن َىبّنلا نأ در َرِتاَوَتَم لب ةَروُهُشَم اَهُوُحَنَو ٌتيِداَحَأْلا ِهْلَهَو

 .ُهَدْعَب ُهُؤاَفَلُح َكِلَذَكَو ءَبَرَعْلا

 ال مدكلا ٌُرحْلاَق 0 ع ؛ ٌرفَكلا َوُه ٍقاَقْرَيْسإِلا ُبَبَسَك ءاَضْيَأَو

 ءرِفاَك ّلُك يِف ٌدوُجْوَم ٍةَبَراَحُمْ 00 ( قرتكت هل دماَقعَيْلاَو ءٍلاَحب ُّق كس

 ,ةيردلا يبس حاب كاملا َلْئَق ح ءاَبَأ اَم ُّلُكَف ُهَلاَتِق ا
 ِديِدَجْلا يف ٌيِعِفاَّشلاَو كِلاَم َتَعْدَم اَذَهَو مَجَعْلاَو ِبَرَعْلا يِف ْماَع 0 اَذَمَو

 ا هبَلْوَق

 ٍةَيْزِجْلا َبْرَض ُرّوَجُي ال اَمَك ءِبَرَعْلا َقاَقْرَيْسا ُرّوَجُي الق ةَقيِنَح وُبَأ اّمأَو

 . ةهنم كب نيل ِنْوَكِل ؛؟بَسّنلا فرش اوُضتْخَأ َبَرَعْلا ّنأِل ؛ ؛ ْمِهْيَلَع

 [؟امو _ مالا
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 أل ِهْيََع مُكُح اَلَو ٌنُح ُهْنِإَف بْرَحْلا ضْرَأ نِم َرَجاَه اذِإ ُدْبَعْلا 7
2 

 [؟ مم /"1]

 .(55؟60) ملسمو 2(؟517) يراخبلا )000

 .ملسمو يراخبلا يبس نم بيوصتلاو ءاطخ وهو ء(ٍلاَجّرلا) :لصألا يف (؟)
 ٌبرَع مُمو :نراوه ءاسن نبش هن أ ٍحيِحّصلا يف تبث ام كلذ ىلع ةلدألا حرصأ نمو ()

 مهرقلطُي ْنأ ةباحصلا نم َبَّلَط َكِلَد َّدْعَب ّمُن «ْمُهل اًقيقر اوُراصَق «َنيِمِناَعْلا َنيِب مُهَمَّسَقو

 . مهيلع اونميو



 ُهْنَأَْك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت نيل هم ا
 ت2 2 كك تحت 2

 تنابف ةميقتسم تناك اذإ اهقتعت نأ اهتّينو اهتيراج "'”تقتعأ اذإ /559]

 [17/4 كردتسملا] ."”اهمزل اًقلطم اهتقتعأ نإو ءاهعيب اهل زاج :ةيناز

 سلفل هعاجرتسا هعئاب كلمي ال :محرب قتع نميف انخيش لاق /814]
 "1١[ /؛4 كردتسملا] .رتشم

 قتعيو «هبيصن قتع :رسوم وهو هبيصن نيكيرشلا دحأ قتعأ اذإ ؟ةىكذ]

 .ءاملعلا نم ةفئاط لوق وهو «ةميقلا عفدب هكيرش بيصن
 [17/4 كردتسملا] .هتميق يقاب يف ٌدبعلا ىعستساو هلك قتع : اًرسعم ناك نإو

 .هيلع قتع ةشحافلا ىلع هدبع هركتسا اذإ كلاملا 599 ]

 .ةلثملاب قتعلاب لوقلا ىلع ىنبي :فلسلا ضعب لاقو

 هلاقو ءاهتديسل اهلثم مرغو تقتع :ةشحافلا ىلع هتأرما ةّمأ هركتسا اذإو

 .قبحملا نب ةملس ربخب ؛قاحسإ ةياور يف دمحأ مامإلا

 :هتارما ريغ ةمأ اذكو

 .اهتديسل اهنمضو قتعت مل :اههركي مل نإو

 لد امك ءهديسل هتميق نمضيو ؛هيلع قتعي نأ هجوتي :هريغ دبعب لّثم نمو

 نأو «ليثمت هاركتسالا نأ ىلع لدي هنإف ؛هتأرما ةمأل هركتسملا ثيدح هيلع

 .ريغلا دبعب ولو قتعلا بجوي ليثمتلا
 عافتنالا نم هعنمي هجو ىلع ريغلا كلمب فرصت نم نأ ىلع اًضيأ لديو

 . هتميقب ةبلاطملا هل نإف هب

 ١/4[ كردتسملا -.اذه الإ اًهجو ثيدحلل فرعأ ام :سابعلا وبأ لاق

 ؛هكلم نم هجارخإ همزل هديس قالخأ دبعلا قالخأ مئالت مل ول /5؟95]
 ."”هللا قلخ اوبذعت الو هوعيبف مكمئالي ال امف» :ِِلكَي هلوقل

 .قاتعإلا :يأ (0 .ةأرملا )١(

 .دواد يبأ حيحص يف ينابلألا هس هحّحصو ة فل دمحأو ,(61١61ا/) دواد وبأ هاور (9)



 صب َ و اَوَمَل ١ بات
 سا

 ش نست و ا يدا رس ا بيبو

 ال :لاقي نأ لمتحي :حلاصملاو ءيفلا لام نم قتعي يذلا دبعلا 5595 ]

 ءالولا :لاقي نأ لمتحيو .رجاهو ملسأ اذإ رفاكلا دبع ةلزنمب «دحأل هيلع ءالو

 .نيملسملل هيلع

 هقتعأ مث لاملا تيب نم هنمث دقنو اًقيقر ناطلسلا ىرتشا اذإف :اذه ىلعو

 مهل بسن مدع عم «ةيالو هيلع دحأل نوكي الو «نيملسملل اًتباث هيف كلملا ناك

 هل ثراو ال هنوكل وأ اًقاقحتسا لاملا تيبل امإ هءالو نأل ؛لاملا تيب يف

 مكحب هارتشا هنأل ؛ناطلسلا ةثرول هثاريم سيلو «لاملا تيب يف هلام عضويف

 ١4/4[ كردتسملا] .كلاملا مكحب ال «ةلاكولا
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 َةَمَأْلا َىِطَو نم ىلع بترتي اذامو «ةكولمملا حاكن طورش)

 (حاكْيب وأ ىنزب
 ْمَدَعَو ِتَنَعْلا فْؤَحح :ِنْيَطْرَش الإ ُروُجَي ال ٍةَكوُلْمَمْلِل ٌرْخْلا حاكي م6005]

 َّنأِب َكِلَذ اوُلّلَعَو ءدّمْحَأَو َيِجِفاَّشلاَو ِكِلاَم ٍبَمْذَم يِف ِةَرُح حاكِن ىَلِإ للملا
 َّجّوَرَكي ْنَأ ٌيِمَجَعْلا اَلَو رع ٌرخلل زوُجَي الق ودَّلَو ِقاَقْرِتيْسا ىلإ ِيِضْقُي ُهَجْوَرَت

 ولْمَم ُهّدَلَو َناَك روض ملا ان در الإ ةَكوُلْمَم

 امو
2 
 7 ل ع تتلا 0 ؛ اًييَرَع ةوبأ

 اًهْنظَي اًهَكِطَوَق اَمأَرْبَتْسا وأ ءةَّرخ اَمُدِقَتْعَي ّوُهَو حاكيب اَهَكِطَو اذِإ ام مشو لو هر ملم معو 02 د 1 او وع - نبا و سموا ما نك 02
 200 ولع

 .اًبمَجَع وأ اًييَرَع َناَك ٌءاَوَس عر دلو انهف هتك زدت

 ِهِداَقِتْعاِل ؛ٌرُخ عْبَبْلا وأ حاكتلا نِم ٍروُرْعَمْلا ُدَلَوُق ءُروُرْغَمْلا ىَنَسُم اَذَمَو

 َكِلَذِب ْتَضَق امك ةمألا دست ةادقلا هيلعو.ةيكرلشتوآ ةد ةَحْوَر علو هنأ

 ا 1 .ُناَمّصلا ِهْيَلَع َناَكَف مُهَكْلِم ِةَم ملا ديس تاق هنأ ؛ةباحصلا
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 ُهْنَأك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ا
 المده

 (؟هيلع ىلصُت لهو ء.هسفن لتق ىتح مداخلا ملظ نم بنذ)

 2 7 وا - - 10 <6ه.؟ 70 0

 (ٌَعَجَر مث بره ُكوُلْمَم ُهَل ٍلُجَر نع :هنأك مالسإلا ْحْيَش َلْيَسَو 5
 ؟ُةاَلَص ِهْيَلَع ُروُجَت لَهَو ؟هُدْيَس ْمنأَي لَهف ُهَسْفَن َلَتقَو ُهتئيكِس ىَّمْخَأ َعَجَر اّمَلق سوك عا هوس # عه مصل عور عجين 0< "24ج سول ىلع 5 موك مالس

 ؛ ِهْيَلَع ىَدَتْعاَو ُهَمَلَط دق ُهُدِْيَس َناَك نِإَو ُهَسْفَت َلْثَْي ْنأ ُهَل نكي ْمَل :َباَجَأَ
 هدو هم ع 6. هم م 8 د ا ا 95

 .هللا َجْرَمُي نأ ىلإ َريصَي ْنَأ هيمن نَع ملظلا ْعْفَد ُهْنِكْمُي مل اذِإ ِهْيَلَع َناَك لب
- 

 وأ هِقَمَمّتلا ىف ِهْيَلَع َرْثَقُي ْنَأ لْثِم ؛َكِلَذ َلَعَف ىَّنَح ُهَمَلَط ُهْدِّيَس َناَك ْنِإَق
 وُحَنَو ٌةَسِحاَف هب َديِرُي وأ ءٌّقَح ِرْيَغِب ُهَبِرْضَي وأ ءِلاَمْعِتْساِلا يف ِْيَلَع َيِدَتْعَي اا

 . ِةَيِصْعَمْلا نم هْيَلِإ تيت ام رْدَقِ ةرولا نم ِودِّيَس ىَلَع َنِإَف :كِلُذ

 2 0 2 ا ورقم هام 27 7 0 َه هه

 . هْيَلَع اوُلَّص» :ِهباَحْصَأِل َلاَقَك ءُهَسْفَت َّلَتَق نَم ىَلَع للي نَِّنلا ّلَصُي ْمَلَو
 ملون را 7 ى عع 2 8 هث رو ؟5 ًَ موي مب ورد
 مهب ىدتمي َنيِذلا نيدلا همث امأو «هيلع اولّصي نأ ٍسانلا مومعل روجيف

 م1 .ّقَح اَذَهَف لَك تيّئلاب ًءاَدِتْقا ِرْيَغِل اًرْجَر ِهْيَلَع ًءاَلَّصلا اوُكَرَت اّذِإَق

 ه6

 (١)(بتاكملا)

 , '""ةباتكلا ىف رايخلا ةحص بهذملاب هبشألا ةنمنلا
 ا ملا“ تن 0 1

 [0/4"1 كردتسملا] .؟*”رظن هيفف :تاقيلعتلا ىف رايخلا طرش امأو

 ١8/4[ كردتسملا] .ةنهترملا ءطو نهارلا طرتشي نأ زوجي : اذه سايق ىلعو

 .قتع هادأو ىعس اذإف هنمثب هسفن ىلع بتاكي دبعلا وه :بتاكملا )١(

 .(7188) تارايتخالا نم تبثملاو «(ةباتكلاو رايخلا) : لصألا يف (؟)

 .(588) تارايتخالا نم تبثملاو «(ةباتكلا) :لصألا يف (؟)

 .(588) تارايتخالا نم تبثملاو «(الف) :لصألا يف (4)



 5 َداَدَضْلا كاك

 خي ل ابوجبل و ل ل يم ل
 110011157 ب777 يح دج بح

 قتعي مل هعبر نع زجعو هعابرأ ةثالث ىدأ ولو :«قئافلا» يف لاق ةنفففأ

 [١ه/4 كردتسملا] .نيدلا يقت خيشلا هراتخاو «نيهجولا دحأ يف
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 (دلولا مأ)
 وهو ءاهعيب اهديسل زوجيو ءاهديس تومب الإ دلولا مأ قتعت ال 75594

 ١0/4[ كردتسملا] .©”دمحأ مامإلا نع ةياور

 دعب الو هتايح يف ال دلولا مأ يف كلملا لقن ديسلا كلمي ال /55و]

 .هريغ الو اهتبه الو اهفقو زوجي الو «هتوم

 .اهئطوو اهمادختسا هل زوجي هنأ عازن الو

 دحأو ةفينح يبأو دمحأ دنع زوجي «عازن اهجيوزتو اهتراجإ زاوج يفو

 .جيوزتلا زوجي ال رخآلاو

 .اهاضرب زوجي :ثلاث لوق هلو

 [18- ١ا//4 كردتسملا] .اهجيوزت الو اهتراجإ زوجي ال كلامو

© © © 

 هل نهنأ الإ نهرومأ عيمج يف ءامإلا ماكحأ دالوألا تاهمأ ماكحأ نأ بهذملا نم روهشملاو 000

 .(497/175) ينغملا .نعبي



 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ت1

 0506 جاكنلا ٌباَتِك 55

 ناك نإف ءهوجولا لمكأ ىلع مضلاو عمجلا ةغللا يف :هانعم

 نإو .نيندبلا عامتجا يف ةياغ هدعب سيل يذلا جاليإلا وهف نادبألاب اًعامتجا

 :لاقي اذهلو ؛موزللاو ماودلا ىلع امهنيب عمجلا وهف دوقعلاب اًعامتجا ناك

 ١9/4[ كردتسملا] .هموادو همزال اذإ يذملا هحكنتسا

 ءُكْلِمْلا وه له : حاكُنلا ٍدْقَع ٍدِرْوَم يف باَحْصُأْلا ُتاَراَبِع ْتَدَدَرَت م5541 ]

 ؟ةَحابِتْساِلا وأ

 ُكْلِم وأ عْضْبْلا ٍةَعَمْنَم ُكْلِم وه له : اوُهدَرَت ّمُث :ُكّلِمْلا وه ٍلْئاَق نمَن

 ؟اهب عاَمتنالا
 نيب هلي هللا ّقَّرَق اَذَهِلَو ٍ؛ٍةَكَراَشَمْلاَك ٌجاَوِدْزاِلا هيلع ُدوُقْعَمْلا لب :َليِقَو

 . ِنيِمَيْلا ِكْلَِو تيل

 .هلك ني ّيِقَت ْخْبّشلا ُلْيم ِْيَلِإَو ل

 ١9/4[ كردتسملا] . 0ِتاَضَواَعَمْلا ال ِت كباَمُمْلا باب نم نكي

 .امهنم لكل يهنلا يفو ءءطولاو دقعلا يف ةقيقح :تايآلا يف حاكنلا /57585]

 اذإ هنأ ىلع ءانب ءامهنم لكل يهنلا يفو ءامهل تابثإلا يف :انخيش لاقو

 .مالكلاو َةّنّسلاو باتكلا يف هلكب رمأ هب رمألاو ءهضعب نع يهن ءيش نع يهن

 ال :ليق اذإو ءءطولاو دقعلا دارملا ناك :كمع ةئبا حكنا :اًلثم ليق اذإف

 ١97/5 1١5١[ كردتسملا] .امهنم دحاو لك لوانت اهحكنت

 .كردتسملا يف ام فلاخُي امم ءيش هيفو «تلقن هنمو «(5/8) فاصنإلا )١(



 هم 327 حاكّتلا ُباَتِك

 ل

 ٌماَعطَو» : ىَلاَعَت 0 7 يِف يتْلا ِةيآلاب ٌرِاَج ِةّيِباَتكْلا ٌحاَكِن 75985 ]
 نزلا ني ثكصتلام تتبقلا و ثكصتنلاو دل لِ تاو 5 لِ بتكلا اه د
 .16 :ةدئاملا] 00 نم بكل أوو

 [41/14] .ْمِجرْيَغَو ٍةَعبْرَأْلا ِةمَِأْلا نم ٍفَلَحْلاَو ٍفلَّسلا ٍريِهاَمَج ُبَمْذَم اَّذَهَو

 ُهَدْنِع َوُهَو ءاَهِجْوَرِل مْلُظلا مظغأ نِم اًهِجْوَز ىَلَع ِةَأْرَمْلا ُداَسْمِإ 75:44]

 ٍلْثَقْلاِ اّلإ ْعِفَدَْي ْمَل اَذإ ِءاَمَلُعْلا ِقاَمّثاِب اَهْنَع اَعْفَد ُهَلْبَق ُهَل ُروُجَي اَذَهِلَو

 2م - 2 30 25 2 هك

 را ف دعف يقاامق دون هدتلا إو هلك يلرقلا وللا يف ٌزوُجَيَ

 ل لْجَر َدَجَو هنأ َرَكْذَو مد هيف ٌفْيَس ِهِلْيِب ٌلَجَر ٌءاثآ امل هبال ِباَطَحْلا

 كَل ةلقق هنأ هوك لَو ُهَرَكَسَو كلو ىلع ْرمُم ُهركأَك ءٍقِّسلاب برضه
 . َكِلَّذ لِئاَلَ ث ث 8 م ذإ

 َسْيَلَو :ٌءاَدِتْبا ُهَنْيَع دعب نأ هَل ذ ب وجي ُْنإَف هين يف ْلُجَد علا وُ امك اَذَعَو

 [1؟7؟/15] . ِنْيَلَْقْلا ٌحَصَأ اذه ُهَرِْذْني نأ هْيَلَع

 0 اوُمنا» :هلك ْيبّنلا َلاَق اَمَك ؛جْوّرلا َعَم ٌةَريِسُأ ٌةَأْرَمْلا 68

 ٌَنُهَجوُرُف ْمُتْلَلْحَتْساَو هللا ٍةَناَمْأِب ٌيُموُمُئْدَحأ .ْمُكَدْنِع ُناَوَع ّنْهّنِإَف ؛ِءاَسْنلا

 [08 8 . 3مل ةَمِلَكب

 ْثّنُكَمَك ءاَهغوُلُبي اَهُمَأ ْتَدِهَسَو ٍَمَيِب َجّرَرَت ٍلُجَر نع :هل َلِيْسَو قدك
 ةخأ ءاكنو اَهُناَوَحَأ ُتَدِهَش ّمُن «ثالقلاب ُهْنِم ْتَناَب من « ٌنيِنِس ٌعَبرَأ ِهِتبُحُص هتبحَص يِف

 ِهِذَهِب اَهّنَأ ْتَدِهَشَو «ٍماّيأ ٍةَعْسِتِ اهي ٍجْوّرلا 0

 ؟ةَعَجاَرْمْلا ُد ديري ْجِوّرلاَو تنام ُمَْلاَو ءةَروُصلا

 )١( دواد وبأ هاور )١95٠82(.: هجام نباو )7١19/5(: دمحأو 5 يمرادلاو )5١5860(,



 هَذَا مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 000

 ءاَمَْلُكْلا روُهْمُج َدْنِع اناث اَهَقَّلَط اَذِإ اَهَجَوَرَتَي ْنَأ جزر لجيل تاعآت

 َناَك نإ ٌحيِحَص وِذَ حا َّنأ ُهْنَع ٍروُهْشَمْلا يِف دَمْحَأَو ةَفيزَع يبأ َبْذَم نت

 . غوُلبلا لبق

 ٍدِساَمْلا حاكنلا يف ُعَمَي َقاَلََملا نأ ٍروُهْشَمْلا يِف دّمْحَأَو ِكِلاَم ٌبَمْذَمَو

 .٠ هف تلتختلا
 الرمس

 5 ل ءيَبلا لخأ نم اَهلإك ٠ ا و ٍذَه ُلْئِمَو

 لَو رحت ٌرَحَتَي ل اًماَرَح ٌمظَوْلا َناَك َنيِح ُهَنِإَق ىوِرْمُأ يِف هلل ِةَداَضُمْلا نم اَذَهَو
 يف ُعَمَي اَذَه ٌلْثِمَو !'”ءظَوْلا هب ُحاَبي اع نسي دخأ هلأ ُهَموَح املك ءَلأَسَي
 [ة4 - ال61 :قساف وهو َنيِفِلُْمْلا عاَمْجِب مّرَحُمْلا

 ديت َوَنُم نم ُهَتأرْما َقلط هنأ ٍلوُدُع دنع ََثأ ٍلُجَر نع :هثاثك َلِيْسَو آق'41 |
 ؟نآلا ُهَل اجرت مُهل ُروُجَي لَهك عرفا ََدُمْلا ىلع

 ِطاَقْسِإ يف ُهْلْوَق ُهلْوَك لّبَقُي بقي مل: الوشم وأ اًقباث رقما تاك

 نلبي ىلح وسفن ىلع اضخم اا | اذ بلو وللا
 . جْوّرلل َّقَحَو "اللا ٌقَح ِةّدِعْلا 1 ؛هلل ّقَح هيف لب ؛ٍِقِساَمْلا

 لإ نإ

 ُُث

 هنأ اَهَرَبْخَأ ٌرَضَح اّمَلَك اًبِئاَغ ْنوُكَي ْنَأ لْثِم : مَهّتُم َرْيَغ اَلْذَع َناَك اَذإ اّمأَ وَ

 هب كِلدب ممن مل اذ ربحا اَهعّلَب ٍنيِح ني ٌدقفت ؟ لَه ءاَذَكو اذ دم ني َقّلط

 ورْيَغَو دّمْحَأ نع ٌروُهْشَم م الخ هيف ؟ُةنْيَب هب ْتَماَق وّل اَمُك ٍقاّلّطلا ٍنيِح نِم وأ

 عل .يناّثلا َوُه ُهّْنَع ُروُهْشَمْلاَو

 )١( هيد فعضو ؛هعرو لق نمم اًريثك ثدحي اذهو .

 . بوصأ وهو اوّل ٍّئَح)١ :ىربكلا ىواتفلا يف قف



 ا حاَكّتلا بانك

 دكت اك .جزالا ىلع ىقفتت 5 قلب كلذ ىلإ ثلاتخا : لا
 مُهَنَعظَأ ٌلاَجِر «ٌدوُجْؤَم ٌريبك اَذَعَو ءاَضْنأ نر اَمنُرَو ءةُمِهَظُت اَمِي ِجْوّرلا

 . ْتءاَش ام َلَعْفَت ْنَأ َةََْمْلا َنِكْمُي ىَنَح ءْمُهُؤاَسِن مُهْنَرَحَسَو مُهْؤاَسِ

ْيَغ ىلِإ َوُه َبَمْذَي ال نأ َكِلذ َعَم اَمُدْصَك ُنوُكيدَقَو
 ُهَعْنَم ُدِصْفَت َيِهْف اَهر

 .ٍلاَلَحْلاَو ماَرَحْلا نِم وأ ٍلاَلَحْلا نم

 ناو اهل نصحت ىقبَي الف ثءاَض ام َلعنَت ذأ اَهتكَمُي ذأ دف دق
 .هيَلَع ةمكاحْلا يه ىقبت لب 0

 [1؟4 /9؟]

 الو ءهلوسرو هللا هبحي امم سيل :دالوألاو لهألا نع ضارعإلا كنمتلا
 و مدل

 «ذيردو انين 2 حك المح و َكِلِ 3 نق لس املس دقلو# : ىلاعت لاق ءايبنألا نيد وه

 ١5٠[ /4 كردتسملا] .[48"7 :دعرلا]

 عرو

 «جوزتي نأ ُهُترْمَأ ٌتنعلا فاخ اذإ :دواد يبأ ةياور يف دمحأ لاق م9

 . جوزتي نأ هترمأ هدلاو هرمأ اذإو

 هادلاوو هسفن ىلع فاخي لجرلا ناك نإ :يذورملا ةياور يف لاقو

 ١5٠/5[ كردتسملا] .كلذ مهل سيلف :جوزتلا نم هناعنمي

 ىلع همدق :هكرتب تنعلا يشخو حاكنلا ىلإ ناسنإلا جاتحا نإ #5591 ]
 .هيلع دمحأ مامإلا صنو «جحلا مدق فخي مل نإو «بجاولا جحلا

 حاكنلا ىلع تمدق :داهجلاو ملعلاك ؛ةيافك ضرف تادابعلا تناك نإو

 ١5١/4[ كردتسملا] .0تفعلا شخي مل نإ

 يف يعفاشلاو دمحأ بهذم يف ديسلا ربجأ حاكنلا دبعلا بلط اذإ 559#؟]

 حاكنلا تبلط اذإ ةّمألا جيوزتو .هيلع قافنإلاك هنأل ؛هجيوزت ىلع هيلوق دحأ

 .ملعأ هللاو .جاوزلا ىلع هرشنو ملعلا مدق ثيح .بابلا اذه نم جوزتي مل مالسإلا خيش ث لعل )00



 ُهْدَدََو مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت تا

 رشعم اي” :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ٌحصو ءءاملعلا قافتاب بجاو ءفك نم

 . "0(جوزتيلف ةءابلا مكنم عاطتسا نم بابشلا

 ؛ءطولا ىلع ةردقلا سيل .ةنوؤملا ىلع ةردقلا يه :حاكنلا ةعاطتساو

 عطتسي مل نم رمأ اذهلو ءءطولا لعف ىلع رداقلل باطخ وه امنإ ثيدحلا نإف

 ١1٠١/54 -١4١[ كردتسملا] .ءاجو هل هنإف موصلاب ةءابلا

 .زئاج ريغ بناجألا نهاري ثيحب نههوجو ءاسنلا فشك /5؟9؟]

 ١51/5[ كردتسملا]

 ولو ءاهكلم ريغ قيقر الو يبنجأ ىلع رهظت نأ ةأرملل زوجي ال 75595 ]
 ءعامجلا تامدقم لعفي هنأل ؛اهيلإ رظنلا هل سيلف  مداخلا وهو  اًيصخ ناك

 :نالوق هيفف اهكولمم امأو .لبحي ال ناك نإو ةوهش هلو لاجرلاب ركذيو

 .دمحأ نع روهشملاو ةفينح يبأ لوق وهو يبنجألاك هعم اهنأ :امهدحأ

 ١41/4[ كردتسملاا .دمحأل لوقو يعفاشلا لوق وهو مرحم هنأ :يناثلاو

 ريغ ؛"""ةزربلاو زوجعلاو «لجرلا لجرلاو «ةأرملا ةأرملا حفاصت #5598 ]
 روصنم نبا لاقو .ةياعرلاو لوصفلا يف هركذ لجرلل اهتحفاصم مرحت هنإف ؛ةباشلا

 .لاق امك هيوهار نب قاحسإ لاق .ههركأ :لاق ؟ءاسنلا ةحفاصم هركت : هللا دبع يبأل

 لجرلا نع لئس هللا دبع ابأ نإ :نارهم نب هللا دبع نب دمحم لاقو

 .اًدج هيف ددشو ءال :لاق ؟ةأرملا حفاصي

 .ال :لاق ؟هبوثب اهحفاصيف :تلق

 .ال :لاق ؟مرحم اذ ناك اذإف :لجر لاق

 .سأب الف هتنبا تناك اذإ :لاق ؟هتنبا :تلق

 )١80(. ملسمو .(وع6٠<5) يراخبلا ةهاور قد

 ةلقاع ةفيفع كلذ عم يهو «باوشلا باجتحا بجتحت ال يتلا ةلهكلا يه :ةزربلا ةأرملا ()

 يف ريثألا نبا كلذ لاق امك «جورفلاو روهظلاو زوربلا نم ذوخأم ءمهثدحتو سانلل سلجت

 )1١//١19(. ةياهنلا



 لآ هوو ا 00000000 جا جاتك
 ناقل

 رايتخا ميرحتلاو «ءاسنلل اهتهاركو «ةحفاصملا ميرحت يف ناتياور ناتاهف

 ١57/4[ كردتسملا] .رظنلا نم غلبأ ةسمالملا نأب للعو «نيدلا يقت خيشلا

 هيهتشت وأ «ةأرملا يهتشي ناويحب ولو مرحم ريغب ةولخلا مرحت
 ١57/5[ كردتسملا] .يزوجلا نباو ليقع نبا هركذو ءدرقلاك

 ولو «ةيبنجألا ةأرملاك هتعجاضمو «نسح درمأب ةولخلا مرحت
 [4١؟/4 كردتسملا] .بيدأتلاو ميلعتلا ةحلصمل

 ١47/4[ كردتسملا] .تءاش ثيح بعذت ةأرملا كرتت ال

لع مزعلا دعب رظنلا نوكي نأ يغبني م5؟4 ]|
 ةطغلا لقَو اهحاكن ى

 7/5”١51[ كردتسملا]

 اذإ بطاخلل يغبني ال :لاق هنأ دمحأ نع ناتخب نب بوقعي لقن ]٠0”5/
 .ةيده مهل لبقي نأ موقل بطخ

 جوزلا امنإو «لذبت ال ةأرملا نأل ؛لجرلا بطاخ اذه :سابعلا وبأ لاق

 .لذبي يذلا وه

 .رباكألا ةمئألاو فلسلا نع لوقنملا وهو :لاق «ميرحتلا انخيش راتخاو

 ١57/4[ كردتسملا] .نيرخأتملا ضعب هيف صخرو :لاق

 ةدتعملا تناك نإ اهيف ةدعلا بحاص نم ضيرعتلاو حيرصتلا حابي 57.1 ]

 .ةعلتخملاك ةدعلا يف اهب جوزتلا هل لحي نمم

 اهب ينزملاك ةدعلا ءاضقنا دعب الإ هل لحي ال نمم تناك نإ امأف

 .يبنجألاك نوكي نأ يغبنيف :ةهبشب ةءوطوملاو

 نأ يغبنيف :اهقتعأ وأ اهديس تام يتلا وأ «دلولا مأك ءاربتساب ةدتعملاو

 .اهجوز اهنع ىفوتملاك يبنجألا قح يف نوكت
 ضيرعتلا زوجيف :ناعل وأ عاضرب اهحاكن خسفنملاو ءاثالث ةقلطملاو

 ١57/5[ كردتسملا] .حيرصتلا نود اهتبطخب



 ُهْنَكَي مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 5
 1 علا د

 :ةرات عاونأ ضيرعتلا /5”.؟ ]|

 .هسفن تافص ركذي أ

 .اهسفن تافص اهل ركذي :ةراتو - ب

 .كل بلاطو كيف بغار بر :هلوقك ؛هنيعب اًبلط اهل ركذي :ةراتو - ج

 .اهنيعي الو حاكنلل بلاط هنأ ركذي :ةراتو د

 هللا ىضق اذإ :هلوقك ؛هريغو حاكنلا لمتحي ام اهنم بلطي :ةراتو  ه

 [145 - ١17/4 كردتسملا] .ناك اًئيش

 يغبنيف :'””اهباجأف ءادتبا لجرلا اهل اهّيلو بطخ وأ ؛ٌةأرملا تبطخ ول
 .بطاخلا وه لجرلا نوكي نأ نم فعضأ هنأ الإ ءاهتبطخ رخآ لجرل لحي الأ

 .ةأرما وه بطخ نأ دعب اهّيلو وأ ءهتبطخ ول. اذكو

 .بطاخلل ءاذيإ :لوألاف

 . بوطخملل ءاذيإ :يناثلاو

 [144/4 كردتسملا] .""”عيبلا داقعنا لبق هيخأ عيب ىلع عيبلا ةلزنمب اذهو

 .ةبطخلا نع هُريغ ىهنُي الف :اهدعب وأ ةدعلا يف اًضيرعت بطخ نم م5”: |

 ١55/4[ كردتسملا]

 .هللا َّقَحِل ُهْنِم ُعَتْمُي :ِءاَسْنلا َنْيَب ٍلاَجّرلاَو ءِلاَجّرلا َنْيَب ِةَأْرَمْلا ىتْكُس م5؟.ه ]

[91/ 55] 

 هه ©

 : هناكرأ

 .ناك لعفو ظفلو ةغل يأب اًحاكن سانلا هّّدع امب حاكتلا دقعني /55:5]

 ١55/4[ كردتسملا] .دقع لك هلثمو

 )١( فاصنإلا نم حيحصتلاو .[امهباجأف] لصألا يف )079/8.

 ) )0اًماَرَح َنوُكَي نأ يِفَبْي ُهلُك َكِلَدَو :(77/8) فاصنإلا يف لاق .



 اَعّدلا ُكاَك
 كك 3 ل

 كيلمتو ةيه نم اخاكن ةاقراعت امب هةنخض :نهدملا نئايق

 .كقادص كقتع تلعجو كتقتعأ :دمحأ مامإلا لوق نم اًدخأ ؛امهوحنو

 ةراتو «ةغللاب ةراتو ءعرشلاب ةرات :اهدودح فرعت ءامسألا

 ١545/4[ كردتسملا] .دوقعلا كلذكو .فرعلاب

 ءهموق هيلإ ىشم لجر يف بلاط يبأ ةياور يف دمحأ مامإلا ّصن /5؟:5]

 .هوربخأف جوزلا ىلإ اوعجرف .فلأ ىلع هتجوز :لاقف ءاّنالف جّوز :اولاقف

 .معن :لاق ؟اًحاكن اذه نوكي له :تلبق دق :لاقف

 .حبحص فوقوملا حاكنلا نأ يطعُي اذه :ليقع نبا لاق

 سيل اذه نإف ؛ركب يبأ ةقيرط يهو «.هلاق اميف ليقع نبا نسحأ دقو

 .ةزاجإلل خارت وه امنإو .يضاقلا هلاق امك لوبقلل اًيخارت

 يف اًرضاح جوزلا نكي مل اذإ اميف ركب يبأ مالكو بلاط يبأ ةلأسمو

 .نسحأ اذهو .باجيإلا سلجم

 ام ركب يبأو دمحأ مالك يف سيلف :باجيإلا سلجم نم اقرفت اذإ امأو

 .كلذ ىلع لدي

 ناك نإو «هلوبق ربّتعا اًرضاح ناك نإ رخآلا دقاعلا نإ :لاقي نأ زوجيو

 نأ عم ءءاضقلا ةيالو يف انلق امك باجيإلا نع لوبقلا يخارت زاج اًبئاغ

 ةيالولا امنإو «يخارتلاو روفلا ىلع اهلوبق زوجي هنإ :ةلاكولا يف اولاق انباحصأ

 [؟44 797 تارايتخالا] .ةلاكولا نم عون

 تلبق الإ :لوقي نأ ردقي مل لجر نع :نيدلا يقت خيشلا لئس ] 55٠١

 اهنإف .قلاط يتزوج :هلوق ليلدب ةحصلاب باجأف ميجلا ميدقتب (اهزيوجت)
 ١57/4[ كردتسملا] .قلطت

 .هتراشإ تمهف اذإ سرخألا حاكن ةحصب باحصألا حرص /5:11]

 ١55/54[ كردتسملا]

6 © 



 هنو مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت عم 4 ١
 كش

 : هطورش

 :امهاضر أ

 [15419/5 كردتسملا] . ارش هوُدع ام سانلا نيب طرشلا /551؟]

 اركب نينس عست تنب رابجإ مدع نيدلا يقت خيشلاو ركب وبأ راتخا /551؟]
 . اًبيث وأ تناك

 هريغ الو اهوبأ اهجوزي الف نينس عست تغلب اذإ :هللا دبع ةياور يف لاق

 . اهنذإب الإ

 لاقو ءمظانلا هححصو اهل نذإ ال :ةياور هريغو باطخلا وبأ ركذو

 سوؤر يف اهركذي مل هنأ عم «هلبق اهركذ اًدحأ ملعأ ال :نيدلا يقت خيشلا

 ١57/4[ كردتسملا] .لئاسملا

 دعب سابعلا وبأ لاق .تامصلا ركبلا نذإو .مالكلا بيثلا نذإ م

 اذه :ركبلا جوزت امك ربجلاب ىنزلاب ةباثملا جوزت :كلامو ةفينح يبأ لوقل هركذ
 ١497/5[ كردتسملا] .يوق لرق

 ١417/4[ كردتسملا] .حيحصلا ىلع رهملا ةيمست طرتشي

 [157/4 كردتسملا] . اهنذإ ىلع داهشإلا طرتشي ذاش فالخ بهذملا يف /5515]

 .دمحأ مامإلا نع ةياور وهو ءرابجإلا يف بألاك دجلا

 ١517/5[ كردتسملا]

 :يلولا كح
 وأ ضرفب ثراو لك يلولا نأ :ةفينح يبأ لوق لثم انل جرختي 75514

 .ةبصعلا مدع دنع جيوزتلا براقألا نم ةبصعلا ريغلو . بيصعت

 ثيروتلا ىلع ماحرألا يوذل ثيروتلا انمدق اذإ ام كلذ ىلع جرختيو

 ١58/4[ كردتسملا] . ءالولاب



 لا 5

 نأ يغبنيف :سكعلاب وأ اًًينارصن اهّيلوو ةيدوهي ةأرملا تناك اذإ ةكننملا

 لهأ نم لبقت :انلق اذإ اهيلع هتداهش لوبقو امهثراوت يف نيتياورلا ىلع جرخي
 ١59/4[ كردتسملا] .لقعلاو لاملا ةيالو يف كلذكو «ضعب ىلع مهضعب ةمذلا

 ١49/4[ كردتسملا] .ةياور يف يصولاك نيمأ قسافلا يلولا ىلإ مضي

 ىصوأ اذإ امك «حاكنلا ةيالو يف ءاوس بألاو نبالا نإ :ليق ول /5551]

 .اًهجوتم ناكل :هتبارق برقأل
 دقو ءدجلا نم ىلوأ خألا :انلق اذإ بألا نم ىلوأ نبالا نأ انل جرختيو

 لوق ىلع بألا ىلع نبالا مدقي :لاقف «هقيلاعت يف ٌىْنملا نبا كلذ ىكح

 ١58/4[ كردتسملا] . اندنع

 .نيدلا يقت خيشلا هراتخاو اهتقتعمو اهتمأ جيوزت "اهل :©)هنعو اكتفت

 ١594/5[ كردتسملا]

 ريغصلا نيوخألا يف نسحلا نب دمحم ةياور يف دمحأ مامإلا لاق /555؟]

 .يأرلاو لقعلا ىلإ رظني نأ يغبني :ريبكلاو

 امهالك :ريبكلاو ريغصلا نيوخألا يف مرثألا ةياور يف لاق كلذكو

 .يأرلاو لقعلا ىلإ كلذ يف رظني نأ يغبني هنأ الإ ءءاوس

 انباحصأو ءانه نسلل رثأ ال هنأ يضتقي :اذه دمحأ مالك رهاظو

 ١59/54 ١5١[ كردتسملا] .هوربتعا

 يدوهي الو ينارصن دقعي ال :لبنح ةياور يف دمحأ مامإلا لاق 755؟4]

 ال لب ؛ةملسم الو ملسمل نييلو نانوكي الو «ةملسم الو ملسمل حاكن ةدقع

 .اًملسم الإ يلولا نوكي

 يضتقي هرهاظو .ةلاكو الو ةيالوب ةملسم جوزي ال رفاكلا نأ يضتقي اذهو

 .ملسمل اهجيوزت يف ةرفاكلا هتنب ىلع رفاكلل ةيالو ال نأ

 )١( ةديسلل : يأ قفز هك كلام مامإلا لوق اذهو .



 هنو مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ما

 ؛ملسم حاكنل اًيلوتم نوكي نأ يغبني ال :رخآ عضوم يف سابعلا وبأ لاق

 ١6١/4[ كردتسملا] .يعرش ليلد هنالطب ىلع سيل هنإف ؛دقعلا نالطب رهظي ال نكلو

 نَم حلصأ ىلإ ٌةيالولا تلقتنا :حاكنلا ةيالو هل نم رذعت نإ /55؟ه]

 دارملا وهو «ةيرقلا سيئرك ؛حاكنلا ريغ يف ةيالو عون هل نمم ءدجوي
 ١6١/4[ كردتسملا] .هوحنو «ةلفاقلا ريمأو «ناقهدلاب

 يلاولا هيف نوكي دلبلا :يذورملا ةياور يف ءدمحأ مامإلا لاق 7555]

 نوكي الأ وجرأ ءءفكلاو رهملا يف ةأرملل طاتحا اذإ جوزي :ضاق هيف سيلو

 . سأب هب

 سيل هرمأ نأو ءرهملا يف رظني يلولا نأ يضتقي دمحأ مامإلا نم اذهو

 .اهدحو اهل اًضوفم سيل ؤفكلا رمأ نأ امك ءاهدحو اهيلإ اًضوفم

 هيف دجن ال :رهملا نع ثراحلا يبأو حلاصو مرثألا ةياور يف لاقو

 .نولهألا هيلع ىضارت ام وه ءاّدح

 امل طقف اهيلإ هرمأ ناك ولو ءقادصلا يف اًرظن نيلهألل نأ يضتقي وهو

 ١6١/4 ١6١[ كردتسملا] ْ .ىنعم نيلهألا ركذل ناك

 [151/4 كردتسملا] . اًعامجإ ةيافك ضرف ىمايألا جيوزت #5587 ]

 .يلولا ةدشل اهتبطخ نم باطُحلا عنتما اذإ :لضعلا روص نم

 ١61١/4[ كردتسملا]

 16١1/4[ كردتسملا] . "”ريغصلا لاملا يلو ّجّرْرُي 754

 يلولا يف دشرلاو ءاّديشر هنوك يلولا يف ررحملا يف دجلا طرتشا 25578 |
 [١15/؛4 كردتسملا] .لاملا ظفح سيل .حاكنلا حلاصمو ءفكلاب ةفرعملا وه انه

 :ررحملا بحاصو يفاكلا مالك رهاظو :عورفلا بحاص نع القن 85/8 فاصنإلا يفو (0١)

 خيشلا هب مزجو هريغ يف وأ جيوزتلا يف اًيصو ناك ءاوس : ينعي ؛هجيوزن اًملطم يصولل

 .(عماجلا) .ريغصلا جوزي لاملا يصو نأ امهلوق هنأو 85 نيدلا يقت



 6# | حاككّتلا ٌباَتِك

 يف ُهنك دمحأ مامإلا لاق :''”قباسلا ملعي ملو نانثا جوز نإ مل

 .اًحاكن امهنم دحاول ىرأ ام :روصنم نبا ةياور

 .امهنيب عرقي :ةلأسملا لصأ نم ةيناثلا ةياورلاو

 .نيدلا يقت خيشلا هراتخاو ءدّقع ديدجت ريغ نم عراقلل يه :هنعو

 5:/١6[ كردتسملا]

 ها

 ةأرملا ىلع يلولا وه مكاحلا نوكي نأ زوجي له)

 (؟بشنلا نم يلو دوجو'عف
 نِم ٌةَبَصَعْلا َوُهَو  ٍبَسَّنلا نِم ّنِلَو [ةأرملل :يأ] اَهَل َناَك نَم 25551]

 ِنْباَو ءاَهيِغأ ِنْباَو ءاَهّمَعَو ءاَهِيِحَأَو ءاَمّدَجَو ءاَهيبأ لْثِم :ِءاَلَوْلا وأ  ِبَسّنلا
 : اَهِقِيْعُم ُةَبَصَع وأ اَهُقِتُْمَف َةَقَتُْم تّناَك نِإَو ءاَهيبَأ مَع نْباَو ءاَهيبَأ ّمَعَو ءاَهْنَع

 ىَلِإ َكِلَذ ُرِقَتْفَي اَلَو ءَروُهْمْجْلا ٍدْنِع َنِلَو ُنْبإِلاَو ءاَمِنِْإب ْنِلَوْلا اَهُجّرَرُي ِهْذَهَن
 | 611 املا قاما مكاَح
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 ؟ةمئألا نم نادهاشلا نوكي 3 طرتشي له)

 (؟نيلدع انوكي نأ طرتشي لهو

 نإَو «ٌُحاَكْنلا َّمَص َنيِمِلْسُمْلا نِم ِنْيَدِاَش ٍةَرْضَحِب ُحاَكّتلا َناَك اَذِإ ؟قتننلا

 . "1ةّمِيَأْلا نم ٌدَحأ َكاَنُه نكي ْمَل

 َّحَص :- ِنْيَروُتْسَم اَناَك ْنأِب - يِضاَقْلا َدْنِع ِنْيَلَدَعُم ٍناَدِهاَّشلا نكي ل وَلَو

 قيال ةَئيلا ِبَمْذَم ٍرِهاَظ يف ُهوُمُتكَي ْمَلَو ُهوُنَلعَأ اذ ٌحاَكْنلا

 ؟رخآلا لبق هجّوز امهيأ لجرلا يردي الو ءالجر ناّيلو جّرز نإ :يأ ١(
 . مهوحنو ةاضقلا وأ ماكحلا نم فره



 ُهْنَأكَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت مسيح
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 يف دَمْحَأَو َةَفيِنَح يبأ دْنِع اًضْيَأ ُحاَكْنلا ّمَص :ِنْيَقِساَف ٍةَرْضَحِب ناك وّلَو
 . ِنْيَتياَوَرلا ىذدخإ

 ّحَص :ٍساّنلاَنئَب كِل َعاََو اَّيِلَو اَهَجْوُر لب ِدوُهَش ِةَرْضَحِب نحكي مل ولو
 .ُهنَع نيالا ىَدَحِإ يف ٍلبْنَح ِنْب دَمْحَأَو ِكِلاَم ٍبَهْذَم يِف ُحاَكْنلا

 ىَلَع َءاَسْنلا َنوُجّرَرُي اوُناَر ام َنيِمِلْسُمْلا َّنِإَف ؛ِءاَمَلُعْلا يَلْوَق ٌرَهْظَأ اَذَهَو

 َداَهَّشلا ِطاَرِيْشا يِف َسْيَلَو ءٍداَهْشإْلاِب مُهْرمأَي هي ينل نكي ْمَلَو لكي يلا ٍدْهَع
 . "'!وِناَسَمْلا يف اَلَو نئّسلا يِف اَلَو حاَحّصلا يف ال ءٌتباَت ٌتيِدَح حاكتلا يف

 َوُه اجو مكاَح بيا ةَلُحْلا وأ ٍةيْرَقْلا يف ة َناَك ْنِإَف : اَهَل َيِلَو ال نّم اّمَأَو

 . اًهِندِإب ا ٌعاَطُم ّماَمِإ ٌمهيِف َناَك اَذِإَو ةَيْرَقْلا ٌسِيِئَرَو باَرغألا ا

 [سم 611
 همه

 (؟رافكلا هئانبأ ىلع ةيالو ملسملل له)

 ُةياَلو ُهَل ىَقْنَي له :َمَلْسأ ٍلُجَر نَع :- ُهَحوُر هللا َسْنَق - َلِيْسَو 4555]
 ؟ َنيباَتِكْلا هداَلْوَأ ىَلَع

 يِف مهْيَلَع ُهَل َهَي أو ال امك «ٍحاَكنلا يِف مِهْيَلَع ُهَ هَل َةَياَلَو ال :َباَجَأَق

 رِفاَك ُترَي اَلَو ءاَمَرْيَغ وأ هّتْنب تناك ُءاَوَس «ةَرِفاَكْلا ْمِلْسُمْلا ع اَلَف ءِثاَريِمْلا
 . "0اًرِفاَك اك ٌمِلْسُم الو ل

 ٍفّلَحْلاَو ٍفَلَّسلا نم مِهِباَحْصَأَو ٍةيرأْلا ةكنألا َعْذَم اَذَهَو

 َناك اد َكِلَذَكَو ءِكْلِمْلا مُكْحب اَهَجّوَر ٍةَمألل اَكِلاَم َناك اَذإ َمِلْسُمْلا ّنِكَل
 1 ةياَلوْلا مُكُحب اَهِجاَوز ِرْمَأ َّيِلَو

 هحححصو مهضعب هفَعض دقو .(ِلُدَع ْيَدِهاَسَو َنِلَوب اّلِإ َحاَكِي اه : اًعوفرم دمحأ مامإلا دنعو )00(

 .هتوبث مدع ىري خيشلا نأكو :نورخآ
 .سكعلا نود رفاكلا ثري ملسملا نأ ىري هلك خيشلا نأ مدقت دقو (1)



 م كلا بات

 نع ُذاَش فالح اّلِإ َكِلَذ يِف َسْيَل ذإ ؛اَهُجْوَرُي الق :ِةَفاَمعْلاَو ِةَباَرَقْلاب اّمأَو
 هنأ ٍفَّلَّسلا ِضْعَب نع َلِقُْن اَمُك ُّهَتتبا ُجّوَرُي ٌيِناَرْصّنلا يِف ِكِلاَم باَحْصَأ ضْعَب

 .ِناَذاَش ٍناَلْوَق اَمُهَو ءاَّترَي

 ٌرِفاَكْلا حّوَرَتَي اَلَو َمِلْسُمْلا ُثرَي ال َرِفاَكْلا َّنأ ىَلَع َنوُمِلْسُمْلا َنَمَتا دقو

 سو 1 .ةملسعلا
 هه م

 :ةداهشلا - ج

 نيقهارمو «نيتأرماو لجرو «نيقساف روضحب دقعني :هنعو هنننلا

 .نيلقاع

 [151/4 كردتسملا] .يقرخلا مالك رهاظ يه :ُهنَزُكك نيدلا يقت خيشلا لاقو

 هه م

 (؟ةبوطخملا ةأرملا ِنْذِإ ىَلَع داَهْشِإْلا مكح)

 . ظْرَش َكِلَذ ّنأِب دّمْحَأَو َيِعِفاَّشلا ٍبَهْذَم يِف ْداَس فال هيف اَمَنِإَو ءِءاَمَلُعْلا

 . "0ظَرتْشُي ال َكِلَّد َّنأ :- ٍروُهْمْجْلا ٍلْوَقَك  ِنْييَهْذَمْلا يف ُروُهْهَمْلاَو

 ىَلَع ُدوُهشلا َدِهَشَو َدْقَعْلا َدَقَعَف ءِدْقَعْلا يِف يِل ْتَنِذَأ :ْنِبَوْلا َلاَق ولك

 ءاًرِهاَظَو اًنِطاَب اًحِيِحَص اَنِباَت ُحاَكْنلا َناَك :ِنْذِإْلا ىَلَع ُةَجْوّرلا ُهْتَكَدَص مث ِدْقَعْلا

 .ٌُحاَكْنلا تّبَْي ْمَلَو ءاَهِنيِمَي َعَم اَهَلْوَق ُلْوَقْلا َناَك َنْدإْلا تّركْنَأ نِإَو

 .َكِلَذ وُحَنَو ٍدوُهّشلا ٍِتْوَم َدْعَب َحاَكْنلا ىَعّذا وّل اَمَك اَهْيَلَع نذإلا ُهاَوْعَدَو

 ]4١/5[ .دْقَعْلا َنْبَق ٍةَجْوَّرلا ْنْذِإ ىَلَع اوُدَهْشَي ْنَأ حاكتلا ٍدوُهُشِل يِخَبْنَي يِذلاَو

 مهمه هم

 ٍبِاَذَمْلا يِف حاككُتلا َلْبَك ٍةَأْرَمْلا ٍنْذِإ ىَّلَع ٍداَهْشِإْلا ىَلِإ حاكلا ُةَكِص ٌرِقَتْفَت ال :خيشلا لاقو )١(

 (51/89) .دّمْحَأَو َيِعِفاَّشلا ِبَهْذَم يف اًنيِعَض اَهْجَو الإ ِوَعَْرأْلا



 ُهْنَأك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 0

 .ةالصلا كرتي نم الو اًيضفار هتيلوم حكنُي نأ دحأل حصي ال 7555]

 ناك وأ «يلصي ال وأ يضفار هنأ نابف يلصي ينس هنأ ىلع هوجّوز ىتمو

 هنإ :ليق اذإ هحاكن نوخسفي مهنإف :ةالصلا كرتو ضفرلا ىلإ داع مث بات دق

 [١هال ١6/5 كردتسملا] . حيحص

 ءفكب سيل هنأ هل نيبت اذإ لجرلا نأ :دمحأ مالك هيضتقي يذلا ةتففلأ

 نأ جورلل الو ءءفك ريغ نم ةأرملا جوزي نأ يلولل سيل هنأو ءامهتيب قرف

 .كلذ لعفت نأ ةأرملل الو جوزتي

 ةأرملا تبحأ نإ ةأرملا رهم لثم ةيلاملا رومألا ةلزنمب تسيل ةءافكلا نأو

 هتعفنم تناك نإو هرابتعا مهل يغبني رمأ هنكلو «هوكرت الإو هوبلط ءايلوألاو

 [5١1ا//5 كردتسملا] .امهريغب قلعتت

 .دمحأ نع فالخ ريغب حاكنلا امهعم ٌرَقُي ال نيّدلاو بسنلا ٌدقف 75554

 . خسفلا

 .ناتياور ؟رايخلا هب تبثي له :راسيلا دقفو

 ىلع اذهو .خسفلا اهيلول وأ ةأرمللف :ةءافكلا دقفب رايخلا تبث ثيحو

 .ةياورلا رهاظ ىف ىخارتلا

 نم ىضرلا ىلع لدي امم امهنم لصحي امب اهرايخ طقسي :اذه ىلعف

 .لعف وأ لوق

 .لوقلاب الإ طقسي الف :ءايلوألا رايخ امأو

 بويعلاب خسفلاك ؛بهذملا سايق يف مكاح ىلإ هب خسفلا رقتفيو

 [15ا//4 كردتسملا] .هيف فالتخالل



 ت١... ييبببببسغطعتتدرجحج 5 ٍحاَكتلا ُباَتك

 ناب مث ءهب نوضري] رخآ هجو نم '"'”[اهنع] اًصقان جوزلا ناك ول
 ناب مث ءهب اوضرف بسنلا يف اهنود ناك نأ لثم ؛"”رخآ هجو نم اًصقان

 [158/4 كردتسملا] .رايخلا توبث يغبني انههف ءلدع يهو اًقساف

 نالطبب ُهْندك دمحأ مامإلا نع اضن دجأ مل :نيدلا يقت خيشلا لاق م5” ]|

 نيدلا مدع عم حاكنلا رارقإب اضن اًضيأ هنع دجأ ملو «قر وأ ءرقفل حاكنلا

 . اًقالخ بصنملاو

 هلوقب د لدتساو ةءانكلا يادي زاتما ال بسنلا نأ راتخاو

 درك نإ رات َلياََو وعش ٌةكئعَجَو ٌّقَنأَو "د ني ٌرتَقلَح اّنِإ سال 5 : ىلاعت

 ١58/4[ كردتسملا] . [17 :تارجحلا] 40 دم مط هلأ نإ يدق أ َدْنِع

© 

 (؟كلذب ةيضار نكت مل اذإ ءفك ريغب هتيلوُم جوزي نأ يلولل له)
 ْمَل اَذِإ ٍءْفُك ٍرْيَغب َُئيلوُم َّجْوَرُي ْنَأ ءاَيِلْوَأْلا نم ِوِرْيَغ ري

 يِبْلا ةّيِعْرّشلا ةَبوُقْعْلا ٌّقَحَتْسا َكِلَذ َلَعَف اَذِإَو ةَمِيَأْلا ٍقاَمّتا كيد ََيِض يقر نكت
 0 لاما د

 0 . حاكتل 2 ّحَسْفَي هي -

0 9992 

 (ةشحافلا و 1 قشعلاب ىلتبملا جالع)

 َحْرُجْلا ُئِرْبُيَو «َّمّسلا ُجِرْخُي اَمب ِْيَلَعَف ٌموُمْسَم ٌحْرُج ُهَباَصَأ نم /655' ]
 :نوثأي َكِلْذَو مَمْرَمْلاَو ٍِقاَيْرتلاِ

 ىَلِإ ْمُكْدَحَأ َرَظَن اَذإ» :َلاَم هلي َىِبَنلا َّنِإَف ؛ىّرَسَتَي وأ َجّرَرَتَي ْنأ :اًهْنِم

 .(907) تارايتخالا نم نيتفوقعملا نيب ام )١(

 .(0707) تارايتخالا نم نيتفوقعملا نيب اه (؟)

 .حاكنلا طورش تهتنا انه ىلإ (9)



 َهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 8 ا

 ءِرَحّسلا تق 00 ِءاَعّدلاَو سْمَحْلا ِتاَوَلَّصلا ىَلَع َمِواَدُي ْنَأ :يِناَنلا

 َتْلَقُم ا : ِهِلُوَُقب و ةقمواعدلا هع قكبلَو ءٍعوُشْحَو ٍبْلَك روْضُحب 0 00

 ٍةَعاَطَو كيعاط ىلإ يِبلَق ْفْرَص ٍبوُلُقْلا ُفْرَصُم اب كيد ىَلَع لَك ثَبِ َتنَب

 َلاَق اَمَك َكِلَّذ نَع ُهَبْلَق ٌفَرَص م هلل َعَرْضَتلاَو َءاَعّدلا َنَمْدَأ قس ُهَنِإَ 2

 4069 َنلفشْلا اكواب نم مَنِ ءاَنَحَتْلاَو هرْسلأ ُهْنَع ِرْصِإ َكِلَدَححا» :ىَّلاَعَت

 ؟هب د ٌعِمَتْجَي نَمب عاميجالاو ِصُْخّشلا اَذَه ا نَع ل :ُتِلاَّثلا

 ىَتَمَو هنج دنبلا نإ رن اَلَو ِنْيَع ىَلَع ُهَل ُعَقَي اَلَو اربح هَل ٌعَمْسَي ال تبي

 [4 - 0/1 ا تليق دلال

 هاوه فلاخو ىلاعت هللا مرح اًّمع فعف ةنسح ةروص هل ناك نم 6574؟]

 اما ِكَيع اَنلْوَأ َدَم مدا يبي :هيف هللا لاق يذلا «ءىوقتلا سابلب هسفن لّمجو

 لامجلا اذه ناك :[75 :فارعألا] 4 َكِلَذ ئوقتلا ساَلَو امر ميو ىِركو

 .لامجلا اذه لثم تؤي مل نمم لضفأ هجولا اذه نِم ناكو «هللا هبحي

 [؟680 ةماقتسالا]

 بت تي عز

 (حاكنلا ىلع بابشلا ثح)

 نَم باّبَشلا َرَشْعَم اي :َلاَق هنأ لك ْيِنلا نَع حيحّصلا» يف َتَبَت 54554 |

 ْعِطَتْسَي ْمَل نَمَو جْرَمْلِل ٌنَصْح 2027 و ِرَصَبْلِل ٌضضَعَأ هّنِإَ ؛ ْحّوَرَتيْلك َةءاَبْلا ْمُكْنِم َعاَطَمْسا
 - . "اجو هَ وَ هَل ُهّنإَق ؛ مْوَّصلاب هيلع

 )١5٠1(. ملسم هاور قلد

 )١85٠5(. ملسمو )6١56(. يراخبلا هاور (0



 سل 8179 يشب ب ب ب ب ب كك ب با:اببزتتلل 8 ٍحاَكتلا ُباَتِك

 ؛ِءظَوْلا ىَلَع َةَرْدَقْلا َوُه َسْيَل َقَنْؤُمْلا ىَلَع ةَرْدَقْلا َوُه : حالا ُهَع ةَعاَطِتْساَو

 ْعِطَتْسَي ْمَل نَم 4 أ اذَهَلَو ؛ِءظَوْلا ٍلْعِف ىَلَع ٍرِداَقْلِل ٌباَطِخ َوُه اَمّنِإ َتيِدَحْلا ّنِإَ

 [ 85 .ٌءاَجو ُهَل هَنإَف َموُصَي ْنأ

 ههه

 (ةدتعملا ةبطخب حيرصتلا مكح)

 ِقاَمّناِب ٍةاَكَو ْةَّذِع يِف تناك وَّلَو ةّدَتْعمْلا ِةَبظْحِب ٌحيِرْصَتلا ُروُجَي ال

 ؟قاّلََّملا ٍةَّدِع يف تَناَك اّذِإ 0 :ةنيمِلْسَمْلا

 ُبَقاَعُيَف ءَكِلَذ نَع ُهلاَتْمأَو ُهْعَدْرَت يتلا َةَبوُقْعْلا ٌقِحَتْسَي َكِلَذ َّلَعَف نَمَو

 .وِدْصَق ضيقتب هَل َةَبَقاَعُم ؛ اهب جيوزتلا نع 2و ايو ةَيَولطْسَمْلاَو تْلاَصلا

1/] 

 هه ه

 (هيخأ ةبطخ ىلع لجرلا ةبطخ مكح)

 حالا ىلإ بيج اّذإ هيأ الب ىلع لم ٍلُجَرلِل َلِحَي ال 5555]

 نأ ٍلُجَرلِل ّلِحَي اَل» :َلاَق ُهَنَأ لي : ّيِبنلا نع َتَبَت اَمَك ؛ِةّمِئَأْلا قاما ِْيَلِإ اوُنْكَرَو

 ةَبوُقُع ِهْيَلَع َناَعَأَو َكِلَُذ َلَعَف نَم ٌةَبوُقُع ُبِجَتَو ار ."هويِخأ ٍةَبْطِخ ىَلَع َبْطْخَب

 1 .َكِلَذ نَع مُهَلاَْمأَو مُهْعَتْمَت

 ِهْيَلِإ َنَكَرَو َةَأَرْما َبْطَخ اَذِإ َلْجَّرلا هتدتنأ

 0 َجَبَطَحَي ْنَأ ِهِرْيَغِل

 ا ا الو َّنِإَف ؟ُةَّدُمْلا تّلاطَو هتف ةي ارشفت ءِدَْعْلِل

 يما

 )١( يراخبلا هآاور )١5ه.,  6١55ملسمو ١87 ١5ت ؟18١(.



 هدي مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت م4

 .ٍلّوَأْلا ىلإ ُدَرُيَو ُهْنِم ٌعَرْتتك َلِطاَب يِناَّلا َدْقَع َّنأ :اَمُهُدَحَأ
 2 اي ُلّوَأْلا ُلَدَقْلاَو هْنِم ّلِخَأ ام ٌعيِحَج لوألا ىَلِإ 7 وا َلَعَف 1 ُبَقاَعُيَك ؛َيِعفاَّنلاَو َةَفيِيَح يِبَأ ُبَمْذَم َوُهَو ٌحيِحَص حالا نأ :يِناَنلاَو

 .َوّيُكلاَو باَتكْلا 5
0595-7 

 ههه '

 (ءاسنلا ةروس يف ةبآ لوأ ريسفت)
 َقَلَحَو دو نين ني ٌدَفلَح ىِدْلا كير ْاهَنأ سانلا ماكي :ىَلاَعَت هللا َلاَق 7554+

0 

 سمس جم يب ظمو 00 م , سرت مم اسس سل 0ع

 نك هلا ّنِإ ْمانْيأْلاَو هوب نر ىزلا ١ اند م امك الكر ابني تمم اهكنت ا

 سفن نم َيِناَسْنِإْلا 0 | حتما ١[ :ءاسنلا] «(02 ابق كَتَبَ
7" 7 2 

 لكك ًءاَسَّنلاَو َلاَجّرلا اَمُهْنِم ثَب 3 َو ءاَهْنِم قول اًَهَجْوَر 9 ٍةَدِحاَو

 اهلا باَّبْسأْلا

 نِمَو «ةَداَلوْلاَك :ةّيِعْرَّشلا ٍةَقوُلُْخَمْلا ٍباَبْسَأْلا نم َنييَِدآلا َنْيَب اَم َرَكَذ مَ

 . حاَكُتلاَك : ِةَيِطْوَّشلا ةيبسكلا

 نم َنيِرْسَمُمْلا نم ٌةَقِئاَط َلاَق «أنئألا د 75 هلكت ىِيلأ ( 8 اقتان» :ان م

 اكنلا وأ عبَبْلا َدْفَع ِنْ يلا نم جات لك أ ؛اوُناَق امك ّوهَو

 2 اَذَهَو ٠عيَمْلا َميِلْسَت ل اَذَه :ةيولظم رح آلا لأني َكِلْذ ِرْيَغ ىأ َدَنْذُهلا

 نم ٌبِلاَط اَمُهْنِي ُلُكَف ءِرحآلا َبوُلظَم ِِسْفَت ىَلَع بَجْوَأ دق دق اَمُهْنِم لكَو ءِنَمْنلا

 .رحآلا ٍبوُلْظَمِل ٌبِجوُم ٍرحآْلا

 َنْيَب يتلا ٍباَبْسَأْلا 1 5 0 وعلا .«ميالا» :َلاَق ّمُث

 .ْمِهِلْعِفِب وأ هللا ٍلْغِفِب ّنوُكت نأ اّمِإ :ْمُهتْيَب يتلا َتاَبْسأْلا َّنِإَف ؛مدآ ين

 .ْماَحْرَأْلا : ُلَوالاَك

 .ُدوُهْعْلا :ىناثلاو



 ءمدكتتب حاَكّتلا ٌباَتِك
 هنا 2 5727532222272 222 7222_2272 2 ح7 حججعخج

 لإ ِنِمْؤُم ىف وبقي الج : هِلوَق لم يف ؛ صارم يف انهي هلا عما اذَهِلَو
 : قاكيِعْلاَو ل ٌةددلاَو مِحّرْلاَو ٌةَباَرَقْلا : ٌلِْلاَق ٠ :ةبوتلا] هدد الو

 وَِقَكِِم ِدْسَب ْنِم هَل َدْهَع َنوُصْمَتي َنِدلاظ :َةَرَّمَبْلا ٍلَّوَأ يِف ىَّلاَعَت َلاَقَو
 .[517 :ةرقبلا] (َلَصْوُب نأ هدي ُهَّلأ َرَمَأ 1م َنوُعْطْتيَو

 يف ُهَمّدَق اَذَهِلَو ءاَمِهْيَلَع ٌمّدَقُمَو ءِنْيَقَحْلا يِف : لاذ ول قع نأ ملغاو

 اا . <(ٌخَفلَح ىلا كير أو أوفتأ#» : ِهِلْوَق

2 © 

 (ةملسم ةأرما حاكن لوبق يف يمذلا ليكوت مكح)

 حاكي ٍلوُبَق يف اّيمِذ َّلكَو ٍلُجَر نع : - ىَلاَعَت هللا ُهَمِحَر - ما
 ؟حاكنلا ٌحِصَي لَم : ةملسُم ذأ

 ْنَأ َّدُب ال حاكّتلا ٍلوُبَق يِف ليكَوْلا َّنِإَ ؛ٌعاَرِن اَهيِف ُةَلَأْسَمْلا ٍهِلَه :ٌباَجأَك

 راش أ ا ا َقَلْمْجْلا يِف ِهِسْفَتِل حاكنلا ُهَلوُبَق ُهْنِم ُحِصَي نَمِم َنوُكَي

 جي ْمَل ِرْيَمُم َرْيَغ اًيَص وأ

 00 ؟ ُهَل حاكلا ٍلوُبَك يِف ّيّمّدلا ُلْكَوت ؟ اَمأَو

 وق اًهيِفَق : مِلْسُم نِم اَهَجْوَز اَذِإ ْنِكَلَو ءزاج ّىّمِذ نِم اَهَجَّوَر وّلَو مست نم

 . ِهِرْيَغَو يي ِبَهْذَم يِف

 .ٌروُجَي :لبق
 : املس لُكَوُي لب ؛ُز و وجت ل ال :(اِبقَو

 .هنذإب مكاَحْلا اّلِإ 5 ال :ليِقَو

 .ةمِلسُمْلا جوت يف اًليِكَر هنْوَك لْثِم ٍمِلْسْمْلا ٍجيِوْرَت يف ايِلَو ُهْنْوَكَو

 جْذّرلِل لّصْحَي حالا يِف َكلِمْلا َّنِإ :َلاَق 2'2ةِياَج ُهَّلُك َكِلَذ َّنِإ :َلاَق نَمَو

 .ةمِلْسُمْلا جيون يف ملسملا نع اًليِكَوو مِلْسُمْلا ٍجيوزَت يف اًيلو ءلو يمذلا نوكي نأ :يأ )١(



 9-1 مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 2
 ابا يت تتح بيت تت ل تحتك +

 يِف اوُعَراَتَت َءاَهَُمْلا َّنِإَف ؛ِهِرْيَغ يِف ِكْلِمْلا ٍفالِخِب ءاَمَلُعْلا ٍقاَمّتاِب ليكَوْلِل ا
 5 6 ه5 3 1 9 - 2 00 أ 00 20 2-05
 لَكَوُمْلاِ ٌقْلَعَتَت ِدَقَعلا َقوقَح نأ :اَمِهِرْيْغَو دما ٌيِعِفاشلا ٌتَمْذَمْف :َكِلَذ

0 
 .ْرَجَي مل ٍرْمََح ِءاَرِش يف ايم ذ ٌمِلْسُم َلَكَو ولف ُهَل ُلْصْحَي ُكْلمْلاَو

 2 وع
 . َكِلَذ يِف ُكِلاَحُي ةَميِنَح وبأَو

 ٌىّمْذلا ليِكْوَتَ :مِلْسْمْلِل َلُكَوُمْلا َوُمَو جُّْرلِل لْصْحَي ُكْلِمْلا نا اَذِإَو

 ٍلوُبَك يف ُهلكوت ُروُجَي هنإَف ؛ اًهِلاَحَك اهيراخُم نب ةازملا جيوزَت يف ِهِلكَوت ةلَْْمِ
 يِف َلُكوَت م اَذِإ ُنمّذلا َكِيَذَك ؛اًهجّوَرَت ُهَل ٌروَجَي اَل َناَك نِإَو ءٍلُكَوُمْلِل اًهِحاَكِن

 .ٍةَمِلْسُمْلا جْوَرَ ُهَل ُروُجَي ال َناَك نِإَو ِمِلْسُم حاكي

 هز عاضلا ةايزادا اوزغلا ويوم اهو فين ناني الآ 2> ألا كَل
 7”تاقايعلا بو

 كَ 0 دخشتوو

 هيف

 .ٍدِجاَسَمْلا يف ُهدَقَع

5 
 ةَيِبَرَعْلاِب َدَمْعُي ْنَأ ِهِرْيَغَو دّمْحَأ ُبَمْلَم ِنَْلْوَمْلا ٍدَحَأ يِف َبَجَو اَذَهِلَو همس م59 ع

 .ِةَعوُرْشَمْلا راَكذ

 اَل ْنِكَلَو م َحاَكِن الود تاكا نوع نأ خيي ْغَبْنَي مل َكِلَدَك َناَك اَذإَو

 ٌرِفاَكْلاَو ءَنِعْرَش ٌليِلَد ِهِناَلظُب ىَلَع َسِيَل ُهَنَِق راب َدقَعْلا دا كيا تربط

 عام ال . ِتاَداَبِعْلا لْهَأ نِم َوُه َسْيَلَو ءٌحاكتلا ُهْنِم

 كت تت

 اك يف جوزت يذلا ضيرملا ا

 امأف :ةلأسملا يف حيرصلا ليلدلا مدعلو ءرخآلا لوقلا ةوقل كلذو ءاّربتعم عازنلا خيشلا لعج )١(

 .فالخلل ةاعارم ليلحتلا وأ ميرحتلل لاجم الف ليلد كانه ناك اذإ

 .حاكتلا يف هرمأ لاثتماي هلل ديعتلا نم بناج : يأ قفز



 محا 05397 يب | ل ل ل ختمت مب | حاكّتلا ُباَّتِك

 [1 . "”قاَقتالاِي َكِلَذ ىَلَع
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 اقفل ىّلَع ِةَعِاَبْلا ٍرْكبْلا ِهِتَنْباإَِل بلا ُراَبْجِإ)

 ِناَلْوَق ِهيِفَق : حاَكّتلا ىَلَع ة ٍةَعِلاَبْلا ركِبْلا ِهِتَتِبإِل ال بألا راب مآ /5«هنز

 . َيِعِفاَّملاَو ِكِلاَم ُبَهْذَم َوُه اَمُك «ٌمِلاَبْلا َرْكِلا ٌرِِجُي ُهّنَأ :اَمُهْدَحَأ
 .هِرْيَغَو ةَفيِنَح يبأ ِبَمْذَمَك اهُربَجَي ال : يناّثلاو

 .""ُباَوّصلا َوُه ٌلْوَقْلا اَذَهَو
 3-1 وأ ءٌرْعّصلا وأ ُهَراَكَبْلا َوُه لَه :ٍراَبجِإْلا ٍطاَنَم يِف َنوُعِذاَتَتُم ُناّئلاَو

 .ِهِرْيَغَو دمْحَأ ٍبَهَْذَم يف ٍلاَوُق أ َةَعَبْرَأ ىَلَع ؟اَمُهْنِم لك وأ ءاَهُعوُمْجَم

 ٌدَحَأ اَهُرِبْجُي ال َعِلاَبْلا َركِْلا َّنأَو ءٌرَّصلا َوُه ٍراَبْجِإْلا طاتَم نأ :ٌحيِحّصلاَو

 3 : َلاَق ُهّنأ هك يبّتلا ن نع ” منحشلا» يل كلدن نإ ؛ حاكتلا ىَلَع
3 

 « ىحَتْسَت ركب نإ :ُهَل ليقف 8 تاتنش ىَح 3 ْبّبَنلا اَلَو ند هاك ىَنَح ٌرُكِبْلا

 ٍروُز ُدِهاَش َوُه :اهجوزو َتاَم اَهاَبأ َّنأَو ءاَموُحَأ وه ةأرملا َلاَح َّنأ َدِهَش نّميف :خيشلا لاقو )١(
 يِف ُبأْلا اَهَجْرَرُي ْنَأ ُروُجَيَو ءُرْهَمْلا اَهَلَق اهب َلَحَد َناَك نِإَو ءُلاَخْلا ُرّزَعُيَو ُهُريِزْعَت ُبِحَي
 .ها .ُهْنَع ٍروُهْشَمْلا يِف دّمْحَأَو ٌيِعِفاَّشلاَو يع ياك ياكتعلا رثْكأ َدْنِع ٍدِساَقْلا حاكتلا ِةّدِع
 اء ضفإ

 وّلَو ءاّميِلَي اًريِزْعَت ُرَّرَعُت اهنأ :اًهيِبَأ َمْساَو اَهَمْسا ترّيَغَو ِدوُهُّشلا ىَلِإ ْتَبَمَذ ٍةأَرْما يف ىتفأو
 . .اًئَسَح َكِلَد َناَك ِتاّرَم ِرْمأْلا لَو اَهَرّزَع

 0٠١ /97) .ها .ٍْئاَبكْلا نِم اَذَهَو اًماَحَأ ْتََلْخَتْساَو اًهيبأ ِرْيَغ ىَلِإ ْتَعّدا دق ِوِذَه َّنأ َكِلَدَو

 هك ضف هادا م اَلَو اَهْجْوَرُي اَهاَبَأ َّنِإَ ٌرُكِبْلا ٌةَريِغَّصلا اَّلِإ :رخآ عضوم يف خيشلا لاق (؟)

 )١519(. ملسمو «(015) يراخبلا هاور (
 امل «ركبلا» َّنأِل َكَِكَو . .«رمألا» :طَمَل هِذَه يِنَو «نُدإْلا» :طْمَل هِذَه يف ٌركَّذَ جيشا ؛ لاق )5(

 اَهُيِلَوَو ءاَيلَو ىلإ ُبطْحُي لب ءاَهِسْفَت ىلإ ْبطْخُي بطْخُ ْمَل اها رثأ يف مك نأ يحتنت
 . اَهُئاَمّص اَهْنْذِإَو اَهَنَدأَتْسا اَذِإ ُهَل ُنْدَأَت لي ءَءاَدِْبا ُهُرُمأت ال ءُهَل دك 0



 . هاَهوُبَأ اَّنِذْاَتْسَي ُرُكِبْلا»١ :« ؛حيِحصلا» يف ِْنل يِفَ فكاَهَئاَمص اَهّنْذِإ :َلاَقَ

 1 يس هك يلا يَ هن اَّذَهَق

03 
 ل ا ءاَهْنْدِإب

 نيش تلفت ؟اًهِدْشْرَو اَهَيَهاَرَك

 تن دي د

 (؟اهنذإ نود ركبلا جيوزت معلل وأ خألل زوجي له)

 َرْكبْلا جور اَذإ هنأ ِةَئِيَأْلا ٍقاَمَّتاَو ةَضيِفَتْسُمْلا ٍةَحِيِحّصلا ٍةَنّسلاِب تبت

 [14 11 . اَهُتاَمُص اَّنْذِإَو ءاَهْنِؤَأَتْسي ُهَّنِإَ اَهْنَع وأ اًهوُحأ
 ؛ةَمِيَأْلا ِقاَمَئاب اَهِنْذِإ ِرْيَعب ٌدَجْلاَو بألا ُرْيَع اَهْجّوَرُي ال ُعِلاَبْلا ٌهْرَمْلا 5*ه؟ ]|

 اًمِهُحَصَأ يف لب ؛ِءاَمَلُعْلا يَلْوَ دع يف اًهِنْذِإب لِ ُبَأْلا اَهْبوَرُي ال َكِلَذكَر لَ

 . ِنْيتياَوَرلا ىدحخإ يف يا ةَفيِنَح ا َهَدَم َوْهَو

 .ِءاَمَلُعْلا قاَقَتاِي اَهِنْذِإ ِرْيَغب اَهْناَجْوَرُي الق ُنَأَلاَو ُّمَعْلا امَأَ

 ْنَأ - ْمَعْلا ْمُث خآلاك - اَهُّيِلَو ىَلَع َبَجَو اَهَل اَوُمُك َناَكَو الجر ْتَيِضَر اَذإَو
 ْ هب دا

 لَو

 جاكي نمت اًهَلْضْعَي اَلَو ءُهاَضْرَت ال نم جاكي ىلع اَهَرِيَجُي ْنَأ ٌيِلَوْلِل َسْيَلَق

 لهاا لهآ اَهلْضْعَيَو اَهُرِجُي اَمْنِإَو ءةميألا قاقئاب اَوُمُك ناك اذ ُءاَضْرَك نم
 لم دج رس

 22 معو

 ْنَأ َىِلَوْلا ُرْمْأَتَو ءاَهِسْفَت ىَلِإ ُبَطْحُتَ ءحاكتلاب ْمُلكتتَم ٍركبلا ٌءاّيَح اَهّْنَع َلاَز دّمَق ُبْيَكلا اًمأَو -
 ٌروُمْأَم ُيِلَوْلاَك ءَكِلَ ُهْنَرَمأ اَذإ ٍءْفُكْلا نِم اَهَجّوَرُيَق اَهَيِطْعُي ْنَأ ِهْيَلَعَو هَل ٌةَريآ َيِهَف ءاَهَجوَرُي

 ه١ .ها. ركل ُنِذَاَتْسُمَو يملا ةهج نم



 كلل و0 كتكات 8 جاتا ٌباَتِك

 مقعد واسم

 ةاذملا ةحلخمل آل «نهزكل ةنوزاتخت نيل مُهَعاَسِن َنوُجوَرُي كولا ُةَعْلُطلاَو

 .لَعْفت ىّتَح اَهَتوُلِجُْي وأ َكِلَذ ىَلَع اَهَتوُهِرْكُيَو
 . ٍضَرْغ وأ ِةَواَدَعِل اَهَل اًوُقُك نوحي نَم حاكن نع اَهَّنوُلُضْعَيَو

 نوع امقِهومَو «ناودسلاو مْلظلاَو ةَبِلِماَجْلا ٍلَمَع نِم هلع اًَزَقَم

 آمال 01/17 .هِميِرُحَت ىَلَع َنوُمِلْسُمْلا َقََلاَو ُهَلوُسَرَو
| 2 

 (اهنذإ نودب بيثلا جيوزت مكح)
 ِقاَمّتاب اَهِذِإب اّلِإ ُحكْنت ال ِهِذَهَ :ٌِلاَب َيِعَو ٍجْوَر نم اَبْيَن تناك هك

 ٍةَبيَأْلا

 يِبأ ِبَهَْذَم يف كلذ 1غ هقعلا فزاع: 8 اًهِْذِإ ِرْيَغِب ُتَجّوُر اَذإ ْنكَلَو
 هم 00

 ٌيِعِفاَّشلا ِبَهْذَم يف ْرْجْي و ءِنْيتياوَرلا ىّدْخِإ يف دّمخَأ املا كِلاَمَو ةَميِنَح

 ٌيِعِفاَّشلا ٍبَمْذَم يِف حاكْنلا نِم ٍبّيّئلاَك َيِهَف ىنز نِم ابيت تناك نِإَو

 .ةَفيِنَح يبأ ْيَبِحاَصَو دّمْحَأَو

 .ِكِلاَمَو ِهِسْفَن َةَميِيَح يبأ ُبَهْذَم َوُهَو ءِرْكِلاَك اَهَنأ :ٌُرَخآ ٌلْوَق ِهيِفَو

 َدْنِع ٍرْكِْلاَك َيِهَف َكِلَّذ وْحَن وأ عّبصأب وأ ةّبْثَوب ْتَلاَز ُةَراَكَبْلا تناك نِإَو
 [9 8 .ةعبرألا ِةَمِيَْلا
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 (؟ديري ال نم حاكنب دلولا مزلي نأ نيوبألا دحأل له)
 اذإ ُّنَأَو ءٌديِرُي ال ع نَم حاكيب َدَلَوْلا َمِزْلُي ْنأ ِنْي وبألا دعأل سيل قعده

 دئرتلا عم هلع وي اك رقية أ دعأل كت او ماع طربا م

 [ 1 .ىَلْوَأَو َكِلَذَك حاكتلا َناَك ءُهسْمَن هيِهَْشَت 0

 ه2



 هناك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت سا

 .هيَلَع ءْيَش الف :ٍلوُحدلا َلَْ امه َقرُم اذ

 .ةوبأ هَل نأ ْمل نإَو ةحاكي ّحَص اًديِشَر ناك نإ

 لَك لْوَملاَق :ٌيِفَس َوُهَو وأ ٌديِشَر َوُهَو َحْكَت لَه :ِناَجْؤرلا عانت ا

 ا 5-5 يعد
 ١”[ ]1

 ثدي رن ْ

 :ىلاعت هلوق يف مكحلاب دارملا)
 ([ :ءاسنلا] «ًايلخأ نب دم اَمَكَحَو ءهلهأ نم اَمَكَح اوُتَعِباَد#

 هلأ ني مكحع تب لا رم دقق نيل نب كالا عد اذ 8569]
 رغأ دلع ناسك اف : لِي هللا مناخ ا امكللاو ءاَهِلْمَأ نم ٍمُكَحَو

 :كيحأَو و ٌيِعِفاَّشلِل ِنْيلوَمْلا لآ 7 يملا

 .(ٍناَليِكَو) امه :ُرَخَآلا ُلْوَقْلاَو َةَفيَِح يبأ َدْنِع

 ٍقّمْيَأْلا رْمَأ ىَلِإ ِهيِف ُجاَتْحُي اَلَو «مكَحِب َسْيَل َليِكَولا نأ ؛ْحَص مآ ل ا

 َكِلَذ يف جامي اَلَو ءِقاََّشلا ٍلاَحِب ٌصَتْخَي اَلَو « ملا نينوي ذأ ا

 رّذَعَتل ؛اَمُهَرْمَأ ىَلَوَي اَمُهَل ّيِلَو نم ّدْب الق ُقاَمْشلا َعَقَو اَذِإ ْنِكَلَو ءٌصاخت ٌّصَن 1

 نِم ِنْيَْثا ىَلِإ اَمُهُرْمَأ َلَعْجُي ْنأ هللا َرَمَأَ ءرَخآلا ىَلَع مكحلاِب اًمِِدَحَأ صاَصِتخا

 .ِرْيَغِب وأ ضَوِعِب ٍقيِرْفَتَ مُهَتي عنج ني ُحلَْأْلا َوُم ام ناعم ام

 كِلْنَيَو ءٍلجّرلا نْدِإ ٍنوُدب ٌقالطلا ٍرَحآلا َعَم ٌدِحاَوْلا ُمَكَحْلا ُكِلْمَي اَنْهَو

 اًراَص اَمِهِْوُكِل ؛ ٍ؛اًهِتْذِإ نودب اَهِلاَم نِم ٍضَوِعْلا لذي ٍلّوَأْلا َعَم ُرَخآلا ْمُكَحْلا

 [0- هر اي ِنْيِلَو



 عمجج جاكت بات
| 

 م

 (حاكنلا يَدِهاَش يِف ٌةَطَرَتْشُملا ٌةَلاَدَعْلا)

 ِنْيَروُتْسَم اَنوُكَي ْنَأ َيِه اَمّنِإ : حاكشلا يَدِماَش يف ةطَرَتْشُمْلا ٌةَلاَدَعْلا 7؟؟هه]

 لب ؛ِرِهاَظ ُرْيَغ َكِلَذَو ءِنْيَمِساَف ِنِطاَبْلا يِف اَناَك اّذِإَو ءِقْسِفْلا يَرِهاَظ َرْيَغ

 م .ِءاَمَلُعْلا يَلْوَق ٌحَصَأ يف امه ُحاَكَنلا َدَقَعْلا ُرْثّسلا اَمُهُرِهاَط

 ه5 2

 0 نامتك اهئايلوأل زوجي له هوركمب اهتراكب تلاز نم)

 دفع اَهْيَلَع دمعي ل ءهوُرْكَمِب اَهُتراَكَب ْتَلاَر ٍتْنب نع :هللثك َنِيْسَو هذ ]
 اذ َرِكُذ اَمب ُدْقَعْلا حِصَي لّهَك ءَيِضَرَك َكِلَذ ُهَل آ َرْكَذَف ءاَهْجَوَرَتَي نَم اَهَّبَلَطَو ءظَق
 ؟َكِلَذ يف رمألا ٍليِهْسَتِل ؛ُتْنب اَهَنأ َنوُفوُرْعَمْلا َدِهَش

 َكِلَذ يِف نُكَي ْمَلَو «َنيِقِداَص اوُناَك ٌتَحَّوُر ام اَهّنَأ اوُدِهَش اَذِإ :ٌباَجَأَت

 .ٍلاَحْلاِب ِهِمْلِعِل ؛حْوَّرلا ىَلَع ٌسيْلت

 ْتَلاَز اَذِإ اَهْنْذِإ لَم :َنوُعِزاَنَتُم َءاَمَلُعْلا َّنِإَف ؛بَدَألاِب اَهُقاطْنَيْسا يِخَبْنيَو

 ل : أ ٌتْمَّصلا : انزل اير

 2 حم 2 ا مدح ب د ع فدع 7 00 7

 5 ةيتت هَ د - 6 سلع سه سال

 [ع؟ /مب] ..اًهّتَرْذُع َلُرَت مل يتلاك ُتاَمّصلا اًهْنذِإ : ُكِلاَمَو َةَفيِنَح نس دْنِعَو

5 2 

 (؟اهناذثتسا بجي لهو ,غوُلبلا َنوُد يتلا ةريغصلا جيوزت مكح)

 مِكاَحْلاَو ِتاَبَصَعْلا نِم - ءايلذألا جوري ُهنِإَف نيس َعْسي ْتَمَلَب ان ةنفللا

 3 ىَلَع َّلَّد امك اَمِهرْيَغَو َةَقِيِنَح + يبأ تقلع وهو 0 ِبَهْذَم ٍرِهاَظ يف - هبْئاَنَو

 0 سو ىَلاَعَت هلؤَق لْثِم يف ٌةَنِّسلاَو ٍباَتِكْلا َكِلَد

 هر

 َّنِهَل َبِيُك ا عفيف 1 ىلا سي ىلكب ب بككلا لا يف ْمُكحِيلَع لتي اَمَو نهي
 .[137 :ءاسنلا] (َنشوُحكَت نأ َنوُبعَرَو



 هنو مالسإلا خيش لئاسوو قواتف بيرقت 1
 دا

 :ِناَلْؤَق مهل اًهَحاَكْنِإ اوُرَوَج َنيِذْلا ٌروُهْمَجْلا مث

5-8 
 نْيَئياَوَرلا ىدْحِإ يِف دّمْحَأَو َةَميِنَح يبأ ُلْوَق َوُهَو اَمُهُدَحَأ ع رَأ : ص

 .ْتَعَلَب اَذِإ ٌراَيِحْلا اَهَلَو ؛اًهِنَذِإ ِنوُدِ
2 

 ؛اًهِْذِإب اّلإ ٌجَوَرُت ال اَهّنَأ :ِهِرْيَغَو دمْحَأ ٍبَمْذَم يف ٌروُهْشَمْلا َوْهَو يناَنلاو 2 0 هر 2 07 34 هه 20 ءك .-7 هد مع 55 .

 . ْتَفَلَب اَذإ اَهَلَراَيِخ الو
 َلاَق :َلاَق ؛ةَرْيَرُه وُبَأ ىَوَر اَمُك ُهَنّسلا ِهْيَلَع ْتَلَد يِذَّلا ٌحيِحَّصلا َوُه اَذَهَو 11 مه ا هدب 6 50 2 7 2

 مع 7 2 فن لا وع“  ندقعااوا قف دععول تالت ا 5 -
 اَلَق ْثَبَأ نِإَو ءاَهْنْذِإ َوُهَف ْتَنَكَس ْنِإف ءاَهِسْفَن يف ٌةَمِيِتَيْلا ُنَدَآتْسُت» :هلكك هللا ُلوُسَر

 [16 5# /"] 00 يِئاَسَنلاَو يِذِمْرّتلاَو دواَد و د ُهاَوَر . 7هَهيَلَع َراَوَج

 ه6

 ؛َقّرلاَو ِّيّرْحلا يِف ْمِهَمأِل ْعَبَت داَلوأْلا)
 (ِءاَلَوْلاَو ٍبَسَْنلا يِف ْمِهِيِأل ٌعَبَت مُهَو
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 ِبَسَّنلا يِف ْمهيبأِل ٌّعَبَت مُهَو هّقّرلاَو ةّيرُحْلا يف ْمِهمَأل بت دالزألا 555

 .َنيِمِلْسُمْلا ٍقاَمئاي ِءاَلَوْلاَو

 لاقو .(ا/ه7ا) دمحأو )7717١(2 يئاسنلاو )١1١9(« يذمرتلاو ء(91١7) دواد وبأ هاور )١(

 . نسح ثيدح :يذمرتلا

 ُهَجِيِوْرَت ُنوُكَي لَهَف :(ةريغصلا حاكن ىري :يأ) َكِلُذ ىَرَي ٌمِكاَح اَهَجوَز وَّلَو :خيشلا لاق (')
 ٍبَمْذَم يف ِنْيَهْجَو ىَلَع ؟َكِلَذ ٍةَحِصِب مُكْحَي ِهِرْيَ مكاَح ىلإ ُرََِْ وأ ؟هْضْنَن ُنكْمُي ال اًمُكُح
 لّوَأْلا اَمُهُحَصَأ :اَمِهرْيَغَو دَمْحَأَو َيِعِفاَّشلا
 َرْياَس ىَعاَرَو حالا اذه ُححَصُي نَم َلْوَ َدّلَك دق َناَك ْنِإَف ءُيِعِفاَش انه َجّوَرُمْلا َمِكاَحْلا ّنِكَل
 00 :َكِلَذ ُهَل نَمِم َناَكَو ِهِطوُرُش

 . زياَج َرْيَغ ُهَلِْف َناَك ُهَميِرْحَت ت ٌلِقَتْعَي ام ىَلَع مم دق ناك نإ

 ُنوُحكَي اَلَو ؛ قو دق فعلا يي ل لب يع كاك هع كيه دل ناك نإ
 (ه١ ه١ /0) اها. ٌحاكَتلا

 (ه5 77 اًتالاَب اَمِهِْذإ ِرْيَعِب - امهديس :يأ  اًمُهَجْوَرُي ريِغَصلا كوُلْمَمْلا 07 38



 كا قم حاَكّتلا ٌباََتِك

 نم وأ 60 بوز نِم م اوُذِلُو ًءاَوْس 0 اًمُدال 3 ناَك :مأْلا ديس ناك نَمَ

 ناك اهاكنأ ىَلَع اهنَكد اون اَذإ ٍريِمَحْلاَو لب ٍلبإْلاَو ٍلْيَْلا نِم َمِئاَمَبْلا نأ اَمُك ءاَنِز

 .مأْلا ِكِلاَمِل ٌدالأْل

 :اًواَرْخأ ذالؤألا ناك: اكوُلْمَم ُتَآَّلاَو «لضألا ٌةَرُح وأ 5 1 ا ناك لَو

 . مهيأ ىلإ َنوُبِسَتي مُهّْنِإَف ُبَسّنلا اّمأَ

 .بألا يِلاَوَم ىلإ َنيِبسَتُْم اوُناَك يع مالا اقيع أل َناَك اَّذإَو

 ملا يِلاَوَم ىَلِإ اوُبَسَعْلا :اًكوُلْمَم ُبألا َناَك نِإَو

 .بألا يِلاَوَم ىَلِإ ٌمأْلا يِلاَوَم نم ُءاَلَوْلا ّرَجْنا :َكِلَد َدْعَب ُبآلا َقَتَع ْنِ

 قولا هناا نقدم ادق

 ٍداَلْوَأ نم ِتاَئَبْلاِب ىَرَستي ْنَأ ُهَل َناَكَو ا 0 اًكِلاَم َناَك نَم

 ُروجَي الق ّمألاب َمَتْمَعْسا نإَف ءاَهِتاََيِب ُعِيمَتْسَي ُهَّنِإو ْمأْلاب ْمِيْمَتْسَي نُكَي ْمَل 5 هئاَمِإ
 [هو 071 . اتاني َمِتْمَتْسَي ْنأ

 ثنا اثر دع

 (؟هّدري نأ يلولل قحي لهف مارح نم بطاخلا قزر ناك اذإ)

 هَل َليِقْف ؟هِيَمَفَت نع َلُِسَف ةأَرْم 0 :َلْيْسَو [ة585]
 . اَهَجيِوْرَت ُنِلَوْلا ىَب 3 ٌءْيَش ''ةيناَطْلَسلا ِتاَهِجْلا

 اج مهني د زكذي ملف مهلؤقي ىتن نيا ٌةَميأْلا ُءاَهَمُمْلا امأ :َباَجَأَف

 ةَيِعِفاَّشلاَو ةّيِفََحْلا نم ٌةَمِئاَط ىَتْمأ ِةّيِقوُجْلَسلا ٍةَلْوَّدلا ٍلْئاَوَأ يِف 0 ءَكِلَذ

 ميِرْخَت ىَلَع ءَملُعْلا عام هباَتِك يف ٍمَْح نا دمحم وُبَأ ىَكَحَو هَكَِدِزاَوجِ
 . كِل

 ص

 .«جاوز)» :باوصلا لعل )00(

 كاذ يف هب دصقي اذه ناكو «ةمرحملا بئارضلا وأ سكملا وأ فّلُكلا :ةيناطلسلا تاهجلا (')
 .نامزلا



 هني مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 8س |
 تت تت >>> بل ب يت يتستتحا ماي

 ْمَل :- ِهتَجاَح َعَم اَمّيِس ال - اًعِئاَس اُليِوأَت اَلْوَأَتُم ُهَمُكَُح ُدِقَتْعَي ام َّلَعَك نَمَو

 يذلا ِقْرَرلا اذه لْئِم ُكَواَتَتَي نَمِم هيوم َعَْمَي نأ هَل يلوا : لاح ّلُكِب ْنِكَل

 ركأت وأ ورب نم هممت ُحْوَدلا ناك اذإك ُهِْم اَهَقْرِر َّنَأ اَمِّيِس ال ءاَماَرَح ُهُدِقَتْعَي

 [..0_هو/0] .ُهَلُكأَي اَميِف اَلْوأكُم ُجْوّرلا ناك اًذإ اَهَجّرَرُي ْنَأ ُهَلَق :ِوِرْيَغ نَم َيِه

 ه5 2

 (؟اًيضفار ُهَتَيَلَوُم َحِكْي ْنَأ لجرلل زوجي له)
 لو ءٍِلاَلَضَو ِعَدِبَو ِءاَوْهَأ ُلْمأ مُه :"8ُةَضْخَمْلا ُه ٌةَضِفاَّرلا 75535]

 . يضفار ني ُهَنيَوُم جوري ْنأ ِمِلْسُمْلل

 ُكْرَتَ اَّلِإَو ءتُتَت نأ وُجْرَي ناك ْنِإ ٌحاَكّنلا ٌحَص :ةيضفار َوُه َّجْوَرَت نإ

 [1 رو َدِيْفَت اَلَبِل ! ؛ٌلَصْمَأ اًهِجاَكِن

 نيمو .«ةالقلا كدي نع الو امضقاز يلوم خت ْنَأ دحأل ُذ ا فري ال 754

 نأ ةاعوأ 0 [ يضفار ُهنأ َرَهَظ ّمُ ؛ سمحْلا ىّلَصَت ني 1 لأ ىلع هوجو

 [1 71 ا َنوُحَسْفَي مُهْنِإَ :ةاَلَّصلا َكَرَتَو ٍضْفّرلا

 ه9

 .مهتمثأ بتك يف يتلا لوصألاو مهتديقعب نوكسمتملا ؛ةصلاخلا :يأ )١(
 عم نولصُي نكلو «بهذملل نوبستني نيذلا مهو ءةضحملا ريغ ةضفارلا نم زارتحا اذهو

 . مهنيد لوصأ يف يتلا تايرفكلا نودقتعي الو «نيملسملا

 لثم نولصي الو «نيملسملا نيدب نوئيدي ال ءةضحم ةضفار نامزلا اذه يف ةضفارلا بلاغو

 اهو «هلهأو مالسإلا نيدل نوداحُم نوكرشم مهف ء«تاومألاب نوثيغتسيو نولسوتيو «مهتالص
 ثيح ءايروس يف ةصاخو «نيملسملا ثانلي نم نيتعلا ىف نيملجلا نويراحُي مويلا مه
 يف مهيضارأ نم علقُت نأب مهت تارئاطل اوحمسو ءايسور ةرفاكلا ةيعويشلا ةلودلا عم اوفلاحت

 هلع ل باعوا رمان ىل ااخا راسخ اع سل ا عب «ناريإ

 ؟نوملسم ءالؤه لهف
 ةيناثلا ىوتفلا ْنأ ىفخي الو «يضفار نم ُهَكَيْلَوُم لجرلا جيوزت زاوج يف نالوق هل خيشلاو

 .ديعب نمز ذنمو نمزلا اذه يف لمعلا هيلع يذلا وهو ءىلوأو حصأ مهجيوزت نم ةعناملا



 تس ا حاكّتلا ٌباَتِك

 (حاكنلا يف تامرحملا باب)

 دلتف ةأرماب ينزي لجرلا يف دمحأ مامإلا لاق ءانزلا نم هتنب مرحت 75516 |

 .دترملا ةلزنمب لتقلا هيلع !هتنبا جوزتي :لاقو «كلذ مظعتساف :اهجوزتيف ةنبا هنم

 دترملا دح هيلع بجوأ هنأ يضتقي دمحأ مالك :سابعلا وبأ لاق

 لدي اذهو «2''ءاربلا ثيدحب لدتسا هنأ كلذو «ينازلا دح ال ؛كلذ لالحتسال

 [159/4 كردتسملا] .هدنع رفك اذه لالحتسا نأ ىلع

 .ةرهاصملا ميرحت رثؤي ال مارحلا ءطولا /5588]

 17١[ /4 كردتسملا] . طاوللا يف ىتح «ةبوتلا رخآ عضوم يف سابعلا وبأ ربتعاو

 حاكن لجرلا ىلع مرحي الف «عاضرلاب تبثي ال ةرهاصملا ميرحت م5559 ]
 ©"'هنباو اهجوز يبأ حاكن ةأرملا ىلع مرحي الو ءعاضرلا نم اهتنباو هتجوز مأ

 1١١١/4[ كردتسملا] . عاضرلا نم

 ءهنم اهتدع يف ئطاولا ريغ ىلع اهحاكن مرح :ةهبشب تئطُو نم /5514]

 دمحأ مامإلا نع ةياور وهو «هريغ نم ةدع هتمزل نكت مل نإ اهيف هيلع ال
 ١١١/4[ كردتسملا] . يسدقملا اهراتخاو

 امهيلع صن ءاّضيأ بيبرلا تنبو «ةبيبر اهنأل ؛ةبيبرلا تنب مرحت /4559]
 .حلاص ةياور يف دمحأ مامإلا

 . اًعازن كلذ يف ملعأ الو :سابعلا وبأ لاق

 يف اذكو « شيشم نبا ةياور يف دمحأ هيلع صن بيبرلا ةجوز مرحت الو

 ١5١/5[ كردتسملا] .ءانبألا نم سبيل هنأل ؛هبار ةأرما جوزتي بيبرلا

 يبأك ءاملعلا رثكأ دنع دسافلا حاكنلا ةدع يف هتنبا جيوزت بألل 559: ]
 [151 7/54 كردتسملا] .هنع روهشملا ىف دمحأو ىعفاشلاو ةفينح

 جوزت لجر ىلإ هلاخ ثعب ِهللك يبنلا نأ] ه5 بزاع نب ءاربلا نع نئسلا لهأ هاور ام وهو )١(
 . هلك ينابلألا هححص [هقنع برضي نأ ؛هدعب نم هيبأ ةأرما

 ١١5/8. فاصنإلا يف تبثملاو «408 /© ةيميت نبال ىربكلا ىواتفلا يف كلذكو «لصألا يف اذكه (؟)



 هناك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 0

 اهلح عم لتاقلا ىلع تمرح هتأرما جوزتيل الجر ٌلجر لتق ول /59]

 [151/4 كردتسملا] . هريغل

 ه5

 (دمأ ىلإ تامرحملا)

 . عاضرلا عم عمجلا مرحي ملف عاضرلا يف نيدلا يفت خيشلا فلاخ متقكال# |
 ١5١/4[ كردتسملا]

 روهمج لوقك ؛نيميلا كلمب ءطولا يف نيتخألا نيب عمجلا مرحيو 755
 .ءاملعلا

 هنإ لوقتأ نيتكولمملا نيب عمجلا :روصنم نبا ةياور يف دمحأل ليق

 هنأ اذه رهاظ :يضاقلا لاق .هنع ىهني نكلو «مارح هنإ لوقأ ال :لاق ؟مارح

 سيل لقي مل دمحأ مامإلا :سابعلا وبأ لاق .هركي امنإو عمجلا مرحي ال

 .مارح وه لوقأ ال :لاق امنإو ءاّمارح

 ءمارح وه :لاقي نأ ميرحت صن هيف دري مل اميف نوهركي اوناكو
 .هب رمؤي :نولوقيو «ضرف وه :اولوقي نأ نوهركيو ءهنع ىهنُي :نولوقيو

 يف فقوتل امإ كلذو .فلسلا نم ةعامج نع روثأم ىوتفلا يف بدألا اذهو

 .هبوجو ملع اميف الإ ضرفلا ظفل نوباهي امك «ةملكلا هذهل بيهت وأ «ميرحتلا

 ام ضرفلا نوكل وأ هفقوتل امإ ضرف وه لوقي نأ عنتمي يتفملا ناك اذإف

 .مارحلا كلذكف باتكلا يف هبوجو نيبي مل هنأل وأ «عطاقلاب هبوجو تبث

 هعجرمو «هيلع طلغ اذهف :هركي لب مرحي ال هنأ دمحأ نع لعجُي نأ امأو

 [157 ١51/5 كردتسملا] .مالكلا بتارمو ظافلألا ةلالد نع ةلفغلا ىلإ

 نيتخأ رفاك جوزت اذإ :«ينغملا» يف يسدقملا دمحم وبأ لاق م

 ةدع يضقنت ىتح اهأطي مل امهادحإ راتخاف هعم اتملسأو ملسأ مث امهب لخدو

 .ىرخألا ةدع يف نيتخألا ىدحإل اًنطاو نوكي الثل ءاهتخأ



 تلا ا يت ا ل

 مل ثيح كلذ فلاخي َةّنّسلا رهاظ نإف ؛رظن اذه يفو :سابعلا وبأ لاق

 ١5/4 - ١154[ كردتسملا] .طرشلا اذه اهيف ركذي

 ةّمأك انخيش هزّوجو «نيميلا كلمب اهؤطو مرح اهحاكن مرح نم /4؟9ه]
 ١16/5[ كردتسملا] . ةيباتك

 لجر نيب قرف هنأ ك4 يلع نع ىكح نأ دعب سابعلا وبأ لاق 55973]

 نسحلاو هللا دبع نب رباج نعو :اهب لخدي نأ لبق اهب ىنز دقو هتأرماو

 .امهنيب قرفي هنأ :يعخنلاو

 ةءافكلا نأو «هنم علتخت ىتح ةينازلا لضعي نأ هل نأ انلصأ نم اذه ديؤيو

 ١١6/4[ كردتسملا .نيهجولا دحأ يف خسفلا اهل نإف دقعلا ءانثأ يف تلاز اذإ

 1١0[ /4 كردتسملا] .بوتي ىتح ةفيفعلا جوزت نم ينازلا عنمي 7557#

 نأ بجو :اهجوزت مث اهقلط ىتح اهجوز ىلع ٌةأرما بّبخ ول /75594]
 كلام بهذم يف نيلوقلا دحأ يف لطاب حاكنلا اذهو «ةغيلب ةبوقع اذه بقاعي

 ةأرملا هذه نيبو يدتعملا ملاظلا اذه نيب قيرفتلا بجيو ءامهريغو دمحأو

 ١557/4[ كردتسملا] .ةملاظلا

 هلاق تاملسملا رئارحلا دوجو عم تايباتكلا رئارحلا حاكن هركي /:؟9]

 ةرثك عم نيحابذ باتكلا لهأ لعجي نأ هركي امك ءءاملعلا رثكأو يضاقلا

 ١155/54[ كردتسملا] .مرحي ال نكلو ؛نيملسم نيحابذ

 باتكلا لهأ نيد يه تراتخاو نييباتك ريغ ''”اهاَوَبأ ناك ولو 554: ]

 .ةدحاو ةياور ميرحتلا فنصملا مالك رهاظف

 «ةيناثلا ةياورلا ىلع حرشلاو «ينغملا» يف هب مزجو ءمرحت ال :هنع ليقو

 [1517/- 133/4 كردتسملا] .هسفنب اًرابتعا ُةْنَأُك نيدلا يقت خيشلا هراتخاو

 عوقرم ناك مساو «ناك مسا هنأل ؛أطخ وهو «(اهيوبأ) :(177/8) فاصنإلاو لصألا يف )١(

 .مولعم وه امك



 هن مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت تا

 اهل هتبحمل هريغ ةّمَأِب ىنزلا هسفن ىلع لوطلا ىلع رداقلا يشخ ول م5541]
 يرصبلا نسحلا نع يورم وهو ءاهحاكن هل حيبأ :كلمب هل اهديس.اهلذبي ملو
 ://١51[ كردتسملا] .فلسلا نم هريغو

 ديسلا ىلع طرش اذإ تنعلا فئاخ ريغ لوطلا دجاول ةّمألا حابت /5545]

 .هدلو قاقرإ ةدسفم عانتمال ؛ثيللا بهذم وهو ءاهنم دلوُي نم لك قتع

 .هنم اهدلو قتع اهديس ىلع طرش ةيباتك َةَمَأ جوزت ول اذكو

 لب ؛هل مومع الو «موهفملاب تانمؤملا ريغ ميرحت ىلع تلد امنإ ةيآلاو
 5//١51[ كردتسملا] .ةروصب قدصي

 .ةرفاكلاو "'”ةملسملا يف ماع برحلا ضرأ يف حاكنلا نم عنملا

 . اًقلطم باتكلا لهأ نم ةيبرحلا حاكن مرحي :ليقو

 رثكأ لوق وه :لاقو «نيدلا يقت خيشلاو يضاقلا هراتخاو «هركي :ليقو

 [118 ١57/5 كردتسملا] .ةجاح الب مهحئابذك ؛ءاملعلا

 هركذو «باتكلا لهأ ريغ ءاَّمِإ ءطو زاوج نيدلا يقت خيشلا راتخا /5544]

 «رانيد نب ورمعو سواطو ءاطعو بيسملا نب ديعس نع هباتك يف ةبيش يبأ نبا

 1١58/4[ كردتسملا] . '"”ءالؤه ةفلاخم عم عامجإلا ءاعدا حصي الف

 بلطو اهرهمب قدصتو اهجوزتي ملو ايندلا يف ةأرما بحأ اذإ
 .ىلاعت هللا نم كلذ هل ىجُر :ةرخآلا ىف ةجوز هل نوكت نأ ىلاعت هللا نم

 :/١58[ كردتسملا] ْ ْ

 «عبرأ نم رثكأب جوزتلا نم ايندلا يف مرحي ام ةرخآلا يف مرحي ال 755415]
 .كانه اهتنبو ةأرملا عمجي نأ نم عنمي الو «نيتخألا نيب عمجلاو

 [158/5 كردتسملا]

 ههه

 .داهجلا نع لكنو ةجوزلاب هبلق قلعت امبرو ء«رافكلا اهذخأيف رسؤت دق اهنأل )١(

 .تايذوبلاو تايسوجملاك باتكلا لهأ ريغ ءامإ ءطو زوجي ال هنأ ىلع عامجإلا يكح (؟)



 هيف اسيبنللللل لل 2230395

 (اَرْهِصَو اَبَسَن حاَحّتلا يِف ِتاَمَّرَحُمْلا يِف ٌةَدِعاَف)
 نِم ٍلُجَّرلا ٍبِراَثَأ َعيِمَج َّنأ :ويِف ظباَّضلاَق ٍبَسَّنلاِب ُتاَمّرَحُمْلا اَمأ 755407]

 .ِهِتاَلاَحَو ِهِتاَّمَعَو ِهِلاَوْحَأَو ِهِماَمْعَأ َتاَنَي اّلِإ ِْيَلَع ٌماَرَع ٍبََنلا

 ُةَعَبْرَأ الإ ُهَل َلاَلَح ٍرْهَّصلا ٍءاَسِن ع :"')ُلوُقَيَف ٍرْهّصلاب ُتاَمّرَحُمْلا امو
 ُةَعبْرأ الإ ٌماَرَح دع قولك قاسنإلا ثراث «ٍبراَقَأْلا ناَلْخِب ءِفاَنْصْأ

 من فاق ةتيزأ الإ لع ملك ِنْيَجْوّرلا ُبِراَأَو

 .ُهْعوُرُفَو ٍرَحآلا ُلوُصَأ نجوا نم لُك ىَلَع موسي
 . ْتَّلَع نإَو اهيِبأَو اَهّمأ م و ءهيأرم ا مَأ لُجَرلا ىَلَع ُمُرُحَيَو

 ُتْنِبَو ءْتَلَفَس نإَو اًهِتْنِب ُتْنبَو «ٌَبيَلا َيِهَو ِهِتََرْما ُتْنب ِْيَلَع ُمُرْحَتَو
 دّمْحَأَو ُيِعِفاَّشلا :َنوُروُهْشَمْلا ُةّمِيَأْلا ِهْيَلَع ّصَن امك «ٌماَرَح اًضْيَأ ٍبيِبّرلا

 .اَعاَرِن هيف ُمّلْعَأ او ءاَمْهَرْيَغَو

 ِءاَلْؤَهَم . َلَفَس نِإَو هنا ِةَأَرْماَو ءاََع نإَو ِهيبأ ٍةَأَرماِ جدع ْنَأ ِْيَلَع ُمُوْحَيَو

 .هللا ٍباَتِك يف ٍةَرَهاَصُمْلاِب ُتاَمّرَحُمْلا َّنُه ٌةَعَبْرَأْلا

 ُءاَمْحَأ لُجَّرلا ُبراَقَأَو ُهَل اًراَهْضَأ رخآلا ُبِراَكَأ ُنوُكَي ِنْيَجْوَّزلا نم لكَ

 ْ . ِلُجّرلا ُناَتْخَأ ةَأْدَمْلا ُبِراَقَأَو ِقَأْرَمْلا

 َلُخْدَي ىّبَح ُمُرْحَت ال اَهَنِإَف «َةَبيبَرلا اّلِإ ٍدْقَعْلاِب َنْمُرْحَي ُةَعَبْرَأْلا فائضا ِءاَلُؤَعَو

 . ميرْحتلا َّنهف َقَلَظَأ يِقاَوبْلاَو بولا يف الإ طْرّشلا اَذَه ْلَعْجَي ْمَل للا َّنِإَك ءاَهّمأ

 .لوقتف :هلعل )١(



 اك فالضإلا ذيش لئاسرو .ةمكق فرقت ل يعمل

 ُةَعَبْرَأْلا ُةّمِثَأْلا اًَذَه ىَلَعَو هللا َمَهْبَأ اَم اوُمِهْبَأ :ٌةَباَحَّصلا َلاَق اَذَهِلَق

 :ءاملعلا دهام

 تلو 0 و هلق ِنْيَئاَه ُتاَنَب اًمَأَو
 مم 8 008 557 م6 ميم

 :بآْلاَو ِءاَبآلا ٍلئاَلَ نم ْتَسْيَل ِهِذَه َنِإَق ؛ ِءاَمَلعْلا قاّقتاب هْنْباَو هيبأ ٍةَأَرْما
 7 غ1 6 يي 2 هما. 2-2 2 2

 .َةَجْوَز ْتَسْيَل اَهُمْأَو ٍةَجْوَّرلا ُتْنِبَو ُةَجْوَّرلا َيِه َةَليِلَحْلا َنِإَق

 َكِلَذَكَو ءُدلَو دَلوْلا َدَلَو نأ امك ءٌبيِيَر ٍبيَرلا َدَلَو نَِف :ِةَبيَرلا ٍفاَلِخِ
 آ ٍةَجْوَّزلا ّمَأ ُتْنيَو ءِةَجْوَّرلِل مَ ٍةَجْوَّرلا ّمأ ُمأ

 :ذلإ «ٌتاَموَحُم ٍتاَمحَمْلا تاي :ءاَهَقُقْلا نم َلاَق نَم َلاَق اًدَهِلَ

 .ِتاَمَمْلا ٌتاَنَي 1

 .ِتاَلاَكْلاَو - ب

 .ِءاَسّنلا ُتاَهَمْأَو - ج

 . ءاَنْيَأْلاَو ءاَبآلا لئاَلَحَو 2

 هيف ُمَّلْعَأ ال اّمِه اَذَهَو هِوَناَلَّتلا ٍتاَنَب َّنوُد َةَمَرَحُم ٍةَبيِبَرلا َتْنِب َلَعَجَف

 [25- 57/85 . اعاَرْي

 ه5 ©

 (؟ِرْهَمْلا يِفَن طرش وأ هاَرْهَم اَهَل رّدَقُي ْمَلَو َةَآَرْما َجَّوَرَت نَم مكح)
 ٌّحَص : :اًرْهَم اَهَلْرَدقُي ْمََو ةآَرْما َجْوَرَت نَم ْنأ ىَلَع ُاَمَلْعْلا َنَمْتا 7ةه4]

 اَهَل َسْيَلَف ٍلوُحّدلا َلْبَق اَهَقَّلَط نإَو ءاَهب َلَكَم اذ ُرْهَمْلا اَهَّل َبَجَوَو «ٌحاكُنلا
 ُةَلَأْسَم َيِهَو ءِناَلْوَق اًهِيِفَق اَهْنَع َتاَم نإَو ءِنآْرُقْلا ٌصَتِ ُةَعْمْلا اَهَّل لب ِ؛ٌرْهَم

 اًهيِف ُلوُقَأ :َلاَق ّمُث ءاَرْهَش ٍدوُعْسَم ُنْبا اَهْنَع َيِتْفُتْسُأ يتلا ٍقِشاَو ٍتْنِب عورب

 هللاَو ٍِناَظْيَّشلا نِمَو يْنِمَق أَطَخ نكي نِإَو «للا نِمَم اَباَوَص نكي ْنِإَف ؛يِبْأَرِب
 اَهَلَو ُةّدِعْلا اَهْيَلَعَو ءَطَطَش اَلَو ّسْكَو ال اَهِئاَسِن ْرْهَم اَهَل :ُهْنِم ِناَيرَب ُهُلوُسَرَو

 .نبالا ةأرماو بألا ةأرما :يأ )١(



 -_- ه1 هل جا جاتك

3 

 د : اوُناَقَك َْعَجْش هب دسملا 60
0 

 أ نِم ٌلاَجِر َماَقَ ُتاَريِمْلا

 !11 ف نمل ا لوف ٍقِشاَو ِتْن

 ٍنْيلْوَق ىَلَع ؟ُحاَكَنلا م حصتي لَه ٍرْهَمْلا ْيَفَن هيف طرش اذ جالا يب اوُغْراك

 : ِهرْيَغَو ديس ِبَمْذَم يِف

 .ِكِلاَم ٍلْوَقَك حاكتلا ُلْظْبَي :اَمُهُدَحَأ

 عورب يِف ىَضَق هِي هللا َلوُسَر

 . َيِعِفاَشلاَو ةَقيِنَح يبأ ٍِلْوَقَك ؛ لولا ٌرهَم ْبِحَبَو حت : يناّثلاو
 هيف ىََن ُهّنَأِل ؛للكي ْنَنلا ُهَلْطْبَأ يِذَّلا ٍراَعَمل تس ولو 0

 رقثأ يلفت ادعو ويالك ني عضؤت يع يف ٍليْثع نب هل

 . ِهباَحْصَأ ءاَمَدُق

 .ةفينَح يبأك ٍراَعّشلا حاكِن ُْحُحَصُي نَم 00 00

 مُهَنإَك قَباَحَّصلا ٍراَنآَو ٌصّنلِل َتِلاَحُم ُهَّنِكَل ءلضألا اَذَه ىَلَع ُسِْم 1
 0 14 اولظَبْأ

 [14 - 57/71 .حيِحَّصلا ِساّيِقْلاَو ٌصّنلاب ُهَبْشَ لوألا ُلْوَقْلاَو

 ثنا اني دز

 اَحاَكِن ُْدِقَتْعَي اَمِب َةَآَرْما ّىِطَو نَم مكح)

 (؟ٌماَرَح َوُهَو اًماَرَح سئل ُهَنَأ َدَقَتا وأ

 هيف ُتْبْثَيَو ءُبَسّنلا هب قَحْلَي ُهنِإَف :اححاكي ُهُدِقَمْعَي اَمب ٌةَأَرْما َىطَر نم اككدخ]

 هللا دْنِع اُلْطاَب ُحاَكْنلا َكِلَذ َناَك نِإَو « ءُمَلْعَأ اَميِف ِء ءاَمَلُعْلا ٍقاَقَتاي ِةَر َرَهاَصُمْلا ُةَمْرُح

 . ِهِلوِسَرَو

 هيف ُهُقَحْلَي اَذَه َّنِإَق «مالْسإْلا ني دد يف امّرَحُم اًحاَكِي َجّرَرَت اذِإ ٍرِفاَكْلا ُلْثِ

 )١( دواد وبأ هاور )7١١7(« يذمرتلاو )١١40(« يئاسنلاو )7704(.



 هني مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت مدح

 2 مب و 0 27 يل هاد علاه ه2 1 اس ا 0 لا م لت
 رخآلا لوصأ اَمهنِم ٍدِحاَو لك ىلَع مرخَيف .ةرهاصملا هب تبثتو «بسنلا

 . ِءاَمْلَعْلا قامثاب ةعورفَو 9 2

 ةأَرْما َّجَوَرَت نَم لْثِم ؛ٌماَرَح َوُهَو اًماَرَع َسِيَل هنأ دَقَتْا ِءظَو لك َكِلَذَكَو
 ُفاَتْقَأ نَم ْؤَطَحِل وأ ِهْيَطْحِل ُقاَلََطلا هب ْعَقَي ْمَل ُهّنَأ ّنَطَو ءاَهَقّلَطَو اَدِساَف اًحاَكِن
 2 هال .ل و كمر 2 عماد مو 0 س2 روك هدوم )سمو لك
 آهب الوخدم هده نوكتو «ٌبَسَنلا َهَقَحْلَي 4 :ٌدَلَو هَءاَجَف كلذ َدْعَب اًهَئطَوَف

 .ِءاَمَلُعْلا ٍقاَمَثاِب اَهّمأِب ْلُخْدَي ْمَل ّمأ اَهَل تناك نإَو ُمُرْحَتَ 1 1-0 2 8 هم هَ 1 5 2 ا 0.
 :ُهْنبا َكِلَذ َدْعَب َمَلْسأَو ِهنيِد يف ُهاَري اًحاَكِن َةَأَرْما مُهَُّدَحَأ َحّرَرَت اذِإ ُراَمُحْلاَ .٠ 2ك بول ما وعر 5 هع لس تعا مآل ع م نن
 .ِءاَمَلْعْلا ٍِقاَمَتاب اًدِساَف ''"اَهُحاَكِن َناَك نِإَو ءونْبا ٍةََرْماب َجّوَرَتَي ْنَأ ُهَل َسِْيَل اَذَهَ 2م 0 - 3 - 2س ا . ءءء م اه مدع 001 5 مو

 .هِداَقِيْعا يف اًنِطْحُم َناَك نِإَو َلِحْلِل ِءظَوْلا '"داَقِتْغاب ُعَبْتَي :ُبَسّنلاَق
 :ىلذالا قر ةنعاَضملاَك كملنا تق كاك تنقل هنن ف مقل

]017- 

 ه2 ©

 ,يّرّستلا وأ حاكنلا يِف ٍنْيَتْخألا َنْيَب ٌعَمْجَي ال)

 (؟ميرحتلا لوزي ىتمو

 اَلَو ءاَمَتمَعَو ِةَأْرَمْلا َنَْب اَلَو ِِنآرُقْلا ٌصَنب نْيتخَأْلا َّنْيَب ُعَمْجُي ال [ة؟9.
 ىَلَع ىَرْعَّصلا اَلَو ءىَرْغُّصلا ىَلَع ىَّرْبَحْلا خكنت ال ءاَهَِيَلاَخَو ٍةَأَرَمْلا َنْيِب 00 5 0 م م 02 م و سدر كك 27 اع نال عا 2-0-0

 . َكِلَذ نَع ىَهَن هلي َىَِنلا نأ حيِحّصلا ِثيِدَحْلا يِف َتَبَت دك ُهَنِإَف ءىَرْبُكْل

 ُعْمَجبْلا ُمُرْحَي ُهّنِإَف ْمّرَحُم ّْمِجَر اَمُهَتْيَب ِنْيَتَرْما ّلُك َّنأ :اًذَه يِف ظباَّضلاو
 لخأل ؛ىَرخألاب ُجْوَرَملا ُهَل ْرُجَي ْمَل اًركُذ اَمُهاَدْحِإ تناك ول ُتْيَحِب ءاَمُهَنِيب
 سلا

 هتجوز بألا حاكت زاوج هحاكت داسف نم مزلي الف ءاّدساف هتجوزل نبالا حاكن ناك نإو : يأ )000

 . اهقلط ول
 .َداَفِتْغا :هلعل (0)



 د . 2 حالا ُباَتك

 ِناَمْكَحَو ءاَمِهْيَلَع قمتم دايخ : ماكحأ ُةَعَ عير اهل َمَّرَحُمْلا َمِحَّرلا َنِإَ

 اَمُهْؤظَو اَّلَو حاكتلاب اَمُهُكِْ ُروُجَي ا ءاَمِهيِف َعَراَتَتُم

 ؟ ِهْيَلَع ّقَمَّتُم انهو ءاهب ىو محملا هم تاك ليلا يال

 ِكْلِم اَلَو ءحاكني ُهَل ُلِحَت الق ٠ ءٍبَسنلا نِم ُمُرْحَي اَم عاَضّرلا نِم ُمُرْحَي اَنُه لب

 أل ني دب الك هيكل لو يف نت عت أ ذر ل نيت
 ,اهلاغز قازعلا نتن اهينعو اكل

2 

 . هْيَلَع ّىَمَّم م اًضيأ اَذَهَو

 يف اَمُهَعْمَج َمّرَح نَمُف ءاَمُهاَّرَسَتَي ْنَأ ُهَل َسْيَل ْنِكَل 20011
 َةَمَْلا اَلَو ِنْيَيَْأْلا ىّرَسَتَي ْنأ ُهَل َسْيَلَ «يرَسّتلا يِف اَمُهَعْمجب ٌمّرَح حاَكّنلا
 :اهتلاشو ةمألاو < اًهيْدَعَي

 .ِءاَمَلُعْلا رك ُلْوَق َرْهَو تَباَحَّصلا ٍرثْكأ ُلْوَق ِهْيَلَع ٌرفتْسا يَِّلا َوُه اّذَهَو

 :ةدفلا ف لذعلا ف وجْوِل مرح ا ركع عنج ميرخت اك و:

 نب رقفأب ىدسقي ذأ هيل هيلع ْمرْخَي ْمل اَدَهِل ؛ةكرلمتلا نق كف نتفكلا اَذَهَف
 ءاَمُهَْبَب محملا ٍةَعيِطَقِل اَمُفَد ناك اَمنِإ ُهنِإَق ؛ ؛نْيتَألا اني عملا بالخب «عبْأ

 َعَمَج اًدإَف ءِنْيَمَجْوَرلا يِف ُدَجوُي اَمك ِنْيَمَكوُلْمَمْلا َنَْب ٌَدوُجْوَم ىَتْعَمْلا اَذَهَو
 حاكنلا يف اَمُهَنَْب ْعَمْج اَذِإ لّصْحَي اَم م ٍرْياَغَّتلا نِم اَمُهَنْيَب لّصح يّرَسّنلاب اَمُهَنيَ

 . مِحَرلا ٍةَعيِطَق ىَلِإ يِضْنْيق

 َنْيَب ٌْعَمْجَي ْنأ هَل َراَج : عْرَّشلا يِف هتوملا وه تملا اع ناك امو

 .ٍةَمْرُح الب ٌّبَسَن وأ ءِبَسَن الب ٌةَمْرُح اَمُهَّنْيَب َناَك اَذإ ِنْيتأْرَمْلا

 يو فاوؤارملا نت سذأ ٍِش 00
 ُروُجَيَف :ٍِلاَخْلاَو ْمَعْلا ٍتْنِب لم ؛ ؛مّرَحُم ٌرْيَغ ّمِحَر اَمُهََْب َناَك َذِإ اَمأَو

 ىفوتملا ةأرملا هذه جوزتو لجر ءاجو «يفوت مث «ةافوتم وأ ةقلطم ةأرما نم تنب هلو لجر جوزت )غ0(

 .بسن الب ةمرح امهنيب نيتللا نيتأرملا نيب عمجف ؛هنع ىفوتملا اذه تنب جوزت مث ءاهنع
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 هسا جاجا 2-2

 وأ عَبْرأْلا ىدخإ ْتَناَم اًدِإَق ءحاَكّتلا ٍلاَوَرب ُلْوُرَي :عْمَجْلا م ميِرْحَتَو

 َةَعِباَر َّجوَّرَتي ْنأ ُهَل هل َناَك : اَهّنَذِع ٌتْضَقْناَو اًهَحاَكِن عسا وأ اًهَقلَط وأ نيتخألا

 :ةاَملُعلا ٍقاَمتاِ ىّرخألا تخألا َجّدَرَتَيَ

 :ِءاَمَلُعْلا ِةّماَع َدْنِع ىّرخألا ُجُوَرَت ُهَل نكي ْمَل :اًيِعْجَر اًقاَلَط اَهَقَّلَط نإَو
 . ْمِهرْيَغَو ٍةَعَبرأْلا ِةَميَأْلا

 ِءْيَش ىَلَع ِهِلَي ٍدَمَحُم ُباَحْصُأ ْنِقَتَي ْمَل :َلاَق يناملسلا ةديبع ىَوَر دَقَو

 لِ يف ثحخألا خت الز مالا ةَدِع يف حكت ال ةَسِم ةقواعلا نأ ىَلَع ْمِهِاَنْاَ
 اًينهت علا 3 ُثرَي اَمُهْنِم اّلُك َّنِإَف ٍةَجْوَّرلا ِةَلَِْمِب َةّيِمْجَلا َّنأِل َكِلَدَو ؛اًهيخَ

 .َةَجْوَر اَهَنْوَك ُعَنْمَي ال َكِلَذَو هِةَونَيَبْلا ىَلِإ ٌةَرْياَص

 ٍةَعِباّرلا ٍةَّذِع يِف َةَسِماَحْلا ُحّرَرَتَي لّهَف :اَئَِئاَب ُقاَلَطلا َناَك اّذِإ اّمأَو

 اَوَجْلاَو ءٍفَلَحْلاَو فعلا َنْيَب دوُهْشَم ٌعاَرِي هيف اَذَه ؟اًهيخأ ِةّذِع يِف َتْحَأْلاَو
 [/م" 6/11  .دَمْحأَو َةَقيِنَع يبأ ُبَمْذَم ُميِرْحّنلاَو «ٌيِيِفاَّشلاَو ِكِلاَم ُبَمْذَم

 ه8

 ءاَهَّمَأ وأ اَهيِبآ ِةَناَخَو ٍةآْرَملا َنْيَب ِعْمَجْلا مكح)
 (اَهَمَأ وأ اًهيِبأ ِةَّمَع وأ

 وأ ءاَهيبُأ ِةَّمَع وأ هنأ لاو ءاَهيبَأ ٍةَلاَحَو ٍةَأْرَمْلا َنْيَب ُعْمَْج مادنمللا

 َكِلْدَو ءَنيِمِلْسُمْلا ِةّمِلَأ َدْنِع اَهيَلاَخَو اَهِيَّمَعَو ِةَأْرَمْلا ل اَهُمأ ِةَمَع
 . ْمهِقاَمتاب ٌماَرَح

 ىَلِإ ُجاَمْسَي اَل ءاَلِطاَ ِةيِناَلا ُحاَكي َناَك :ىّرخألا َدْعَب اَمُهاَدْحِإ َحّوَرَت اَذإَو

 لَحَد نِإَو ءاَهب لولا هل 1 الجت اَلَو «ٌثاَريِم اَلَو ٌرْهَم ِهِدقَعِب ُب ٌبِجَي اَلَو ءقاّلط

 اًدإَف «ىّلوأْلا َقَراَك َةَيِناَثلا َحاَكِن َداَرأ ْنِإَف ُةّيبَنْجَأْلا ُقَراَمُث اَمَك اَهَنَراَق اه
 م 9ك
 | ةَيِناَثلا حجورت اًهّتَذِع تضقنا



 م اَكّنلا ٌباَتك
 ا 2 ا ا ا ل ا حم

 (هيبأ ءطو دعب َةَمآلا نبالا ءطو مكح)

 َنْيَب َعاَري اَلَو .هيبأ ِءظَو َدْعَب [ةمألا :يأ] اَمأَطَي ْنَأ نْبالِل ُروُجَي ال ”5ى9؟
 [ا/ .ِنيِمَيْلا ِكْلِمِب اَهِيظَو َنْيبَو حاكتلاب اًهِيظَو َنْيَي ٌقْرَف ال ُهّنَأ ةئيألا

© © 

 ةيقب تمَت اهب لَخَد نِإَو نإَو اجو هن فك هم اهتدِع يف

 نناثللا يب أَ مَن مث ٍلّوأِْل اَهَتَذِع ِةّيِقَب ٍةّيِقَب يبات اَهَنَأ ىَضَق 1 : ٌّيِلَع نع ا

 . كنت ْمَل ْتَءاَش نإَو ْتَحُكَن ْتَءاَش ْنَِق اَُتَدِع ْتَضَقْلا ادق «قَليْفتْسُم دعب

 ما

 اَمُك ُهْنِم اَهَيَّدِع يف اَهَحْكْنَي ْنَأ يِناَّنلِ ُهَدْنِع ُروُجَيَف ٌيِعِفاَّشلا ُبَمْذَم اَمأَ
 حكت نَم لُك َكِلَّذَكَو ُهْنِم اَهِتَدِع يِف ةَءوظْوَمْلا جرَرَمَي ْنأ ةَهْبْشب ٍىِطاَوْلِل ُروُجي
 .ُهْنِم اَهَيَدِع يف اَهَجّوَرتَي ْنَأ ُهَ اَنِساَق احكي هرم

 :ِناَئياَوِر لضألا اَذَه يف ُهَل دَمْحَأَو

 ِءاَمَو ٍةَهْبشلا ِءظَو ِءاَم َنْيَب َرْيَمُيِل ؛ِكِلاَم ُبَمَْذَم َوُهَو ءُروُجَي ال :اَمُهاَدْحِإ
 . ضْحَمْلا حاّبمْلا

 . اَمِهِبَلِك يف ٌّقِحاَل َبَسَنلا َّنِل ؛َيِعِفاَّشلا ٍبَمْذَمَك ُروُجي :يناَّثلاَو
 يِف اَهَحْكْنَي ْنَأ يِناَنلِل روج نَم دّمْحَأ ٍباَحْصَأ نِمَن ِةياَورلا ِهِذَه ىَلَعَو

 دينا عاش نيو دعت ةركل كلذ وكب امك ةوفاشلا نت وه اَمَك ُهْنِم دع

 [عول .ةّياَوُرلا ِهِذَه ىَلَع
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 0 تضاخ 5 َتَمَْعَرَو ىرخأ ةأَرْما تّرْضَح 4 ءِناَث جوز 0

 ؟َكِلَّذ ىَلَع ْجْوّرلا اَهَقَّدَص

 قَمِيَأْلا ٍقاَمَتاِب ُلِطاَب يِناَّثلا ُحاَكْنلاَف نْيَئَضْيَح اّلِإ ُضِحَت ْمَل اَذِإ :َباَجَأَ
 ءةَضْيَحِب ِلّوأْلا َةَّدِع لِمْكُتَك ءاَمُهَنْيَب َقّرَمُي ْنَأ َبَجَو اَهَل اَهَّدَصُم ٌجْوَّرلا َناَك اَذَِو مع 5 عا

 5 همس ؟ 1 5-5 هايد ءوع ع5 م > 7 ل6 م
 اَهَجّوَرَتَي نأ ىناثلا ًءاش نإ كِلذ َدْعَب مث ةَلِماَك َهَدِع يناثلا ِءطَو نم دَتْعَت مث

 ١ م

 [/و 11 5 1

 ه9 5

 (؟ِطْرَشلاِب َقّلَعُمْلا رّذَّتلاِب ءافولا مكح)
 دوُجَو ُهُدوُصُقَم ناك اّذِإ ُهَّنَأ ىَلَع اوُقَمَتاَف : طْرَّسلاِب ُنّلَعُمْلا ُرْذّنلا ام

 رْهَش ٌمْوَص ّيَلَعَف :َبِئاَعْلا يِلاَم َمّلَس وأ ءيِضيِرَم ُهللا ىََش ْنِإ :ِهِلْوَمَك ِطْرَّشلا

 .ُهُمَرلي ُهّنَأ :ةئامب ُةَقَدَّصلا وأ

 ْمَدَع ُهْدوُصْقَم لب ؛طْرَّشلا َدوُجُو ُهُدوُصْفَم نُكَي ْمَل اَذِإ اَمِيِف اوُعَراَتَتَو
 َىَّلَعَف تْرَئاَس َنِإَو ءٌرِفاَسُأ ال :َلاَق اَذِإ امك ءِرْذَنلاِب ٌفِلاَح َوُهَو ءِطْرَّنلا

 ثالث ىَلَع ,"َكِلَد وُخَنَو ٍةَبَقَر ُنْنِع َىَلَع وأ ُةَقَدَّصلا وأ محلا وأ 0

 تعدت َوَهَو « نمي ٌةَراَقَك ِهيِزَجَي ص ىَلَع ٍفْلَّسلا َروُهْمِجَو ٌةَباَحَّصلاَف :ٍلاّوق

 . ةَفيزَح يبأ نع ِنْيئياَوُرلا ٌرِخآ َوُهَو ءدَّمْحَأَو ا
 ْعَمَي ال ُهّنَأ ىَلَع اوُقَمَتاَف :يِدْبَع ُنْنِع اّذِإ َىَلَعَم هتلَعَف ْنِإ :َل 0

 0 ِكِلاَم ُبَهْذَم َوُهَو .")ُوْئِعْلا ِهْيَلَع ُبِجَي ْنِكَل «٠ ءِلْعِفْلا ٍدَّرَجُمب ُقْتِعْلا

 . َةَفيِنَح أ نع نسير

 هُقَحْلَي َلاَلَح ٌدَلَو يناثلا جوزلا ُدَلَوَو ءِديِدَج ٍحاَكِتِ ْتَءاَش نم َجّورنت نأ اهل نأ عيشلا ركذو
 0/94 /07) .هداَسَق ُمَلْعي ال ٍدِساَق ٍدّقَع يِف ءظَوِب َدِلَو دق َناَك نِإَو ّهّبَسَن

 .لاق ام لعفي مل اذإ نيميلا ةرافك هيلع نأ حجارلاف «ةحيبذ ىلع وأ ,قح ٌيلعف اذك تلعف نإ :هلثمو )١(

 .دوقعلاب ءافولاب رمأ ىلاعت هللاو ءقتعي نأب دعو هنأل قتعلا هيلع بجو امنإو (*)



 مدمص عاكّتلا ُباَتك
 تا

 ٍنْباَو دْواَد ٌلْوََو َنيِعِباَّتلا نِم ِةَمِئاَط ُلْوَق َوُهَو «ٌءْيَش ِهّْيَلَع ُبِحَي ال :َليِقَو

 َكظلَمَو «َنيِعِباَتلا ٍروُهْمْجَو ٍِةَباَحَّصلا ُلْوَ َوُهَو ؛ ٍنيِمَي ةدافُك هيلع : لَنََو

 . اَمُهْنَع ٍروُهْشَمْلا ىَلَع ٍِقاَنْعِإْلاَو ريِفَكَلا 3 هك يخأَو ٌيِعِفاَّشلا

 ِثْحَْبْلا ة 0 ل 1 كا ودللاب حرض يف ين اخقللا نجح لنراو

 نِم ٌبِذَك لب ؛ٌتيِعَض اّمِإ مُهْنَع ٌلوُقْنَمْلا لب ؛ "” نيرخأتملاو َنيِنَقتُملا بشك عبر

 اوُنوُكَي ْمَل َساّنلا َّنِإَف ءقاَلّطلاِب ٍفِلَحْلا ىَلَع اَليِلَد َنوُكَي الأ اَمَِو ءِلْقَتلا ٍةَهِج

 ْنَأ ٍتِْعْلاِب ٍفِلَحْلا يف مُهّْنِم ٍةَمِئاَط نع َلِقُن ْنِكَلَو «دزع نلعقالظلاب وتلعب
 [مم م .رخ يِدْبَعَف اَذك تْلَعَف ْنِإ :َلاَق اّذِإ امك «نيِمَي ةَراَمك ُهَيِزْجَي

 همهم
00 

 جوا .انالز نيب ليلختلا عاكي نو ززخ ةكلؤلا عاكذ)

 : ِهُجْوَأ ون َن نم ٍليِلّْتلا حان نِ ٌرْيَخ ٍةَعْممْلا حاكي َّنِإ ”ة؟ة1]

 .ٍليِلْخَتلا فالي مالْسإْلا ِلّرأ يف اَحاَبُم َناك هنأ :اًهُدَحَأ

 «ٍليِلْخَتلا ٍفاّلْخب ءٍِفَلَّسلا نم ٌةَفْئاَطَو ٍساّبَع ُنْبا هيف صخر ُهْنأ : يناثلا

 .ِةَباَحَّصلا نِم ّدَحَأ هيف صخري ْمَل ُهَنِإ

 ءِلَجَأ ىَلِإ هيف ٌةَبْعَر ءارمللو فا رهلا ىف'ةيعُو هل َعَتَمَتُمْلا َّنأ :ُتِاَكلا

 ؛ اًهيِف ٌةَبْعَر ُهَل َسْيَل َو َوُمَو «لاخب ويف ٌةبغَر اَهَل سبل ةارمْلا نإ ءِلْلَحُمْلا ٍفاّلِخب

 يِف ال ٍءظَوْلا يِف ِهَتَبْعَر نِم َيِهَ ٌةَبْعَر ُهَل َناَك نإَو ءهاَط هي

 يناّرلا ٍةَبْعَر ٍسْنِج نم ةَجْوَر اَهْذاَخَنا

 ٍِزاَوَج يِف فَّلَّسلا َعّراَتَت ٌحاَكْيَف

 كى

 ىلَع ُفَلَّسلا َعَمْجَأ ٍحاَكِن نِم ُبَرْقَأ :و
- 

 . هِميِرْحَت 8

 نم .تارابعلا نم اهوحنو «قلاط تنأف اذك تلعف نإ :هتجوزل لوقي نأ :قالطلاب فلحلا ةغيص )١(



 ل ا تا يباب ا( هاوس ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 5

 .اًئيِدَو اَمْلِع ُمَظْعَأ َكِيَلوُأ َّنِإَف :"0كَلَحْلا هيف َعَراََت اّذِإَو

 ءهِميِرْحَت ىَلَع اوُقَمَتا اّمِم َّقَحَأ ُهْرْمَأ َناَك :هويرخت مين ىَلَ اوُعمجأ امو
 هد <هر

 [ذ7 فلل .مهدعب نم ىَلَع ُهَميِرَحَت َهَبَتْش ةَبَْشا نِإو

 جاكي يف ُدَجوُي امي ملكه داسقلا ني يللا حان يف بوب !ة5]
 ءَكِلَذ يف ُهَل َضَرَع ال ُلُلَحُمْلاَو هيلز ىلإ ياكل ةياق كتنلا ؛ِةَعْتْمْلا

 ِساّنلا ُبوُنُق ُرِكْنت اَذَهَِ ؛ةداَيِزَو ٍليِلْحَتلا يِف ذ َوُهَك ُعُنَمَتُمْلا ُهْنَع َيِهُن ٍداَسَق َّلُكَف

 ند

 ُحاَكِيَو ّلِحْلا ِء ِءاَقَب يف ُكّلَّسلا َعَراَتَتَو مالشإلا 0و تحيبأ ُةَعْيْمْلاَو

 ين ىف كالا نك الر كن نب كل ريفا

 يع يقاتل ١ ايِلْحَتلل ِهيَحاَبإ َّعَم ٍةَعْنُمْلا ٍةَحاَبإب ٍةَعيّسلا ىَلَع َعْنَش نَمَو

 0 ذ َحْدَْلا ىَلَع ىَراَصَّتلا تطّلَسَت اَمُك ِوّنُسلا يف ِحْدَمْلا

 رت ل هك رْما ْمُكُدَحَأ َنّلَط اَذإ : مُهْي مُهَل َلاَق ِءاَْؤَم َّنِإ :اوُلاَ ىَّتَح ءليِلْخَتلا

 [5؟4 75/001 .كِلَذب ُةَباَحَّصلا ُهاَّمَس اَمك ٌحاَفِس ليِلْخَتلا َحاَكِن َّنأ َكِلَدَو

 هه مه

 (؟ليلحتلا حاكن مكح)

 ْنَأ ىَلَع - اًَقْرُع وأ اًطْفَل  جْوّرلا َعَم هيف َنوُتطاَوَتَي يِذّلا ٌليِلْحَتلا كنهطلا

 َتيِداَحَأ يف ُهَلِعاَف لك ينل َّنَعَل ,"0مرَحُم :َكِلَذ ُجْوّرلا ّيِوْنَي وأ َةآْرَمْلا َقْلَطُي

 . 0 َللَحُمْلاَو َلّلَحُمْلا هللا َنَمْل» :َلاَكَو َراَعَتْسُمْلا َسّيتلا ُءاََمَسَو َوَدّدَعَتم

 1١67( /915) .ةمألا قافتاب لطاب هنأ ( عيا ركذو (0
 (150 /89) .ٍناَسْحِإب مُهَل َنوُعِباَتلاَو لو هللا ٍلوُسَر ٌُباَحْصأ َكِلَد ميِرْخَت ىَلَع ّنَفَتاَو :لاقو

 .(1975) هجام نباو «(7019/5) دواد وبأ هاور ()



 ْ 972120 7ك را مل ا ل حمل و و ا 77_77 ع د 5-2 مم حاَتلا بات
 هدا

 ْراَنآ َكِلَذِب ِمُهَل ْمِهِرْيَغَو َرَمْم ِنْباَو ٌيِلَعَو َناَمْنُمَو َرَمُْع لْثِم َكِلَذَكَو
 ُهَظِرَتْسَي ْمَل نإَو ءُلّلَحُم َوْهَف ِهبْلَقب َليِلْحَتلا َدَصَق نَم َّنأب اَهيِف َنوُحّرَصُي ٌةَروُهْشَم
 . اًحاَفِس ُهْوَمَسَو ءِدْقَعْلا يف

 ٍرْثَحُمْلا ٍجْورلِل َلِحَي اَلَو ءدْقَعْلا اَذَه لْثِب لوألا اَهِقلَطُمِل ّلِحَت الو

 َدْعَب اَهَجّوَرَتَو ْتَلّْلَحَتَم ءَكِلّذ ُراَوَج ٍديِلْمَت وأ داَهيجاب َنّييَت دق َناَك اّذِإ ْنِكَ
 نِم ُعَنْمُي لب ؛اَهُقاَرِف ِهْيَلَع ُبِجَي ال ُهّنَأ ىَوْنَأْلاَف :َكِلَذ ٌميِرْحَت ُهَل َنّييت َّمُث َكِلَذ

 [او؟ ١1هررثل] 230. تّلَس اَمَع يِضاَمْلا يف هللا اَمَع دَقَو ِلّبْفَتْسُمْلا ف كلل

 اَهْتَياَغ ذإ ءِءاَمَلُعْلا ٍقاَمَئاب ُهَدِعْلا اَهْيَلَعَك :اَهَقَّلَط َمُث ٍلّلَحُمْلاِب ْتَجّوَرَت اَذِإَو

 علم 87 :هنِم ٌةلِعْلا ايلا دما ماكي ىف ةفرظزت ّنْوَكَت نأ

 هلعف وأ ؛هل زّوجملا هيف دلق نم نكل ءاهلحي ال مرحم ليلحتلا /[55ةة]

 ؛اهقارف بجي ال هنأ ىوقألاف :هللا ىلإ باتف كلذ ميرحت هل نيبتي مث ءداهتجاب

 [174/4 كردتسملا] .'”ىضم امع هللا افع دقو «لبقتسملا يف كلذ نع عنتمي لب

 الو َناَمْثُع اَكَو َرَمُع اَلَو ٍرْكَب يب اَلَو ل يلا ِدْهَع ىَلَع نُكَي ْمَل ] ٠.75
 نع دحأ ْلُقْنَي ْمَلَو ُءاَيِلْوَأْلاَو ةَأْرَمْلاَو ُدوُهَّشلا ُهُفِرْعَت ٌرِهاَظ ليِلْحَت ٌحاَكِن ٌيِلَع

 «ليِلخَت حاكنب اًهِجْوَر ىَلَع َةَأْرَمْلا اوُداَعَأ مُهّنَأ َنيِدِشاَرلا هئاَمَلُح اَلَو لكي قيبنلا

 0 ا .ةَنْسلا ّقاَلط ِبِلاَعْلا يف َنوُقّلَطُي اوُناك اَمّنِإ مُهّنإ

 يف ٌصصاَح ُلْقت ِةَباَحَّصلا نع ْلَقْني ْمَل اَذَهِلَو ؛يقالللاب َنوُفِلْحَي اوُنوُكَي ْمَلَو
 [/م0]  .هب ٍفِلَحْلا يِف ال ٍقاّلََملا عاَميإ يف ُماَكَكْلا مُهْنَع َلِقْن اَمْنِإَو ءِفِلَحْلا

 بر نر از

 .حصأو حضوأ اهدعب يتلا ةرابعلاو «لاكشإ اهيف ةرابعلا هذه )١(

 .(عماجلا) ١101( /95) عومجملا يف امم حضوأ اذه (577) ىواتفلا رصتخم (؟)

 .ٍةحكنألا نِم ٌحاَكِن اَذَهَف :الضأ طْرَش اَلَو ٍليِلْحَت دق هيف نكي مل اًدإ اّمأَو :هقك خيشلا لاق

8 118) 



 (ُهّناَلْعِإ :حاكنلا رِئاَعَش نِم)

 حاَكتلا اوُنِلْعَأ» :لك ْيِبَّنلا َلاَك اَمُك «ُناَلْغِإ :حاكتلا ٍرِئاَعَش نِم /55.1]

 نِم ِةَمِئاَط َدْنِع ِهْيَلَع ُةَداَهَّنلا هنالغإ ىِف ىِفْحَي اَذَهِلَو :« "”:ٌقُدلاب ِهْيَلَع اوُيِرْضاَو

 .َلطَي ِهِناَمْثِكِب اًوَصاَوَت اًدِإَك ؛َناَلْعِْلاَو َداَهْشإْلا ُبِجوُت ىَرْخُأ ةّفِئاَطَو ِءاَمَلُعْلا

]4 [1 

© © 

 (؟حاكتلا ىلع داهشإلا مكحو ؟رسلا حاكن مكح)

 ,©"ةَحَفاَصُم ٌةَأَرْما َّجَوَرَت لُجَر نَع :- ىَلاَعَت هللا ُهَمِحَر - َلِيْسَو 754:5 ]

 ؟اّل ْمَأ حاكنلا ٌحِصَي لَهَك .ريِناَتَد ٌةَسْمَح ٍقاَدَص ىَلَع

 ُلِاَب ٌحاَكي اَذَهَف :حاكلا اَمََكَو ِدوُهُش اَلَو ّيِلَو الب اَهَجّوَرَت اَذإ :َباَجَأ
 ٍأَرما اَمُيَأَو» .2"”ءٌئِلَوِب الإ َحاَكِن اَل» ُهْنَأ ُءاَمَلْعْلا ِّْيَلَع يِذَلا لب ؛ِةّمِيأْلا ٍقاَمّئاِب يكسر سومو (*”0 روع دكر هرّضر هيو 566 راس (نأا هاش رثكإ | ىكركلا هك

 (4) مام ا يت ل تك
 ." «لِطاَب اهحاكيف اَهِيِلَو نذإ ِرْيَغِب تَجوَرَت

 قاتم 2 - - »م كد 2 ةاواص ع

 . ٍنْيَدِهاَسِ آلِ َحاَكِن اَل :ٍفَّلَّسلا نِم ٍدِحاَو ٌرْيَغ َلاَقَو

 .دَمْحَأَو َيِِفاَّشلاَو َةَقيِنَح يبَأ ُبَهْذَم اَذَهَو

 . حاكتلا َناَلْعِإ ٌبِحوُي ُكِلاَمَو
 2 3-0 3 مره د 00

 . نسح بيرغ ثيدح اذه :لاقو «26) يذمرتلا هاور )١(

 ة وفضلا يمرادلاو )+١188(2 هجام نبأو )٠١« يذمرتلاو )5١46(2 دواد وبأ هاور (9)

 .(؟750) دمحأو

 9770(2) ىمرادلاو :(4١ا84) هجام نباو :(١١١؟) يذمرشلاو :(070817) دواد دوبأ هاور (:5)

 .٠ نسح ثيدح اذه :يذمرتلا لاقو .(؟ 1؟6) دمحأو



 د هم / عاجتبا كاك
 رس سس

 هيف ُدَلّوْلا ُقَحْلُي ٍةَهْبُش َءظَو هيف ٌءظَوْلا َناَك اًرِياَج اًحاَكِن اَذَه َدَّقَتْعا نإ ْنِكَل

 يي ل نأ كريو

 ٌرْسلا َحاَكِ َّنِإَف ءٌرّسلا حاكتلا ىَّلَع ُبِرْضَي ٍباَََخْلا ُّنْب ُرَمُم ناك اَدَهِلَ

 الر ئلو لب اهننت كج و1[ اهكي ال هوي يبقا ناد ألا ذاك نينع ني

 ٌرِهاظ ُْقْرَف اَمُهَنْيَب َسْيَل ةَقيِدَص ُذِخَتَي يِذَّلا ُلْئِم اَذَهَق ءَكِلَد اَمَتَكَو ٍدوُهُش
 الإ ُهَل ٍةَفيِدَص ٍةأَرَماِب يِنْرَي نم ُءاَمَي اَلَق ءاَّذَه نمت وب ُرْيمَتَي ِساّنلا َدْنِع ٌفوُرْعَم
 اّلِإ اهب يِنْرَي ُهّنِإ :ّرّسلا يفف َجّوَرَت نَمِل َلوُقَي ْنأ ّدَحَأ ُءاَمي اَلَو ءاَهَمْجَوَرَت :َلاَق

 . ٌنيِبُم ٌقْرَف ماَرَحْلاَو ٍلاَلَحْلا َنْيَب َنوُكَي ْنَأ ب اق ءَكِلَد َلاَق

 ِتاَحِفاَسُمْلا نَع ْتَرّيَمَت : اًهئّصخأ دم َءَآْرَمْلا ِهِذَم ّنأ سائل َرّهظ اّذإَ

 نِم ْرّيَمَتَت ْمَل ٌدَحَأ ِهِب ْمَلْعَي ْمَلَف اَهَحاَكِن ّمَتُك اذإ ُهّنَأ اَمُك .اًناَدْحَأ ِتاَدِخَتْمْلاَو

 ءانادخأ ِتاََذْخَتْمْلا

 : اَذَه نع اّذَه هب ْريمَتَي اَميِف ُءاَمَلُعْلا فتحا دَقَو

 ٍريثَكَو ِكِلاَم ٍلْوَقَك ْدِهْشُي ْمَل وأ َدَهْشَأ ٌءاَوَس ءطَقَف ٌناَلْعإْلا ُبِجاَوْلا :َليِقَ

 .ِةَياَوِر يِف دّمْحَأَو ٍرِهاَظلا ٍلْهَأَو ِثيِدَحْلا ِءاَهَنُق نم
 َةَقيِنَح يبأ ٍلْوَقَك ْنِلْعُي ْمَل وأ َنَلْغَأ ءاَوَس ءُداَهْشِإْلا ٌبِجاَوْلا :َليِقَو

 .دّمْحَأ نَع ِةَياَوِرَو ٌيِعِفاَّشلاَو

 نَا ُةَياَرلا َوُمَو ءِناَرْمأْلا ُبِحَي :َليِقَو
 .دّمْحَأ نع ُةَعِباَّرلا ٌةَياَوُرلا َوُهَو اَمُهَُّدَحَأ ُبِحَي :َليِقَو

 يف اَّلَو ٍباَتِكْلا يِف لأ ُهَل َسْيَل ءٌفيِعَض ُهَدْحَو ٍداَهْشِإْلا ُظاَرِيْشاَو

 .ٌتيِدَح هيف لكي يلا نع ْتْيْثَي ْمَل ُهَّنِإق وَّنُسلا
 اًهْنُيَبَي مل طورش هل اًمِئاَد نوَمِلْسَمْلا هلَعفَي يذلا نوكَي نأ عْنَتْمَملا نِمَو مدللع و1 سس ع5 ع6 سا سو ويم وكل قع مفر .5 يب شروع مه ع ؟

 اذه ِةفِرْعَم ىلإ َنوُجاَمْحَي َنيِِلْسُمْلا ٌعيِوَجَف «270ىَْلَْل ب َُُتاَمِماًذَهَو «لكي وفا ُلوُسَ

 ءاهوحنو رفسلاو ضيحلا ماكحأك «هدييقتو هصيصخت تبثي مل يعرش مكح لك يف لاقُي اذكهو )١(



 ُهْدَأَو مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ما
 2-2 هَ

 ُهَل نكي ْمَل اّمِم ِهِرْيَغَو ِرْهَمْلا رْكذ نم ىَلْوَأ ُهُرْكِذ َناَك : اطْوَش اَذَه َناَك اًذِإَو

 كي هللا ٍلوُسَر نَع ٍتباَت ٍثيِدَح اَلَو هللا ِباَتِك يف ٌرْكِذ

 .ْمِهِحَكاَنَم يف َنيِمِلْسُمْلا ىَلَع هللا ُهَبَجْوَأ امم َسْبل هنأ َنّيت

 :ِثيِدَحْلا ٍةّمَِأ نِم ُهُرْيَغَو لّبْنَح ُوْب دَمْحَأ َلاَق
 يف هلك َيِبَنلا نع ْتْبْنَي ْمَل

 «حاكتلا يف هب رم ْمَكَو ءِوعْجَّرلا يف ٍداَهْشإْلا َرَمأ لل نأ ٍبجَعْلا ني م
 ودوك وو و .٠
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 ٍةَعْجّرلا يِف مهرتكأ هبِجوُي الو حاكتلا يف هب َنوُرُمأَي م اة لف نق ا هلع رت لو تاقتلا قف ون ثوري
 يِضْقْيُك ىأَرْما َعَم موُديَو ُجْوّرلا َركْدي الكل ؛ِةَعْجَّرلا يف ٍداَهْشإْلاي رم ُهللاَ

 يتيح ُهّنأل ُهَعَم َةَعْجَر ال ٍقاَلَط ىَلَع ٍداَهْشإْلا ْرْمأَي ْمَلَو ءاَماَرَح اَهَعَم ِهتماَقإ ىلإ

 يف ٍداَهْشِإْلا هللا 97 يأّولا َّلْهْأ ِهب ُبيِعَي اَّمِم َنوُراَه ُنْب ٌديِزَي َلاَق اَذَهِلَو

 1 ! عْيَبْلا َنوُد حاكتلا يف هب ارم مُهَو «حاكتلا َنوُد عْيْبْلا

 َلاَق امك َوُهَو
 ىلع ُهَنُّسلاَو ْنآْرُقْلا َلَد دقو ءُبَحَتْسُم اَمِإَو ٌبِجاَو اّمإ عْيَبْلا يف ُداَهْشِإْلاَو

 نأ َكِلْذَو ؛ٌبَحَتْسُم اَلَو ٍبِجاَو داَهشِإي هيِف ٌعرَّسلا دري ْمَلُق ُحاَكْنلا اّمَأَو م2 هَ مما 00 - ا .٠ هَ 2 ّّ 2

 هْرَمْلا َّنِإَف ءِداَهْشِإْلا نع ِِماَوَد َعَم ُهناَلْعِإ ىَْعْأَك «نالغإلاب هيف َرِمُأ َحاَكّنلا

 اِنْعُم ُمِئاَدلا ٌراَهظإْلا اَذَه َناَكَف ءُهنَأَرْما اَهّنَأ َنوُمَلْعَي ُنماَنلاَو ٍلُجّرلا َدْنِع ُنوُكَت
 ٍةداَلِو ىَلَع اًدَحأ هيِف َدِهْشُي ْنأ ىَلِإ ُحاَتْحُي ال َبَسّنلا َّنِإَف ءٍبَسَنلاَك ٍداَهْشِإْلا نَع

 داَّهْشِإْلا نَع اَذَه ىَنْعَأَف اَذَه ْتَدَلَو ُهَتَأَرْما نأ ُفرْعُيَو ُرَهظَي اَذَه لب ؛ِهِتََرْما

 .ِهْيَلَع ِةَيْلا ُةَماَقإ ُرَذَعَتَيَو ُدَحِجِي دق ُهّنِإَف ؛ عْيَبْلا ينالِخب

 - حيرصلا حيحصلا صنلا هب ءاج ام ادع  طورش اهل نوكي فيكف ءىولبلا اهب معت امم يهو --

 ؟ةكك هللا ُلوُسَر اَهْنْيبُي ملو



 .ٍداَهْشإْلاِب ةنالغإ َناَك : هيف ُرَهْظَي ال عِضْوَم يف ُحاَكَتلا َناَك اّذِإ اَذَهِلَو

 سا. تن اج ىو مدر ثلدل ع و 1 سا : سل را ل
 حاكي لك نأ ال ُرَهْظَيَو ُنَلْعُي هب ُهْنأِل ؛حاكتلا يِف ُبجَي دق ُداَهْشوْلاَ

 و 3

 نسانلا

2 
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 21 0 ا ا 2 - ست - هم - 03 5
 2 ممسو كلذب اثذدحتف اجرح مث ُهَنَيِلَو ُهَجّوَر اذإ لب ؛ نيدهاشب الإ ٌدِقَعْنَي

 هءسش نمد <12 20 ا تاع عج < نوف جانو هَ 2 ا
 .ايفاك اذه ناك : اَهَجوّرت هنأ مُهوُرَبْخَأَق دَمعَل ا َدْعَب ٌنماَنَلاَو ٌدوُهشلا َءاَج وأ

 1- 6 4 هر 2 خا شل ه1 503 00 + تام دس و
 الو « نيدهاش راضحإ نوفلكي اونوكي مل «يلسلا ةداع تناك اذكمَو

 ْدَهْسَي ْمْل نِإَو ٌحِصَي :نالغإلا َعَم َحاَكْتلا َْنَأ :ويِف َبْيَر اَل يِذلأَف هس 4 ساو و .رس - 0 ا ل ع اص اهص وك ا

 .هبف رظْنُي اّمِم اذَهَف :ِداَهْشِإْلاَو ٍناَمْثِكلا َعَم اّمأَو
 هك 2

 .هيَحِص يف َعاَرِن ال يِذَلا اَذَهَق :َناَلْعِإْلاَو ُداَهْشِإْلا َعَمَتجلا اّذِإَو م سم6

 .ِةّماَعْلا َدْنِع ُلِطاَب َرُهَف :ٍناَلْعِإْلاَو ٍداَهْشِإْلا نَع الح نإَو

 ريغ يِف ةنسلاَو ْعِضْوَم ٍرْيغ يف نآرقلا ِهْيَلَع َلَد دق هنِإَف ٌيِلَّولا يفالخي اذَهَو 6. 7 مي نواس 5 هوس كد َج ع ا 2و 00
 َةَأَرْما نأ ُفَرْعَي ال ءلاَجّرلا َءاَسْنلا ُحْوَرُي َناَك اَمنإ ٍةَباَحَّصلا ٌةَداَع َوُهَو ءعِضْوَم 2ع 2 هم 5 1110 رو ملي م 2 هموم جي ميشال رع وج
 م هع 0 2 رج هع 0. 3 ام م 50

 ِ الجم و محا نيب هيف ىرفي امم ادهو جورب [181 - 17١/801 .ناَدْخَأ ِتاَذْيَتُمَو حاكتلا تي هيف قّرفي اًمم اًَذَهَو « ب

2 6 

 (؟لماحلا حاكن مكح)

 هم هساع أك ووش )سس هر فهل هكس يىكسور) لهموم عمااص رقم 3
 تدلّوف ءاَهَباَصَأ الو اهب لخدي ملَو ٍةارماب جوزت لجر نع : ليسو مق ]

 ؟اَل ْمَأ ُقاَدَّصلا ُهْمَرْلَي لَهَو ؟حاَكَنلا حِصَي لَهَف ءَنْيَرْهَش َدْعَب

 هْيَلَع ٌرِقَتْسَي ال َكِلَذَكَو ءَنيِمِلْسُمْلا ٍقاَمَئاب ُدَلَوْلا هب ُقَحْلَي ال :َباَجَأَت



 00 مالسإلا خيش لئاسوو .قواتف بيرقت 8ع |

 ماو 00 ساااسو 2 0 هوم بور 0 رم عج جا و 5 و ما 2 2

 م ةَعنم الَو ٍرْهَم َفْضِن الَو ِهّْيلَع َرْهَم الو ءاَمُهَنْيَب قيرفتلا ٌبِجَيف ٍذِئَنيِحَو

 .ٍلوُحَّدلا َلْبَق ايف ةَقْرُفْلا تّلَصَح اَدِإ َةَدِساَمْلا ٍدوُقْعْلا ٍرِتاَسَك

 . عاَرتلا عظَقِل ؛ِدَْعْلا َداَسُك ىَري ْمكاَح امه َقْرَمُي ْنأ يِغبَْي ْنِك
 ٍلْوَقَك ؛َعَضَت ىَّتَح ُءطَوْلا ُهَل َلِحَي ال ّمُث ءٌحيِحَص َدْفَعْلا َّنأ :يناّثلا ُلْوَقْلاَو

 . ٌيِعِفاَّشلا ٍلْوَمَك ؛عضَوْلا َلْبَق ُءظَوْلا ُهَل ُروُجَي :َلبِقَو

 .ِرْهَمْلا فضي ِْيَلَعَف ٍلوُحّدلا َلْبَق اَهَمَلَط اَذإ ٍنيلْوَْلا ِنْيَذَه ىَلَع
 َّنِإَف ؛جْوَز وأ ٍدّيَس وأ ٍةَهْبُش ِءظَو نم اًلِماَح تناك اّذِإ ٌعاَرْئلا اَذَه ْنِكَل

 .ٍلوُحُدلا َلْبَق َقَراَف اذ ِهْيَلَع َرْهَم اَلَو َنيِمِلْسُمْلا ٍقاَقّثاِب ٌلطاَب َحاَكْنلا 1 ا كو وم" هيوم 2 هعو ةو م يذلا نما وذو ل من مق قع ب علا

 . ")احكي ِةََحِص يف َماَلَك اَلَ ىنزلا نِم ُلِماَحْلا اّمَأَو

 ٌلِطاَي ٌحاَكْتلاَف اًهَرْكُم اَهَحَكَن اذ امو ءاَعِئاَط اَهَحَكَت َناَك اذِإ اَميِف ٌعاَرْلاَو

 0 ل ل , 7 ع داو ةيفاشلا نكذك قف

 ثا ادني ان

- َّ 

 (ِةَيِناَرلا حاكِن مكح)
 ُهُرْيَغ وأ َوُه اَهِب ىَنَر َناَك ٌءاَوَس ءَبوُتَت ىَّنَح ٌماَرَح :ِةَيناَرلا ٌحاَكِن 754:4 ]

 تير الب باَوّصلا وه اَّذَه

 ُكِلاَم ْنِكَل «َِناَلَثلا ُلْوَق َرُهَو ِهِزاَوَج ىَلِإ ٍفَلَحْلاَو ٍفَلَّسلا نم ٌريِثَك َبَهَدَو
 ْنِكَل ءالِياَح تناك اَذإ ِءاَربتْساِلا َلْبَق َدْقَعْلا ْرّوَجُي َةَفيِدَح وُبَأَو «ةاَربوْساِلا ظرَتْشَي

 سمس

 َءظَوْلاَو َدْقَعْلا ٌحيِبُي ُيِعِفاَّشلاَو ءَعَضَت ىَّنَح اَمُؤظَو ُروُجَي ال اًلِماَح تناك اذ

 دلولا بسنُي لهو «حاكنلا حصيف :اهجوزتف هنم تلمحو ةأرماب ىنز الجر نأ ولف ؛اذه ىلعو )١(
 .ملعلا لهأ نيب فالخ هيف ؟هل

 .اًصقن اهيف ّنأ يل رهظي ىوتفلا هذه (؟)



 ب ههه : ته لخط

 ُذَحَأَم اَذَه ُهْبَسن ُهُقَحْلَي ال ُهُمْكَحَو مّرَيْخُم ُرْيَغ يِناّرلا َءاَم َّنأِل ؛اَقَلظُم

 ىف دّمْحَأَو ُكِلاَم ْنِكَل ءٌباَوَّصلا َوُهَو ءاَرْيِجْسالا ِناطَرَتْشَي دمْحَأَو ٌكِلاَمَو

 0 نَع ىّرخألا ُةَياَورلاَو ءَوَضْيَحِب َءاَرْبيْساِلا ٍناطِرَكْشَي ِةَياَوِ
 مل هذه نإ ربّيسالا الإ بجي ال هنأ :حيحّصلاو «ضّيِح ةقنأ هذع نإَف :ءاقف ءادودألا هلا ثدي ال | ُهَّنَأ :كحَصلاَو © ثالث هاسو .- و 2 سو م 0 2 5 2

 ام 26 مس هضم <

 ةدع ٌبِحَي ٌةَجْوَر

 َةَعِلَبْشُمْلا نأ :ٍةَباَحَّصلا ٍلاَوْقأَو ٍةَنَسلا ٍجِيِرَصَو ب باَتكْلا ٍةَلاَلَدِب ت َتَبَع دَكَو هشام عك 2 همام ي م5 7

 .ِةَقْلَطُمْلا ٍةَدِعَك َةَّدِع ال «ةّضْيَحب ٌءاَرْبِيْساِلا الإ اَهْيَلَع سب

 ينام ل هنا حج ايزل يرام تان ٌعبِحّصلا َوُه اَذَهَ

 «ىَلْوَأ ةَهْبُّسب ٌةَءوُطْوَمْلاَف  ّةَّذِع ُءاَرْبَوْساِلا ىّمَسُْيَو - ُءاَرْبَيْساِلا لب ؛ِةَقَلْطُمْلا ٌةّذَع

 . ىَلْوَأ ٌةَيِناَّزلاَو

 :كيِفع لوف  اضيأ اذه زا قالت نع + ال ةدمْلاق : اذه ْنَلْعَو
 لك َّنأَو ءايِعْجَر اّلِإ ُنوُكَي ال َّقاَلَطلا َّنَأ ىَلَع ُلُدَي ُراَبِيْعإِلاَو ٌةّنّسلاَو ُنآْرُقْلاَو

 0 ا

 :ِناَتَلَأْسَم ِهيِفَو «ةّيناَدلا حاكن يف ُماَلَكْلا انه ُدوُضْفَمْلاَو

 ةَمْرُح ال :َلاَق نَم ُلْوَك َمّدَقَت دَقَو ءاَهْتّدِع َوُهَو 000 يِف :اَمُهاَدْحِإ

 ءام ل ا ِءاَم ٍةَمْرُحِل نكي ْمَل ُءاَرْبِيْساِلا :ُهَّل ُلاَقُي ءيِناَّرلا ِءاَمِل

 اًهْترْبَتْسَي ْمَل اَذِإ َكِلَذَكَو ءّْنِم َسْيَل اَدَلَو َقِحْلَتْسَي ْنَأ ُهَل 0 َناَسْنإْلا َّنِإَف ؛يِناّنلا

 .يِناَّرلا نِم ْتَقْلُع دق تناك

 ٍلْهَأِل ٍناَلْوَك اَّشاَرِف ُةأْرَمْلا نكت ْمَل اذ ُهَدَلَو يِناَّرلا ٍِقاَحْلِيْسا يِفَك :اًضْيَأَو

 ٍشاَرِفْلل َدَلَوْلا َلَعَجْف "'هرَجَحْلا ٍرِهاَعِْلَو ٍشاَرِفْلل ُدَلَوْلا» : َلاَم هلك لاَ مْلِعْلا

 . ٍرِهاَعْلا نود

 .(١هال) ملسمو ١6 يراخبلا هاآور قد



 ُهَنَأك مهسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 0
 تت 7 ببلبت7ت تت دح2ا ه0!

 اوُدِلُو اًداَلْوَأ َقَحْلَأ ُرَمْعَو ءُتيِدَحْلا ُهَلَواَتَتَي ْمّل اّشاَرِف ُةَأْرَمْلا نكت ْمَل اَذِإَ
 0 َيِلِهاَجْلا يِف

 ل

 ُباَتِكْلا ِهْيَلَع َلَد يِذَّلا َوُه اَذَهَو ءَبوُتَت ىَّنَح لِحَت ال اَهّنَأ :ةَِناَّتلاَو ماسأا هك نع 1 ل ا و الا هاير قل فيت 2

 . ُراَبِيْعاِلاَو ٌةَّنُسْلاَو
 رم مساع ع ع ك9 3 مل 2.2 8 ةهم؟

 ةكرقم وأ َةَيناَر الإ حكي ال نإ م وو را نر
 5 و2

 .[8 :رونلا] 4 َنيِنمؤَمْلا َلَع كِل َمْرُحَو كِرَشم وأ ناز اَّلِإ اهحِكَي ال ينازل
7 

 : احْسَنَو اُليِوأت اَهَل اوُرَكَذ ة ةيآلا ِذَهِب اوُلَمْعَي ْمَل َنيِذّلََو

 اًمَأ
 .ِلم

 نإَو ُدْقَعْلا وِ َداَرُي ْنَأ ّدْب اَلَو الإ اك ظْنَل ٍنآْرُمْلا يِف َسْيَلَم :اَلَوأ ام
 .اًضْيَأ ٌءظَوْلا هيف َلَخَد

 ىَنذَأب ُهُداَسَف ُرَهْظَي اًمِم اَذَهَو ٌءْظَوْلا حاكتلاب ُداَرُمْلا اوُناَقَك :ٌليِوُأَتلا م

 .ظَق هللا ٍباَتِك ين ُدَجوُي ال اَذَهَف ِءظَوْلا ُهّرَجُم هب َداَرُي ْنَأ ام

 ةَيناَّرِ جْوَرَتلا يِن للي يِنلا ُءاَتْفَيْسا َوُه امن دبآلا لور يش نأ اًهيناثَد

 ِظْنَّللا نم اًجِراَح ٍلوُرُنلا ُبَبَس ُنوُكَي تْيَكَف

 اَلِإ اَمُؤَطَي ال ُةيِناَّرلا وأ َدِناَر اّلِإ أطَي ال يِناّرلا :ٍلِئاَقْلا َلوَ نأ :ُتِلاَثلا
 ُجْوّرلاَو «لكآ اّلِإ ُهْلُكأَي ال ُلوُكَأَمْلاَو ءاّلوُكأَم أ لكي ال ُلِكآْلا :ِهلَْقَك نا

- 

 ُهْنَع ُهَّرَنُي مالك اَذَهَو ءّجْوَر َّلِإ اًَهُجّوَرَكَي ال ُةَجْوُدلاَو َةَجْوَرِب الإ ُجَوَرَتَي ال

 َديناَز ُنوُكَت اَلَو اَيناَز ُنوُكَيَف اَهُؤطَيَق َةَأَرْما ُهِرْكَتْسَي دق َيِناَزلا نأ : ٌعباّرلا

 .ايناَز نوي اَلَو ِنْيلْوَمْلا ٍدَحَأ ىَلَع هَرْكُمَو ٍمِئاَنِب ي يل

 يف 67 :رونلا] كسي سيلا أوحكتأو» : ِهِلْوَقِ ٌةَحوُسْنَم َيِه :َلاَق



 2 اَعَّنلا كانك

 0814 0-5-١
 5 2 - مصر 2 ىَنْعَم 5 هَ

 ؟6* :رونلا] ٌكِلِرْتُم وأ نار اّلِإ ًاهْمكَي الو و : ِهِلْوَق ىَنْعَم ام :َليِق ْنِإَ
 َوُهَق اًمِلْسُم نُكَي ْمَل نإَو ءِناَّز َوُهَف اًمِلَْسُم َناَك َن ُبَوَدَتُمْل ا :ليِق

اَذَه ميِرْحَت نم ُلوُس سرا ِهب َءاَج اَمِب مْؤَم َناك ْنِإَق
 نإو ءِناَّز َوُهَق :ُهَلَعَفَو 

 7 0 َةئِلِهاَجْلا يف ِهْيَلَع اوُناَك امك ءٌكِرْشُم َوُهَك ُلوُسَرلا هب ءاَج اَمِب اًئِمْؤُم نكي ْمَل

 ا لا و 000

 لقال 1١/071 د متن َميِرْحََنلا ْمَتْدَقَتْعا نِإَو :نوك رشم

 ه5

 (نادت نيدت امك)
 َرَمْلا وُعْدَي امم اَذَه َناَك ٍساَّنلا ِءاَسِنب يِنْرَي [جوزلا :يأ] َناَك اَذِإ 55.8 |

 وأ ٍساَّنلا ِءاَسِنب يِنْرَي نَم َرأ ْمَلَ ءاّربك ٌعقاَوْلا وُ امك ريع اهنِم َنْكَمُت نأ ىلإ
 .ةظَاَعُمَو َكِلَو ىَلَع َلَباَقُم يَ َيِنزَ ْنأ ىَلَع ُهئَرْما لوخت اّلِإ ٍناَرْكُذ

 ٍفاَمْعِإْلا يف ُهَتَأَرْما ٍفْكَي ْمَلَق اَياَعَبْلاِب ىَتْعَتْسا ىنزلا ُهتَداَع َناَك اَدِإَف اًضْيَأ

 ع7 . اَنَّرلا ىَلِإ ُجاَمْحَتَف

2 2 

 ّنُه :ساّبَع نبا نَعَو 0 [0 :ةدئاملا] 0 نم ُتتصخلاو» 7 54:1]

 اَهَقِطَو ىَتَمَو ءاَنْظَوَو اَدْمَع «َكرتُم وأ َهَيَِر اّلِإ مكي ال نأ َّنِإ : :رخآ عضوم يف خيشلا لاق )١(
 (148 /81) . ها. اًوُيَد َناَك ةَيناَز اًهِنْوَك ّعَم

 .اهجوزتيف ةيناز ةأرما ىلع دقعي : يأ ؛ اًدقع : ىتنعمو

 . ينزت اهنأب هملع دعب هتمأ وأ هتجوز عماجُي : يأ ؛ اًئطو :ىنعمو



 هنأ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 052000

 .ّقَح اَذَهَو ٍِفِئاَمَعْلابَو ِرِئاَرَحْلاِب «يدئَسْحلآ» ٌريِسْفَت ساّبَع ِنْبا نع َلِقْن دق

 قيرطب ٍناَصخإلا ين ٌةَِخاَد ُةَفِعْلاَك :ُرِئاَرَحْلا هب َديِرَأ ْنِإ ٍتاَئَصُْمْلا ُظْفََو
 :ىَلاَعَت هللا َلاَك ءاَهْجْرَف ّنِصْخَأ يلا ُةَميِفَعْلا يِح ٍةَئَصْحُمْلا لْصَأ َّنِإَف ؛ىلؤألا
 .[1؟ :ميرحتلا] «اَهَجْيَو َتَدَصَحَأ تل رمح تنبأ ميرمو#

 00 اَمْنِإَو ءاَنّزلاب فرم َرْغُت ال مُهَدْنِع ةكرشلا نأ ِبَرَعْلا ُةَداَع ّمُث

 وا خلاك نت ء َناَيْفُس يبأ َةَأَرْما َدْنِم هلي ىلا َعَياَب اّمَل اَذَهِلَو ءُءاَمإْلا

 ؟ةّرَحْلا يِنْرَت

 . ْمُهَدْنِع اًقوُرْعَم نكي مل اَذَهَف

 ّنَِل ؛ةَفيِفَعْلا ّيِه ٌةَرَحْلا نأ َةَماَعْلا ِفّرَع يِف ْتَراَص ِةَمَأْلا فالخ لا

 ُلَواَنَتَي ٍناَصْخِإْلا لطي وابو فعلا مُهَدْنِع ٌةَكوُرْعَم تناك مآ تم يتلا َةَحْلا

 0 .َتِئاَفَع ْنْكَت مل َءاَمِإْلا ّنَأِل ِ؛ةَفِعْلا َعَم َعَم ٌةّيَرحْلا

© 

 (؟اًنٌّرلا نم هتنبا نم لجرلا جاوز مكح)

 ُجَمَرُ له :اَنْزلا ٍتْنِب نع :هثاك هّيِمِنَت ْنْبا مالشإلا ُخْيَش َلْيْسَو 54:7 ]
 ؟اَهيبَأب

 َوُهَو ءاَهِب ُحيِوْرَّتلا ُروُجَي ا ُهّنَأ ِءاَمَلُعْلا نِم ٍروُهْمُجْلا ُبَمْذَم :َتاَجَأَ

 .ِنيلوَك ىَلَع ؟كِلَ لمَ نَم لكتب له :ٌروُهمجْا َعْوات ىّتح وب ٌعوطفمْلا ُباَوَصلا
 ْمَنَأَي الو لب ؛ُقُسْفَي ال َروُذْعَمْلا َكّوأَتَمْلا َّنأ :ٌحيِحَّصلاَو

 اًهّقَح يف تبني اَلَو ءعاَضّرلا نم ُهَتْنب حكي ْنأ ِلْجَّرلا ىَلَع ُمْرْسَي َناَك اذ

 هي : ٍةَمْرُحْلا نِم اَهْعَبْتَي اَمَو ميِرْحَنلا ىّوِس - بَسْنلا ماكْحَأ نم ْيَش

 رد نبل َةَيَذَعَتُمْلا نم ِهِئاَم نِم ُةَكوُلْخَمْلا َنْي و ؟دنام نم كافل تلي ماكي ل

 0 ؟هيْطَوِب

 ه5



 ع أ ]72222222 ا لا

 (ٍنِعاَلمْلِل ُحاَيُت ال ِةّنَعاَلُمْلا ُتْنِب)
 اّلِإ هيِف َسْيَلَو ِءاَمَلُعْلا ٍةَماَع َدْنِع ٍنِعاَلمْلِل حاب ال مالا ثْنب 754.4

 ال اَمُهَو ٌهْنَقِحَلَل اَهََسْلتْسا ول ْنكلَ ؛اهيبأ نم عطتني اهينت نأ عم ءاش ءاَو
 ٌلَجَّرلا ُنوُكَي دّقَق ؛ةُماَكْحَأ ضَعَبَتَت بَسّنلا َّنأِل 00 ؛ِةمِيَأْلا ٍقاَمّتاِب ِناَكَراَوَتي

 هل كعامل ُنْباَك ءِضْعَب َنوُد ماكخأْلا ٍضْعَب يف اَنْ

 عال “7 . حاكنلا ٍباَب يف ّنْبا ٌوُهَو ءُتَروُي

, © 

 (؟ةَيِناَّزلا حاكن مكح)
 .ُهل ريع ال يِذلا :ُتوَُتلا 84-5]

 الإ اَهُجُوَرَت ُروُجَي ال َةَيِناَّرلا َّنأ :ِءاَمَلُعْلا يَلْوَق نِم ٌحيِحَّصلا َناَك اَذَهِلَو

 َكْلِت ىَلَع اَهَكِسنُي نأ هَل نكي ْمَل يَ ُهآْرَمْلا تَناَك اّذِإ َكِلَذَكَو «ِوَبْوّتلا َدْعَب

 [141/7] . اًنوُيَد ناك اَلِإَو اَُقِراَفُي لب ؛ٍلاَحْلا

 ه2

 (حاكنلا يف بويعلاو طورشلا باب)
 يف كلذ يضاقلا ركذ :تقو نود تقو يف اهؤطي هنأ تطرش ول 55410 ]

 .ةدسافلا طورشلا نم هنأ عماجلا

 اًراهن مهمدخت نأ اهلهأ طرتشي نأ زوجي :ةّمألا يف دمحأ مامإلا ٌصنو

 2 تو ل ا و ةةلاعرلسرتو

 [1594/4 كردتسملا] .كلذ وحنو اليل الإ اهب عتمتسي ب الأ طرتشتف لمع راهنلاب اهل نوكي

 اذإ هنإ :انلق اذإ اميس ال ءهتحص هجوتيو ءدساف ةقفنلا مدع طرش / 5411 ]

 [114/4 كردتسملا] .دعب ةقفنلاب ةبلاطملا كلمت مل هب ةجوزلا تيضرو جوزلا رسعأ

 .تقو نود تقو يف اهوطي هنأ وهو قلل



 هنا مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ا

 ريخأت ريظن وهف هنيعب تقو يف الإ اهسفن مّلست الأ تطرتشا اذإ /541؟]
 ال هنأ انباحصأ ركذو ءهتحص بهذملا سايقو «ةراجإلاو عيبلا يف ميلستلا

 [1194/54 كردتسملا] . حصي

 «ةدايزلا بوجو بهذملا سايقف ةقفنلا يف ةدايز تطرش ول /541؟]

 نأ لثم ءدقعلا قلطمب اهقحتسي يتلا ةعفنملا يف ةدايز تطرتشا اذإ كلذكو

 نإف :رهش نم رثكأ اهنع رفاسي الأ وأ ءاّرهش الإ ءطولا كرتي الأ طرتشت

 ال اًطرش هيلع تطرش اهنأل :ةلأسملا ليلعت يف اولاق هريغو يضاقلا انباحصأ

 .هب ءافولا جوزلا مزليف ةعفنم هيف اهلو «حاكنلا دقعب دوصقملا عنمي

 دوصقم عنمي الو ةعفنم هيف اهل طرش لك ةحص يضتقي ليلعتلا اذهو

 [114/4 كردتسملا] . "”ماكتنلا

 (9وأ ءأطي الأ طرش اذإ اميف ركب وبأ ركذ :ليقع نبا تادرفم يف /5415 ]

 .نيتياور :قفنأ امب عجر قراف نإ وأ «قفني ال

 .دقعلا ةحص يف : ينعي

 اذإ اميف راتخاو .ةقفنلا مدع طرش ةحص لمتحيو :نيدلا يقت خيشلا لاق

 .فلسلا رثكأ لوق هنأو ءدقعلا داسف :رهم ال نأ طرش

 .هقحتست ام كرت طرشك ءطولا مدع طرش اذإ اميف ةحصلا اًضيأ راتخاو

 117٠١[ /4 كردتسملا] . طرشلا يف "”هفقوت مرثألا لقنو

 نم اهجرخُي الأ هلبق اقفتا وأ ءدقعلا يف ةجوزلل جوزلا طرش اذإ 5595 |

 اهلف اهيلع جوزت نإ وأ ءاهيلع ىرستي ال وأ «جوزتي ال وأ ءاهدلب وأ ءاهراد

 .دمحأ مامإلا بهذم وهو «طرشلا حص :اهقيلطت

 الأ طرشب .حاكنلاو تاضواعملا دوقع يف طورشلا زاوج يف درطملا طباضلا وه اذهو )١(
 . اًيعرش اضن طرشلا فلاخُي

 .(1389/4) فاصنإلا نم بيوصتلاو ءواولاب :لصألا يف (0)

 .دمحأ مامإلا : يأ قفرشز



 تنااوكا ا دكشكيجح هم تاع

 ملو خسفلا اهل نأ اوركذ امنإ مهنوكل ءاهنذإ نودب هزاوج انباحصأ قالطإ نم

 .ةحيحصلا طورشلا رئاسك هعنم يضتقي سايقلاو رثألا رهاظو

 رهاظلاف :بألا تامف اهيوبأ لزنم نم اهجرخي الأ طرش ول :اًضيأ لاقو

 .مألا جوزتت نأ الإ اهمأ لزنم نم اهجرخي الأ لمتحيو «لطاب طرشلا نأ

 اهلقنب خسفلا نم اهقح طقسي لهف هريغ وأ بارخل لزنملا نكس رذعت ولو

 .خسف الف يه هيضترت لزنم ىلإ اهلقن نإ هنأب تيتفأ ؟هنع

 .©”لقن ىلع هيف فقأ ملو «خسفلا اهلف هيضترت ال لزنم ىلإ اهلقن نإو
 1١77[  ١الا /5 كردتسملا]

 .هطرشك كلذ ةينو «للحملا حاكن حصي ال /54:6]

 لبقي الأ يغبنيف :عاتمتسالا وأ ليلحتلا ىون هنأ يناثلا جوزلا ىعدا اذإو

 لبق ؤطاوتلا ىلع رارقإ ةّئّيِب موقت وأ ءهقدصت نأ الإ «ةأرملا حاكن نالطب يف هنم

 .دقعلا

 الإ حاكنلا اذهب رهاظلا يف لحتف «لوألا جوزلا ىلع لبقُي نأ يغبني الو

 . هداسفإ ىلع قدصي نأ

 كلذ نوكي نأ يغبنيف :ليلحتلاب فرعي نمم يناثلا جوزلا ناك نإ امأف

 .ةبغر حاكن هنأب دقعلا لبق حرصي نأ الإ «هطارتشا مدقت

 .ىلاعت هللا نيبو هنيب اميف

 .(عماجلا) (158/71) عومجملا يف ام فالخب لاؤسلا عم قفتي باوجلا اذه )١(

 .(154/95) باوصلا :تلق



 ُهْنّدَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ا
 | كسلا

 .الف الإو ءدقعلا اذه انححص نإ ةأرملا قح يف لبق :ةبغرلا

 رهاظلا نأل ؛هلوق لبقي الأ يغبنيو ءرظن هيفف :ةقرافملا دعب هاعدا نإو

 . هفالخ

 «لوألل لحت الف اًدساف ناك يناثلا حاكنلا نأ ةجوزلا تقدص ولو

 [174 - ١77/54 كردتسملا] .هيلع ميرحتلاب اهفارتعال

 .'"”طرشلاو دقعلا حص اًرايِخ 2''هيف امهدحأ وأ ناجوزلا طرش نإ كننتفا

 ١٠/5/5[ كردتسملا]

 قدصلا مزلتو سمخلا تاولصلا ىلع ظفاحت نأ اهيلع طرش ول /5414]
 كرت هيلع تطرش ول امك «خسفلا كلم :دعب اميف هتكرتف دقعلا دعب اميف ةنامألاو

 [176/4 كردتسملا] .ىرستف يرستلا

 :امهدحأ :نيهجو ىلع ؟رايخلا هل لهف ةليمج وأ اًركب اهطرش نإ 54165 ]|

 .نيدلا يقت خيشلا هراتخاو رايخلا هل

 [١ا/ه /5 كردتسملا] .راغلا ىلع عجريو : انخيش لاق

 تحت كلذكو ءاّفافتا اهل رايخلا تبث دبع تحت ةمألا تقتعأ اذإو |] ١”55/

 .ةفينح يبأ بهذمو دمحأ مامإلا نع ةياور وهو ءرح

 اهمزل :تيضرف دبع وأ رح تحت حاكنلا ماود اهديس اهيلع طرش ولو

 [7١/ه /5 كردتسملا] . طرشب قتعلا زوجي هنإف ؟ هيضتقي دمحأ مامإلا بهذمو «كلذ
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 .حاكتلا يف :يأ )١(
 وأ جوزلا طرتشي نأك ؛ُحاَكْنلا ٌحِصيَو ؛ٌلطاَي رايخلا طرش ّنأ ةلبانحلا بهذم نم روهشملاو (7)

 .رهش ةدمل رايخلا ةجوزلا



 ا ٍحاَكتلا ٌباّتِك
 2 1 يل بت 2 2 277 7 ح٠7 777ج

 (؟حاكنلا لطبُي دسافلا طرشلا له)

 ءِلُلَحُمْلاَ ٍناَعّشلا حاكيَك :ةريثك حاككتلا يف ُةَدِساَمْلا ظوُرُشلا م5455 ]

 َكِلَذ وْحَنَو مَرَُم ٍرْهَم "ىلع وأ اهل اَهَل َّرْهَم اّلَأ ىَلَع اَهَجوَرََي ْنَأ لْثِمَو «ِةَعنْمْلاَو
2 

 .ٍةَدِساَقْلا ٍطوُرْشلا نِم

 لى اطبع ََ همكم يعل ها 00
 هباحصأ ةفيِنَح ىبأ ٌبَمْذَم َّوْهَو ءطّرُشلا لطَبَيَو ُحاَكنلا حِصَي : يِناَّنلاَو

 م

 روَجْلا يف

 ٍةَعُْمْلاَو ٍراَغَّشلا ٌحاَكِن ُلْظْبَي 8 :ِةَدِساَمْلا ٍطوُرُشلا يِف ُتِلاَّئلا ُلَْقْلاَو

 د يفت َعَمَو موسما رْهَمْلا َّعَم ٌحاكْنلا ّحِصَيَو ءِدْقَعْلا يِف طوُرْشَمْلا ٍليِلْحَتلا ُحاَكِنَو
 .ٌىِعْفاَشلا ٌبَهْذَم اَذَهَو ءرْهَمْلا 0 2 م 2

 هيْهَنِب للي َيِبَلا نَع ِةَتباَنلا صوُضْنلاِب ِءاَلْؤَع ىَلَع َنوُرَئْكأْلا ٌجّتْخا دَقَو

 نَع ُيْهَنلاَو ءةعتمْلا حاكِي نع هيَ ؛ليِلْحَّتلا حاكي نَعَو راقت

 اَلَو ّيِلَو الب حاَكْنلاَو قَّذِعْلا يف حاكتلا نَع ِهيهنَك ؛ ةَداَسَق ي ب يِضَتْقَي حاَكْنلا

 ءِراَعّشلا حان يف ِنْيَجْوّرلا نيب ب اوُهَرَمَف َدوُقْعْلا ِهِذَه اوُلطْبَأ َةَباَحَّصلا ّنَأبَو

 حاكي ٍرْيَغ نم اوُعَتَمَو ءِمجّرلاب َلْلَحُمْلا اوُدَعَوَتَو ءاَحاَفِس ٍليِلْسَتلا - الع
 :ةشكلالا دع ةاسق ةتاقتكلا عاَمْجِإَو صولا َنّيبَتق .ِةَبَْرلا

 ٍثيِدَحلا يف ف ِهِلْوَق ليِلَدِ عْيَبْلا يف ذ اَهْنِم ٌدَكْوَأ ملكا ب ردا هيَ

 ها 2 جوملا هب 4 ْمُتْلَلْحَتْسا اَم هب اوُقوت ْنَأ طودّشلا ّقَحَأ نإ : ©"”هيِحّصلا

 7 غ9 يمرادلاو 5” ةرف للا يئاسنلاو ة6ةنددفوف] يذمرتلاو 5” 6 درك دواد وبأ ةهاور 64

 .(9١/ا"7١) دمحأو

 - ِءاَقَوْلاِ ُهْنِم ىَلْوَأ حاكّتلا يِف ٍطوُرُشلاب َءاَقَوْلا َّنأ ىَلَع ُصّنلا َّلَد :رخخآ عضوم يف خيشلا لاق (5)



 ا
 ٍضاَر نع ةردحت تركت نأ اّلِإ» : ىَلاَعَت ” هيو ؛ يِضاَرّتلاِب اّلِإ ُروُجَي ال ُعْبَبْلا
 . ىَرْخَأْلاَو ىَلوأْلا تيرظب ينال ال الإ ُروُجَي ال ُحاَكْتلاَك ء[09 :ءاسلا] مكي

 َكْلِي ٍنوُدب ُهُماَرْلِإَف ءِةَّمّصلا َكْلَي ىَّلَع اّلِ | داَعْلا هب نهدي مل ديالا دفعا

 .ٍلوُصْأْلاَو صوُصُنلا فالخ َوُْهَو هب َسضْرَي ْمَل ِدْقَعب ٌماَرْلِإ ِةَمّصلا
 : اَهيلإ َرمألا نأ :باَبْلا اَذَه يف ٍلاَوْقأْلا ُحَصْأَو

 ُهْنَأْي مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت
03 

 ٍفاَنْئَيْسا ىلإ ٌجاَتْحَي الَو ءاجْوَر ناك طّرشلا َكِلَذ نودب ْتَيِضَر َنِإف - ع ا عدم هيد هب هش رزه ةزإ يل( .. ثا و ها رم ؟لك

 ُتَءاَش د تناك نأ دع كل ع

 0 : سكي دك ذأ مهي ل وب

 ل54  ١ةالر*7] .ٌمِزاَل ٌحاَكِن اًماَضِر َلْبَك َسِيْلَو

© © 

 (؟اَهْيَلَع جّوَرَتَي الأ حاَكْنلا َدْنِع ةآأرملا طرتشت نأ حصي له)

 ال ُهَنأ حاكتلا َدْنِع ِهْيَلَع 00 ٍةََرماَ ّجّوَرَت ٍلُجَر نَع :هلكك َلْيْسَو مة5]
 ىو 2 2 سها < ص آآ

 َدْنِع َنوُكَت نأ ِهْبَلَع ط طِرْشَف ةئئا اهل تناكو ءاهيرنم نم اَهلُقثَي اكو اَهْيَلَع حرر
 س8 0 ا ع

 ؟ُءاَقَوْلا ُهْمَرْلَي لّهف . اهم

 دّمْحَأ ماَمِإْلا ٍبَهْذَم يِف اَهاَنْعَم يِف اَمَو ظوُرُشلا ِهِذَه حِصَن ْمَعَن :َباَجَأَ

 ِنْب وِرْمَعَو ٍباَطَحْلا ِنْب رَمْعَك ؛ْمِهيِعِباَتَو َنيِعِباَتلاَو ٍةَباَحَّصلا نِم ِهِرْيَغَو

 .قاَحْسِإَو يِعاَرْوَأْلاَو يِضاَقْلا حيرشو ا صاعلا

 اَمْرْمَأ َنوُكَي ْنَأ ىّرَسَت وأ اَهْيَلَع َجّوَرَت اذِإ ُهَّنَأ طرش اَذِإ كِلاَم ُبَمْذَمَو

 ّْنَأ ام لب ءاَهِنوُدب ُدْقَعْلا ُمَرْلَي ال عّبَبْلا يِف ُةَدِساَْلا ظوُرُشلا تناك اَذِإَك ءعّبَبْلا يِف ٍطوُرُشلاِب -

 َتْيَكَف ءظْرَّشلا َلظَي اَذإ ِطاَرِيْشإلاِب ُهُضَرَغ َتاَق نَمِل ُراَِخْلا َتْبْنَي ْنأ اّمِإَو ُدْمَعْلا َلظْبَي
 (175 /85) .ها؟حاكتلا يف ٍطوُرْشَمْلاِ



 -ب اًكّنلا تانك

 همْعَمْلا يِف َوُهَو «وب ةّقْرُقْلا تَكَلَمَو اًضْيَأ طْرَّشلا اَذَه َّمَص :َكِلَذ وُحَنَو اَمِدَيِ

 :قللذ ىف دمخأ تقذم دخن
 طودّشلا َّقَحَأ َّنِإ» :َلاَق ُهّنَأ للي َتَنلا نَع ''”0نْيَحيِحَّصلا» ىف ُهاَجَرْخَأ اَمِل م ةالق هرو 8756 تنس »َه - هه 3 5 سمو #

 [34 1 . «َجوُرْفْلا هب متللختسا اَم ِهِب اوفوت ْن : ه2016 ءو 7 م ع و7

55 

 قلاط يهف اهجوزتي ةأرما لك نأ دقعلا يف هيلع طرشو جوزت نم مكح)
 (؟ىرستو جوزت هنإ مث ؛هيلع قتعت اهب ىرستي ةيراج لكو

 :ٌةئاَكَث ِةَلَأْسَمْلا ٍهِذَه يِف ُلاَوْقأْلا 75455]
 .قاَتِعْلاَو قالطلا هب ْعَقَي :اًهّدَحأ 2 ةلسا تش وت 28 وع -.َص 5

 1 .ٍلاَوْقَأْلا
5 

 (؟مكاح ىلإ رقتفي هيف فلتخملا خسفلا له)

 ءمكاَح مكُح ىَلِإ ُرِقَتْفَي ال :ِةَئعْلاَك هيف فَلَتخُمْلا َمْسَمْلا نأ ىوقألا 5555 ]

 7 ةلطبأ ةلاظنإ ىأر نإَو اضن هَءاَضْمِإ ديف ري مِكاَح ىلإ َمِفُر اًذِإ ْنِكَ
 ان

]١١6 /86[ 

 ه5

 -_ 5 عيا عويد

 (جاكنلا يِف ٍبوُيْعلا باَي)

 خش رحآللك :ٌصَرَب وأ ٌماَدُج وأ نوُنُج ِنْيَجْوّرلا دعب َرَهَط اَإ [ةكا
  (000)يراخبلا )715١(« ملسمو )١1514(.



 11 مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ا
 27 2 يبل ببر تا 2

 اَهَل َسْيَلَق ْتَحَسَم اَذِإَو ُهَل َمْسَف الق ِبْيَعْلا ٍروُهظ َدْعَب َيِضَر اًذِإ ْنِكَل «حاكُتلا

 ْتَحَسَف نإَو ءاَمرْهَم طَقَس ٍلوُخَّدلا َلْبَق ْتَحَسَف نإَو ءاَمِزاَهِج نِم اَئْيَس َدُحَأَت ْنَأ
 [اا . ظَفْسَي ْك هدْعَب

 زجاعب ىضرلا يف مكح الب خسفلا زاوج نيدلا يقت خيشلا جرخ ملكك” ]
 خيشلا حجرو :نيتسلاو ةثلاثلا ةدعاقلا يف لاق «ةقفنلا نع زجاعك ءطولا نع

 [١ا/ال/4 كردتسملا] .مكاح مكح ىلع فقوتت ال خوسفلا عيمج نأ نيدلا يقت

 نم موهفملا وه اذهو «ةيلالهلا يه ليجأتلا يف ةربتعملا ةّنّسلا 75579 ]

 امهنيب ام نكل ؛كلذ فالخ مهوي لوصفلاب مهليلعت نكل ؛ءاملعلا مالك

 . براقتم

 اهل له هترسع ىلع هعم ماقملا تراتخا وأ هتنعب تملع اذإ جرختيو

 .نيتياور ىلع ؟خسفلا

 [178 - ١الا//4 كردتسملا] .هجوتل بويعلا عيمج يف اذه ٍجْرُخ ولو

 [178/4 كردتسملا] .عاتمتسالا لامك نع رفني بيع لكب ةأرملا درت #55754

 ؛ةأرملل رايخلا "”ثوبث :انلوق سايقف :اًميقع جوزلا ناب ول م555ة]

 نعو ءاهنذإب الإ ةرحلا نع لزعي ال :انلق اذهلو ؛دلولا يف اًمح اهل "”نأل

 وأ «؛ىرخأ مكاحلا مكحبو «ةرات امهيضارتب تبثي خسفلا نإ :ليق ولو

 وهو ءهجوتل :مكاحلا هاضمأ الإو هاضمأ نإ رخآلا مث «قحتسملا خسف درجمب

 .ىوقألا

 مل :هل نوذأم خسف وأ دقع قاقحتساب دحأل مكح وأ مكاحلا نذأ ىتمو

 )١( تارايتخالا نم بيوصتلاو «(توبثب) :لصألا يف )0719.

 ١( تارايتخالا نم بيوصتلاو ؛(َّنأ) :لصألا يف )519(.



 -إ هال ا تتتتتبصبل ا حاَكّنلا ٌباَتِك

 وهف :خسف وأ مكاحلا دقع ول نكل «عازن الب هتحصب مكح ىلإ كلذ دعب جتحي

 .مكح هنأ حصألاو هلعف

 نأ هبشألاف :قرفي مكاح عضوملا يف نكي ملو مكاحلا قيرفت ربتعا اذإو

 كلم دقعلل خسفلا كلم نم نإف ؛هلزنم نم لاقتنالا كلمت كلذكو «عانتمالا اهل

 .هنم عناملا َّنأل ةدملا هذه يف ةقفنلا كلمت نأ يغبنيو «ميلستلا نم عانتمالا

 [1 7/4 - 178/4 كردتسملا]

 وأ «ةفص تاوف 2”وأ «ةأرملا بيعل ؛جوزلا ىلع ٌصقنلا لخد اذإ /55؟٠ ]|

 صقنلا اذهو «ءصقن ام ةبسنب ىمسملا نم صقني هنإف :لطاب وأ حيحص طرش

 .لثملا رهم نم

 ”'وأ «بيعملا وه جوزلا نوكي نأب .'"”ةأرملا وه صقن يذلا ناك اذإو

 نأ انه بجاولاف :اًدساف وأ اًحيحص اًطرش وأ ةفص هيف تطرتشا دق نوكت

 ىمسملا ىلع دازيف '””هدوجو الول لثملا رهم نم تئافلا اذه صقن ام بسني

 ؟اًبيعم جوزلا ناك وأ ءهتطرش ام اهل ملسي مل ول لثملا رهم مك :لاقيف

 ةئامنامث :لاقيف اًميلس جوزلا ناك وأ كلذ اهل مّلس اذإو ءمهرد فلأ :لاقيف

 اهصقنيف ؛سمخلا لثملا رهم نم اهصقن دق بيعلاو ةفصلا تاوف نوكيف «مهرد

 .كللذ يسع تسلا خف

 ناك اذإف ءهعبر لثم هيلع دازيف ءهسمخ هنم بهذ لام “*هتّيقب نوكيف

 )١( تارايتخالا نم تيثملاو :«(فطعلاب) :لصألا يف )07971.

 .جوزلا ىلع ال ةأرملا ىلع ٌصقنلا لخد :يأ (؟)

 .0797) تارايتخالا نم تبثملاو .(ال) :لصألا يف (0)

 .(777) تارايتخالا نم تبثملاو «(هدوجول ال) :لصألا يف (5)

 .07377) تارايتخالا نم تبثملاو «(هتميقب) :لصألا يف (5)



 هناك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ا
 122222222252522 22222222 225225252521222 ةمسسسسما

 .ةئامسمخو نيفلأ (1)تقحتسا : نيفلأ

 ءةفص طرتشي مل وأ اًبيعم جوزلا ناك ول هب تيضر يذلا رهملا وه اذهو
 وأ ةأرملا نم هّرغ نم ىلع قادصلاب رورغملا جوزلا عجريو «لدعلا وه اذهو

 [11/9/4 كردتسملا] .ءاملعلا يلوق حصأ يف يلولا

2 2 

 00 هب 0 بيع ةمئادلا ةضاحتسالا لهز

 طمني ال ًةَضاَحَتْسُم اَمَنَجَوَف اًرُكب جْوْرت ٍلُجَر نع :هقك َليْسَو قكك |
 ل ب نا هوُرَغ مُهْنَأَو ءاَهّمُأ ِتْيَب نِم اَهُمَت

 . ؟قاَدَّصلاب

 ِبَمْذَم يِف ِنْيَهجَوْلا رّهظأ يِف حاكنلا حْسَم هب ُتْبْنَي ٌبْيَع اذه :َباَجَأَت

 : ِنْيَهْجَوِل ؛هِرْيَغَو دّمْحَأ

 .ُهَل لْصْحَي ىّذَأَو ُهُفاَحَي رَّرَضِب اّلِإ ُهَعَم ُهظَوْلا ُنِكِنُي ال امم اذه ّنأ :اَمُهُدَحأ
 و

 الزر رجا وول يردن اوم عسفتلا َءطَو َّن

 ل

 : ماَدجْلاَو نراك :اميطاوأ جْرَمْلا ٍداَدِيْساَك ؛اّسِح َءظَوْلا ٌعَتْمَي اَمو

 .َرَمُع نَع َءاَج اَمَك ءدَمْحَأَو َيِعِفاَّشلاَو ِكِلاَم َدْنِع َّحْسَمْلا تبي

 ٌروُهْشَم ٌءاَّرِن ِهيِفَق :جْرَمْلا يِف ٍةَساَجّئلاَك ِءظَوْلا َلاَمَك ُعَنْمَي اَم اّمَأَو

 . اَهِرْيَغ نِم دش ضاق اَو

 .ِهْيَلَع َرْهَم اَلَق ٍلوُحَّدلا َلْبَق َحِسُف اَذِإَو

 دق َناَك َنِإَو ةَوْلَخْلا ِهِذَه لُثوب ٌرِقَتْسَي َقاَدَّصلا َّنِ :َليِق ؟ُهَدْعَب ٌحِسُف نِإَ

 .ُهرَع نَم ىَلَع ٍرْهَمْلاب ٌعِجْرَي ُهَّنِإَف اَهَقِطَو

 )١( تارايتخالا نم تبثملاو «(قحتسا) :لصألا يف )837(.



 م و

 هَْلَع َروُرُقْلا ىَعَذا نَم تْلَحُي ْنَأ ُهَلَو وْيَلَع َءْيَض الف ُوِقَتْسَي ال :َليِقَو
 .ُهرْعَي ْمَل ُهّنأ

 . لْعِف وأ ٍِلْوَقِب ىضرلا ىَلَع َلّدَي ام ُهْنَع ْرُدْضَي ْمَل اَم ُراَيخْلا ُهلَو

 علال ا .ْخْسَمْلا توك لع الاول وم َعاَرن هيف

 »و مهم

 (؟حاكنلا خسف اًبيث تنابف اًركب جوزت نمل له)

 لَهَك ابي ْتَناَبَ ٌرْكب اَهَّنَأ ىلع ٌةأَرْما َجّرَرَت ٍلُجَر نع :هلك َلِيْسَو 75555 ]
 47 دا 2 نع ىلع جو اكتلا خف

 َوُهَو  ٍقاَدَّصلا ٍشْرَأِب َبِلاطُي ْنَأ ُهَلَو .حاكلا حْسَم ُهَل :َباَجَأَت

 ٍلوُحّدلا َلْبَق ّمَسَق اَذِإَو ءىَمَسُمْلا نم ِهِيَبْسِيِب ٌصِقْنُيَف - ٍبْيْئلاَو ٍرْكِْلا ِرْهَم َنْيَب
 علال عا .ُرْهَمْلا طَقَس

5 

 (؟كرشلا لهأ حكانم مكحو ؟ِةّيِلِهاَجْلا يف حاكنلا مكح)

 ُدْئاَس َكِلَّزَكَو اَمَلُعْلا ِروُهْمُج َدْنِع ٌحيِحَص ٍةَيِلِهاَجْلا يف ُحاَكّتلا كنذفن ١

 حاَكُتلا ُماكحَأ اَهُفَحْلَيَو «مالْسإْلا يِف ُمّرْحَت اَل يِتْلا ِكْرُّشلا لْهأ حكاَتَم

 [117 4/7 .َكِلَّذ ِرْيَغَو ٍراَهْظلاَو ِناَعّللاَو ءاليإْلاَو ِثْرِإْلا نم :حِبِحَّصلا

2 25 

 (رافكلا حاكن باي)
 ءاقلطم مارح :مالسإلا نيد يف ةمرحملا مهتحكنأ نأ :باوصلا ا 22575 |

 .اهيلع اوبقوُم اوملسي مل اذإ

 .هميرحت مهداقتعا مدعل ؟؛كلذ نع مهل يفع :اوملسأ نإو



 دلك مالسإلا خيش لئاسرو_ةواتف بيرقت 0

 ةدساف هجو نم ةحيحص اهنأ :باوصلاو .داسفلاو ةحصلا ىف فلتخاو
 يي

 .مالسإلا طرشب مهل حابي امنإف :فرصتلا ةحابإ ةحصلاب ديرأ نإف -

 هب لحلا لوصح نم : هيلع ةيجوزلا ماكحأ بيئرتو هذوفن ديرأ نإو 5

 . حيحصف : هب ناصحإلا توبثو « هيف قالطلا عوقوو ءاالث قّلطملل

 ١18٠١/54[ كردتسملا]

 ناك نإ :اهداسفب يضقن يتلا رافكلا ةحكنأ يف لاقي نأ لمتحي 545ه ]

 . امهنيب قرف لوخد لصح نكي مل نإو «ترقتسا لوخد اهب لصح

 اهب لخدو ةجوزلا هتضبقو ءدساف رهملاو انيلإ اوعفارت وأ رفاكلا ملسأ نإو

 مامإلا هيلع ٌصنو «لثملا رهم اهل ضرف هتضبقو لخد نكي مل نإو

 ١187[ - 181/5 كردتسملا] . دمحأ

 دعب وأ لوخدلا لبق ملسأ مث رفاك جوزلاو ةجوزلا تملسأ نإ 5555]

 ءاهيلع هل مكح الو ءاهيلإ رمألاو ءهريغ حكنت مل ام قاب حاكنلاف :لوخدلا

 ملسأ نإ اذكو «ةضحم ةحلصم وهو «لصفي مل عراشلا نأل ؛هيلع اهل قح الو

 نإ هتأرما يهف هدعب وأ لوخدلا لبق ولو تملسأ ىتمف ءاهسبح هل سيلو ءاهلبق

 .راتخا

 مث رمت ةلق ىلع ةينارصن جوزت ينارصن يف روصنم نبا هنع لقنو ءأ م مت 000000 أ ش ا

 .اهلثم قادص اهلف اهب لخدي مل نإو ءزئاج وهف اهب لخد نإف :املسأ

 )١( فاصنإلاو :(7517) تارايتخالا نم تبثملاو :(نيهجو نم) :لصألا يف )5١5/8(.

 .دمحأ مامإلا نع :يأ (؟)



 يبس اَكّنلا ٌباَتِك
 تا هسا 1 0 آ# ذزذز1ز1ز1ز2ز2ز2ز2ز2ز2 2

 الر

 تضبق نإو لاح لكب لثملا رهم بجي لوخدلا لبق هنأ :اذه رهاظو
 . مرحملا

 روهشملا ىلع يضمي امنإ رافكلا ضباقت ذإ ؛يوق وهو :سابعلا وبأ لاق

 .ضبقي مل عضبلا انهو «نيفرطلا نع دجو اذإ

 .امهدحأ وأ املسأ مث امهدحأ وأ ناجوزلا دترا نإ اذكو

 [1487- 1١87/5 كردتسملا]

 الف جوزلا لبق تملسأ اذإ ةجوزلا نأ هارأ اميف بهذملا سايق 55597]

 انيبت ةدعلا تضقنا ىتح ملسي مل اذإف «ةدعلا يف همالسإ مدع لصألاو

 انههف اهئاضقنا لبق ملسأ نإو «نئابلل اندنع ةقفن الو «مالسإلاب ةنونيبلا عوقو

 [18* /4 كردتسملا] .هل اًهجو جرحي "'”[دق]

 جوزت وأ ءاهريغ وأ تناك ًةدترم ًةرفاك دترَملا جوزت ول مل

 ىلع مهرقن انإ :انه لاقي نأ يغبني يذلاف :املسأ مث ٌرفاك ًةدترملا

 نإف املسأ مث اًدساف اًحاكن حكن اذإ يبرحلاك ؛مهحكانم وأ مهحاكن

 يف هكرت ام ءاضقب رمؤي ال دترملا نإ :انلق اذإ سايقلا يف ديج اذهو

 نم ةدرلا ىف هبكترا ام ىلع دحي ال هنأ :هدهرط نكل «تادابعلا نم ةدرلا

 .دحي هنأ صوصنملا ناك نإو .بهذملا ىف فالخ هيفو «تامرحملا

 وأ ضباقتلا لبق اوملسأ اذإ نيدترملا دوقع لك :اذه يف لخدي اممو

 .هذعب

 )١( تارايتخالا نم نيتفوقعملا نيب ام )795(.



 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ب
 1 225للا 222 22222222222222222ا 2222222 27227777-22227 --ت ل

 دعب اوملسأ مث اًثاريم اومساقت وأ ملسم لام ىلع اولوتسا ول اهعباوتو لاومألاو

 [186/5 كردتسملا] .اهعباوتو ءامدلاو «كلذ

 خيشلا لاق .امهحاكن ىلع امهف اًعم ناجوزلا ملسأ نإو :هلوق م ::]

 .لوألا غرفي نأ لبق يناثلا عرش ول ةيعملا يف لخدي :نيدلا يقت

 [188/4 كردتسملا]

 ىلع فقت وأ ةقرفلا لجعتت لهف :لوخدلا دعب ةدرلا تناك نإو ككل ١

 اذإ اميف هرايتخا لثم انه نيدلا يقت خيشلا راتخاو .نيتياور ىلع ؟ةدعلا ءاضقنا

 [188 /4 كردتسملا] .مدقت امك لوخدلا دعب امهدحأ ملسأ

 هه 2

 (؟ةيباتكلا حاكن مكح)
 ٌماَعَطَوِط :ىَلاَعَت َلاَق ِةَدِئاَمْلا يِف يتلا ِةّيآلاب ٌرِئاَج ةّيباتِكْلا اكن 75541 ]

 نذل ني ُتكَصْحَْو تملا نم ُتَنصَحْلَم حل لِ مفاعطو كل ّلِح بككلا اظوأ َنِ
 نِم ٍِفّلَخْلاَو ٍفَلَّسلا ريِهاَمَج ُبَمْذَم اَذَهَو «[0 :ةدئاملا] 4ثٌكِلَبَق ني َبتكلا أوو

 :َلاَقَو ةُيِناَرْصتلا َحاكِي َهرَك ُهّنَأ َرَمُع نْبا نَع َيِوُر دَقَو ءْمِهِرْيَغَو ٍةَعَبْرَأْلا ِةميَأْلا

 ْبَمْنَم مْوَيْلا َوُهَو ءٌمَيْرَم ُنْبا ىَسيِع اَهّبَر َّنإ :ُلوُقَت نَمِم َمَظْعَأ َءاَكَرُش ْمّلغَأ ال

 نايت مُهتكمُيَو مهتاسبحأ ادذسأط :ِهِلوَقِب ِكْرملاب مُهَفَصَو دّقَك :َلِبِق ْنِإَ
 ادِجو اًهنلإ اَوُدَسَعَيل الإ اَرِمَل [َمو َميَرَم كأ َعيِسّمْلآَو هللا ؤذ ب 8 و 0 و مو # سرر 2 2 مك سككس

 6 0 مد

 1١. :ةبوتلا] 40 َنكرْتَ اًمحع ,ةئتكبس وه الإ َهلِ

 َتَعَب اَمّنِإ هللا َّنِإَف ؛كْرِش ْمِهِنيِد لضأ يِف َسْيَل ٍباَتْلا َلْهَأ َّنِإ :َليِق

 ٌكْرِش ْمِهِنيِد لضأ يِف نُكَي ْمَل ٍبْتُحْلاَو ٍلْسْرلاب َنَمآ نم لكك ءِديِحْوّتلاب َلُسْرلا
 4( تكرم ادع َللَسَو ُسَحَبْسط :َلاَق اَمَك َكْرّشلا اوُهَدَتْبا ىَراَصّنلا َّنِكَلَو

 ما



 8 حاَكتلا ُباَتِك

 هللا رمي ْمَل يِذَّلا ِكْرّشلا نِم ُهوُعَدَتْبا ام لألم اوُكَرْشَأ مُهْنَأِب مُهَمَصَو ُتْيَحَن
 ١/1 784 ١[ ْ .4هب

252 

 (؟تايسوجملاو ٍتاّيِباَتِكْلا ِءاَمإْلا ءطَو مكح)

 حاكتلا كلوب َنِهْيَظَو نم ىَوْكَأ ِنيِميْلا ِكلِِب ٍتاّيباَِكْلا ِءاَمِإْلا ُءَطَو /555؟ ]

 ٍفْلّسلا ني ٍدَحَأ نع ْرَكْذُي ْمَلَو «ْمِهرْيعَو ٍةَعَرَأْلا ِةَمِأْلا ني مْلِعْلا لأ ٌماَوَع َدْنِع
 . ٍتاباَمكْلا حاكي نِم ُّمْنَمْلا ْمِهِضَْب نع َلِق امك َكِلَذ ميِرخَت

 :نيَلضأ ىَلَع ينبني اًهيف ُماَلَكْلاَف :ُهّيِسوُجَمْلا ُهَمأْلا امأَو

 ءِتاّييَئَوْلا ٌحاَكَي ُروُجَي ال اَمُك ُروُجَي ال ٍتاِّيِسوُجَمْلا َحاكِن َّنأ :اَمُهُدَحَأ
 يف ٍةَباَحَّصلا نِم ٍةَسْمَح نَع دّمْحَأ ُماَمإْلا ُهَرَكَّذَو ءَعَبْرأْلا ِةّمِئَأْلا ُبَمْلَم اَذَهَو

 .عّدبْلا ٍلْمَأ الخ ٍسْنِج نِم َكِلَذ يِف فالِخْلا َلَعَجَو ءْمهِئاَسِنَو ْمِهِحِئاََذ

 3 .ْمهرْيَغَو دّمْحَأَو ٌيِعفاَّشلاَو ِكِلاَم ُبَمْذَم َوْهَو ءِتاّينَوْلاَ

- 

 ءاقازت ةئئولا ةمألا هظَو ىف نأ قي دقن
 رص ورع سهوا عرب هل ىو تطال 6# اب يعم .مصا

 :هوجو نهب يرَسَتْلا مرحي ال هنأ ىلع ليلدلا :لوقتف كدينيحو

 اَلَو صن نِم ٌليِلَد ٌنهِميِرْحَت ىَلَع ْمُهَي ْمَلَو ءُلِحْلا لضألا ّنأ :اًمُدَحَأ
 ه1 000 ع 5١ هس ورم 50
 .لضالا ىلَع َنِهْيَطَو لج َيِقَبف « سايق الو عامجإ

 مهيأ كَم الإ © َدوظِفَح مِهِحورفل ْمُه َنيِدلاَوِط : ىّلاَعت هلْوَق ْنَأ : ينل
 ٍزاَوُج َموُمُع يِضَنْقَي 1١ 0 :نونمؤملا] 409 َيِموْلَم ٌرْيَغ مَنِ مهني تكلم ام 1

 0ك .ليِلّدلا ُهاَنْثَتْسا ام اّلِإ اَمَلَظُم نيِمَيْلا ِكْلِمِب ٍءظَوْلا
 6 مام
- 7 

5 



 : نيلْضأ ىَلَع َنيبَم اَهيف مالكا َّنأ ارك دقق ُةيِسوُجَمْلا امأَو 55549 ] برد لقا وعما ضوحملا
 ىلَع ليلا ْمُهْؤاَسِي ُحَكْنت اَلَو مُهَحِئاَبُك ْلِحَت ال َسوُجَمْلا نأ :اَمُه أ :اَمُهُدَحَأ

 باَتِكْلا ٍلْمَأ نِم نكي ْمَل نَمَو ءباَتِكْلا ٍلْمَأ نِم اوُسْيَل :َلاَقُي ْنأ :اًمُدَحأ

 َّنَأ :َنيِعباَتلا نم ِهِرْيَغَو ةّيَِتَحْلا ِنْبا ِدَّمَحُم ِنْب ٍنَسَحْلا ِثيِدَح يِفَن : اًضْيَأَو

 َرْيَغ ٍباَتَكْلا لم نس مهب اوُنسا :َلاَقَو ٍسوُجَمْلا نِم ةَيْرِجْلا َّدَحَأ هلي ينل

 .ُلَسْرُم اَذَهَو '”ُمِهِح ْمِهِحْئاَبَدذ يلكآ اَلَو ْمِهِئاَسِن يِحكا

 .ٌفالخ مُهْنَع ْفَرْعُي ْمَلَو ُهُقفاَوُت ِةَباَحَّصلا نِم ٍةَسْمََح نَعَو

 0 ٍلْهَأ ُم ُماَوَع ٍلَسْرُمْلا اَذَهِب َلِمَع دَقَو

 مح ِءاَمَلْعْلا ْيَلْوَق م ٍدَحَأ يِف :ُلَسْرُمْلاَو
 همر

 . هْنَع ٍنْيتياَوَرلا ىدخإ يف لي

 كِلاَمَو ةَفيِيَح يبأ ِبَمْذَمَك ا

 ءِنآَرُقْلا رِهاَظَو مْلِعْلا ٍلُهأ ٍروُهْمَج ُلوَق ُهَدَّضَع اّذِإ ٌةّجحح َوُه : رَخآلا يِفَر

 . ٌيِِفاَشلا ُلْوَق اَذَهَو َرَخآ هن لن نأ

 .ِءاَمَلُعْلا ٍقاَمَئاِب ٌةّبحح لَسْرُمْلا اَذَه ُلْئِمَق

 .ِةَلَأْسَمْلا صوُصُخ يِف ٌّضَن ُلَسْرُمْلا اَذَهَو

 . َمِفْرُك ٌباَتِك مُهَل َناَك ُهَّنَأ : ٌيِلَع نَع َيِوُر :َلبِق ْنِإَ

 ىَلَع ُلْدَي اَمّنِإ ُهنِإَف ّحَص نِإَو ُهُرْيَغَو دّمحَأ ُهَفَعَص دك ُتيِدَحْلا اَذَه :َليِق

 ْنأ حِصَي الف ٍذِئَئِبِحَو ءٌباَتِك ْمِهيِدْئَأِب َنآلا ُهَنَأ ال ءَعِفَرَف ٌباَتِك مُهَل َناَك ُهَّن هنأ

 .ْمِهِحْئاَبَذ يلكآ اَلَو ءُمِهِئاَسِن يِحكاَن َرْيَغ :ةدايز نود .(7057) كلام هاور )١(



 "يي حاكتلا بات
 اني

 ريغ اََو لدم ال ٌتاَنِك ْمِهيِدْيَأب ل دإ ؛(باَتَكْلا ٍلْمَأ) :ظْفَل يِف اوُلُخُدَي

 [علامو - مال وسم ريغ اَلَو ّخوُسْنَم اَلَو ءِلّذدَبُم

 ثنا اثينا

 (ٍقاَدّصلا ُباَب)

 دّقَف «هِتاَنبَو هلك َيِبلا ِءاَسِن ىَلَع َديِرَي اَلَأَو ٍقاَدَّصلا ُفيِفْحَت :َُّنُسلا 4

 ْرَسْيَأ َةَكَرَب ِءاَسْنلا َمّظعَأ َّنإ» :َلاَق ُهّنأ لَك َيِبّنلا نَع انو ٌةَّضِئاَع ْتَوَر
0 

 ِهئاَفَو نع ٌُرِجْعَيَو ُهَدَقَن ١ ْنإ هب ٌّرْضَي انادص ةاَذَمْلا َقِدْصُي ْنَأ ِلُجّرلِل ُهَر

 2 َناَك ْنِ

 اكل رْهَمْلا ٍربثْكَت نم ءاَّرلاَو ِءاَكَيُحْلاَو ِءاَمَجْلا ٍلْمُأ ُضْعَب ُهلَعْفَي اَمَو

 اَذَهَق : ها مُهَيِطْعَي لَ يِوْنَي ده ءِجْرلا نم دخأ َنوُدِصُفَي ال مُهَو رْخَمْلاَر

 .ٍةَعيِرَّشلا نَع جراح اع ةّنّسلِل كتِلاَخَم حبق ركذم

 ُهَسْفَن لمَح دّقَف اسال كاش لدم هَيدَوُي نأ جلا َدَصَق نإ

 اوُدآ دق ٍةأْرَمْلا ُلْهَأَو ءِنْيَدلاِ ِهِناَهِتْراَو ءهِتاَتَسَح ٍصْقَنِل َضَرَعَتَو ٌُهَتَّمِذ َلَكَشَو
 . ُهوُرضَو مُهَرْيِص

 ِهِلِجآَو ِهِلِجاَع مم ٌعيَِج نوُكَع نأ :راَسْيَلاَو ٍةَرْدُقْلا َّعَم ٍقاَدَّصلا يف ٌبَحَتْسُمْلاَو

 ىلإ ٍةئامعبأ ََِب ام ناك ءَِتاَتَب اَلَو هيي َيِبّنلا ٍجاَ زأ ِرْهَم ىَلَع ُديِزَي
 هلي هللا ٍلوُسَر ُهْنُس ِهْذَهَف ءاَرائيِد ٌرَسَع َةَعْسِي نِم اًوُسَن ٍةَصِلاَخْلا مِهاَرتلاب 3 ِةَئاِحِسْمَح

 . ٍقاَدَّصلا يف ِهكي وللا ٍلوُسَر ِةئَسب نسا دقق َكِلَذ َلَعُف نم

 اك : تلا 91 وللا ٍلوُسَر ُقاَدَص ناك ْمك :ّةَ : ةقئاعلا تلق : ٌةَمْلَص ربا

-_- 
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 تساهم ه1 سسس هس حا 35553595959529283 م _ ُهَنَدَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ا

 ةئامُسْمَح َكِلَذَك قيفوأ ُفْصِي :ْتَلاَق ءال :تْلُق ؟ُنّنلا اَم يِرْدَتَأ :ْتَلاَ
 .ادِحيِحص١ يف ْمِلْسُم ُهاَوَر .مَهرِد

 . َكِلَذ نِم اًوْحَن َّناَك هلي هللا ٍلوُسَر ِتاَنَب َقاَدَص َّنأ َرَمُع نع َمّدَقَت دَكَو
 و5 عموم

 لكي هللا ٍلوُسَر ِتاَنب ٍقاَدَص ىَلَع ِهيئْبا َقاَدَص َديِزَي ْنأ ىَلِإ ُهّسْفَن ُهْنَعَد نَمَك

 ّلُك يف َنيِمَلاَعْلا ِءاَسِن ُلَضْفُأ َّنُهَو يشك ّلُك يف وللا يلَح ريح ْنُع ياللا
 ُقَمْحَأ ٌلِهاَج َوُهَق

 َقِدْضُي ْنَأ ُهَل يِغَبْنَي الق ُهُوْحَنَو ُريِقَمْلا اّمأَك ِراَسَيلاَو َِرُْقْلا َعَم اَدَعَو
5-1 

 َةَقَسَم ٍةَفَّسَم ِرْيَغ نم 4 ِهِئاَقَو ىَلَع ُرِدْقَي اَم الإ َةَأْرَمْلا

 ضْعَبْلا َمّدَق ْنِإَف «َنَكْمْأ اذ ل 0 3 نلوألاَو

 . ٌقاَدَّصلا َنوُضَحَرُي بيلا ٌْحِلاَّصلا ٌفَلَّسلا َناَك دّقَو ٌرَياَج جرو : نضفبلا رخَأَو
 ةاَدَك سس - هَ 85 ءو م سه عور 42001

 نم َةاَوْن ِنْزَو 00

 2 قل هل سل كيك قام ا ع
 .ثلثو مهارد ةثالث اهنزَو :اولاق

 نِم ِمّيَأ ٍلَضْم نم َيِهَو ِنْيَمَمْرِد ىَلَع ِهتْنب ٍبِّيَسْمْلا ُنْب ١ ٌديِحَس َّجّوَرَو

 وي هجوم ذأ ىَبأَف نبال ةَنيِلْكْلا اَهَبَطَح ْنأ َدَْب « ٍشْيَرُق

 َّنل َكِلَد ناك اَمّنِإَف ِءاَسْنلا ٍقاَدَص ريثكَت نِم ٍفَلَّسلا ضْعَب نمت َلِقُن يِذّلاَو

 اوُنوُكَي ْمَل ءِلوُّدلا َلْبَق ُهّلُك َقاَدَّصلا َنوُلُجَعُي اوُناَكَو ءْمِهْيَلَع دا َلاَمْلا

 . اًنْيَش ُهْنِم َنوُرْخَّوُي

 َنسَأَب اَلَق اًريِثَك اًفاَدَص ُهَتَأَرْما َيِطْعُي ْنَأ ب كان هكر ةذاَسي هل ناك نمَو

 هاني ةئم اوثملت م اًاَطَم َنُهِحَدَعِإ َممَيَتاَءَوظ :ىّلاَعَت َلاَق امك ءَكِنَذِب
 ٠١[. :ءاسنلا]

 - يب

 اَذَهَق : ِهِئاَقَو نت ُرِجْعَي وأ ٌُهَيْدَؤُي ْنَأ د ٌديِرُي ال قاَدَصي ُهَتَمْذ ُلْغْعَي نَم اّمأ

 . ةورْكَم



 وم ٍحاَكتلا ٌباَتِك

 َسْيَل اَذَهَف :ُهَل ِءاَقَو ٍرْيَغ نم اًريِثَك اًقاَدَص ِهِيّنِذ يِف َلَعَج نَم َكِلَّذَكَ
 ١1560[ _ ة؟/"6] . نوُنْسَمِ

 قاَدصلا َرْيَع يلع اوُهَْا يلا تلا نم ةرَْلُجْوولا ُهمَدقي ام /655]
 أ ُهّنِإَف :ُهَلَدَب وأ ُهَضْعَب وأ َكِلَد ُجْوَّرلا اًماظْعَأ اَذِإ  ٍباَتِكْلا يِف ُبَتْكُي يِذَّلا

 هَبْلظَت ْنَأ اَهَل َناَكَل َكِلَذ اَْعُي ْمَّل ول لب ؛ٍبوُبْكَمْلا ٍقاَدَّصلا نم اَهْيَلَع ُبَسْحُي
 َدعَب ُهَّلُك ُهَُذُحَأَ ِتْوَمْلاب ٌرِقَتْسَي يِذَّلا ٍقاَدَّصلا نِم َناَكَو ءاَمَلُعْلا يَلْوَق ٍرَّهْظَأ يف

 اًلِجاَع :ُْفَلَّسلا ِهيْمَسُي  ٌرَثَوُمَو ُمّدَقُم اَهَل َنوُكَي ْنأِب ْتَيِضَر اَذإ اَهّنِإَف هِهِتْؤَم
 - ِدْقَعْلا َنيِح ْرُكْذَت ْمَل نإَو  اّذك َرْخَوُيَو اَذك اَهَل َمّدَقُي نأ ىَلَع ُهْتَطَراَشَو - الِجآَو

 ٍرَهظَأ يف ٍطوُرْشَمْلاَك ٍدْقَعْلا مَع َنيِح ْحَسْفُي ْمَل اَدِإ ِدْفَعْلا ىَلَع ُمُدَقَتْمْلا ظْرّلاَ
 ٍلوُحَّدلا َلْبَق اًهيِطْعُي اهي َلَحَد اّذِإ ُهّنَأ :ُداَرُمْلا َنوُكَي ْنَأ اّلِإ .ِءاَمَلْعْلا يَّلْوَ

 . ٍلوُحّدلا َلْبق ُهَآيجْعَ اَهَل طَرَش اَم ّقِحَتْسَت ْمَل اَه ْلُخْدَي ْمَل اَدإَف ءَكِلد
 ]857/ ١46 - ١95[

 مِكاَحْلا َدْنِع ُهُمَجْوَز ُهنكَفَتْعا ٍلُجَر نَع :- ىَلاَعَت هللا ُهَمِحَر - َلِيْسَو 5557 ]
 ُهيقبي ْنأ مِكاَحْلل ُروُجَي لَهَف ٌدوُجْوَم ُهَل ْدَجوُي ْمَلَو ءِنْيَرْهَش َهَنُم ٍقاَدَّصلا ىَلَع
 ؟هُقِلظُي وأ

 ْمَلَو هَقَلْظَأَو ِهِراَسْغِإ ىَلَع ٌمِكاَحْلا ُهَمَّلَح :ُلاَم ُهَل ْفَرْعُي ْمَل اَذِإ :َباَجَأَ

 [ 1/11 .ٍةعبْرأْلا ٍبِهاَذَمْلا يف هِذَم ٌةَلاَحْلاَو ةَبيْلا ُُقيِلُحَتَو ُهْسْبَح ْرْجَي

 ىَعَذا ّمُث ءاَهب َلَحَدَو َّلُجَر اَهَجَرَرَت ٍرِْب ٍةأّرْما نَع :هلفك َلِئْسَو
 اًرُكِب تناك اَهوُدَجَو نْيتأَرْما اَهَعَم َلَسْرَأَف ءمِكاَح ىَلِإ اَمُكاَحَتَو ءاَبيَت تناك اَهْنأ
 ؟هْيَلَع ُبِجَي اَم ِءِرْهَمْلا نع َلُكتَو َرُكْنأَ

 .ٍرْهَمْلا ُلاَمَك ِهْيَلَع لب ٍ؛َكِلَذ ُهَل َسْيَل :َباَجَأَ

 ىخوأو تالا ّقَلْعَأ نم نأ :َنوُيِدَهَمْلا ةمئألاو َنَوَُدِشاَدلا ءاَنلُكلا ْنَضَقَو
 هس آ

 [او م .ٌرْهَمْلاَو ةَدِعْلا ِهْيلَع ٌتَبَجَو دقق َرْيّسلا م



 ُهْنأك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ا

 ىَلَع اوُقَمناَف ًةأَرْما َبطَح ٍلُجَر نَع :- ىَلاَعَت هللا ُهَمِحَر  َلْيْسَو ةةة:]
 11 لق نفعل كت كانت اق تيك نلجأ ةقانأ ِءْمَأَو ِدْقَع ٍرْيَغ نِم حاكتلا
 ْ ؟نطعا امي: ةجاتانأ

 ا ِهتْمَي ْمَلَو ِهْيَلَع ١ راسنا د ازور دل اراك زامل

 دق َناَك وّل ُهْن أ اَمُك ءْمُهاَطْعَأ اَم عجرّتْسَي دس نأ هل ستلو« عَهْيلَع ءنش َث الق :ْتَناَم

 نِم ُهوُنُكَميِل َكِلُذ مُهَل َكَدَب اَمَنِإ ُهَنَأِل َكِلَذَو ؛ٍقاَدَّصلا َعِحَج ْتّقَحَتْس تدك هع ودي

 0/1 .ِنكْمَمْلا ُةَياَع اَذَهَو ءَكِلَذ اوف دَقَو اًَهِحاَكِن

 َقَّرَمَك ّجْوَّر اَهَل َناَك ُهّنأ َناَب َّمُث ْتَجََّرَت ٍةَأَرْما نَع :هللك َلِيْسَو [5ة4ة]
 ؟ٌرهَم اَهَل لَه ءاَمهَنيَي ْمِكاَحْلا

 ِهِذَهَك :ُهَقاَلط اَلَو ُهَتْوَم ال ُرِعْشَتْسَت ْمَلَو ٌةَجَوَرُم اَهَّنَأ ْتَمِلَع اًذِإ :َباَجَأَك

 .اَهَل َرْهَم ال ٌةَعِواطُم ٌةَيناَر

١ 

 اًهَلَق ءِدِساَف حاكيب ٍةَهْبش بش ُءظَو َوُهَف :ُهَقاَلَط ''”[وأ] ُهَتْوَم ُْتَدَقَتْعا اَذِإَو

 قررا ةئاور هما نَعَو ' ىَمَسْفْلا اهل نأ كلامو دمحَأ ِبَمَْذَم ٌرِهاَظَو ِءُرْهَمْلا

 [ 1/1 . ٍلْئمْلا َرْهَم وم اَهَل نأ ٌيِعِفاَشلا ٍلْوَقَك

 ْمَل :اَهأطَي ْمَلَو ِءظَوْلا نِم اَهَسْفَن ُهْتَعَنَمَق ٍةَأَْمْلاِب ُلْجَّرلا الت اَذِإ ]555٠

 ٌيِيِفاَشلاَو ِكِلاَم رالي قم ِهِرْيَغَو دّمْحَأ ماَمإْلا ِبَهْذَم يف اَهْرْهَم َرِقَتْسَي

 . ْمهِتاَمَتاِب اَهْرْهَم ّرِقَتْسَي ْمَل : اَهِيْظَو نم ُهْنُكَمُت ْمَل اَهّنأِب ُتَقَرَتْعا اَذَِو

 .ْمِهِقاَمَتاِب َكِلَذَك ْتَماَد ام َةَمَقَن هْيَلَع اَهَل ُبِجَي اَلَو

 ]0١/8[  .ُهْنِم اَهَسْفَن يِدَتْفَت اَنْ :ةاَوِس ٌةَراَتْحُم هَل ةّضِغبم تناك اّذِإَو وك يدع ىو -

 .ةيرصملا ىواتفلا رصتخمو ىربكلا ىواتفلا نم بيوصتلاو ءفطعلاب لصألا يف )١(



 تأ 1 تت ب يح حم

 يف دمحأ مالك رهاظ وهو ءءطولا هتعنم نإو ةولخلاب رهملا ررقتي 89

 [194/4 كردتسملا] 33

 ٍِقاَمّثاِب َلِطاَب :ُدّيّسلا ِهِزْجُي ْمَل اذ ِهِدِّيَس ِنْذِإ ِرْيَعِب ِدْبَعْلا ٌجُرَرَت 75

 ِكِلاَمَو َةَفيِنَح يِبَأ ٍبَهْذَم يف ّمَص ِدْقَعْلا َدْعَب ُدّيّسلا ُهراَجَأ اَذِإ ْنِكَل .َنيِمِلْسُمْلا
 ٍةَياَوُرلا يِف دّمْحَأَو َيِِفاَّشلا ٍبَمْذَم يف َّحِصَي ْمَلَو هِنْيََياَوُرلا ىدخإ يِف دَّمْحَأَو

 . ىّرْخأْلا

 بألا اخكلأو» : ىَلاَعَت ِهِلْوَقِل ؛ُهَجرَرُي ْنَأ ٍدّيَّسلا ىَلَعَف َحاَكتلا َبّلَظ اَذِإَو
 .[؟ :رونلا] «كوِلْضَف ني ُهَّمَأ ُمهِنْفي ارق أونوكَي نإ كحبانإَو ني نضل

 1] -_ ٠6١7|

 وهو ءافولا رخؤم ناك ءاوس ءاّئيد قادصلا لعج هركي هنإ :ليق ول /558؟ |

 كردتسلا] .ِيك يبنلل اهسفن ةبهاولا ثيدحل ؛اًهجوتم ناكل اًلجؤم ناك وأ لاح

 [ا6/

 نأ الإ ,هركي مل كلذ ىلع رداق وهو رثك اذإ مدقملا قادصلا 65585 ]

 .كلذ وحنو ةاهابملا ىنعم نم ةهاركلا بجوي ام كلذب نرتقي

 الإ هيلإ لصوتي مل اذإ مرحي لب ء«هركيف :كلذ نع اًرجاع ناك نإ امأف

 .ةمرحملا هوجولا نم اهريغ وأ ةلأسمب

 نم هيف امل ؛هلك اذه هركي نأ يغبنيف :هتمذ يف رخؤم وهو رثك نإ امأف

 ١1817/4[ كردتسملا] .ةمذلا لغشل هسفن ضيرعت

 ةبلاطملا قحتست الو ءحص ةلجؤم ةئامو ةمدقم ةئام ىلع اهجوزت ول مهد ]

 [185/4 كردتسملا] .دمحأ مامإلا هيلع صن :"”ةقرف وأ تومب الإ ةلجؤملاب

 لجاع ىلع ةأرما جوزت الجر نأ» حيرش نع نيريس نبا نع ءاج 17

 .قباسلا همالكل فلاخُم اذه )١(

 .(عماجلا) . ةنونيبلا ةقرفلاب اودارأ مهنأ رهظألا :نيدلا يقت خبشلا لاقو :714/8 فاصنإلا يفو (0)



 هنأ مالسإلا خيش لئاسرو قوات بيرقت ا

 .(كل هذخآف ةرسيم ىلع انل :لاقف حيرش ىلإ هتمدقف «ةرسيملا ىلإ لجآو

 ةلاهج نم لقأ هيف ةلاهجلا نأل ؛حيحص طرشلا اذه نأ بهذملا سايقو

 0 اذه ناكو «ةقرفلا

 :/١1877-141[ كردتسملا] . '"'"اًهجوتم ناكل لاجآلا عيمج يف هتحصب ليق ولو

 دقف :مهرد ةئام هعم ىقبت ةنس لك يف اهيطعي نأ ىلع اهجوزت ول 75459 ]

 هجوتتو «ىمسملا ةلاهجل ةدساف ةيمست هذه نأ انباحصأ نم ريثك مالك نم لحؤي

 هاركأ وأ ءمهردب زيفق لك ةربصلا هعاب ول امك ءانلوصأب هبشألا وه لب ءهتحص

 ةدمب هليجأت ةلزنمب حاكنلا ةدمب رهملا ريدقت نألو ءمهردب رهش لك رادلا

 .لجألا ةلاهجو ردقلا ةلاهج نيب قرف ال ذإ ؛حاكتلا

 ذإ ؛اًضيأ حص :اًبوث رهش لك اهل طيخي نأ ىلع اهجوزت ول :اذه ىلعو

 . عفانملاو نايعألا نيب قرف ال

 لطبت دق انهف :هتجوز تماد ام هدبع وأ هراد ةعفنم ىلع اهجوزت نإو

 نأ يغبني انهف :تفلت اذإ كلذ لثم اهل طرش نإف «حاكنلا لاوز لبق "”ةعفنملا

 [1417/4 كردتسملا] .رظن هيفف :طرتشي مل نإو

 هركذ ءحص ةعنص اهمالغ ملعي وأ اهملعي نأ ىلع اهجوزت نإ 555+

 . اًيينجأ وأ اهنبا وأ اهاخأ مّلعملا ناك ولو اًضيأ هزاوج هبشألاو «يضاقلا

 [5:/188 كردتسملا]

 .هلامب جرفلا لحتسي مل اذه نإف ؛هل لحي ال جرفلا نأ :قادصلا

 هلو يبنلا لسرأ دقو ءهجوتم وه معن :(771) تارايتخالا ةيشاح يف هنت نيميثع نبا لاق )١(

 . عنتماف هيلإ لسرأف «ةرسيم ىلإ نيبوث هيلع عيبي نأ ماشلا نم رب هل مدق لجر ىلإ

 . ةدذيع وأ هراد ةعفنم : يأ قفز



 -إ م١6 شل اال, بل لا هش ©" 1 جاتا ٌباَتك

 نيعب اهجوزت ول ام مكح همكح :لاقي نأ يغبني :ةينلا هذه نم بات ولف

 [189/4 كردتسملا] .اهميرحت ملعت ال ةأرملاو ةمرحم

 الو فيعض اذهو :نيدلا يقت خيشلا لاق .درجملا يف يضاقلا فاحجإلا

 [1894/4 كردتسملا] .هل اهكلم مدعل فاحجإلا روصتي

 ولو ءاّمزال حاكنلا نكي مل :اهقدصأ ام ةأرملل لصحي مل نإ 4

 .فلكملا همزتلا وأ عراشلا هب مزلأ ام مزلي امنإو «عيبلاك هلدب تيطعأ

 .حاكنلا خسف ةجوزلل تبث :هضبق لبق فلتو اًئيعم اًئيش اهقدصأ نإف

 ؛اًمزال دقعلا نكي مل :هنالطبب طرتشملا ملعي ملو اًلطاب طرشلا ناك نإو

 19١/4[ كردتسملا] .خسفلا هلف الإو طرشلا نودب يضر نإ لب

 وهو قالطلا عقو مث قادصلاب ةأرملا تعربت عضوم لك يف ليق ول 543؟]
 :- خوسفلا عيمج يف كلذكو هدي يف وه نم ىلع فصنلاب عجري هنأ هنيعب قاب

 5//1١91[ كردتسملا] .ةضواعمب جرخ ول ام فالخب «دعبي مل

 اذإ قادصلا يف بتكي مل نإو قادصلا نم بوسحم مدقتملا دقنلا م7

 مدقتملا طرشلا نأل ؛لوخدلا لبق ةقرفلا دنع هفصنب بلاطيو «هيلع اوئطاوت

 [191/5 كردتسملا] .نراقملاك

 عوجرلا اهل لهف :اهقلط مث اهقادص نم اهجوز ةأرملا تأربأ اذإ 5

 اهكسمي نأ ىلع الإ ةداعلا يف ردصي ال ءاربإلا اذه لثم نوكل ؛اهنكمي ناك اذإ

 ناتياور امه نالوق هيف ؟كلذ وحن وأ اهيلع جوزتي وأ اهقلطي نأ نم اًفوخ وأ

 اهنم ءادتبا نوكي نأ وهو اًقلطم ءاربإلاب تباط دق اهسفن تناك اذإ امأو

 [1917/5 كردتسملا] .بير الب عجرت ال انهف :ضوع الو هنم ببسب ال



 ا مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت عم هر
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 :تنبلا تتامف مهتنب هوجوزي نأ ىلع اوقفت ةتاو اًئيش اًموق ىطعأ نم 5*2

 هبلط امب هل اوفي مل اوناك نإو ءمهاطعأ امم ءيشب مهيلع عجري نأ هل نكي مل

 ١98/5[ كردتسملا] . عوجرلا هلف مهنم

 دعب ةيده )اهل ىدهأ اذإ اميف دمحأ مامإلا نع تبتك دق /5533]

 هبهو ام نأ ىضتقي اذهف ءدسافلا دقعلا لاز اذإ هيلإ كلذ درت اهنإف :دقعلا

 دمحم وبأ هركذ ام فاللخ وهو ءحاكتلا لاز اذإ لطبي هنإف حاكتلا ببسب اهل

 . هريغو

 «ةعيرشلا لوصأل قفاوملا بهذملا لوصأ ىلع راج نسوستملا اذهو

 مكح هل تبي هنإف] اا را ىيش هل يدهأ نم لك نأ وهو

 لوزيو ةقوبشب تقي و «ببسلا كلذ قحتسي قحتسي نم قحتسي ثيحب «ببسلا كلذ

 يدهأ نم لثم ةيدهلا يلوت يف زاج ثيح هلحب لحيو «هتمرحب مرحيو «هلاوزب
 . ضرقلا لدب مكح هيف هل تبثي هنإف :ضرقلل هل

 شيجلا ريمأو مامإلاك هريغ نيبو هئيب ةكرتشم ةيالول هل يدهأ نم كلذكو

 .كارتشالا كلذ مكح ةيدهلا يف تبثي هنإف :تاقدصلا يعاسو

 عجر :هريغ اوجوزف حاكتلاب هودعو دقو «دقعلا لبق ةيدهلا تناك ولو

 ١5848/5[ كردتسملا] . اهب

 [194/4 كردتسملا] . ””رهمكف حاكتلا ببسب ضبق ام /5559]

 ضعبل طاقسإ هنأل ؛زاج لقأب ىمسملا اهقادص نع تحلاص ول /5534]

 .:اهقحل

 .دساف دقعب اهيلع دقع يذلا .هتجوزل جورزلا ىدهأ : يأ 000

 .(995) تارايتخالا نم نيتفوقعملا نيب ام ةهز

 .رهملا نم بسحُيف لوخدلا لبق هتجوزل جوزلا ىدهأ اذإف (9



 هنأل ؛اًبر كلذ ىف نأل ؛لضفلا لطب :كلذ نم رثكأ ىلع هتحلاص ولو

 . اهقح ىلع ةدايز

 .زئاج كلذو دقعلا دعب رهملا ىلع ةدايز هنأل ؛هزاوج :بهذملا سايقو

 بجاو هنأ عم ءرثكأو هنم لقأب لثملا رهم ىلع احلطصي نأ حصي هنأ انححصو

 [199/4 كردتسملا] .دقعلاب

 ؛ىمعأ هنأ ولو :صوصنملاو ءاهب هملع مدع ''”ىوعد لبقت ال 689

 «لصألا ىلع ةداعلا انه انباحصأ مدق دقف .«كلذ هيلع ىفخي ال هنأ ةداعلا نأل

 . ؟©انخيش هلاق ىوقأ "7كانه ةداعلا نإف ؛'"”هقافنإ ىوعد اذكف

 [ا0// كردتسملا]

 نامز ناك نإ نامزلا نإف ؛لثملا رهم يف رصعلا رابتعا نم دب ال ] 547١

 ربتعت دقو «صقن فوخو ءالغ نمز ناك نإو ءروهملا تداز نإو صخر صخر

 .هصقنو رهملا ةدايز يف ةليبقلاو دلبلا ةداع

 اهوبأ ناك نإف ءةءافكلا يف ةريتعملا تافصلا رابتعا اًضيأ يغبنبو

 ةسائر هل تناك وأ ءاهنود ىلإ لوحت مث ءةديج ةعنص اذ وأ ءرقتفا مث '””اًرسوم

 .اذه لثم رابتعا بجيف :كلملاو ةسائرلا كلت هنع تلاز مث كلمو

 سيل دلب ىلإ اوبلقناف ةسائرو مهناطوأ يف رع مهل اهلهأ ناك ول كلذكو
 ٠٠١/5[ كردتسملا] .ةداعلا ىف كلذب فلتخي رهملا نإف ءةسائر الو زع هيف مهل

 ."”يضفللاك يفرعلا دارطإلاو «نراقملاك مدقتملا طرشلا م54 ]

 [ا5/٠٠ كردتسملا]

 .اهعم ميقملا هتجوز ىلع (؟) .هتجوزب الخ نأ دعب جوزلا ىوعد : يأ )00

 .قافنإلا يف :يأ ()
 .لصألا هنأل ؛اهنيميب اهّلوق قافنإلا مدع يف لوقلا نأ بهذملا نم روهشملاو (5)

 .أطخ وهو «عفرلاب (ٌرسوم) :عوبطملا يف (5)
 .47"07) تارايتخالا نم بيوصتلاو «(يضتقملاك) :لصألا يف (5)



 ُهْنَك مالسالا خيش لئاسرو ٌمواتف بيرقت #ربع |

 ةداعلا تناك نإ "'[هنأ] هجوتملاف :"'”رهملا ضبق يف افلتخا نإ /5575]
 قفاوي نم لوق لوقلاف نايعألا وأ نويدلا هذه يف ضبقلا لوصحب ةيراج ةبلاغلا

 .ةداعلاو لصألا ضراعت نئف كلام لوصأو انلوصأ ىلع راج وهو .ةداعلا

 . ””حجري هنأ :رهاظلاو

 ةديقملا لاحلا ةلالد نيبو ةماعلا ةقلطملا لاحلا ةلالد نيب قرفو

 8:/٠١١[ كردتسملا] . ةصوصخملا

 ءاّقادص اهل مسي ملو اهجوزت هنأو نالف ةجوز اهنأ تفرت نم 5575]
 اهيلعو ءقادصلا رادقمب ةنيب اهل نكي مل ولو «لثملا رهمب ةيلاطملا اهلف :تامف

 ٠١١/5[ كردتسملا] .اهقادص ضبقت ملو ير اهنأ نيميلا

 ءدمحأ مامولا نع ةياور وهو «حاكتلا ةدقع هديب يذلا وه بألا كتدكلا

 .ءاملعلا نم ةفئاط هلاقو

 لب .حاكتلا ةدقع هديب نأ حيحص هوفع نأ دمحأ مامإلا مالك يف سيلو

 .ءاش ام اهلام نم ذخأي نأ هل نأل

 دعب وفعلا زاوج يضتقي ءاش ام اهلام نم ذخألاب دمحأ مامإلا ليلعتو

 5١١/4[ كردتسملا] .نويدلا رئاس كلذكو .هلك قادصلا ىلع لوخدلا

 اهل ةبلاطملا اهيلو قحتسي هنأ :ةريغصلا ةجوزلا ةلأسم ىف هبشألا قتل |

 نأل ؛اهسفن نم تنكم اذإ الإ هب بلاطي ال رخآلا فصنلاو ءقادصلا فصنب

 ءازإب رخآلا فصنلاو .ءدقعلاب لصاح وهو «سبحلا ءازإب قحتسم فصنلا

 [١٠؟ 5١١/5 كردتسملا] .اهسفن لذبب الإ هقحتست الف «لوخدلا

 )١( .هلعب وأ لوخدلا لبق )7١( تارايتخالا نم نيتفوقعملا نيب ام )51”7(.

 نم ىلع نيميلاو» :ثيدح مومعلو «ضبقلا مدع لصألا َنأل ِءاَهْلْرَق َلْوَقْلا نأ :بهذملاو (7)
 . لصألا ىلع ةداعلا مدق انه خيشلا نكل ؛«ركنأ

 .هئربث : اًيئالمإ باوصلا (5)



 اَعَّدلا تاك
 ل هده ه1 و

 «لبنح اهلقن دمحأ مامإلا نع ةياور وهو ءةقلطم لكل ةعتملا بجت

 .نآرقلا ةلالد رهاظ وهو

 ةعتم ةقلطم لكل نأ ةّئّسلاو باتكلاب ماصتعالا يف سابعلا وبأ راتخاو

 هلاقو دمحأ مامإلا نع ةياور وهو ءاهل ضرف دقو اهب لخدي مل يتلا الإ

 .رمع

 .ناتوسك اهل بجي ال ثيحب رخآ عاتم نع ةينغم ةيعجرلا هتقفن نوكتو
 7١7/5[ كردتسملا]

 .ةهبشب ةءوطوملل لثملا رهم بجي :مهريغو انباحصأ لاق 7/5539

 وه نوكيف ىمسم ةهبشلا ءطو يف نوكي نأ نكمأ اذإ هنأ يغبنيو

 :اجاولا

 .رهم اهل بجي الأ يغبنيف :طقف هيلع هابتشالا ناك نإف

 رهملا اهل بجي نأ دعبي الف اهجوز هنأ تدقتعا نإف :طقف اهيلع ناك نإو

 7٠١7/4[ كردتسملا] .ىمسملا

 .ةهبشب ةءوطوملل لثملا رهم بجيو :هلوق /5594]
 عضبلا :لاق هنأل ؛رهم اهل بجي ال هنأ :نيدلا يقت خيشلا مالك رهاظو

 ٠١4/4[ كردتسملا] .هكلميف ههبش وأ جوز ىلع موقتي امنإ

 ٠١5/4[ كردتسملا] . ةفينح ىبأ بهذمو

 ءاهريغ داسفإب وأ ءاهداسفإب ؛هرايتخا ريغب هتجوز هنم تجرخ ىتم 2544
 ؛دمحأ مامإلا نع ةياور وهو 0هرهم هلق :هتلعفف اًئيش ىلعفت ال هنيميب وأ

 )١( تارايتخالا نم بيوصتلاو «(اهزهم) :لصألا يف )0745.



 2 مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 51

 .موقتم جوزلا كلم نم عضبلا جورخ نأ حيحصلا ىلع ءانب ؛دوقفملاك

 ٠١5/4[ كردتسملا]

 ريخيف ؛'”[عيبملا] عئابلا فالتإك يهف :اهتهج نم تناك نإ ةقرفلا | 5541١/
 طاقنإ نينو اهل نمسا نايضو لكلا نوعن اهتيناطم وب نويعملا ىلع

 ٠06/4[ كردتسملا] .ىمسملا
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 (ٍِسْرْعْلا ٍةَميِلَو ُباَب)
 . اهي ٌروُمأَم اَهيَلِإ ُةَباَجْلاَو نس َيِهَك : ٍسْرعْلا ُهَميِلَو اَمنأ م45

 . اَهْيَلإ ٌةَباَجِإْلاَو اَهْلْعِف ٌهوُرْكَم ةَعْدِبَف :ِتْوَمْلا ُةَميِلَو امو

 . اًهَكَرَت َءاَش نَمَو اًهَّلَعَف َءاَش نَم ٌةَرَياَج نهَف :ِناَتِحْلا ٌةَميِلَو اّمأَو
 ُهْنَع َةَفيِقَعْلا َّنإَف ؛ِدَلَّوْلا نَع َّنَع دق َنوُكَي ْنَأ اَّلِإ ءوَدالوْلا ُةَميِلَو َكِلَذَكَو هم هج يسأر ؟ى2# عاكسأإ ضم ةلع كم 6 ع ؟5 دكإ يعدو ك5, ةمرخ يينكّصم

 هل م

 ةياور يف دمحأ مالك ىضتقم يف سرعلا ماعطب صتخت ةميلولا كسلا

 ٠١6/5[ كردتسملا] . يذورملا

 بحتست :نيدلا يقت خيشلا لاقو .دقعلاب ةميلولا بحتست 5545 ]

 .لوخدلاب

 .لوخدلا بقع هنأ ىلع لدت هتفصو بنيز ثيدح يف ةميلولا تقوو

 كردتسملا] ٠١6/54[

 خيشلا هراتخخاو ؛ةبحتسم :ليقو ؛ةبجاو اهيلإ ةباجإلا 74448 ]
 5٠6/4[ كردتسملا] . هلاك نيدلا يقت

 .معن :لاق ؟يمذلا ةوعد بيجت :دمحأل ليق :دواد وبأ لاق ه1

 )١( تارايتخالا نم نيتفوقعملا نيب ام )046(.



 هر ةراباب 1 تا ل

 [؟5/4١ كردتسملا] .بوجولا ىلع همالك لمحي دق :نيدلا يقت خيشلا لاق

 .ينغملا يف هلاق ءلوخدلاو لكألا يف نذإ ةميلولا ىلإ ءاعدلا

 مالكو ءفرع وأ نذإ حيرصب الإ لكألا حابي ال :؛ررحملا» يف لاقو

 .هقفاوي رداقلا دبع خيشلا

 ٠١1/4[ كردتسملا] .باحصألا ةماع هيلع امل فلاخم هالاق امو

 :مئاص وهو ةميلولا رضح اذإ هنأ :لاوقألا لدعأ

 . لضفأ لكألاف :لكألا كرتب يعادلا بلق رسكني ناك نإ -

 .لضفأ موصلا مامتإف :هبلق رسكني مل نإو -

 «عنتما اذإ وعدملل ماعطلا لوانت يف حاحلإلا ةوعدلا بحاصل يغبني الو

 .زئاج نيرمألا الك نإف

 نإف ؛عنتمي نأ دسافم هعانتما ىلع بترتي هنأ ىأر اذإ وعدملل يغبني الو

 .زئاج هرطف

 كلذ لعفي نأ يغبني :ةروذحم رومأل اًمزلتسم زئاجلا كرت ناك نإف

 7١5/4[ كردتسملا] .اًبجاو ريصي امبرو ءزئاجلا

 نم ةميلولا سلجم يف ناك اذإ اهبوجو ال ةباجإلا زاوج هبشألا /554]

 ىلعو «مارح وه :رداقلا دبع لوق ىلع ليزملا راكنإلا عم روضحلاو
 .""بجاو وه :دمحم يبأ خيشلاو يضاقلا لوق

 ريغ مولعملا ركنملا دنع رييختلا يف دمحأ مامإلا مالكب سيقألاو

 ةدسفملا لاوزل ؛همالكب هبشأ كرتلا ناك نإو ءاّضيأ امهئنيب رّيخي نأ سوسحملا

 يعادلا نألو ءراكنإلا فيلكت نم هيف امل ؛بجي ال نكل ءراكنإلاو روضحلاب

 .كشملا هةافتعاب هعنرج طقسا

 .بئارغلا نم اذهو ؛ناضقانتم نالوق )١(



 | هدحك يح هناك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت عمم

 وأ .'””[ركنُيو] هيلع ملسي له ةيصعمب سبلتمب رم اذإ :اذه ©"”ريظنو

 ٠١7/54[ كردتسملا] ؟ميلستلا كرتي

 ءروص اهيف ةعيب يف لوخدلا مدع رخآ عضوم يف سابعلا وبأ حجر
 ٠١8/4[ كردتسملا] .ربقلا ىلع دجسملاك اهنأو

 ال تّرلاو» :ىلاعت هلوقل ىراصن وأ دوهيل ديع دوهش مرحي #ةةةذ]
 . انهم هلقن [77 :ناقرفلا] َروُزلا توُدَهَشَي

 هلقن اهيف مهل عيبلا ال ءانخيش هلاق مهلعفك لعفي نأ عنملا ىلع هيبنت هيفو

 .انخيش همرحو ءانهم

 .مهديعل مهتاداهم اهلثم نأو

 .هوحنو رفك ضرأ ىلإ رفسلاو ةراجتلا ةهاركب هريغ مزجو

 كرت وأ مرحم لعفب هومزلي مل اذإ هنم عنمي ال :اًضيأ انخيش لاقو

 .هبسحب ركنملا نم هدهاشي ام ركنيو «بجاو

 .هوحنو اًلاثمت وأ ًةسينك هنولمعي ام عيب مرحيو :لاق

 نم هنأ اًفالخ ملعأ الف :هل زييمتو مهديعل صيصخت هيف ام لكو :لاق

 . هنع يهنم رافكلاب هبشتلاو «هبشتلا

 سيلو «هب اهنوصخي امم ءيشب مهمساوم رضحي نأ ملسمل سيل لب
 هنأل هلعف هنأ ولو حبذلاو لكألا مرحيو «كلذ يف ملسم ةوعد بيجي نأ ملسمل

 7١8/4 -7٠١9[ كردتسملا] .داع نإ رزعيو ءهلهأ حرفيلو هداتعا

 اًركنم اهيف ىأرف ةزانجلا دهش اذإ لجرلا نأ ىلع دمحأ مامإلا صن 557 ]
 ىأرف سرع ةميلو ىلإ يعد اذإ هنأ ىلع ٌصنو ءعجري ال هنأ هتلازإ ىلع ردقي

 .عجري هنأ هتلازإ ىلع ردقي ال اًركنم اهيف

 )١( تارايتخالا نم بيوصتلاو ء(رظنو) :لصألا يف )0757.

 تارايتخالا نم نيتفوقعملا نيب ام قف )/51 07 .



 ل هدو حاكّتلا ٌباَتِك

 كرتي الف «تيملل ةزانجلا يف قحلا نأل :لاقف قرفلا نع انخيش تلأسف

 ىتأ اذإف «تيبلا بحاصل ةميلولا يف قحلاو ءركنملا نم يحلا هلعف امل هقح

 ٠١094/4[ كردتسملا] .ةباجإلا نم هقح طقسأ دقف ركنملاب اهيف

 :لاقو .ههركف ؟رثني زوجلا نع هللا دبع ابأ تلأس :يذورملا لاق /5495]

 باهتنا ينبجعي ال :ئناه نب قاحسإ ةياور يف لاقو .«مهيلع مسقي وأ نوطعي
 .كلذك ركّشلاو هنم لكؤي نأو زوجلا

 .يوق وهو « ميرحتلا يضتقي .ةبهن هذه : دمحأ مامإلا لوقو

 [504/4 كردتسملا] .اًدج دعبتف ةضحملا ةصخرلا امأو

 .ةلادعلا نع جراخ ينغملاو «ةمئألا قافتاب ثيبخ ينغملا بسك

 ت2 2

 (برشلاو لكألا بادآ)

 وهو - هعامتسا نودب مرحملا عب نأ :مهريغو باحصألا ركذ /54ة ]|

 قافتاب :دازو اًضيأ نيدلا يقت ةت خيشلا ركذو «مرحي ال :  عامسلا دصق

 [؟١١/:5 كردتسملا] .نيملسملا

 . انج لجرلا ناك اذإ الإ لكألل ءوضولا بحتسا اًدحأ ملعن مل

 [؟5/١١ كردتسملا]

 قيض نم :ةجاحل الإ لعفي ال :لجرلا عم بناجألا ءاسنلا لكأ 519

 اهمقلي الو «بناجألل اههجو فشكت الف كلذ عمو ,ماعطلا ةلق وأ «ناكملا

 [؟١٠ /4 كردتسملا] .همقلت الو « يبنجألا

 ناك «ميحرلا نمحرلا» داز نإف .هللا مساب :لكألا دنع لوقي مةةةه]

 .بساني ال كلذ نإ :ليق دق هنإف حبذلا فالخب «لمكأ هنإف ؛ اًئسحم



 هن مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت و

 :لوقت نأ كيلع بجاوف تبرش وأ تلكأ اذإو :ىسوم يبأ نبا لاقو

 [؟4/١١ كردتسملا] .كنيميب لوانتتو «هللا مسأب

 مدع ىلع لدي فحصملا ليبقت ةلأسم يف هتك دمحأ مامإلا مالك /5599]
 ليبقت عرشي ال هنأ ركذ هنإف ؛نيدلا يقت خيشلا مالك رهاظ وهو «ليبقتلا

 [؟8/١١ كردتسملا] . عرشلا هانثتسا ام الإ تادامجلا

 .رمتلا يف نارقلا هركيو م٠٠50 |

 هلوانتب ةيراج ةداعلا ام لك نارق :هسايق ىلعو :نيدلا يقت خيشلا لاق

 [١5؟ - 7١١/4 كردتسملا] . اًدارفأ

 هنم جرخي يذلا ناكملا ىلإ رظنلا رثكي الو :يزوجلا نبا لاق /59:1]

 .هرشلا ىلع هنم ليلد هنإف ؛ماعطلا

 لكألا هنمو ءهرشلا ىلع لدي ام لعف يغبني ال هنأ ىلع لدي هنم اذهو

 .تقولا كلذ يف ةداعلا نع هب جرخي يذلا ريثكلا

 لبق هتَمْهَن رسكي ام لكأ يعُد اذإ لكك نيدلا يقت خيشلا ناك اذهلو

 1١١7/4[ كردتسملا] .هباهذ

 .غضملا ديجيو «مقللا رغصي نأ نسي 77

 .لكألا ةلاطإ نم مهأ وه ام كانه نوكي نأ الإ :نيدلا يقت خيشلا لاق

 .ةفغرألا ريغصت بابحتسا نم دمحأ مامإلا هركذ 0000 :اًضيأ لاقو

 [؟1؟/4 كردتسملا]

 «فارسإلا اًضيأ مرحو ءاًضيأ همرحو «مختي ىتح هلكأ ان انخيبش هرك [4.؟]

 .ةروبلا ةزواتجمم نهو

 , (370/8) فاصنإلاو .(50/0) عورف ()

 .مختي ىتح لكألا ميرحتب امزج دقو
 .ٌتاَوَّصلا وهو :يوادرملا لاق



 هواي حاكتلا بانك

 وأ «هركي له :مختي ىتح ناسنإلا لكأ يف سابعلا يبأ مالك فلتخاو

 ةزواجمب هرّسفو فارسإلا ميرحتب رخآ عضوم يف سابعلا وبأ مزجو ؟مرحي
 [؟١؟/4 كردتسملا] , ؟دحلا

 .هنع هزرُخُي مل اذإ هنذإ ريغب هبيرقو هقيدص تيب نم ناسنإلا لكأي 9.5 ]
 [؟7١* 7/5 كردتسملا]

 سيلو «ةحابإلا هجو ىلع ماعطلا بحاص كلم ىلع فيضلا لكأي مة: ]
 7١/4[ كردتسملا] .كيلمتب كلذ

 اهطلخ ىلإ يضفي كلذ نأب تاوقألاب لاستغالا ةهارك ىلع لدتسي (.59.1]
 تسيل حلملاو ءاهب ةساجنلا ةلازإ نع ىهني امك هنع يهنف ساجنألاو ساندألاب

 .ترقلا هب حلصي امنإو اًنوق

 اذه «نجلاو سنإلل مئاهبلاو نييمدآلا توق نع ءاجنتسالا يف ىهنُي «معن

 لامعتسا ىلإ ةجاحلا تعد نإ امأف ءاهب هدي لسغ نإو ةلاخنلاب يجنتسي ال

 كلذ وحنو قيقدلاو نبللاب برجلل ببطتلا وأ ريعشلا قيقدب غبدلا لثم توقلا

 ؛ةجاحلا لجأل سيمشتلاب زقلا دود لتق يف صخر امك هيف صخري نأ يغبنيف

 .ناويحلا ةمرح نم مظعأ توقلا ةمرح نوكي ال ذإ

 عضوب اهتناهإ نم عنملا ىلع يعرشلا لصألا اذهب لدتسيف اذه ىلعو
 .اهقوف مادإلا

 ةمقللا ذخأو ةفحصلاو عباصألا قعلب رمأ لَك يبنلا نأ وهو :رخآ ليلدو

 كلدتلاو .توقلا نم ءيش عيضي "![اليك] كلذ لك اهنع ىذألا ةطامإو ةطقاسلا

 لعف نم وه يذلا ريذبتلا عاونأ نم وهو ءهماقم هريغ مايقل هل ةعاضإ هب
 [؟7/4١ كردتسملا] .ناطيشلا

 )1١( تارايتخا )147(.

 ةيعرشلا بادآلا نم نيتفوقعملا نيب ام (؟) )5١7/7(.



 ُهْك مالسإلا خيش لئاسرو قاواتق بيرقت ل م
 د ب ا ته تحتكحا 8815-

 ٍرْبُحِب اج َةَاَبع ِنْب ٍدْعَس ىَلِإ ءاَج لك يبنلا ْنأ» هيض فص ىينأ نع فقال

 مُكَماَعَط َلَكأَو ,َنوُمِئاَصلا مُكَدْنِع َرَطْفَأ» : هلع يبنلا َلاَق مث ؛ ءلكأت ِتْيَرَو

 . 9ُةَكْياَلَمْلا مُكيَلَع ا ٌراَرْبَألا

 ءاعدلا ٌٍبحَتْساَو ء«ءاعد مالكلا اذه لعج هنأ يضتقي بيغرتلا يف همالكو

 .هماعط لكأ نم لكل هب

 . اًربخ نوكيف هدنع رطفأ اذإ اذه لاقي امنإ رداقلا دبع خيشلا لوق ىلعو

 [؟5/4١ كردتسملا] .رهظألا وهو :نيدلا يقت خيشلا لاق

 ه2

 (ةرشعلا باب)
 سيل ةلْبُقلا نم نيكمتلا نأ يضتقي قيلعتلا يف يضاقلا مالك مكه.ول

 .ةجوزلا ىلع بجاوب

 عاونأ عيمج نم هنيكمت ىلع ربجت لب ؛اًحيحص هارأ امو :سابعلا وبأ لاق

 [؟6/5١١ كردتسملا] .ةحابملا عاتمتسالا

 جوزلا ىلع بجي له :ءاهقفلا فلتخا دقو :ُهنك ميقلا نبا لاق ةه.4]

 ؟هتأرما ةعماجم

 ةدحاو ةرم رمعلا يف اهّوطو هيلع بجي :ةفئاط تلاقو :لاق نأ ىلإ

 .قادصلا كلذب اهل رقتسيل

 ريغصلا عماجلا حيحص يف ينابلألا هحمّحصو «(171770) دمحأو ,(7865) دواد ويبأ هاور )١(

 . هريغو ممم

 نب دعس دنع هيي هللا لوسر رطفأ :لاق ريبزلا نب هللا دبع قيرط نم )/١09/41( هجام نبا هاورو

 . .لاقف ذاعم

 .ها كو هللا لوسر رطفأ هلوق نود حبحص :ينابلألا لاق



 بأ هه* جاتنلا انك

 اهيلع قفني امك «فورعملاب اهأطي نأ هيلع بجي لب :ةثلاث ةفئاط تلاقو

 دقو ءاهدوصقمو ةرشاعملا ةدذمع اذه لب ؛فورعملاب اهرشاعيو اهوسكيو

 .دب الو ةرشاعملا هذه يف لخاد ءطولاف ؛فورعملاب اهرشاعي نأ م هللا رمأ

 .اًوق اهعبشي نأ هيلع امك .«كلذ هنكمأ اذإ أطو اهعبشي نأ هيلعو :اولاق

 [؟5/4١ كردتسملا] .هراتخيو لوقلا اذه حجري ىلاعت هللا همحر انخيش ناكو

 .اهجوزي وأ اهأطي نأ امإف حاكنلا ىلإ هتَمَأ تجاتحا اذإ ] 559١

 [؟4١:/57 كردتسملا]

 ىلإ هتجاحل ةّمألا جوزتي نأ زوجي هنأ دمحأ مامإلا ٌّصن نم جرختي / ها ]|
 [؟1/4١ كردتسملا] .عاتمتسالا ىلإ ال ..«ةمدخلا

 سايقف :2'”اهنضحيل ةريغص يهو ةجوزلا ملستي نأ جوزلا طرش ول /551؟ ]

 ضعب تنئتسا اذإ اهنأ ركب وبأ امهجرخ نيتللا نيتياورلا ىدحإ ىلع بهذملا
 هقحتست ام ىلع ةدايز هيلع تطرتشا وأ دقعلا قلطمب اهيلع ةقحتسملا اهتعفنم

 .طرشلا اذه حصي هنأ دقعلا قلطمب

 نأ فرعلا سيلف :فرعلا ىلإ هدرم ضباقتلا نم دقعلا بجوم ناك اذإو

 بجت الو «عافتنالا نم نكمتلا مدعل كلذ قحتسي الو «ةريغص هيلإ ملست ةأرملا

 ذإ ءاهل ةقفن الف هنكمت مدعل اهندب يف قح هيلع نكي مل اذإ هنإف «ةقفنلا هيلع
 715/4 كردتسملا] . "”عافتنالا عبتت ةقفنلا

 مل جرفلا يف ءطولا جوزلا نم رركت اذإو .ضئاحلا ءطو مرحي م5015 ]|

 .رجزني ملو ربدلا يف اهئطو اذإ انلق امك امهنيب قّرُق رجزني
 .انباحصأ هلاقو ءامهنيب قرف :ربدلا يف ءطولا ىلع ناجوزلا عواطت ولو

 [؟5/54١ كردتسملا] .ضيحلا يف ءطولا ىلع ةعواطملا : هسايق ىلعو
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 )١( تارايتخالا نم بيوصتلاو ء(اهنصحيل) :لصألا يف )5707(.

 تارايتخالا نم بيوصتلاو «(يندبلا قحلا) :لصألا يف (؟) )07"7(.



 ُهْنَأَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 7#

 ءاهجوزل ةجوزلا ةعاط بوجو)
 (اهيدلاو ةعاط نم بجوأ اهجوز ةعاطو

 :ءاسنلا] هلأ ظِفَح امي ِبْيَمَنِإ ٌتاظِفَح تكي ٌتَحِيصلا» :ُهل اوك ه5 ]

 ُهَل ٍنيِكْمَتَو ُهَعَم ِرَفَسَو ٍةَمْدِح نِم :اًقَّلظُم اَهِجْوَرِل اًهِتَعاَط َبوُجُو يِضَتْقَي 4

 يِفَو ءرمخألا بلا ٍتيِدَح يف لكي للا ٍلوُسَو نس َِْلَع ل امك كِل ِرْيََ

 ِنيَدِلاَوْلِل تناك ٍةَعاَط ّلُك َّنِإَف ٍ؛ِنْيَوَبَأْلا ٌةَعاَط ُبجَت امك ِ؛َكِلْذ ِرْيَغَو "دوُجّشلا

 هِذَمَو ماخرألاب تع َبَجَو َكْلَي ٌةَعاَط اَهْيَلَع ِنْيَوَبأْلل َقْبي ْمَلَو 2 ىَلِإ ْتَلَقَتْلا
 لكك 56 رمكز . ٍدوهعْلاب ّتَبَجَو

 اَهِجْوَر ٌةَعاَطَو ءاَمَْوَبَأ نم اهب َكَلمأ اَهُجْوَر ناك ْتَحَوَرَت اَذِإ هأْرَمْلا ةاه |
 |[ .ٌبَجْوَأ

 :ىَلاَعت هلؤق َركَو «وللا باكك يف ٌديَس ُجّْرلا :تباَن نب ُدْيَر نام "ع1
 ١6[. :فسوي] «باَبْلَأ اَذَل اَهَدّيَس ايل

 . ُهَتَميِرك قري نم َدْنِع ْمُكُدَحَأ ْرطْنيلَك ءُّدِر حاكتلا : باََطَحْلا ُنْب ُرَمَع َلاَقَو

 اًرْيَخ ٍءاَسّنلاِب اوُصْوَتْسا» :َلاَق ُهّنَأ لي َيِبَّنلا نع "و رئت يزيزلا يِفَو

 0 َ - 0000 ص 8 دنع 3
 0 نأ اَهَل َسِيَلَف هيلا نيفرلا هش د اَهِجْوَر َدْنع ء ٌةَأَرَمْلاَف

 ٍةَميَأْلا ٍقاَمَتاب اَهْيَوَبَأ ُرْيَغ وأ اَهُّمَأ وأ ام ا ىنذإب اّلِإ

 يون بجي ام هيي عم رشآ ناك ىلإ لب ١ ْنَأ ُلُجَوْلا َداَرأ اَذِإَو

 َنوُد اَهَجْوَر ٌعيطت ْنَأ اًْيَلَعَك :َكِلَذ يف ِهِيَعاَط نَع اَموُيَأ اَهاَهَنَو اًَهيِف هللا ٍدوُدُح

 اَذَه لْثِم ٍةَعاَط نَع اَماَيَهْنَي ْنَأ امهّل َسْيَل ءِناَمِلاَظ اَمُه نْيَرَبأْلا َّنِإَف ؛اهْيَوَبأ

 .(هاَهِحْوَرِل َدجْسَت َدُجْسَت نأ َةأْرَمْلا ُتْرَمَأل ٍدَحَأَل َدُجْسَي ْنَأ اد َدَحَأ اًرهآ ُتْنُك وُل» :لك َنبّنلا لوق وهو قل

 .هريغو )١1١69( يذمرتلا هاور

 .(1861) هجام نباو 5 ةنياحتسز يذمرتلا هاور (؟)



 ل اكد بات
 2 فال

 هترجاضم أ عهّْنِم عاليخالا ني هي اَمُرُمأَت اف اهم عيت نأ اَهَل َسْيَل َسِيلَو 0

 ءاَهَقْلَطُيِل ُهَبَلظَت اَمِب ٍقاَدَّصلاَو ِةَوْسْكْلاَو ِةَقَقَنلا 2 هَبِلاَطُت ْنَأ 0 اَهَقْلطُي
 . ايف هلل اقيم ناك اًدإ هِقاللَع يف اَهْيَوَبأ نِم ادِحاَو َعيِطْت ْنأ

04] 

 ه5

 (اَهرْبُد يِف ٍةَأْرَمْلا ءطَو مكح)

 1 لوم وهو قشلاَو ٍباَتكْلا ب ٌماَرَح :اَهِرْبُد يف ِةَأْرَمْلا ْءَظَو 59#
 0 9 0 و مرو 5

 اَق ُهنَأ هلي َىبَّنلا نع َتَبَن دَقَو «ىَرْغُصلا ُةّيِطوْللا َرُه لب ٍ؛ِفّلَحْلاَو ٍفَلَّسلا

 م . "0«َنِعِراَبْدَأ يف ءاَسّتلا اوُنأت ال َّقَحْلا نم يِبْحَتْسَي ال هللا ّنإ»

 يِف ٌةَضِراَت ًةَساَجّنلا َّنأ َعَم ءِضْئاَحْلا ناين مرح ُهَناَحْبُس هلل م
 [ 8/71 ؟ُةقَلَعُمْلا ٌةَساَجََنلا هنف ُنوُكَت يِذَلا م عِضْوَمْلاِ َتْيَكَف ءاَهِجْرَف

 ه2

 (يبصلا ىلإ رظنلا مكح)
 : ماَسْقَأ هن 0 3 ٌرظَنلا 5 2

 ِنَسَحْلا ِهْيبا ىَلِإ عرَوْلا لجولا ف اع ا ل ات: 18

 ةحصيبا نم لجّرلا َنوُكَي نأ الإ ُهَوْهَه هب ُنِرتفَي ال اذهل ةوئَسَحْلا وَمأَو ِةَتَسْحْلا اهَتئاَ

 مَرَح

 ر ةَوُهَسْلا 4 هب ُتَنَرَتُقا ىَتَمَو «ِساّنلا ٍرَجْفأ

 مَمُأْلاَكَو ُةَباَحَّصلا َناَك امك «نادرملا 1 هلك ليمت ال نم دقت اذه ىَّلَعَو
 00 ا ساو نع كونو 5 0 2ك 2 500 30 0 ا

 ِهْجَوْلا اَذَه نم ُقْرَمُي ال ِءاَلْؤَم نِم َدِحاَوْلا َّنِإَف ءَةَّسِحاَمْلا ِِذَه َنوُقِرْعَي ال َنيِذّلا

 يف ينابلألا هحححصو ,51808(2) دمحأو ))١18(: يمرادلاو :.(9١؟4) هجام نبا هاور )١(



 هنا مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ه9 ١

 ؛ِةَوْهَّشلا نِم ٌءْىَش ِبْلَقِب ٌرظُحَي ال «ّيِبَتْجَأ ٌيِبَصَو ِهِراَج ِنْباَو ِهنْبا ىلإ وِرََن َنْيب
 ٍدْهَع ىَلَع ُهاَمإْلا تناك دَقَو ءَكِلَذ ٍلْبَق نِم ٍبْلَقْلا ْميِلَس َوْهَو ءَكِلَذ ُدَتْعَي ْمَل ُهَنأِل

 ٍةَماَلَس َّعَم َلاَجْرلا َنْمِدْحَيَو َسوُؤّرلا ِتاَفِشْكْنُم ٍتاَقَرَظلا يفن َنيِشْمَي ٍةَباَحَّصلا

 م ِتاّيكْرّتلا َءاَمِإْلا َكْرْثي ْنَأ ُلُجَرلا َداَرَأ وّلَف ءِبوُلُقْلا
- 

 ِباَب نِم اَذَم َناَك َنيِشْمَي ُءاَمإْلا َكِئَلو
 مك

 َناَك امك تاق َْوَْلاَو داَبْلا هِذَ لْثِم يف
-ٍ 

 2و
 ٍِع

 ا
 م

 .داسفلا
0-0 

 يتلا ِةقْزَأْلاَو ةتكمألا يِف اوُجرْحَي ْنَأ ُحّلْصَي ال ءَُناَسِحْلا نادرملا َكَِّذَكَو

 ءجوبملا نِم ُنَسَحْلا ُدَرْمَأْلا ُنَكَمُي الق ءِةَجاَحْلا ٍرْدَقب اّلِإ مهب ُهَْبفْلا اًهيِف فاَحُي

 وْحَنَو ٍلاَجّرلا َنْيَب ٍهِصْقَر نِم اَلَو ءِبِناَجَأْلا َنْيَب ماّمَحْلا يِف ِسوُلُجْلا نِم اََو

 .َكِلَذَك هْيَلِإ ُرظَنلاَو ساّنلِل ٌدنْنِف هبف امم َكِلَذ

 :يِن ِءاَمَلْعْلا َنْيَب ٌعاّرْتلا َمَقَو منَ

 ٍفْوَح ّعَم ْنِكَل ؛ ا ُرظَنلا َوُهَو :ِرظَنلا نِم ِثِاَنلا مْسِقْلا

 رو ل ا وشما دهخا ِبَمْذَم يِف ِناَهْجَو هيِفَك اًِناَرَوُ

 دّق لَب ُكَّسلاب ُمّرْحَي الَق ِ؛اَهِناَرَوَت ُمَدَع لضألا َّنأِل ٍ؛ُروُجَي :يناّنلاو
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 َرظَنلا ْنَأ دّمْحَأَو َيِعِفاَّشلا ٍبَهْذَم يِف َحِجاّرلا َّنَأ اَمُك ءُحِجاَرلا َوُه ُلّرَأْلاَو

 ُهّنَأِل ْنكَل ؛ةَيِفَتُْم ٌةَوْهَّشلا تناك نِإَو وجي ال ٍةَجاَح ٍرْيَغ نم ة ةّيبنْجَأْلا وجو 0

 .ةئئفْلا ُةْنِظَم ُهَنَأِل ؛ةّييتخألاب ُةَوْلَحْلا َمُرَح اَذَهِلَو ؛اَهَاَرَوَت
 ص
 يف وم و

 .زوجي ال | قي ايم نك ُك نأ : 6

 ٍةَجاَحِل َناَك اَذإ اّلِإ اًمّرَحُم ِةَنْثِفْلا ىَلِإ يِضْفُي دّك يذلا ُرَِّنلا ناك اَذَهِلَو

 مَدَع َعَم ِةَجاَحْلِل ُرطَّنلا ُحاَبْي ُهّنِإ اَنِرْيَغَ بطلا ٍبِطاَخْلا ٍرَظَن لْثِم ؛ٍةَحِجاَر

 .ةَوُهْسْلا

 .ُروَجَي الق ِةَئْبِفْلا ّلَحَم ىَّلِإ ٍةَجاَح رْيَغِل ُرظَّنلا امو



 - هلال يب سبب ا سلا ا امس تحلل 8 جاتا ُباَتك

 َبذك ٍةَوْهَسِل ٌرظْنَأ ال ين :َلاَقَو ُهَماَدَأَو وِوْحَتَو ٍدَرْمَأْلا ىَلِإ َرظَّنلا َرََّك نَمَو
 هَ

 اَمِل الإ | ٌرْظّنلا نُكَي ْمَل رظّنلا ىَلِإ ُهَعَم ُجاَتْحَي عاد ُهَل نكي ْمَ اد ُهنِإَك «َكِلَذ يف

 . َكِلَّز ِةَّذَللا نم ِبْلَقْلا يِف ٌلُصْحَي

 .ُهَرَصَب َفَرَص اذ ٌوْفَع َوُهَ ةأَْفْلا ٌرلَن اًمأَو
 ؛اًهنَلإ رظنلا نع ىهنُي يملا ةزوطلا نع رضتلا ضع ّنِإ هْلاَكُب اَنَهْلَو

 :ِرْدَقْلا ٍةَيِلَج َدِئاَوَف تالت َكِلَذ ُتِروُي ِنَسَحْلا ِدَرْمأْلاَو ٍةأْرَمْلاَك

 َّنِإَف .هلل ُهَكَرَت اًمِم ُبّيَظَأَو ىلخأ َيِه يلا هُهّتَذَلَو ٍناَميإْلا ٌةَراَلَح :اَمُدَحَأ
 روم جس

 م ل

 ىَلاَعَت َلاَق ٍةَساَرِفْلاَو ٍبْلَقْلا ُروُن َوُهَك :ِرَصَبْلا ٌضَع يف ُةيِناَنلا ُةدِئاَقْلا اّمَأَو

 ٍرَوّصلاب ُقلَعتلاَق سدا 40 تي قت عض ةنعج : طوُل مْوَ

 ُهنوُنُج لب ِبْلَقْلا خو ةزيمبلا ىتعو لقا هات بجو
 روم هلأ :َلاَمَق ِرَصَبْلا ٌضَع ِتاَيآ َبيِقَع ٍروُثلا َةَيآ ُهَئاَحْبس هللا َرَكَذَو

 .["ه :رونلا] ؟ضْراْلاو توسل

 ةَريِصَمْلا َناطْلُس ُهَل هللا ُلَعَجَيُف ُهُتَعاَبَسَو ُهَئاَبَتَو ٍبْلَقْلا ُمُّك :ُهكِلاَنلا ٌةدئاَقلا

 . ةَجحْلا ٍناطْلُس َعَم

 ُهللا ُهَّلَعَج اَم اَهَيَئاَهَمَو اًِفْعَضَو سف لذ نم هاه عيتمْلا يف ُدَجوُي اذهل

 [455- 417/16] .ُاَضَع نَمِل َهّلَّذلاَو ُهَعاَطَأ نَمِل َةَرِعْلا لع هللا َّنِإَف ءُهاَصَع نَمِل

 عام ٌماَرَح :َكِلَذ ٍوْحَنَو ٍهيَحَفاَصُمَك دّرمألا سم ُدَُذَلَكلا 55

 يِذَّلا لَب ؛ةّيبَتْجَأْلا ٍةَأْرَمْلاَو ِِراَحَم ِتاَوَّذ ٌسَمِب هللا ع امك ةيملتفلا

 َّنَأ اَمَك يدل ةأرَمْلاِ ِذَذَلَتلا نم 00 َكِلّذ َّنَأ ِءاَمَلُعْلا ُرَثْكَأ ِهْيَلَع

 ةييجأْلاب ىنزلا ٍَوُقُع نم ٌمَظَْأ ٌيِطوُللا ةَبوُقع ّنأ ىَلَع َروُهْمُجْلا
 ٍمِراَحَمْلا ِتاَوُذ ِهْْجَو ىلإ ٍرظَئلاَك ٍةَوْهَمِل ِدّرئألا هنو ىلإ رظْنْلاَو

 ِذَدَلُملا َةَرْهَش وأ ِءظَوْلا ٌةَوْهَش ٌةَوُهَّشلا تناك ٌءاَوَس ةَوْهَّشلاِب ةّيَِنَجَأْلا ٍةأَوَمْلاَو

 َنَع
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 ىَلِإ رظَئلاب ذلكَ اَمُك اَهْيَِإ ِرظّنلا ُدَذَلَي ِهتاَو ِهِيْحَأَو ِهّمَأ ىَلِ َرطَن وّلُك ,2"”ٍر قتلا
 ىَِإ رتل َكِلَدكم ٌماَرَح اَذَه َّنأ ٍدَحأ لكِ اًموُنَْم ناك :ةّييتجألا َِأَْمْلا جَ
 .ِةمِئَأْلا تاتا ِدرمأْلا وجو

5 

 ِهوُجُو ىَلِإ َرظَّنلا َّنإ : ِهِلْوَقك ٌةَداَبِع ِدَرْمأْلا هْحَو ىَلِإ َرلَنلا َّنإ : ِلِئاَقْلا ُلْوَقَو
 اًَذَه َلَعَج نم َّنأ ُموُلْعَمَو !ةَداَبِي :لُجَّرلا مِراَحَم ِووُجو ىَلإ رنا وأ ءاستلا

 لْئِم َلَعَج نَم لب ةَداَبِع َيشِحاَوَمْلا 1 ل ٍةَلِزْنَمِب ناك ًةَداَبع َمّرَحُمْلا ٌرظْنلا

 .لِيث اَلِإَو َباَت ْنِإَك ءٌباَتتسُي ْنأ ُبِحَي ٌدتْزُم رياك ُهَنِإَف "”ةكاَبِع َركَتلا اذ
]115”-  */11[ 

 رفك هلحتسا نمو «نادرملاو ءاسنلا ىلإ ةوهشب رظنلا مرحي م5

 ١4١/4[ كردتسملا] . اًعامجإ

 ١5١/5[ كردتسملا] .هللا امهمحر يعفاشلاو دمحأ

 يف بذك :ةوهشب رظنأ ال :لاقو هوحنو درمألا ىلإ رظنلا ررك نم :5؟؟]

 ١51١7/5[ كردتسملا] .ليقع نبا هلاقو ءهاوعد

 تناك ءاوس «بير الب اًمارح ناك ةوهش هعم ناك ىتم مسق لك /50؟4]

 .ىلوأو رظنلاك سمللاو ءءطولا ةوهشل رظن وأ ءرظنب عتمت ةوهش

 [5١؟/5 كردتسملا]

 اَلَو ءروُمَأْلا نم ريثك يف ةّييتألا ِةَأْرَمْلا ِةَلِرْيَمِب ُحبِلَمْلا ُدَرْمأْلا ئبَصلا مةه؟ه]

 .ٍةَوِْإْلاَو بلاك ؛هْيَلَع ُنَمؤُي نَم الإ ُهّلْبَمُي ال لب ِوَذَللا ِدْجَو ىَلَع ُهليِْقت ُروُجَي

 ءسكعلا وأ ءهمراحم تاوذ ضعب ىلإ  بابشلا ًةصاخو  مهضعب رظنيف ءاّريثك ثدحي اذهو )١(

 هلاب يف رطخي الو «هتئيهو ههجو لامجل ناسحتساو باجعإ رظن درمألا ىلإ لجرلا رظني وأ
 .بابلا اذه يف هريغو خيشلا دّدش كلذلف ءاهيلإ رجي دق رظنلا اذه نكل ءةشحافلا

 هللا انذاعأ :نيعللا سيلبإ نييزت نم اذهو !هلل ةبحم دادزيف هللا تاقولخم يف ركفتي هنأ همعزب (؟)
 . هلم



 ا 0 ا ا 5658----

 َدْنِع ُمُرْحَي لَب ؛ِساّنلا ِقاَمَّناب ِهْجَوْلا اَذَه ىَلَع ِهْيَلِإ ٌرظّنلا ُروُجَي اَلَو
 لثم ؛ةَبيِر الب ةَجاَصِل ِهْيَل ُرَظْنُي اَمَّنِإَو ءَكِلَذ ٍفْوَح َدْنِع ِهْيَِإ ٌرظّنلا ْمِهِروُهْمُج
 [/40/00] .ِةَجاَحْلِل ِةَأْرَمْلا ىلإ ٌرَظْنُي اَمَك ءَكِلَّذ وُحَنَو ِهْيَلَع ِةَداَهَّشلاَو ِهيَلَماَعُم

 ه2

 (ِتاَحْورلا َنْيَب مْسَقْلا ُباَي
 ٍنَئّسلا» يِفَو َنيِمِلْسُمْلا ٍقاَمّئاِب ِنْيَمَجْوَّرلا َنْيَب ُلْدَعْلا ِهْيَلَع ُبِحَي مة

 ىَلِإ َلاَمَق ٍناَأَرْما ُهَل تناك نَم» :َلاَق هلي َيِبَنلا نع َةَرْيَرُه يبأ نَع اَةَعَبْرَأْلا
 . "0«ّلئاَم ِهْبَقِش ُدَحأَو ٍةَماَيِقْلا َمْوَي ءاَج ىَرْخُألا َنوُد اَمُهاَدْحإ

 َتاَب اناث وأ ِنْيَتَلَْل وأ َةَلْيَل اَهَدْنِع َتاَب اذِإَف ءِمْسَمْلا يِف َلِدْعَي ْنَأ ِهْيَلَعَ

 لَو ءَكِلَد ٍرْدَقِب ىرخألا َدْنع . . مْسَقْلا يِف اَمُهاَدْحِإ 2
 هيِفَو «ويف ِهْيَلَع جرح ال اَذَهَف :ٌرككأ اَمْوطَيَو َرتكأ اَهْبِحُي ناك ْنِإ ْنِكَل

 :ءاسنلا «ثصَح وو لسنلا ني اوِدَنك نأ ارئيليكتت نآد» :ىَلاَعَ هلا لَوْ
 َناَك :ْتَلاَق َةَسْئاَع نع هقَعَبْرَأْلا ِنَئّسلا» يِفَو ءعاَمِجْلاَو ٌبُحْلا يِف :ْيأ 65

 كِلْمَت اًميِ ينْْدَت اَلَف ُكِلمَأ اَميِف يِمْسَق اذَه» :ُلوُقَك ُلِدْعَيَو ُمِسْقَي كي هللا ُلوُسَ
 .َبْلَقْلا : يِنْعَي ؛ "كين اَلَو

 هَنإَف «هلك َيِبئلاِ ًءاَدِتْقا اًضِيأ ُةّنُسلا َوُهَق َةَوْسْكْلاَو ِةَمَمَتلا يِف ُلْدَعْلا اّمأَو

 يف ِساَّنلا عُراَنَت َْعَم ءِةَمْسِقْلا يف ُلِدَْي َناَك امك ِةَمََنلا يف ِهِجاَوْرَأ َنْيَب ُلِدْعَي َناَك

 ١ ؟هَل اًيَحَتْسُم وأ ؟وْيَلَع اًبِجاَو ناك لع :مْسَقْلا

 ُهُبوُجْوَو ؟ٌبَحَتْسُم وأ ؟ٌبِجاَو َوُه لَه :ِةَقَمَتلا يِف ٍلْدَعْلا يِف اوُعَراَتَتَو

 .ِةَنَسلاَو ٍباَتْلاب ُهَبْشَأَو ىَوْقأ

 )١( دواد وبأ هاور )7١5(: هجام نباو )١959(., دمحأو :(5787) يمرادلاو )495(,

 .دواد يبأ حيحص يف ينابلألا هحّبصو

 .دواد يبأ فيعض يف ينابلألا هقُعِضو )7١75(: دواد وبأ هاور (؟)



 هناك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 5-2-1

 0 رو يا 82 ضو هاج فر رك هام )ا يرحم 7 7 هرود و

 ُهَلَق اَمُهاَدْحِإ َقّلَطُي ْنَأ َداَرَأ ْنِإَف َةَجْوَز ْتَماَد اَم هب ٌروُمْأَم ُلْدَعْلا اَذَهَو
 َيِهَو مْسَك الب ُهَدْنِع َميِقُت ْنَأ ىَلَع اًهَقاَلَط ٌديِرُي يِتَلاَو َوُه حلطضا ْنِإَف ءَكِلَد 1010-2 م - 5 00 مال وي 0 م 20-0 7 0 2-0

 اًماَرعِإ زأ انتم اَهِلَمَب ام َتَفاَح دارت نإ :ىَلاَعَت َلاَق اَمُك راَج َكِلَّزب ٌةَيِضاَر
 4 5 ع نع سم اج 2 تمرر ضررا ل 434

 يِفَو ١١8[« :ءاسنلا] «ُريَح حْلصلاَو اًحْلَص اَمُهتيِب اَحِلَصِي نأ آَميِتَلَع َحاَنج الف

 ٍلُجَولا َدْنِع ُنوُكَت ٍةَْرَمْلا يِف ُهَيآلا هذه ْتَلْزْنَأ :ْتَلاَق َةَمِئاَع نَع «حيِحّصلا»
 1 2 فة و ة؟ ل 5 2ك 2 ناو 2
 نِم ْلِج يِف َتْنَأَو ينْكِسْمَأَو ينْفْلَطُت ال :ُلوُقَتَ اَهَقاَلط ٌديِريِف اَهَتْبْحُص ٌلوطَتَف

 اما . ”ةيآلا ِهِذَه ْتّلَرَنَك ءيِمْوَي

 اَهّقَح ٍدَكْوَأ نم َوُهَو ءِفوُرْعَمْلاِ ُهَتَجْوَز أطَي ْنَأ لُجَّرلا ىَّلَع ُبِجَي

 ٍرْذَّقِب :َليِقَو ةَرُم ٍرْهْشَأ ِةَعَبْرَأ لك يِف ٌّبِجاَو ُهَنِإ :َليِق :ُبِحاَوْلا ُهْظَوْلاَو
 .نيَلوَقْلا حَصَأ اَذَهَو .ِهِتَرْدُقَو اَهِتِجاَح ٍرَدَقب اَهُمِعظُي اَمُك ؛ِهِتَرْدُقَو اًهِتَجاَح

 [؟ 7/1/1

 نم اهقح نع اًضوع ةجوزلا ذخأت نأ زوجي ال :انباحصأ لاق /59؟4]

 .ءطولا اذكو .تيبملا

 هك 1

 رئاس نع ضوعلا ذخأ زاوج يدنع بهذملا سايقو :سابعلا وبأ لاق

 اهنم هقح نع ضوعلا ذخأي نأ جوزلل زاج اذإ هنأل ؛هريغو مسقلا نم اهقوقح

 :ةيتذز ةعشم ادهن كك نأل هني اهقح نع نعوفلا كات نأ اهل زاج

 ضوعلا ةأرملا لذبت نأ زوجي هنأ :عضوم ريغ يف دمحأ مامإلا ٌّصن دقو

 ٠ . اهديب اهرمأ ريصيل

 نم عون وهو ءاهسبيح جوزلا قحتسي امك جوزلا سبح قحتست اهنألو

 .هنع ضوعلا ذخأ زوجيف قرلا

 ة رتل ملسمو ة يلا يراخبلا هاور )١(



 ما ٍحاَكتلا ُباَتِك

 [4:/117 كردتسملا] .فذقلا دحو ةعفشلا نع حلصلا ةلأسملا هذه هبشت دقو

 ؛ءطولا ردقتي ال امك ءبجاولا 2"ءادتبالا مسق ردقتي ال نأ هجوتي 4

 اذإ هنأ يضتقي ال عبرأب جوزتلا زاوج :لاقي دق هنإف .ةجاحلا بسحب نوكي لب

 .عامتجالا لاح اهل ام دارفنالا لاح اهل نوكي ةدحاوب جوزت

 1 نمت يقتل هناا يللا تي حبك نم لكتيوا اذه ناصر

 [؟١ا!//5 كردتسملا] .ةقفنلا ضرف ول امك "5 "”تيعون

 .عبرأ نم ةليل هتأرما دنع تيبملا لجرلا ىلع بجي :انباحصأ لوق #0”. ]
 يف :ةيناثلاو ءلزنملا يف ةعماجملا :امهدحأ :نيئيش نمضتي تيبملا اذهف

 : لَو هلوق عم [*4 : ءاسنلا] © عجاَمَصَمْل اَضمْلا يف َنُهوُرُجْع و :ىلاعت هلوقو عجضملا

 ليلدو ءعجضملا يف تيبملا بوجو ىلع ليلد ”عجضملا يف الإ رجهت الو»

 :لونملا رجوي ال هنآ نلغ

 ُهَمِزَل ةَأَرْما ُهَل تّناَك اد ُهنأ :ُهاَنْعَمَو ءءاَدِتْبالا ْمْسَق ُبِحَي :(0* 07 //)ينغملا يف لاق )١(
 ّنُهْنِم ٍةَدِحاَو ٌلُكِلَق ٌءاَسِن ُهَل َناَك نِإَو ءٌرْذُع نكي ْمَل اَم ءِلاَيَل عّبْرأ ّلُك نِم َهَلْيَل اَهَدْنِع ُتيَِمْل

 نه ودج
 كي

 . عّبزأ لك نِم هَلْ

 .ٍروَت وُبَأَو «يِرْوْنلا َلاَق ِهبَو
 .ها.هْيَلَع ْبِحَي ْمَلَك ّقَحِل َمْسَقْلا َّنأِل ؛ِلاَحب ِءاَدِيْبالا مق ُبِجَي ال :يِعفاَشلا َلاَقَو

 تْيََر ام «َنِيِوْؤُمْلا َريمأ اي :ثلاقك دارا تعاَجت ءٍباطَحْلا ِنْب َرَمُع َدْنِع اَسِلاَج َناَك هنأ وهو (1)
 ءاَهَل َرَمْفَتْساَك .اًمِئاَص ُهَراَهَن ُّلظَيَو اَمِئاَق ُهَلْيَك تيك هن هاَر ؛ يجدر ني َلَضْفَ الْجَر

 تيَدعَأ اّلَم َنيِنِمْؤُمْلا َريِمأ اي :ٌبْعَك َلاَقَك «ٌةَعِجاَر ْتَماَقَو ُةَأْرَمْلا ٌتّيْحَتْساَو .اَهْيَلَع ىَنْنأَو

 وَداَبِعْلا يِف ِِذَه ُهَلاَح تناك اَذإ ُهوُكْشَت تءاَج اَهّنِإ َلاَقَك ؟َكاّذ اَمَو :َلاَقَك ؟اًهِجْوَر ىَلَع ةَأْرَمْلا
 نم تْمِهَق كن ءاَمُهَنْيَب ضق ٍضْقأ :ٍبْعَكَل َلاَمَ عاج ءاَهِحْوَر ىلإ ُرَمُع َتَعَبُم ؟اَهَل ٌّرَمتَي ىتم

 ُهَل يِضْمأَن :ٌنُهُتعباَر يِح ءوَوْسِي تالت اَهْيَلع هَ َرْما اَهّنَأَك ىَرأ يّنِإَف :َلاَق .ْمَهْفأ ْمَل اَم اَمِهِرْمَأ

 ّيَلِإ ٌبَجعأب ُلّوأْلا كْيأَر ام ام ِهللاَو :رَمُع َلاَقَك .هَلْيلَو ٌمْوَي اَهَلَو ءٌنهيِف ُدَبعَت دبع َنهِلاََلَو ماي ناكني
 :تنأ يِضاَقْلا معَ :ٌرَمُع َلاَقَف «ةَياوِر يِفَو ٍةَرضبْلا لأ ىَلَع ِضاَق َتْنآَ بهذا ءرِخآلا نم

 .ها . اًعاَمْجِإ تناَكَك ءْرَكَنَت ْمّلَق ثرقتلا هيك ه ِهِذَهَو :(707/7) ينغملا يف لاق

 .(985) تارايتخالا نم بيوصتلاو «(يعاري) :لصألا يف (

 . حيححص نسح :ينابلألا لاقو .«تيبلا يف الإ رجهت الو» :ظفلب «(57١5؟) دواد وبأ هاور (:)



 ُهْنَأك مالسإلا خيش لئاسرو قواتق بيرقت ب
 التل

 تيبملا بوجو ىلع لدي :ليللا موقيو راهنلا موصي يذلا يف دمحأ ٌصنو

 ليلد :عجضملا يف اهرجه تزشن اذإ زوشنلا يف هوركذ ام اذكو .عجضملا يف

 [718 - 7١17/4 كردتسملا] .كلذ نودب هلعفي ال هنأ ىلع

 ا 0 ع را : ق
 «لاح لكب خسفلل '"ضتقم ءطولا كرتب ةجوزلل ررضلا لوصح /:ه؟1]

 ©0[هنرذق وأ هزجع عم ناك ءاوسو] ءدصق ريغب وأ جوزلا نم دصقب ناك ءاوس

 . ””ىلوأو ةقفنلاك

 رذعت نمم امهوحنو سويحملاو ريسألا ةأرما يف لوقلاف :اذه ىلعو

 هلاق امك عامجإلاب دوقفملا ةأرما يف لوقلاك ؛هتقرف تبلط اذإ هب هتأرما عافتنا

 [؟18/4 كردتسملا] .ىسدقملا دمحم وبأ

 زجي مل اذإ ءامذجلاو ءاصربلاك ةبيعملا ءهطو بجيو :انباحصأ لاق مه؟؟ ]|

 .مذجألاو صربألا نيكمت اهيلع بجي كلذكو «خسنفلا

 هيلعو اهيلع :لاقي نأ نكمملا نم ذإ ؛رظن هيفو ءكلذ بوجو سايقلاو

 . اهل ةقفن الف هنكمت مل اذإ نككل ءررض كلذ يف

 ؛هئطو مدع انه خسفلل تبثملا نوكيو .خسفلا اهلف اهب عتمتسي مل اذإو

 [؟18/5١ كردتسملا] .هبوجو ىلإ دوعي اذهف

 .هّيلو نومأملا نوئجملا ىلع قفني [5ه5؟ ]|

 يذلاف ؛ةناضحلا كلمي هنأل ؛هندب ىلع ةيالولا كلمي نم هنأ :هبشألاو

 [715/4 كردتسملا] .يصولا مث بألا هبيدأتو هميلعت كلمي

 )١( تارايتخالا نم بيوصتلاو ءأطخ وهو ؛(يضتقم) :لصألا يف )0786.

 )17١/89(. فاصنإلا نم بيوصتلاو «(هزجعو هتردق عم ولو) :(705) تارايتخالاو لصألا يف (؟)

 ءاليإلا يف هرذعتب خسفلل :ةرابعلا هذه ةلمجلا ةياهن دعب (700) تارايتخالاو لصألا يف (*)

 .اًعامجإ
 يف يوادرملا اهركذي مل كلذلو .اهانعم يل رهظي ملو ءانه اًبسانم اعضوم اهل ىرأ الو

 )١9/1/9(. فاصنإلا



 3 أ حاَكّتلا ٌباَتِك
 | دي ا ب حج

 .اهمسق تقو هيتجوز ىدحإ قلط نإ مثأيو :انباحصأ لاق 5654 |
 .كلذ هل ناك اهتبون ءيجم لبق اهقلط اذإ هنأ :يضتقي مهليلعتو

 ةجوز تماد ام بجي امنإ مسقلا نأل ؛اًملطم قالطلا هل نأ :هجوتيو

 .نيد وه لاقي ىتح هتقو يضم لبق ةمذلا يف رقتسم ءيش وه سيلو «ةقفنلاك

 .ءاضقلا هيلع بجو :اهل يتلا ةليللا تجرخ ىتح اهل مسقي مل ول :معن

 . اًيصاع ناك هلبق اهقلط ولف

 ةليل "”[اهيلع اهتّوف ناك] ءاتشلا يلايل نم ةليل نع اهيضقي نأ دارأ ولو

 .نينامزلا نيب ام توافت لجأل عانتمالا اهل ناك :فيصلا يلايل نم

 5١9/5[ كردتسملا]

 جرخت مل اهاهن اذإف «هلزنم نم جورخلا نم ةجوزلا عنم جوزلل #ةه؟ه ]

 .هتزانج دوهش وأ اهل مرُحم ضيرم ةدايعل

 لمعك عنمي ملو نذأي مل اذإ كلذل جرخت نأ اهل لهف : قالطإلا دنع امأف

 [؟11/4 كردتسملا] . سابعلا وبأ هيف ددرت ؟مايصلاك نذإب الإ لعفت ال وأ «ةعانصلا

 جورخلاب ةيمذلل نذإلا نع ىهنُي هنأ ىلع لدي دمحأ مامإلا مالك /5855]

 .كلذب رومأم هنإف ءدجسملا ىلإ ةملسملل نذإلا فالخب «ةعيبلاو ةسينكلا ىلإ

 ىلإ جورخلا نم اهعنم هلف ةيمذ هتجوز تناك نإ :«ينغملا» يف لاق اذكو
 . ةسينكلا

 .دجسملا ىلإ جورخلا نم اهعنم هل :يضاقلا لاقف :ةملسم تناك نإو

 [؟؟١٠/: كردتسملا] .اهعنم نم هعنمي ثيدحلا رهاظو

 . يضقيو مثأي :انباحصأ لاق :ةعرق ريغب نهادحإب رفاس ول #5059 ]|

 [5؟4/١ كردتسملا] .ةيكلاملاو ةيفنحلا لوق وهو «يضقي ال هنأ :ىوقألاو

 )١( تارايتخالا نم نيتفوقعملا نيب ام )865”7(.



 ُهْنك مالسالا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ا
 س25565650509909055555555155؟8+1ةآآئك كك 9ظكلك1 1

 .مسقلا يف هئاسن نيب يّوسي نأ هيلع مةهعدز]

 ةقفنلا) اًضيأ امهيف ةيوستلا هيلع بجي :نيدلا يقت خيشلا لاقو

 ١7١[ /4 كردتسملا] .(ةوسكلاو

 نم اَهَّمْصِتَو ءاَهَّقَح نم اَهَمْضِن َةَيِتاَثلا ىَفَو اذإ ُهّنَأ :يِضاَقْلا َرَكَذ /5ه؟9]

 ٌلُكِل َلَصَح ام ِءاَزِإب ٍةَلْيَل ُفضِن كلذ ٍةَلَباَقُم يف ٍةَديِدَجْلِل ُتْبْنَيَف :ىّرخألا ٌّىَح
 ُتيِبَي اَل هلك َنيّدلا ُيِقَت ُحْبَّشلا َراَمْحاَو :(عوُرُفْلا» يف لاق .اَهْيَتَ

 5٠١/4 - 59١ كردتسملا] .ٌجَرَح هَنَأِل ؛ةَلِماَك َدَلْيل لب اًَفْضِن
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 (ءاربإلا)
 «ةريبك تناك ولو "”ركبلا ءطو زاوج نيدلا يقت خيشلا راتخا مه ]

 .أربتسا هنأ وأ اهأطي مل هنأ قداص هربخأ "”اذإ «ةسيآلاو

 .ةأرما وأ لفط نم اهكلم نإ ءاربتسالا همزلي ال :هنعو

 [ه8/0 كردتسملا] . ”7نيدلا يقت خيشلا دعاوق ىضتقم وهو :تلق

 نم َجْوّرلا تَرْبأَو اَناَلَن اَهُجْوَر اَهَقّلَط ِةأَرْما نع :للقك َلَِْسَو
 ٍضْرَمِب َجْوّرلا تّبَلاَط ُلْمَحْلا َناَب اّمَلَف ءٍِلْمَحْلاِب اَهِمْلِع َلْبَك ِةيِجْوَرلا ٍقوُمُح
 ؟ال م َكِلد اَهَل وجي لَه ءِلمحْلا

 َناَكَو ءءاَرْبِإْلا يِف ٍلْمَحْلا ُهَقَقَت ْلُخْدَت ْمَل َرِكُذ اَمَك ٌرْمألا َناَك اَذإ :َباَجَأَ
 ه سم 20 9 0 سار ضرع 3

 .لمحلا ةقفن َبلطت نأ اَهل
 ص

 َكِلَذ يِف ْلُْدَي ْمَل :ظَقَم ِةّيِجْوَّرلا ٍِقوُقُح نِم ُهْنأَرْبَأَو ٍلْمَحْلاِب ْتَمِلَع وّلَو

32 

 ذ نم ٍةَدِحاَو

 .ةيبسملا )١(
 .تيثملا باوصلاو (اذإو) فطع لصألا يف (؟)

 .(15/9) فاصنإلا (5)



 م

 51101 1 ل ا تت

 يَلْوَق ْرّهْظَأ يِف لْمَحْلل َةَبِجاَو َيِهَو حاكنلا ٍلاَوَّز َدْعَب ٌبِجَت اَهْنَأِ لإ ل ُهَقَعَت

 ْ 1 . عاضرلا ِةَرْجَأَك ؛ِءاَمَلُعْلا

 ٍةَقَمَت سْنِج نِم ُنوُكَتَف ءِلْمَحْلا لجأ نِم ٍةَجْوَّرلِل َيِه را يِفَو

 ْ ْ ْ . ٍتاَجْوَّرلا

 . عاَضَرلا ِةَرْجأَك براقآلا ٍةَقَقَت ٍسْنِج نِم اَهّنأ 0

 حاكتلا َدْعَب ٌةلاطُم امين ىّقبَت هل هنأ ىَضَتْقُمِب ُاَرْبِإْلا نكي نأ الإ

 6 قلل ىَقْبَي ال ُتْيَحِب َةَراَبُمْلا اَمُهُدوُصْفَمَو َكِيََك ُرمأْلا ناك 7 اّدَبَأ
 مول 1/011 .لْمَحْلا ِةَمَمَت نم ُءاَرْبإْلا هيف ُلْخْدَي اَذَهَف :وْجَوِب ٌةَبلاطُم

 000 همهم

 (؟هركُملا ءاربإ حصي له)
 هاج وبلا ويا ىَلاَعَت هللا ُهَمِحَر - َلِئْسَو 2594؟]

 ْتَعَذ ّمُك ةَقْلَط اَهَقَّلَطَو هنري يقرأ : اًهريآ ايل لاو «اهيَرشَو مَع اهلك

 ؟َُقلَطلا ٍةَجْرَّزلا ىَلَع ُعَقَت لَهَف ءاهيبأ نم اْوَح الإ هربت ْمَل اَْنأ
 ْعَقَي ْمَلَو ءُءاَرْبِإْلا ٌعِصَي ْمَل َْح ِرْيَعِب َةَمَرْكُم ُهْنَأَرْبَأ تاك ْنِإ :َباَجأَ

 َكَِّذ نأ بألا ىأَر دَقَو بألا ٍرِْجِح َتْحَن تناك نِإَو ءوب ُنَّلَعُمْلا ٌقاَلَطلا

 ُلْوَكَو ِكِلاَم ٍبَمْذَم يف اَمُك ٍءاَمَلُعْلا يَلْوَ ٍدَحَأ يِف ٌرِئاَج َكِلَذ َنإَف اَهَل ٌةَحَلْصَم
 [مهم 81 دم عْدَم يف
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 .ءاملعلل رخآلا لوقلا يف : يأ )00(

 ةيرصملا ىواتفلا رصتخمو :(7557/9) ىربكلا ىواتفلا نم تبثملاو ؛(ةرَخآلل) : لصألا يف )00

 . باوصلا وهو 165((2)





 عومجج تاعوضوملا سرهف
 أ 60ا/

 ما م

 تاعوضوملا سرهف

 ةحفصلا عوضوملا

 ةهءا ديد ابوس دوا اس جما نابت لس نك ُداَهِجْلا ثاتك

 ققر ماسم وا سيح اكوا دداتسما» (؟اًئيع وأ ةيافك بجي ىتمو داهجلا عاونأ)

 00000000 0 00000بب (لاملاو سفنلاب سانلا ةناعإو .داهجلا ٌبوجو)

 ا زا (؟هريغ كرت وأ هكرت يف هيدلاو عيطي له)

 0 ا (عفدلا داهج)

 71 ا وف ام م ب ادام طا (داهجلا رومأ يف هيأرب ربتعي نم)

 81 سمسا وفم اعجب وق سس سارا م (ةئامعبس ماع ةيسايسلا ةلاحلا)

 كل مكمل جسما كم قطو طا لا سس نجوما (ةمذلا لهأب ناعتسي ال)

 ا ا ا 0 06 (مهلاتق نم ضرغلاو لتاقي نم فانصأ)

 0 0 (؟نجلل ةباحصلا لتاق له»

 ا ] ]| ]| ] ] 1 ]| ]ز]|]|]|]1]15151]1]1|]1]1]|]1]1|1]1] (قاقرتسالا)

 هم (اهفراصمو ةيناطلسلا لاومألا»)

 5 (اهتمسقو مئانغلا)

 0 ا ا (هفرصمو ءيفلا)

 ا ا علا عا الا ا (ةندهلاو نامألا باب)

 د ل با ا ا ا د (ةيزجلا ذخأ)

 ال اس ا الا مسمن ا ب قباسمملا (نيملسملا نئادم يف سئانكلا ءانب)

 ان ١ ةايييياستم دبمستساساب# و (نّيعُمْلا نعل مكحو ءِديِعَوْلاو ٍدْعَوْلا صوُصُت طورش)

 1“ طا ا وب ا (ةباش [ام] وأ ايمْذ وأ اًرفاك ناك اذإو سطاعلا تيمشت

 0000 0 0 0 9-1-0001 (مهاضرم ةدايعو مهتيزعتو مهتئنهتو رافكلا ىلع مالسلا)



 هاو مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ب

 هتكتتخحخ-- كت تسإ ١1م وح

 ةحفصلا عوضوملا

 0 (دهاشملاو روبقلا روزي نمل الو ءجاح اي :مهسئانك رئازل لاقي ال)

 0 (ةّيصربقلا ةلاسرلا)

 1 ما طل ا مم .. عيبلا باتك

 80 سمس بام (لغِف وأ ٍلْوَق نِم اَمِدوُصْقَم ىَلَع َّلَد اَم ُّلُكِب ّحِصت ُدوُقُعْلا)

 1 اسك بوح ظل (عيبلا يف طورشلا باب)

 (ةمزاللا ريغو ةلطابلا عويبلا)

 .... (ةهوركملاو ةمرحملا عويبلا)

 ا (يشوُشْغَمْلا عْيَب مكح)

 .... (ررغلا عيب)

 5008 ا دب كلا ضرقلاو او بلو فلا نيب عْمججْلا نع يهنلا)

 1 ا الا (ةنامألا

 ا 1 1 1 1 ]1]1ذ] 151151 111 0 0 ل

 ٠7١ ....... («قتْغَأ نَمِل ُءاَلَوْلا اَمنِإَف ءاَلَوْلا مُهَل يِطِرَتْشاَو اَهيِعاَتْبا» :ثيدح ىنعمو حرش)

 ١ا/ا#“ 2... (ةمألا هله صئاصخ نم ناميألا ةرافك نأ نايبو ءدوقعلاب ءافولا بوجو)

 11 ا شا علا تل ا ا طل وك تر ا (فرَصلاَو نزلا باب)

 انك يي ساااوعسلا وحس تام ..... (قروتلا 00 رسعملا راظنإ بوجو)

 0 اا0ااا 0 0 0000000 ينجب يري زي رش هاكر ىتم)

 ا (ةَجَتْفَّسلا مكح)

 (ةتسلا فانصألا يف ابرلا ةلع)

 1 وجل دلو وسلا نبا ا سسس يعدل نسج ب دسم (؟نيّدلاب نيّدلا عيب مكح)

 188 ينس لح (راقشلاو لوصألا عيب ُباَب)
 وك نا ام .... (ِروُشُقْلا ٍتاَوْذ ِقُدْسُفْلاَو ِقّدْنبْلاَو ِز زْوُللاَو و ِزْوَجْلا 5 -



 ل

 ةحفصلا عوضوملا

 0 0 0 000-بب (ملسلا نيد عيب مكح)

 0 0 002-بببد (ٍضْرَمْلا ُباَب)

 ااا 0 0 0 00002 (ِنْهّرلا ٌباَب)

 81 وا 516 .... (ناَمَّضلا ُباَب)

 ٍلاَجّرلِل ٍلاَجّرلا ءاَنِغ ب مكحو للة ةكيتجألا ءا ءاَنِع نم اًميِرْحَت م ٌعَلْبأ ُمْلُظلا)
 ا سا 85 ... (؟حا َرْفَأْلا يف ٌفّدلاب :لاعتإت ٍرِئاَرَحْلاو

 5 ل ل ل ل ... كرا ُباَي)

 ىتمو ؟ُداَهِيْجاِلا اهيِف ٌعوُسَي تالماعم يف لماعتلا نم سانلا عنم مكاحلل له)
 1 ب ا ل (فالخلل اًعفار مكاحلا مكح نوكي

 559 ل ما مقا ما هاا (؟رخآ اَدّقَع َدْفَع عِتَبْلا َعَم َعَم طِرْشَي ْنأ زوجي له)

 ا (ةيراضملا)

 ضير د 2 12 ... (ًةَعَراَرُمْلاو ٍةاَقاَسُمْلا ُباَب)

 9 لص ىَّنَح ُبِصاَقْلا ِهيِف َلِمَع اَذِإ بوُضْعَمْلا ِاَمْلا 0 «علطتإلا عاونأ)

 فقل 50 ا

 ا م ا ا جراج ُباَب)
 1 ل م (ةراجإلا طورش)

 "44 5 ...... (؟ماجحلا بسك مكح)

 1 . «6,ليلات 5 ميلقتو ٠ «نآرقلا ةوالتو د تقلا ٍةَماَمإْلا ىَلَع ةرجألا ذخأ مكح)

 ااا 1 1 1 (؟هنع ىَّلَصُي ْنَأب ةيصوتلا مكح)

 00000000 0000000 «نيفرطلا نم الإ َةَرِئاَج وأ ةمزال نوكت ال ةراجإلا)



 ١ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت دوو 0101
 ةكلح 2
 ةحفصلا عوضوملا

 00000 00000000 00000117بببد- اًوَجْلا عضَو ةلأسم يف حجارلا)

 مال ل ا (قبسلا باب)

 10000000 د (جنرطشلاو درنلاب بعللا مكح) مالسإلا يف بعللا ماكحأ

 ضرما (ابرلا نم مظعأ هنأ نايبو ةَرَماَقُمْلا ٍدّرَجُمِل رِسْيَمْلا مّرحُي مل)

 00 0 (ماّمَحلاِب بعللا مكح)

 0 ا ا ا ا ا (ةَيِراَعْلا ٌباَي)

 0 ل (ٍبْضَْلا ُباَب)

 سا كم (مْلظلا عْفَرَو ِلْذَعْلا يف اَدهَتْجُم ناك اذإ اهب لمعلاو بئارضلا مكح)

 ا مشا ل م ام اشملا ماعلا م ووسسساوبب (ةكرتشملا ملاظملا)

 8 يا م ل ا (؟هْيََع هب َّعجْرَي له اًبِجاَو ِهِرْيَغ نَع ىّدَأ نَم)

 و م سل ا (؟هِيذإ ِرْيَغب ُهَريِظَن وأ ُهّذُحَأَي لَهق وع درع ةلوب رج رل ةاكداتإ)

 نار 00 ا و 50 نيَّدلا بحاص دنع هلو ينو اذإ نويدملا مكح)

 0 000 0 0 (عرازملا ىلإ ةلخادلا مئاهبلا عفد مكح)

 61 و شا ما سما للا ال ما اولا ا (ٌراَبج ُلْجَرلا)

 010102 اا ا (ِةَعْفّشلا ُباَب)

 هوو ل ا ا ا (ِةَعيِدَوْلا ُباَي)

 0 م (؟اهبحاص ِنْذِإ اي ٍةَعيِدَوْلا نم ضاَرِيفالا مكح)

 0 ا (؟ِهِلاَم َنوُد ْتَبَهَد َةَعِيِدَوْلا نأ َعَدوُمْلا ىَعَّذا اذإ مكحلا ام)

 ااا 0000010 ا (ِتاَوَمْلا ٍءاَيْحِإ ٌباَي)

 0 (ةلاعجلا باب)

 كن (ةعقللا تاير
 نسف (طيقللا باب)

 111 ز ز ]  ] ] ] ز]ز]ز]ز]ز]ز]ز]ز] ]ز ]1]1]ز]ز] 1 (؟ركتحُمْلا نم ءارشلا مكح)

 04 (؟ريعستلا مكح)

 0 (؟ساَكَمْلا نم ءارشلا مكح)



 ل تاعوضوملا سرهف

 ةحفصلا عوضوملا

 يفي 000 (؟مهماعط لكأو مهتلماعُم مكحو ؟مارحلاب طلتخُمْلا لالحلا لاملا مكح)

 ُةَكْرَت ٌبِجوُت ٍةَماَرَك نِم ِلاَمْلا ا ام ىلإ مهرظن يف ِساَّنلا ضعب ظَّلغ)
 1 1 ما ع اة جوا : رثأ هج نِم هيف ام 5 00 0 نود

 ا جل (رطضملاو لا 0 ةعلسلا زعم 0 0

 0 ا ااا يبل يف ٍطوُرّشلا ُباَب)

 هيف ٌتَْبْنَي الو حصي حاكنلاو ءراّيِخلا هيف ُتْيْنَيو ٍةَمِص اَلَو ِةَيْؤر الب ّحِصَي عيبلا)

 ل ب سس ويشمل (هضبق هب لصحي امو ءهضبق لبق عيبملا يف فرصتلا يف لصف)

 1 ا (اهانعمو ءايميكلا مكح)

 اوفس لاسر رطبا هوو روسو رام (عيبلا دعب هبيع رهظ ام مكح)

 اا 01د (؟ِناَمّراَلَتُم ناَمَّضلاَو ُفّرَصَتلا له)

 دوُقُعْلا يف ذ َءاَقَّوْلا بجي ىتمو ءامهنيب قرفلاو ءبصغو دِساَف ٍدِقَعِي ضوُبْفَمْلا)

 ؟هقفقأ توم (؟لثملا وأ ةميقلا :ٍدِساَفْلا دقعلا يف بجي اذامو ؟ةَدِئاَجمْلا

 000000 (هضبق نم نكمتي مل هنكلو اًدوجوم ناك وأ ءاّبئاغ ناك اذإ عيبملا مكح)

 1000000 0 دد (هانعمو لْثِهْلا ٍضَرِع ةفرعم ةّيمهأ)

 51 ا ويس لماما طاطا بوب لاوطاكل (؟ِةَحاَبُم ٍةَّهِج ىَلَع ٍِفْقَوْلا مكح)

 47 ...... (عراّشلا ٍظاَمْلآَك ٌصوُصُن ٍفِقاَوْلا طوُرش َّنِإ :ِءاَهَمْلا ضعب لوق ةحصو ىنعم)

 1 (يعرشلا رظانلا رمأ نود فقولا يف فرصتلا مكح)

 قي 5-5 0 رشلا رظانلاب قلعتت ماكحأ)

 1.2 0 ةلقشلا لع لسنا تب َبيِتْرَت ٍفِقاَوْلا ظْرَش يِضَنْقَي له)

 4717 ............. (؟هعفاتم تلطعت اذإ مكحلا امو ؟رخآل ناكم نم فقولا لقن زوجي له)

 1 (؟ةَدِحاَو ٍةَهَج ىَلَع ناك اذإ فقَولا ٌةمسق زوجي له)



 مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت

 عوضوملا

 0 ل ... (فقولا يف ضئافلا مكح)

 00 (؟ِهنْيَذ يف ُفْقَوْلا ٌعاَبُي لَهَف «نيد هيلعو تام نم مكح)

 ..... (هتافو لبق كلذ نع عاف هتوم دعب فقوب ىصو نم مكح)

 0 (ِةَّهِجْلا َكْلِي ٍريظَن يف فرضي : ُهْنَع َيِنْعْنْساَو ٍفْقَوْلا عيد نم َلَضَف اذ))

 0 ... (؟ٍفَْوْلا ٍلاَدْبِإ مكح)

 0 ا ا (؟ةلوبقم ٍقاَفْحِتْساِلاِ 0 يف ُةَداَهَّشلا له)

 ا اوسخ سا جادا واماممللا لم وسل حسم يِطَعْلاَو ِةَبِهْلا ُباَب)

 ... (؟هّيَهْلا مأ ةَقَدّصلا :ُلَضْفأ اَمُهُيأ)

 2121217110 ا -.(؟ضْيقلا لق م مَرْلَ ٌدوقعلا لهو ؟ِلوُهْجَمْلا ِةَب ةبه مكح)

 200 (؟ءيش كلذ نم ىنثتسُي لهو «ةيطعلا يف ءانبألا نيب لدعلا بوجو)

 000 ا (؟ةيطعب هئانبأ دحأ ٌصخ نميف مكحلا ام)

 111111101101 1 ؤ ]1 1000 (؟ةثرولل لقتنت ةبهلا له)

 12111110101ز1ة]ؤ]| ]0 (؟ةبهلا يف عوجرلا زوجي ىتم)

 000 (؟هَيَهْلا ْذَه لكأي نأ اًضَوَع يدْهْمْلِل يدنا 0 ّيِدْهَأ نَمِل لمد
 ةيِدَه ُهَل ىَدْهَأ نم مكحو ءزوُجَي ال ام هَمَم َلعفِل رئأ ّيِ ةّيِرَه ىَدْهأ نَم مكح)
 ا (ةعافشلا يف ةيدهلا مكحو «َبِجاَوْلا ُهَقَح تح 2 0 مَع ُهَمْلظ تكي

 ”0 (توملا ضرم يف ةبهلا مكح)

 .. (يقْنِعْلا نم لَضْفَأ ٍجاَمْحُمْلا مِحّرلا يِذ ُةَلِص)
 000101 1 ]| ز]ز]ز]ز]] ]  ز ز ز 0 تانك

 . (؟ةكرتلا نوكت نملف «نايبلا لبق تامو .قلاط امكادحإ :هيتجوزل لاق نم مكح)

 12001 1 (ثيراوملا يف ةلئسأ)

 ا ا ل (ضورفلا باحصأل ةبصنألا ديدحت نم مكجحلا ظابتتسا)

 (قبسألا مهيأ لهججو اوتام نم ثيروت مكح)

1 
 ناو

 ل

6 

6 

6 

5 

 مو/

209 

2 

2655 

 اا

 ةفرإ

 ع

4 

18 

2 

 موو



 تاعوضوملا سرهف

 عوضوملا

 3 9 (قْنِعْلا ُباَب)

 ...... (حاكيب وأ ىنزب َدَمَأْلا َىطَو نم ىلع بت رتي اذامو .ةكولمملا حاكن طورش)

 111111111011111 (؟هيلع ىلصُي لهو «هسقن لتق ىتح مداخلا ملظ نم بنذ)

 ..... ( ؟بسسنلا نم يلو دوجو عم ةأرملا ىلع يلولا وه مكاحلا نوكي نأ 0 له)

 000 (؟نيلدع انوكي نأ طرتشي لهو ؟ةمثألا نم ناّدِهاشلا نوكي نأ طرتشي له)

 ..... (؟رافكلا هئانبأ ىلع ةيالو ملسملل له)

 200 (؟ةبوطخملا ةأرملا ِنْذِإ ىَلَع داَهْشِإْلا مكح)

 -0 00 (؟كلذب ةيضار نكت مل اذإ ٍءفك ريغب هتيلوُم جوزي نأ يلولل له)

 (ةشحافلا وأ قشعلاب ىلتبملا جالع)

 0 (ةشملا طخ تيرصتلا مك

 .... (هيخأ ةيطخخ ىلع لجرلا ةبطخخ مكح)

 (ءاسنلا ةروس يف ةيآ لوأ ريسفت)

 .... (ةملسم ةأرما حاكن لوبق يف يمذلا ليكوت مكح)

 .... (هضرم يف جوزت يذلا ضيرملا مكح)
 50101101110000 (حاكتلا ىَلَع ِةَعِلاَبْلا رْكبْلا هيتبال بألا ٌراَبْجإ)

 .... (؟اهنذإ نود ركبلا جيوزت معلل وأ خألل زوجي له)

 57 ... (اهتذإ نودب بيثلا جيوزت مكح)

 هر م روس ووو ممل يق نطوط تا راش نو ظبط 0 نذإ ريغب جوزت نم مكح)

 2و وله نم اَمَكَح اوُتَمِبأَظ :ىلاعت هلوق يف مكحلاب دارملا)

 ... (حاكتتلا يَدِجاَش يف ُةطَرَتْشُمْلا ةَلاَدَعْلا)

 .... (؟كلذ نامتك ا زوجي له هوركمب اهتراكب تلاز نم)

 نمر

 210 لا

 اا 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 2 0 0



 هند مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 35غ آذآ
2 22222222 

 ةحفصلا عوضوملا

 5 (؟اهناذكسا بجي لهو ءعولبلا َنوُد يتلا ةّريِفصلا جيوزت مكح)

 اس ل (ءاَلَوْلاَو ِبَسْنلا يف ْمِهيبأل ٌعَبَت مُهَو ءٌقّرلاَو ِةيَرُحْلا يف ْمِهمَأِل بت داَلْرأْل)
 5 وقل ع (؟هّدري نأ يلولل قحي لهف ماو نم 00 قزر ناك اذإ)

 01 مم اوال (؟اًيضفار هَتيَلَوُم َحكْني نأ لج لجرلل زوجي له)

 000 (حاكتلا يف تامرحملا باب)

 و  ا (دمأ ىلإ تامرحملا)

 ع ا ل تم (اًرْهِصَو ابَسَن حاكْنلا يف ِتاَمَّرَحُمْلا يف ٌةَدِعاَف)

 هوم و دف وس (؟ِرْهَمْلا فَ طرش وأ ا | َجّوَرَت نَم مكح)

 ه١4 ....(؟ٌماَرَح َوُهَو اًماَرَح َسْيَل هنأ َدَقَتْغا وأ ءاحاكي ُهُدِقَتْعَي اَمِي َةَأَرْما َِطَو نَم مكح)

 ه47 .............. (؟ميرحتلا لوزي ىتمو يرسل وأ حاكنلا يِف نيتخألا َنِي ع نب عمتي ال

 ا (اَهّمُأ وأ اَهيبأ ٍةّمَع وأ ءاَهْمَأ وأ اَهِبَأ ِةَلاَحَو ِةَْرَمْلا َنْيَب عْمَجْلا مكح)

 00 (هيبأ ءطو دعب ةّمألا نبالا ءهطو مكح)

 هل ا ا (اَهِيَذِع يِف ُتَححِكُن نم مكح)

 0 ل (؟ِطْرَّلاب قّلَعُمْلا رْذّتلاب ءافولا مكح)

 12100 (وجْوَأ ِةئاَلَث نم ليحتل حاكي نم ٌرْي ٍةعْْمْلا حاككي)

 ه0 لاا يه (؟ليلحتلا حاكن مكح)
000000 

 هل (ةنالغإ : حاكتلا ٍرْئاَعَش ني)

 0 ااا 0 (؟حاكنلا ىلع داهشإلا مكحو ؟رسلا حاكن مكح)

 0 ا 00100 ببباااا (؟لماحلا حاكن مكح)

 ةهقأل “الاه قيلت امك)

 هما لا لا ص ٌتكصحْلاو» ريسفت)

 664 مس ا اس يس تيس (؟اَّّرلا نم ةتئبا نم لجرلا جاوز مكح)
2 

 0 111 (نِعالمْلل حاب ال ٍةَئَعاَلُمْلا ُتْنِب)

 00 ]1 ]1 111 حاكن مكح)



 مح تاعوضوملا سرهف
 نإ ضف 77 77 كة 251555332-55-5
 عوضوملا

 ةحفصلا

 ها سسوس يوب داب بوبا (؟حاكتلا لطبُي دسافلا طرشلا له)
 51 (؟اَهْيَلَع جّرَرَتي الأ حاكتلا د َدْنِع ةأرملا طرتشت نأ حصي له)

 لكو قلاط يهف اهجوزتي ةأرما لك نأ دقعلا يف هيلع طِرُشو جوزت نم مكح)

 نا (؟ىرستو جوزت هنإ مث ؛هيلع قتعت اهب ىرستي ةيراج

 نا 000000000 (؟مكاح ىلإ رقتفي هيف فلتخملا خسفلا له)

 0 و ل و ا هوا ةر (حاككتلا يف بوُيْعْلا ُباَب)

 2 م (؟حاكتلا هب خسفُي بيع ةمئادلا ةضاحتسالا له)

 04 ااا لا ل عم (؟حاكتلا خسف اًبيث تنابف اًركب جوزت نمل له)

 000 0 0 0000111 (؟كرشلا لهأ حكانم مكحو ؟ةّيِاِهاَجْلا يف حاكنلا مكح)

 1010001011 ] ]ز]ز]ز]ز] ]| | ]| 1 (؟ةيباتكلا حاكن مكح)

 هاي (؟تايسوجملاو ِتاّيِباَتكْلا ِءاَمإْلا ءظَو مكح)

 هال تاو ةلساسل يسع بسيستاسلة وال علا (باتك لهأ اوسيل سوجملا)

 ةكاؤن بوبس الا ا اوس ل اتاك باَب)

 ااا ] ] ]1]ذ]ذ]1] ا ب لكألا بادآ)

 ةة (ةرشعلا باب)

 0450 (اهيدلاو ةعاط نم بجوأ اهجوز ةعاطو ءاهجوزل ةجوزلا ةعاط بوجو)

 0 اا 0 ن8 3 يف ِةَأْرَمْلا ءظَو مكح)

 6987 ا ا ا 00 ىلإ 3 8

 ا تاعوضوملا سرهف


