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 عصب تاقفتلا باتك

 (ةجوزلا ةقفن)
 هنذإ مدع يلولا ىعدا مث ةدم اهاسكو ةجوزلا ىلع جوزلا قفنأ ول /595؟]

 «يعرشلا ميلستلا اهملست دق جوزلا ناك اذإ هلوق عمسي مل هرجح تحت اهنأو

 .سانلا نم ذاذش هيف فلاخو «ءاملعلا ةمثأ كلذ ىلع ّصن دقو

 .يفرع نذإ ةوسكلاو ةقفنلا ىلإ اهتجاح عم هدنع اهل يلولا رارقإو

 [5 /ه كردتسملا]

 يف يذلا رذنلا موص :ةجوزلا ةقفنل ةطقسملا روصلا نم انباحصأ ركذ 5955 ]

 . "'هنذإ يف كلذ نكي مل اذإ هتقو قيض لبق ناضمر ءاضقو «ةرافكلل موصلاو «ةمذلا

 «نيعتملاك وهف ءروفلا ىلع اندنع ةرافكلاو هللا ءاضق :سابعلا وبأ لاق

 .تقولا لوأ يف ةالصلا هبشي ءاضقلا موصو

 لثم اذه نإف ءطقف راهنلا ةقفن طقست نأ موصلا روص عيمج يف يغبني مث

 ةراجإلا يف ليق امك اذه يف لاقي نأ نكمي ال هنإف ءاّموي ءيجتو اًموي زشنت نأ

 ءطقسي ال ةقفنلا نم ىضم ام ذإ ؟عيمجلا طقسي ةعفنملا ضعب ميلست عنم نأ

 5١ -5١[ /ه كردتسملا] . تقحتسا لبقتسملا يف تعاطأ ؤلو

 اهماقم اهيف طرتشيو ءاهتدع يف اهنع ىفوتملل بجت نكسلاو ةقفنلا / هذه |

 .اهل حلصأ ناك اذإ ''؟[اهيلع] حانج الف تجرخ نإف ءجوزلا تيب يف

 . خيشلا هيلع دريسو ءرظن هيف لوق اذهو )غ0(

 .(517) تارايتخالا نم نيتفوقعملا نيب ام (؟)



 هك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت مي

 وهو .«لمحللو لمحلا لجأ نم ةقفنلا اهل بجت لماحلا نئابلا ةقلطملاو

 51١7/6[ كردتسملا] .ىعفاشلاو دمحأ بهذم ىف نيلوقلا دحأو كلام بهذم

 دلب ىلإ هب تبهذف ءدلولا ''”تبصغف دلو اهلو ةأرملا تجوزت اذإو

 11١/0[ كردتسملا] .دلولا ةقفنب بألا بلاطت نأ اهل سيلف :رخآ

 عم اهلوق لوقلاف :اهل ةقفنلا ميلست وأ اهزوشن يف افلتخا نإ مدع ]

 .فرعلا هل دهشي نم لوق لوقلا نأ ةقفنلا يف نيدلا يقت خيشلا راتخاو ءاهنيمي

 [1؟/6ه ةكردتسملا]

 هَل ِلُجَر نع : ب ىلاعت هللا ُهَمِحَر - َلِيْسَو مهعحل

 0 يا ا

 000 000 007 هللا ُهَمَحَر يشر ه4

 ؟هيف ُبَعْنَت اَهْنَأ

 اًمِم َكِلَذ رْحَنَو ٍةَهِكاَقْلاَو خيِبطلاَو ٍزْبُخْلا لْثِم ؛ٍِفوُرْعَمْلاِب ُمَعظَت :َباَجَأَ
 ١[ . ِهِماَعْظِإَب ٌةَداَعْلا تَرَج

 ءاَهَقاَدَص رْيَغ نِم َةَبِحاَو ل ا َوَّرَمْلا مممع] -> 2 كَ 52 5 ٠ 0 رمل دي ا عت ؟ مث ءمجهرو؟
 ةهموره هم مامعو 6-52-520 2 - ىو ا 2 0 هَ و وَجيُف وَ 2

 ربجي مل عنتما نإو ' نَسَحُف اهاطعأ نإو «هبلاطت نأ زوجيف ُرَخَوُمْلا اًَيهَقاَدَص كو

 مو جورم ل ايس

 [ .ووْخَن وأ ٍقالط وأ ٍتْوَمِب ب كرف اهي حقي ىّبَ

 َيِقَبَو اَهِقاَدَصَو اَهَتَوْسِك ىَلَع ُهْتَجْوَر ُهْئَسَبَح ٍلُجَر نَع :هلأك سَ مكمدا]

 يي

|] 

 ؟اَل مأ اَهِسْبَح يف ِهيماَقإ َةَنُم اهب هي هَبلاَطُت ْنَأ اَهَل لَه ّةَّدُم
 0 7 و 9 2 و ل 6

 1 إ نكَمّتلا نِم ُهَّل َةَعِناَم َهَل َةَمِلاَظ تناك ُهْبَسَبَحَف اًرِسْعُم َناَك ْنِإ :َباَجَأَف

 قمت هدمْلا َكْلَب ىف دلع حم َءْيَت الق :اَهْنِم ٌّ

 )١( ضورلا ىلع مساق نبا ةيشاح نم بيوصتلاو «(بضغف) :لصألا يف )1717/7(.



 مح تاقفنلا باتك
 كا

 تيلللا ذقت كتف ةناذأ يلع داق وه 00 ٌبِجاَو ٌّقَح اَهَل َناَك نِإَو

 اَهَل ْتَّبَجَو اَهْيَلَع ُبِجَي اَم َةَلِذاَب اَذَه َعَم تناك اذِإَف ءاّمِلاَط َناَك :نعاَشلا

 [و .ةَقْمَتلا

 مق 0ٍبف وُرْعَمْلاِ كَدَلَوَو 5 يِذخ» :دنول ل يلا َلاَق هنن

 لج نايفس بأ .نكني ال هماط ىخ َدّلوْللَو ةكورلل ةقفثلا توج

 ]١ث/ ١6١[

 (؟اهل هتوسكو هتجوز ىلع هقافنإ يف جوزلا لوق لوقلا له)
 وِسَتُكَتَو ُبَرْشَتَو ُلُكأَت ٌةَدُم اَهِجْوَّر ِتْيَب يف ًةَمِيِقُم ميزت ةاكلا تناك اّذِ

 كد :يِه ْتَلاَقَق ءَكِلَذ يف ٍناَجْوّولا َعراَت 2 :ةكاَعلا هب ْتَرَج امك

 .كرْيَغ نِم َكِلَذ َلَصَح لب ؛ينَتْوَسَك اَلَو َيَلَع

 :ِءاَمَلْعْلل ِناَلْوَك اَهيِفَ : ينم تناك ٌةَوْسَْلاَو ٌهَقَقْنلا لب :ّوُه َلاَقَو

 .َنوُرَككأْلا ِهْيَلَع يِذَّلا ُحيِحَّصلا َوُه اَذَهَو ُهَلْوَك ُلْوَقْلا :اَمُهُدَحأ

 اهل نميف اعراب منا ءاَهُمّلَعَتَتَو ِةَع ٍةَعاَنص لع اَهَقِدْضُي ْنَأ اَذَه ٌريِظَنَو

 يف ٍناَهْجَو اَهيِفَك :ِهِرْيَغ نم اَهَتْمَّلَعَت اَنأ :َيِه ُلوُقَتَو ءاَهتْمّلَع اَنأ :َوُه ُلوُقَيَ
 هَل ُدَهْشَي نَم ُلْوَك َكْوَقْلا َّنأ :ِهَلُك اَذَه نِم ٌحيِحّصلاَو ءدّمْحْأَو َيِعِفاَّشلا ٍبَمْذَم

 .ِكِلاَم ُبَمْذَم َوُهَو ُةَداَعْلاَو َفْوْعْلا

 )١( يراخبلا هاور )07854(.

 «هّبوجو مولعم رهاظ اهيلع نايفس يبأ قح نأل ؛قح نم اهل ام ردقب هلام نم ذخأت نأ اهل زاجف (؟)

 رخآلا ىلع رجي اَمِل ؛هيحاص نذإ نودي .هلخأ دوج الف اًيفخ قحلا ناك اذإ امأ ؛هذحج هنكمُي ال

 ءاَموُذَحَأ الإ هَ اَلَو َةَداَس امل َنوُعَدَي ا اًناَريج ان نإ ع

 .«كَناَخ نَم ْنُخَن اَلَو كتَمَتْتا نَم ىلإ َدَئاَمأْلا ّدآ» :َلاَقَك ؟هَذُحَأت أ ِءْيَش ىَلَع مُهَل اَنْرَدَق اًذِإَ

 ٍقاَفْحَيْسا ٍرْيَغ نم اَنْيَس َّلَحَأ اًذِإَك ءٌمْلظلا ُهُئوُقَي ال َيِفَح اَنُه َّقَحْلا َّنأِل :مالسإلا خيش لاق
 )8٠/ 15١( .ةناَيِخ َناَك ٍرِهاَط



 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت تا
 م0 تب د تت تتحسس ةححلا دج

 هه

 نأ ُةَداَعْلا تَناَك اّذِإَف ِةَداَعْلاَو ِفْرْعْلا ىَلِإ َكِلَذ يِف ُعَجْرُي ُهَّنَأ :ُباَوّصلاَو

 ُلوَقْلاَف َكِلَذ َلَعْفي ْمَل ُهَّنَأ ْتَعَّداَو ءاَموُسْكَيَو ِهِتْيَب يِف ِةَأْرَمْلا ىَلَع ُقِفْنُي َلُجّرلا
 :ِهُجْوَأِل ُهْرْيَغ ٌعوُسَي ال يِذّلا ٌباَوَّصلا َوُه ُلْوَقْلا اَذَعَو ءهنيِمَي َعَم ُهَلوَق ه5 وعوم

 َنيِدِشاَرلا ِهِئاَمَلخَو كي هللا ٍلوُسَر ِدْهَع ىَلَع َنيِعِباّنلاَو ّهَب َةَباَحَّصلا َّنأ :اَمُدَحَأ

 . َكِلَذ يف اهو َلُِق ءرما مُهنِم ْملْعُي مل
 َناَكَف ءةَئْيبب الإ | ٍلُجّرلا ُل وق لّبقُي مَ اَهَلْوَق ُلْوَمْلا اك وَ هنأ :يناّنلا

 ُمِلْسُم ُهَلَعْفَي ْمَل اَذَه َّنأ ُموُلْعَمَو .اَهاَسْكَو اَهَمَعْظَأ اَمّلُك اَهْيَلَع ٍداَهْشِإْلا ىَلِإ ُحاَتْحَي

 .ٍفَلَّسلا ٍدْهَع ىَلَع

6 

 وع

 لبق ةَأَرْم

 . ٍءظَوْلا ىَلَع

 ءِنيّدلا يف ٌةَعْدِب اَّذَه َّنِإَ ِهِدَمَثَتلا ٍءاَطْعِإ ىَلَع َداَهْشِإْلا ُساّنلا ُتْلَكُي اَلَو

 ْ هنيورالا يف نالل ءاناو هويبركفلا دلع عع
 ءِنْيَلْوَق ىَلَع ِةَمَثَتلا ُكيِلْمَت ُبِحَي لَه :َنوُهِاَنَتُم َءاَمَلعْلا نأ :ُعِباَر

 اَهوُسْكَيَو اَهُمِعظُي لَب اَئْبَش اَهَل َضِرْفَي ْنَأ ُبجَي اَلَو ءُبجَي ال هنأ كهل

 طَق مَلْعُي ال ِهئاَْلُخَو هلي هللا ٍلوُسَر ِدْهَع ىَلَع َنيِمِلُْمْلا ُةَداَع ِهِذَه .ٍفوُرْعَمْلاِ
 .اًهوُسْكَيو اَهُمِعظُي لب هَ ِهيَجْوَرِل َضَرَك اَلُجَو نأ

 اَهِطْعُي ْمَل ُهَنَأ ْتَعَّداَو ءِفوُرْعَمْلاِب ِهِلاَم نم اَهَنََمَت ُةَأْرَمْلا تَّدَحَأ ول َكِلَذَكَ

 ٍ؛َكِلَّذ ىَلَع اًهَطَلَس َعراّشلا َّنَأِل ؛ِةَروُصلا ِهِذَه يف اَهِنيِمَي َّعَم اَهْلْوَق َلِبُق :هَقَمَ
 اَبأ َّنِإ :ْتَلاَق اَمَل (ٍفوُرْعَمْلاِ كَدَلَوَو كيِفكَي اَم يِذَخ» :دنهل هب يتلا َلاَق امك

 ."'يِدّلَوَو ينيفكي ام ِةََمَلا نم ينيِطُي ال ُهْنِإَو «ٌحبحَش َلُجَو َناَيْفُس
 ْتَعَّداَو اًهيبَأ ٍتْيَب يف ٌةَميِقُم َيِهَو َةّدُم اَهْنَع اًرِفاَسُم حْوَّرلا َناَك ول َكِلَذَكَو

 .(ةهلح#ش) يراخبلا ةهاور )غ2



 # و | تاقفنثلا باتك
 مح يئس ببيببببيبإ إب -نسن--لتت

 ُلاَكْمَأَو زن و 4-5 30 5 20 م( سه تر اص 00 12 5- 0 وه

 ءاَمِتيِمَي ّعَم اَهْلْوَ ُلوَقْلاَك :ِةَمَمَتِب اَهْيَلِإ َلَسْرَأ اَلَو َةَقَمَن اَهَل ُكْرْئَي مل ُهَل

 .باَبْلا اَذَه ين امَلِظُم ٍيِضاَمْلا يِف ٍليِصْفَتلا نِم َّدْب اَلَ
 هالو و َّنِإَف ؟ انتل 0 0 نم ياما وَمَا 0110

 " داعلا

 يف ٌةَعوُرْشَم َنيِمَيْلا نأ ٍةَعيِرَّشلا يِف : رِهَتُْمْلا لضألا نأ :نييامتلا ةجولا

 نأ ةسلا ولا نأ :ةلمألا3 ارا َكِلَّذ َحجَرَت ٌءاَوَس ِنْييِعاَدَتُمْلا ىَوْقأ

 ِهَمَح يف َةَعوُرْشَم ُنيِمَيْلا تّناَك يِعَذُمْلا ُبِناَج َحَجَرَت اَذِإ اَذَهِلَو ؛ةلمعلا وداعا

 َماَقَأ ول اَمُكَو ءٍةَماَسَقْلا يِف ٍناَمْيَأْلاَك ٍ؛دّمْحَأَو َيِيِفاَّشلاَو ِكِلاَمَك ٍروُهْمُجْلا َدْنِع

 ةَنْيَبْلا َلَعَج هلي ْيِئلاَو ءِنيمَيَو ٍدِهاَش 0 هألا يِف اُلْدَع ادِهاَش

 اع بح يِعَذُمْلا َعَم َءَم نكي ْمَل اَذإ ِهْيَلَع ىَعّدُمْلا ىَلَع

 ٍةََسَج

 ١م

 ددقي امك هش عُراتتل َدْنِع َنوُكَي اَذَهَف ًوْسكْلاَ 0 مِكاَحْلا ةينقت اكأو

 [مل 1 .هيف اَعّراَنَت اَذِإ لئمْلا َرْهَم َرِهَم

2 2 © 

 هموج © و

 (اهجوزل 0. ةمدخ مكحو .فرعلا ىلإ اهعجرم ةجوزلا ةقفن)

 اَهُعِجْرَم ِةَجْوّرلا َهَقَمَت َّنأ :ِءاَمَلْعْلا ٍروُهْمَج َدْنِع هب ٌعوطْفَمْلا ُباَوَّصلا ؟هه5 ]

 َئمْرَأْلاَو ٍداَلِبْلا ٍلاَّوْحَأ يفاليخاب ُكِلَتْخَت لي ؛ عْرَشلاِب ةردتم تسلل 4 ركل بملإ

 «فورغملاب نمورِشاَءو#» :َلاَق ىَلاَعَت هللا َّنَِف ؛ ؛اَمِهِتَداَعَو ٍنْيَجْوَّرلا ٍلاَحَو

 1١9[. :ءاستلا]

 منَ اسي اذإ َنُهَجَوْرَأ َنْحِكَي نأ َنموُلُصَسص الث :ىلاعك ُهْلْوَق /ةهههز]

 ناكل ٍفْوُرْعَمْلا ا ُتَيِضَر ول َةَأْرَمْلا نأ ىَلَع لدي :[189 :ةرقبلا) «فووعْلب

 .ٍءْفْكْلا ُجيِوُرَت ُفوُرْعَمْلاَو ءُلْضَعْلا ٍءاَِلْوَأَلل



 هندي مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 2 |

 حاكُيلاب ُنّلَعَتَي اَم عيِمَج يف ُلْدَعْلا :ُبِجاَوْلا َوُه ٍنآْرُْلا يف رركأملا اَذَهَق
 قرا نِم ِهْيَلَع أملي ُبِجَي اَم َّنَأ اَمُكَف ءِنْيَجْولا ٍقوُقَحَو حاكنلا هيأ نِم

 اًرْدَقَو اَعْوَن اَمِهِلاَح يف ُناَنلا ُهفِرْعَي يِنَلا كافلا وهو ءِفوُرعَمْلاب وه ٍةَوْسكلاَو

 ٍ؛ِناَمَّيلاَو ِراَسْعِإْلاَو َناَسَيلا نم اَمِهِلاَح عودتي عّوْنَتَي َكِلَّذ َناَك ْنِإَو ٌةَنِصَو

 ٌةَداَع َوُه اّمِم ِدَلَب لك ف اًهيعلظُيَم ءْقاكَملاَو راَهَنلاَو ليلا ٍفْيَصلاَو ٍءاَتسلاَك

 مُهَنيَي ْفْرْعْلا َوْهَو ِدَلَبْلا له

 اَمَدْنِع َتيِبَي نأ هَْلَعَ 000 0
 ِهِلاَحَو اًهِلاَح ٍيفاليخاي َكِلَذ ُكِلَتْحَيَو ءِفوُرْعَمْلاِب اَهأطَيَو

 نِم ريِدقَتي ال ٍفوُرْعَمْلاِ ٌرّدَقُم ُهّنَأ ٍبِجاَوْلا ِءظَوْلا يِف نْيَلَْقْلا ٌحَصأ اَذَهَو

 . عْرَشلا

 ٍلاَح وتب ٌعّوََتَ ؟ ٍفوُرْعَمْلاِ ٌةَرَدَقُم اَهَنِإَف ُةَمَمَتلا َوُه ٌروُهْشَمْلا ٌَلاَبِمْلاَو

 :ةيملسملا روُهْمَج َدْنِع ِنْيَجْوّرلا

 . اًرْذََو اَعْوَت عْرّشلاب ٌةَرَدَقُم يِه :َلاَق نَم مُهْنِمَو

 اًلَمَعَو اّمْلِع ُةَمَأْلا ِّْيَلَع اَم هب ٌعوُطْفَمْلا ُباَوَّصلاَو
 .َكِلَذ ىَلَع َّلَد دق َنْرُقْلا

 ٍفوُرْعَمْلاِب َةَياَمِكْلا َّنأ ٌموُلْعَمَك :ٍِفوُرْعَمْلاب ةّياَمِكْلا َوُه ُبِجاَوْلا َناَك اَذِإَو

 جْوّرلا ٍلاَح عْوَتَتبَو ناَكَمْلاَو ِناَمَّزلا وَ ءاَهِيَجاَح يِف ٍةَجْوَّرلا ةلاك ب عّومَتَت

 ةَميِسَجْلا ِةَليِوَطلا ٍةَوْسْكُك ِةَليِعَّضلا ٍةَريِصَمْلا ُةَوْسِك ْتَسْيَلَو :ةراكشإ ِهِراَسَي يِف

 ةيفيشصلا ةوشكك ءاتشلا' ةوسك لَو

 ال :َليِقَو َةَوْسِكْلاَو َهَقَمَتلا اًهَكيِلْمَت َبِجاَوْلا َّنِإ :َليِق دقق ُقاَقْنِإْلا اّمأَو

 للك ينل ُفْرَع لب فو ردملا قف َسيَل َكِلَذ نإ ؛ُباَوَّصلا َّوُهَو كيِلْمَّتْلا ُب بجي

 هنََرْماَو َوُه لكيم ِهِلِرْنَم ىَلإ ماَعَطلاب ي ىَئأَي َلُجبلا نأ اذه اوت ىلإ نيولستلاو
 110 راو اميه رات كا
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 يف ّكَش نَمَو .ِناَبِحاَو :هةَعْئُمْلاَو ِةَرْشِعْلاَو ِءظَوْلاَو ِء ءاَدِتباِلا ْمْسَق» َكِلَذَكَو
 . ةةكئاَسْنإْلا ٍةَساَيسلاَو َةّيِعْرَشلا ِةَلِدَأْلا َلُمأَت َدَعْبَأ دقق َكِلَذ ٍبوُجو - عع لعب

 لضف

 ةَعْملا يِف 0 ِهَتَرْشِعَو 00 يف ِهتَقَئاَوُم نم اَهْيَلَع اَم َكِلَذَكَو
 اذإ راد وأ ِدَّلَب يأ ىف ُهَعَم نكست نأ اَهْيَلَع قاما اَهْيَلَع ٌبِجاَو َكِلّذ َّنِإَ

 اّلِإ هِرْمأ ٍرْيَِب َكِلَد َقِراَمُت ال ْنَأ اَهْيَلَعَو «ةقالخ ظِرَتْشَت ْمَلَو ٍفوُرْعَمْلاِب َكِلَك َناَك

 ذاب الإ ٍةجاَح ربِ لزنم ني جرح اَلَو ُرِفاَسُ الو لقت الف ٌيِعْرَش ٍبِجوُمِل
 9 ٍريِسَأْلاَو ِدَنَمْلا ٍةَلِزْنَمِب ب "0مُكدْنع ناَوَع َّنُهْنِإف» : هلع ْيَِنلا َلاَق امك

 .ٍرَكْنُمْلا ِرْيَغ ِفوُرْعَمْلاِ هلك َكِلَكَو ِءَكِلَك بَل اَذإ | اهب عاَتْمَيْساِلا نم ُنيِكْمَت
8 2 7 

 اَلَو ءاَهب ٌرْضَي اًنكَسَم د ا 21

9 _ 4 

 لوا :لزتملا شارف لْثِم يف ُهَمِدْحَت ْن أ اَهْيَّلَع لَم :ُءاَمَلُعْلا عزا

 :َلاَق نَم مهن ؟ِهئاَهَبَ ِهكيِلاَمَمِل ماَعَطلاَو نحلكلاَو ءْرْيخْلاَو باَرَّشلاَو ماَعَطلا

 ِهْيَلَع ُبِجَت ال :َلاَك نَم ٍلْوَق ٍفْعَضَك ؛ٌتيِعَض ُلْوَقْلا اَذَهَو ءُةَمْدِخْلا ُبجَت ال

 . ٍفوُرْعَمْلاِ هَل ٌةَرَشاَعُم َسْيَل اَذَه 1 0 ٌةَرْشَعْلا

 يف اَهُدِّيَس َّجْوَّرلا َنِرَف ؛ةمدكلا توجو ع ٌتاَوَّصلاّوه ليقَو

 ؛ٌةَمْذِحْلا ٍدْبَعْلاَو يِناَعْلا ىَلَعَو هلك هللا ٍلوُسَر ِةَنُسِب ُهَدْنِع ٌةَيِناَع َيِهَو وللا ٍباَتَك

 ُفوُرْعَمْلا َوُه َكِلَذ ناو

 .مكحلا ةسايس نم مهأو ىلوأ ءاقدصألاو لهألاو سوفنلا ةسايسف ءعيدب فيطل ريبعت )١(

 . حيحص نسح ثيدح اذه :لاقو طولك يذمرتلا هأور قفز



 0 مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت قم و ل
 فا

 تينت لاك لف مفلعو «ةرسيتلا ةملكلا ثعتا: لاك نع الؤغ نو
 نع و ةكوُدععْلا ةمدجلا ةعدخت نأ اَهَيَلَعَف كاوا َوُه اَذَهَو ءِفوُرْعَمْلاِب ٌةَمْدِخْلا

 هّيوَرَقْلا ٍةَمْدِحَك ْتَسْيَل ِةّيوَدَبْلا ُةَمْدِحَك ءٍلاّوْحَأْلا عُوَتتب َكِلَذ ُعَّوتتَيَو ءِهِلْثمِل اَهِلْنِم
 .ِةَفيِعَّضلا ٍةَمدِخَك تسب َِيَِقْل ٌةَمْحَو

 َدْنِع َنوُمِلْسُمْلاَف .قَلْظُمْلا ِدْقَعْلا ٌبَجوُم َوُه اَهَلَو هَل اًميِف ُفوُرْعَمْلاَو
 عرش ةراث هقرَعلا نِمَو ةَراَث ِظّْللا نم ىَّنلَعُي ِدوُقْعْلا ٍتاّبِجوُم نق ؛ ْمِهِطوُرُش

 [و١ 1/8: وسر هللا ةنركت ل اني دم انقذلك 5

 هه مه

 اًطقِس تكلف اًلِماَح تَناَكَو ٌةَدِحاَو َةَقْلَط ُهَنَحْوَو لجرلا َقَدَط اَذِإ)
 ل هس 8

 (ةقفنلا هب َةَسَو ٌهَّدِعلا ب ٌتْضَقْنا

 0 هاد عد دلو عب قام هدو 9 2
 الما تناكوو ةَدِحاَو ٌةَقْلَط ُهَنَجْوَر َّقلَط ٍلجَر نت : هلك ٍْسَو /:هه1]

 ؟ال مأ ُهَمَمَللا ُهْنَع ظْمْسَت لهَك .تطَقْسَأَ 2 عد
 0001 ها معو لال خ8 ٠ 20 هس و6 - 50 0

 هش اوب تطَقَسَو ةدعلا هب تضقنا اطقِس تقلأ اذإ معن تاجاف

 ْمَل ْنِإَ ءِناَسْنِإْلا ُقْلَخ هيف َنّيِبَت دق ناك اذإ ال ْمأ خورلا ِهيِف َحِفَن دق ناك ٌاَوَسَو 5 2 ا ل يع واط ول د فاو ا دج و أ قال وو نإ دع
 2 ؟ و همر

 [8/1 . عاَرِن هيفف نيبتي

 ه6 ه

 ( ءانبألا ةقفن)

 0 َتاَلَن ُهَل ْتَمَلَتَو ُهُتَجْوَر ْتَناَم ٍلجَر نَع :هنلط ليس / هوا ]

 ل ب اوحوُر :َلاَقَو ِهَتاَمَحَو ِهيِمَحِل مُهاَطْعَأَ

 هةو؟ وه

 أكل ولع ندعو قشما فييلاو ىلع رتل اةيمبككا نعت َتاَعَف

 ال



 2 اس | تاقفنلا باتك

 ني

 مُهَلَك ْمِهِدِلاَو ىلع وب ب عوُجُرلا يني ف فوُرْغَملاب مهي موق 1م  تاحأف

 0 ُْهْتَقَفَت ُهُمّرْلَت نَمِم َناَك اّذِإ ِهْيَلَع هب ب ٌعوُجرلا

 َناَكَو ِهِتْنِب ةَقَفَن نَع ٍزِجاَع ٍلُجَر نع : ييلاكت للا هجر + نير فقم ]

 نفرق ولع سلو ةرئوم هنأ َعَم اويل قف 5 1 اهندكو ءاَهُمُأ َدْنِع َيِهَو « اًبَئاَغ

 ؟اف تلا نع اجا نك ينل لالا عج نأ اهل لق

 اَلَو ههْيَلَع َهَقَمَت اق اَهيِف ِةََمَتلا نَع اًرِجاَع َناَك يتلا ُةَدْمْلا اّمأ :َباَجَأَ
 ريع .ِءاَمَلُعْلا َنْيب عاَرن ِرْيَعِ . هذ ريكي اهي نأ نَمِل عوج 5-0-0-0

 :بألا ىَلَع ِةَقَمَتلا ٍبوُجُو َعَم ِهِنْذِإ ٍنوُدب ٌنِفْنُم َقَقْنَأ اذِإ اَميِف ُعاَرُتلا اَمّنِإَو -

 نو كار نيضاكلار نع ا تعبت ري نك لق ةرخ وجا اهي نعد : َليِقَ
 ا .ٍلوَ

 َتْبْنَي ىَّنَح اهب عوُجّرلا ىّلَع اَلَو هةَمَمَّنلا ِهِذَه ىَّلَع ُهَسْبَح ُروُجَي اَلَو
 ١ راس وكول

 .هنبمَي مم ُهَلْوَك ُلْوَمْلاَف :ٌَلاَم ُهَل فَرْعُي ْمَلَو ٍراََيْلا يِف اًمكيحا اذ

 ُمَأْلا تناك َنِإَو ٌمُأْلل اَ ُهَلُةَئاَضَحْلاَك 7 دَلَب رْيَغ يف اًميِقُم ناك اّذِإَو
 ]4"/"٠١[ .ِةَعبْرأْلا ِةّئْيَأْلا ُبَهْلَم اًضْيَأ اَذَهَو ءِدِحاَوْلا ٍدَلَبْلا يِف ٍةَئاَضَحْلاِب ٌّقَحَأ
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 ِهِتَحْوَر ىَلَعَو هيبا ىَلَع َقِفْنُي ْنَأ اًرِسوُم َناَك اَذِإ بلا ىّلَع)
 (ٍبْسَكْلا نمع َنيِزِجاَعْلاَو َنيِحاَتْحُمْلا ٍراَفّصلا ِهِاَلْوأَو

 ٍةَنَرَوْلا نم تْفَّلَخَو ْتَيْقُوُت ٍةَأَرْما نَع :- ىَلاَعَت هللا ُهَمِحَر - َلْيْسَو [ةههق]

 دكا َجْوّرلا ُمَرْلَي لَهَف ةةويكلاو ٍقاَدَّصلاب هيب ىَلَع ىَعّذا دَقَو ءاّرَكَذ اَدَلَو

 ؟ٌحاَتْحُم ُنْباِلاَو اَهِتْوَم َلْبَك ُةَيِضاَمْلا

 .هقِحَتْسَي اَم ُهْيْفَوُي ْنأ بألا ىَلَعَك َركَذ ام ىَلَع ُرْمأْلا ناك اَذإ :َتاَجَأَ
 ]ل م 2

- 

 ىَلَعَف :ِةَوْسْكْلا نَع اًرجاَت اًجاَتْحُم َناَكَو ٌثاَريِم ٍنْباِلِل نكي ْمَل ول لب



 ُهْذَك مالسإلا خيش لئاسرو ٌقواتف بيرقت 2
 شما وح

 ةيجاتتتلا قاكضلا و دالْوأَو هْنَِجْرَر ىلغَو هيلع َقْينَي نأ اًرِسوُت ناك اذإ ألا

 [ة0 /4] .ٍبْسَكْلا نَع َنيِزِجاَعْلاَو

 يِف ُلَظَعَتُم ٌوُه اَم ٍةَراَجِإِب اّلِإ ِدَلَوْلا ىَلَع ُقاَْنإْلا نِكْمُي ْمَل اَذِإ 55:

 ام ٌَرمعيَو َرُجَوُي ْنَأ نم ُدَلَوْلا ُنِكْمُي وأ هُهْنِم ُهتَراَمع ٌنكْمُي اَم ٍةَراَمَعِبَو ءوِراَقَع

 .َكِلَذ دِلاَوْلا ىَلَعَف : ِهِسْفَن ىَلَع ُهْنِم ُلِفْنُي

 يفي هِلاَمِل رَذبُم ٌيِفَس َوُهَك :ُهُرُجَُي اََو ُهُرُمَْي ال ٌراَقَع ُهَل ناك نَم لب
 ."1هُلاَم َعيِضَي اّلَعل ِهِسَْت ٍةَحَلْصَمِل ْمكاَحْلا ِهْيَلَع َرُجْحَي ْنأ

 :0٠١١/0 .ِدَلَو ِةَحّلْضَمَو ِهيَحَلْضَم لجأ َكِلَذ ُنّيعَتي :دَلَو هَل َناَك اَذإ اّمأَ

 ه5 2

 («ِيِياَوْلا» ِظْفَل نم ُدَوْجَأ وج هنأ ] ٍروُلَولا» :ظْفلب ريبعتلا)

 :ةرقبلا] فورا م نتن .هل رووا لعو# يناجت هلا ل لاق 4

 و :كلاولا» فن ني ةرخأ ه2 ولولا :٠ ظْفَلَق [58+

 علا كلارا ب هنأ ع
 *8 كة ظ36 هع تي ع, مم رف هج رو عك

 اَمَك «هيبأل َدِلَول نأ ديِفَيَف ءدمال ال هيبأل َدلَولا نأ ٌنُيَبِي هنأو - ب

 ةممض كد هيل دهس علت ك5 ه2 ع عب
 ُهَعِفاَنَمَو هد َلاَم ُحيَِتْسَي بألا نأ نم ٌنَْحَن ُهلوُق
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 .دَلَو يل َدِلُو ٌدوُلْوَم ٍناَلْفِل َدِلُو :ُلاَقُي اَدَهِلَو

 وأ وه عنتميو «ةروجهم كالمأو ٌتاراقع ةثرولل وأ لجرلل نوكي «نامزلا اذه يف ريثك اذهو )١(

 ضفرف هل رواجملا عماجلا ةعسوتل هراقع عيبي نأ هنم بلظ مهضعب لب ءريجأتلا وأ عيبلا نم هتثرو

 .ناعتسملا هللاو هدي ىلع ذخألا بجاولاو ِهِلاَمِل ٌرْذَبُم ٌهيِفَس :خيشلا لاق امك اذه لثمو !كلذ



 قوم تاقفنلا باتك

 ٍلنَح ٍتلؤأ نك نإو» :ِهِلْوَمِل هيبأ ىَلَع عِضَتْرُمْلا ل َقْزِر ٌبجوَت 5 ٌهَبآلا ِوْذَهَو

 َبَجْوَأَف [* :قالطلا] نهي َّهْواَح لل َنمَسْيأ نؤ ٌنُهَلَح َنْعَصَي ٌّقَح َيِكَع أوّل
 1 ُنكْمُي ال هن ؛ ِعِضْرُمْلاَو ٍلِماَحْلا ىَلَع ٍقاَْنإْلا ٍةَطِساَوِب اًعيِضَرَو اُلْمَح ُهَتََقَ هس أ

 .ِهِعِضْرَمَو ِهِلِماَح ٍقْزِر ٍنوُدِب

 ؟هِماطِف َدْعَب هيأ ىَلَع ِدّلَوْلا ُهَقَمَت َنْيَأَك :تليْسَق

 ِهِعاَضَتْراَو ِهْئاَمِيلا ٍلاَح يِف َناَك اَذِإ ُهَّنِإَف ؛ اًهيِبْنَت ٌصّنلا ِهْيَلَع َّلَد :تْلُقَ

 :كلذب لإ :هتلع قاغلالا كمت ال ةإد 0

 . ىرخأو ىَلْؤَأ ِهِسْفنِب َقاَرتْرالا ٌرِشاَُي ناك اّذِإ ِهِلاَصِف َدعَب ِْيَلَع ُقاَمْنِإْلاَ
 .ٍلاَلْدِتْساِلا نَسَح 4 نم اَذَهَو

 يف ُهْنِم ىَلْوُأ ٍتوُكْسَمْلا يِف َمُكُحْلا َّنأِب ةيِبْنَّتلا ُباَطِخْلا َنَّمَصَت دّفَن

0 
 5 هلي
 يذلا وم هلال تالا" نط كوع و ا ةَممَتلا ٍنْوُكِب ٍمُكُحْلا َليِلْعَت َنّمَصَت 89 3و

 سك ُدَلَوْلا نيكل ل ُءْيَّملا َناَك نَمَو ملا َنوُد ُدَلَوْلا ُهل
 لكأ اَم ام َبَّيْطَأ ّنِإ» :ِهِلْوَق يِفَو 2[؟ :دسملا] كف بسك بسك اًمو# :هِلْوَق يِف

 علمك #00: .©7ههيشك ني ُهَنَلَو َّنإَو ؛ِهبْسَك نم ُلُجَرلا
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 ِهِتَوْخِإَو هيأ ىَلَع َقِفُْي ْنَأ ٍرِسوُمْلا ٍدَلَوْلا ىَلَع)

 (بشكلا نَع َنيِزِجاَع اوُناَك اَذِإ

 هو ىَلَعَو هيبأ ٍةيوَرَو ِهيبأ ىلع َقِفني نأ رِسوُمْلا دولا ىلع 5553]
 هللا ِةَبوُقُعِل اًمِحَتْسُم ءِوِوِحَرِل اًعِطاَق ءهيبأل اًقاَع َناَك َكِلَد ْلَعْفَي ْمَل نِإَو ءِراَعّصلا

 هرج الو انندلا يف اا

 .ينابلألا هححصو )/1١171( هجام نباو :(7074) دواد وأو )51٠15(« دمحأ مامإلا هاور )١(



 0 مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت عم 1
 متملجم للان ١١ اس

 َناَك اذ مهّيَلَع َقِقْنُي ْنَأ ِهْيَلَعَف بْسَكلا نَع َنيِزِجاَع اوناك اَذِإ ُهَّوْحِإ َكِلَذَكَو 2 هس يردي 95620 ه1 م أ ماس - م 8 1 حد

 َسْيَلَو «نبالا ِنْذِإ ٍرْيَمب ُهَجاَتْحَي اَم ِهِلاَم نم َلخْأَي ْنَأ ِهيِبَأِلَو ءَكِلَذ ىَلَع اًرِداَق
 0 . هعنم نب الل

 ثا دثي ثز

 (براقألا ةقفن)
 هيلع بجي مل نإو ءرسألا نم هبيرق كاكتفا بيرقلا ىلع بجي /551؟]

 [57/0 كردتسملا] .'”لقعلا لمح نِم ىلوأ وهو «قرلا نم هذافنتسا

 «ماحرألا يوذ يف ثاريملا مومعك ماع وهو «محرلا ةلص نم هنألو «مهريغو

 [1؟ /ه كردتسملا] اره اهبوجو هجوألاو ءدمحأ نع ةياور وهو

 ول امك ءرسعملاك نوكي نأ يغبنيف :اًعنتمم بيرقلا رسوملا ناك نإ مةهةه]

 بجاولا نوكي نأ يغبني نكل ءدعب وأ بصغل هنيبو هنيب ليحو لام لجرلل ناك

 . عاجرتسالا ءاجر ضرقلا انه

 [77/ه كردتسملا]

 وهو «جوزلا عم نوكت نأ طرشب مألا ىلع بجاو لفطلا عاضرإ 5ه33]

 اهتقفن ىلع ةدايز لثملا ةرجأ قحتست الو ,«فلسلا نم هريغو ىليل يبأ نبا لوق

 اعلا نأل ؛ةيفنحلا لوقو «درجملا» يف يضاقلا رايتختا وهو ءاهتوسكو

 هَل دوو َلَعَو عال جي نأ َداَرَأ ْنَمِل نيك 8 َنْهَدَكْوَأ َنَعِضَم ٌتَدِلَولَو :لوقي
 ةقفنلاو ةوسكلا 0 7 بجوي ملف [57 :ةرقبلا] فول ونكو 7

 .هؤابرقأ وهو «لجرلا ةلقاع اهلمحتي ءدمعلا هبش ةيد يه )١(



 ا 7777770722 7279727259657ل لا تاقفنلا باتك

 َنْعَصَي ٌّقَح نوع ْاوَُِك ٍلَح ِتَلْو نك نإَو» :لماحلا يف لاق امك ءعضترملل

 كلذكو «ءاهب ىذغتي هنأل ؛همأ ةقفن يف دلولا ةقفن تلخدف [1 :قالطلا] 4و

 امهدحأب بوجولا طقس ول ىتح «نيئيشب ةبجاو انه ةقفنلا نوكتو ءعضترملا

 ءةيجوزلل ال عاضرإلل ةقفنلا اهلف اهدلو تعضرأو تزشن ول امك ءرخآلا تبث

 هللا لاق امك ءبير الب اهرجأ قحتست اهنإف هدلو هل هرب اًنئاب تناك اذإ امأف

 ةقفنلا وه رجألا اذهو 215 :قالطلا] 4 ّنهوثانَم كل َنْعَصَيَأ ني :ىلاعت

 [55 5 /ه كردتسملا] .هريغو كاحضلا :مهنم ةفئاط هلاقو ءةوسكلاو

 ةعضرم يرتكي نأ هلف :اهجوز اهقلطو نبللا ةليلق ةأرملا تناك اذإ /5539]

 .هتناضح اهلو ءدلولا ببسب ةأرملل ضرف الف كلذ لعف اذإو «هدلول

 [51/6 كردتسملا]

 بيرَقْلا َةَمَفَت َّنِإَف :ٍدِعاَبَأْلاَو د الا ُلاَم َناَك ْنِإ هده

 َديِعَبْلا يطغُي الق ْيَلَع ٌةَبِجاَو

 .ِْيَلَع ُنِقْني ال يذلا َبيِرَقْل اَهْنِم يطغُي ْنأ ُروُجَيَف :ُهَراَمَكْلاَو ٌةاَكَّرلا اّمَأَ

 [ا .ةلاَحْلا خوش اذإ جلو ُبيِرَْلاَو
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 ميلستلا لبق تامو ٍدحآأل عربت نَم)
 (ِهِتَكِرَم نم ْدَخْؤُي ِهِتَّمَذ يف اَنْيَد ربتعُي ال

 يف ُتّْنَت ِبِِرَمْلا َهَقَفَن نإ :َلاَق ءاَمَلُمْلا نم ادَحأ ّنأ تْمِلَع ام ام مةهدح]

 وأ ٍمِكاَح ِذْذإِ ةّقَقَّتلا ِهَْلَع َناَدَتْسا دق َناَك اَذإ لإ فان زل قع ضم امل همنا

 ِهِعوُجُر يف اَذَهَف :َقَمْنَأ اَمب َعوُجّرلا َبَلطَو ِعْرَبتُم َرْيَغ مكاَح ٍذِإ ٍرْيَب َقَمْنأ
- 

 امك يسكب وأ عربتُم ٍقاَِِْي اَمإ - ِضْرَمْلا ِدَّرَجْمِ ِةمَّذلا يف اَهُراَرْقَتْسا اَمأَ

 اًقِلاَحُم ُمُكُحْلا َناك ادق « اَِئاَق هَل تْمِلَع ام  ِةَجْوَدلا ِةَقَفَت ىف ُهُلْدِم ٌلاَقُب



 هنا مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ادا
 هك

 اني جزتاذا وح رزخي قاعلا ةئيئذخأ نعلو «يكاخ مكي مزلي مل عاتشإلل
 كح

 نأ "املا تبل ِقاَمْنِإْلا نَع 0 َّرَمَتَو اًرِسوُم ُجْوَّرلا َناَك اَذِإ اَّذَكَو

 يِضاَقْلا َرْمَأ َّنأِل ِ؛ِهْيَلَع ُمِجْرَتَو َكِلَّذِب يِضاَقْلا اَمَرَمَأَق "!ةَناَدِيْساِلاِب اَهَرُمأَي

 [45 - 3/1 .ورماك
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 هن م

 85 (؟ةنسن ةفحلي لهف اهي عوذت مك هذه تلمحو ةدئقخأ تو نم)
 ص

/ 

 َجََرَت َكِلَد دعب ّمُث هنو ثّلَمَح ًةيِتْجَأ ىو ٍلْجَر نع :ةلخت َلِيْسَو قه“. ]
 ؟اهِتيبْرَت يف ٍدَلَوْلا ُضْرَم ِهْيَلَع ُبِجَي لّهَف ءاَهب

 لي ال ْنكلَو ةسوألا ةقألا دنع لي هلم ك1 ءانز دلو دلَولا *َتاجأف

 0 «ىَماَتيْلا نمو ب هز ؛ةرفلتملا هلع قي

 .ةدكّؤم ]:*/ ٠٠١[
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 (كيلامملا)
 .هكلم نع هجارخإ همزل هديس قالخأ دبعلا قالخأ مئالت مل ول

 [55/ه كردتسملا]

 هه ه

 . يضاقلا نم قف

 . اهجوز ةمذ ىلع هيلإ هجاتحت ام نيدتست : يأ ؛جْوّرلا ىَلَع )0

 َةَقَمَتلا َّنَأِل ؛اًمِهِدَحَأ ِتْوَمِب فَلا يف اَهُقَح َلظْني الك :خيشلا لاق امك كلذ نم ةمكحلاو

 َيِضاَقْلا َّنأِل ِِةَمَقَتلا يِف 58 0 ةَئاَدَيْسالاِب رْمأْلا ُةَدِئاَف تَناَكَف ءاَمِجِدَحَأ ٍِتْوَمِب ظْقْسَت
 (14/75) .ٌّقِحَكْسْمْلا ىَلِإ ٌقَحْلا ٍلاَصيِإب ٌروُمأَ



 او تاقفنلا باتك
10 - 

 (؟ِهِتَلَرْما ِنَدَب نِم ٍءْيَش ىلإ ُرَظّنلا ٍلُجّرلا ىَلَع ُمْرْحَي له)

 رمل اَلَو ه هيأَرما : َنَدَب نم ِءْيَش ىلإ ٌرظّنلا ٍلَجّرلا ل مرحي ال مهب ]

 . ءظَْلا َدْنِع اّلإ ُهَرْكَي ال :َليِقَو ُهَرْكُي ال :َلِيِقَو ءحْرَمْلا ىلإ ٌرلقَنلا ُهَرْكَي ْنِكَل
 [؟ا

 ه2

 (؟اهجوز نذإ نود اهدلو ريغ عضرت نأ ةجوزلل له)
 [ا/ 1 .جْوّرلا ندب اّلِإ اَمِدَلَو َرْيَغ َعِضْرُت نأ ٍةَجْوَّرلِل سْيَل مةهال؟

 ه0

00 
 (زوشنلا ٌباَي)

 هط يلا َّنأ َةَرْيَرُه يبأ نع ٌمِْسمَ ُيِراَحُبلا ُهاَوَر يِذَّلا ِثيِدَحْلا يف هلكنلا

 الإ هِتْيَب يف َنَدَأت اَلَو ءهِنْذِإب الإ ٌدِهاَش اَهُجْوَرَو ٌموُصَت ْنَأ ةأْرَمْلِل ّلِحَي ال١ :َلاَك

 ذأ ِةَْرَمْلا ىَلَع َمّرَح دق كي يلا َناك اً

 0 ُبِحَي ام َضْعَب مْوّصلاب ُمَتْمََك هذ اّلِإ اًدِهاَش

 «ذلأ ظِفَح امي ِبَمْلِل ٌتَظِفَح ُتَكِيَه ُتَحِلصلاَا» : ىَلاَعَت هللا َلاَق دَقَو
 دم :يأ ِ؛ةَئِناَق ُنوُكَت يلا يه ُهَحِلاَّصلا ٌةَاَرَمْلاَف "4 :ءاسنلا]

 . اًهِجْوَز

 َكِلَذ َن 0 ةَرِشاَت ٌةَيِصاَع تناك ُشاَرِفْلا ىَّلِإ ِهِتَباَجِإ نع ُتَعَتَتْما ىَتَمَف

 داجمأو رطيت كضَيوُم 596 قللو» : ىلاقت لاك امك اَمَبْرَض ُهَل خيي
 .[84 :ءاسنلا] 6اليبكت َّنِهلع اوُعَبَب اله ُْتحَئَمَلَأ ْن 0 عِجاَصمْل

 9 "ص
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 ةَعاط ىلع ةّموا

 )1٠١75(., ملسمو (هواو6ه) يراخبلا هاآور 20غ32(



 هدأ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 7#
 22-9-2222: 7--7--ت همه

 َلاَق ىَّنَح ءجْوَّرلا ٌّقَح نِم ُبَجْوَأ ِهِلوُسَرَو هللا ٌقَح َدْعَب 7 ةارملا نلع سلو

 ٍ؛اَهِجْوَرِل َدُجْسَت َةآْرَمْلا تَْمَأَل دَحَأِل َدُجْسَي ْنَأ دَحَأِل اًريآ تْنُك ول» : لل يبن

 [؟امم ا . "7هاَهْيَلَع ِهَّقَح ِهَقَح مظل

 اهدنا نأ ْنَأ ِهّيَلَع ٌبِحَي لَه : يَّلَصُت ال ٌةَجْوَر ُهَل نمَع : هلْ َلِيْسَو [؟هالد]

 ؟ِةاَلَّصلاب

 اَم ىَلَع اَهُّضُحَي اَمُك ٍةَبْعَرلاِب َكِلَّذ ىَلَع اَهَّضْحَي ْن أ رثألا َكِلَد َعَم يِفَبْنَيَ

 يف ٌبِجاَو فلذات نأ هلق هْيَلَعَف ٍةاَلَّصلا ِكْرَت ىَلَع ترض ْنِإَف ."'”اَهْيَلِإ ٌْحاَتْحَي

 [االاا ا 1 0 َّدلا»

 00 0 0 2 م 4ك و 07 :

 يف َنُسوُرَجْهَأو رطت تفوت دوغ :ىَلاَعَت هلْؤَق يف ُروُسْنلا مةهالث]
 اًذِإ ُةْعيِطَن ال ُتْيَحِب ُهْنَع ُرِفْنَتَق اًهِحْوَر نَع َرُشْنَت ْنَأ وه 804 :ءاسنلا] 6 عجاصمْل

 اقع ايما ديف اني كلك وتو هيكل ليكي هلرتم نو رقع ىأ «ىقارفأل ماعد
 [ اا .هِتَعاط نم 1 بجي

 ؟اَهَبَلَط اَذِإ اَهِسْفَن نِم ُهْتَعَنَم اّذِإ جْوّرلا ىَلَع ُبِحَي اّمَع :هلأك َلْيْسَو | ةهاب]

 تقنتما اذإ' لب 4ةني اهسنت عدت الو 0

 هلو ةقنث قضتْسَت لَو ءحَرَبُم َرْيَغ اًبْرَض اَهَبِرْصَي نأ ُهَلَف َكِلَذ ىَلَع ْتَّرَصْأَو ُهْنِ

 [؟ اة 11

 .ةَوْسُك اَلَو اَهَل َهَقَمَت الق َلَعْفَت ْمّلَق ُهَعَم َرِفاَسُت ْنَأ اَْنِم َبَّلَط اّذِإ َكِلَذَكَ

 غ(5١551١) دمحأو )١0١5((2 يمرادلاو )١1885(., هجام نباو )١189(.: يذمرتلا راقد 20(

 . يذمرتلا حيحص يف ينابلألا هحّكحصو

 .بوصأ هلعلو «(هيلع) :لئاسملا عماج يفو قفز



 2م تاقفثلا باتك

 سب هه

 . 2000 20 طموكس عل رع لا كر م ا 2

 ٌبِجَي مل :ِهِتَعاَط نِم اَهّيلَع هل بجي اَميِف ةَيِصاَع اًرِشان تناك ثيحف
 خر هش إد 5 سك
 [111 6 .ةّوسك الو ةقفن اَهَل

 نم كل ريخ هفرعت نم ىذأ ىلع كربص :لوقت برعلا :بلعث لاق 5274
 .هفرعت ال نم ثادحتسا

 [؟؟54/١ كردتسملا] .ىنعملا اذه لوقي انخيش ناكو

 نيذلا ةصق ليلدب ؛هللا قتحل عجضملا يف اهجوز ةأرملا رجهت 9

 .كوبت ةوزغ يف اوفلخ

 نم عنتما ول امك «هنم عنملا نأل ؛لاحلا هذه يف ةقفنلا كلمت نأ يغبنيو

 [771/4 كردتسملا] .قادصلا ءادأ

 مكاحلا ناكو ءاهملظي جوزلا نأ اهيلو وأ ةجوزلا تعدا اذإ ةه4:]
 .اًقرشم مكاحلا بصن كلذ فاخو ءاهيلو

 .اًقرشم بصن اهملظي هنأ مكاحلل رهظ ىتم :يضاقلا لاقو

 .رظن هيفو

 اذإ :همالك ىضتقمو «ءامدقلاو يقرخلا اهركذي مل فرشملا بصن ةلأسمو

 .فرشم ىلإ جايتحا ريغ نم نامكحلا ثعب قاقشلا فيخو ةوادعلا تعقو

 [؟؟4/١ كردتسملا]

 نأ بحتسيو «نييبنجأ نامكحلا نوكي نأ زوجيو :انباحصأ لاق /ةدها ]|

 1 .امهلهأ نم انوكي

 امك هطرتشا هنإف ؛يقرخلا لوق ىضتقم وه :امهلهأ نم امهنوك بوجوو
 للعلاب ربخأ براقألا نألو «نآرقلا صن هنإف ؛حصأ اذهو «ةنامألا طرتشا

 .ةحلصملا يف رظنلاو ةنامألا ىلإ برقأو «ةنطابلا

 .حاكنلا دقع ةيالو نم ىلوأ وهو «قيرفتلاو عمجلا يف رظن هنإف :اًضيأو



 هدا مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ع اب لآ

 الل #7

 يف دمحأ مامإلا هيلع ٌصنو «باوصلا وه امك نيمكاح امهانلعج نإ اميس ال

 وهو ءامهريغو سابع نباو بلاط يبأ نب يلع لوق وهو «نيتياورلا ىدحإ
 .كلام بهذم

 ءاثالث اقلطي نأ ناليكو ١ ال 000 امه :انلق اذإ - نيمكحلل لهو

 يف جوزلا ماقم ليكولا ماق امل "”:كانه اولاق ؟يلوملا يف امك اخسفي وأ

 امه انلق اذإ كلذك انه هجوتيف ثالثو ةدحاو نم هكلمي ام كلم :قالطلا

 .نامكاح

 .هيف الكو ام الإ اكلمي مل :ناليكو انلق نإو

 .اًيلصأ اًمكاح سيل مكحلا نأل ؛هجوتي الف :انه خسفلا امأو

 [؟5؟١؟/:؛ كردتسملا]

 ه2 2

 هوه
 .٠

 (علخلا ٌباَي)
 جْوَّرلِل ةَمِراَك ُةَآْرَمْلا َنوُكَت ْنَأ ُةَنُسلاَو ُباَتِكْلا هب َءاَج يدنا ْعْلُحْلا عمت

2 

 060 َدَتفي اَمَك ءاَهِسْمَت ًءاَدِه قنبر َقاَدَّصلا ِهيِطْمْتَف ُهَقاَرِف ٌديِرُت

 .مالْسإْا يِف ٌثَدْحُم ُعْلُخْلا اَذَهَق :ِهِبِحاَصِل اًديِرُم اَمُهْنِم لك َناك اَذإ امَأَو

1 81] 

 ةيالولا وأ ةلاكولا وأ كلملاب هقالط حصي نمم حصي هنأ :قيقحتلا مكهدكز

 .قاقشلا يف مكاحلاك

 نم اهريغ وأ راسعإلا وأ ةنعلا وأ ءاليإلا يف مكاحلا هلعف ول اذكو

 [1؟؟/4 كردتسملا] .ةقرفلا اهيف مكاحلا كلمي يتلا عضاوملا

 )١( تارايتخالا نم بيوصتلاو «(نامكح) :لصألا يف )008.
 تارايتخالا نم بيوصتلاو «(كانه لاوقأ) :لصألا يف (؟) )08(.



 3 سس | تاقفنلا باتك
 ع 0017 22222222 22225222272757252527277272227ت2222-- 2-2

 اًحسف امإو اًقالط امإ ةنونيبلا هب عقتو ءضوع ريغب علخلا حصي 15

 .نيلوقلا ىدحإ ىلع

 ةياورلا وهو .ءمساقلا نبا ةياور يف هنع روهشملا كلام بهذم اذهو

 .يقرخلا اهراتخا ءدمحأ مامإلا نع ىرخألا

 :ناذخأم هل لوقلا اذهو

 .تطقس اهطاقسإ ىلع ايضارت اذإف «نيجوزلل قح ةعجرلا نأ :امهدحأ

 يضرو نكسلاو ةقفنلا كرتب تيضر اهنأل ؛ضوعب ةقرف كلذ نأ :يناثلاو

 . اهعاجرتسا كرتب وه

 قوقحلا نم اهل اًئباث ناك ام طاقسإ ضوعلا لعجي نأ هل نأ امكو

 ةقفن ىلع اهفلاخ ول امك «قالطلاب اهل تبث ام طاقسإ هلعجي نأ هلف :نيدلاك

 .دلولا

 [؟؟/4 كردتسملاا] 2 .هريغ نم '''ةقفلا يف لخدأ وهو ءيوق لوق اذهو

 حصي ىرخألاو «نيتياورلا ىدحإ يف ضوعب الإ علخلا حصي ال ةهدد]

 ال هنأو «ةلاقإلا يف ىتح عيبلا دقعك نيدلا يقت خيشلا هلعجو «ءضروع ريغب

 [؟؟/4 كردتسملا] .اًعامجإ ضوع الب اًحسف ناك نإ زوجي

 نيب ةرشعلا ءوسل علخلا بوجو يف سابعلا يبأ مالك فلتخا /5ه45]

 :اهبحي وهو هتافص نم كلذ ريغل وأ هِقّلُخِل هل ةضغبم تناك نإو «نيجوزلا

 [؟؟:/4 كردتسملا] . هجوتت 0 ٌّقح يف علخلا ةهاركف

 نمو ررحملا بحاص ةرابع نم دوجأ هعبات نمو يقرخلا ةرابع هج |

 ءزئاج نيجوزلا نيب ةرشعلا ءوسل علخلا :لاق هريغو ررحملا بحاص نإف هعبات

 , (09"7) تارايتخالا نم بيوصتلاو «(ةقفنلا يف لخاد) : لصألا يف 00

 .(704) تارايتخالا نم بيوصتلاو ء(هّقح) :لصألا يف (1)



 هل مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ب |
 (- ؟ نك

 لجرلا نم نوكي دق زوشنلا نإف ؛رظن هيف نيجوزلا نيب ةرشعلا ءوسل :مهلوق نإف
 [؟؟14/4 كردتسملا] . هلباقت نأ يه جاتحتف

 لاق .هيلع '"”مرح :ينزت نكت ملو هنم اهسفن يدتفتل اهلضع ول مةهده]

 . نئاب ةأرملاو دودرم ضروعلا : ليقع نبا

 حصي علخلا :انلق اذإ يوق ياو « نسح هجو هلو : سابعلا وبأ لاق

 جيرختو «هوحنو ريزنخ وأ بوصغم لام ىلع علاخ نم ةلزنمب هنإف ؟؛ضوع الب
 [5؟4 /4 كردتسملا] . اًدج يوق انه نيتياورلا

 : الاح رشع دحأ اهجوز عم ةعلتخملل مةهوح]

 «هتافص نم كلذ ريغل وأ هاو ةقلخل ةضغبم هل ةهراك نوكت نأ : لوألا

 لاحلا هذه يف علخلاف ؛اهيلع ةبجاولا هقوقح يف هللا دودح موقت الأ ىشختو

 يف يضاقلا اهلخدأ هذهف «ةبحمو اهيلإ ليم لجرلل نكلو «ىلوألاك :ةثلاثلا

 .ةهجوتم هذه قح يف علخلا ةهاركو :نيدلا يقت خيشلا لاقو «مدقت امك حابملا

 ىلع باحصألا ا يدفتف يدتفتل اهلضعي 1 اهملظي نأ يرسل

 .زوجي :«يفاكلا» يف لاقف

 - فنصملا :ينعي دمحم يبأو يضاقلا ليلعت :نيدلا يقت خيشلا لاق

 اذهو «هنم اهسفن يدتفتل اهبرضي نأ هل زاج هيلع تزشن ول اهنأ يضتقي

 [؟1؟5 5١١5/8 كردتسملا] . حيحص

 )١( تارايتخالا نم بيوصتلاو ««(تمرح) :لصألا يف )09*(.
 تارايتخالا نم بيوصتلاو ؛«(هجوو) :لصألا يف (؟) )0809.



 بما تاقفتلا باتك

 "عم ةأرملا ءاقب هب دصقي امنإو «ةقرفلا هب دوصقملا سيل هنأل ؛للحملا

 ال 0 ؛لوألا ىلإ دوعتل اهقلطي نأ للحملا حاكنب دصقي امك ءاهجوز

 .ةجوزلا هب ْنيَن مل ''”[حصي] مل اذإو «هدوصقم ""”ضيقن هب دصقي
 [؟5/5١ كردتسملا]

 لثم ؛ديلقت وأ داهتجاب هبوجو نادقتعي امم '”![ءاربإلا] ىلع هتعلاخ اذإ (ةدقف ]

 .حصي نأ يغبنيف :ةميقلا بوجو نيدقتعم «'"'هتفلتأ بلك ةميق ىلع اهعلاخي نأ

 ؛ةيمستلا حصت '"1[ال] نأ يغبنيف اهتمذ يف هل بلك ةميق ىلع اهجوزت ولو
 .قادصلا فالخب ءررغلا ىلع حصي علخلاو ءررغ عون اذه بوجو نأل

 [؟5/5١ كردتسملا]

 ٌنِسْحُم َوُهَو ٍسْبَحْلا وأ 0 [جوزلا :يأ] ةركأ ناك ْنِإ ه5؟]
 ُهَو ُدْئَضَكْبأ اَذِإ لب ؛ُةَقْرَفْل عَقَت مل : 1 ا عال اَهتَرْشِل

 وأ دلت لق ذك يتب زلم ذأ رنغ نم قالا يبلع ل اهلل لي ب
 [1 1 .َحْسَمْلا حيي ا ل اَذإ ِهْيَلَع رْبَّصلاب ٌةَأْوَمْلا

 0 0 ا :ةأرعلا لْضْعَي نأ ٍلجَرلِل جي ال 5

 دم ةسَح ٍةَشِحاَفِب ْتَنَأ اَذإ ْنِكَل ٍ؛َكِلَذ لجأ اًهَبِرْضَي ْنَأ اَلَو ٍقاَدَّصلا ضْعَب ُهَيِطْعُت
 ب

 . هللا 5 ٍلُجّرلا ّنْيَب اًميِف اَذَه .اًهَبرضَي ْنَأ ُهَلَو ؛ُهْنِم يِدتْفتِل اًهّلْضْعَي ْنأ هَل َناَك

 0/1 1١84|

 )١( تارايتخالا نم بيوصتلاو «(ىلبحلا) :لصألا يف )09"07.

 .0909) تارايتخالا نم بيوصتلاو «(عبت) :لصألا يف (؟)

 .(709) تارايتخالا نم بيوصتلاو «(ضقن) :لصألا يف

 .(789) تارايتخالا نم نيتفرقعملا نيب ام 8عهز

 .(نادقتعي ام) :لصألا يفو :(757) تارايتخالا نم نيتفوقعملا نيب ام (5)

 .(هفلتأ) :هلعل «(757) تارايتخالا ةيشاح ىف نيميثع نبا لاق (5)

 .(757) تارايتخالا نم نيتفوقعملا نيب ام (0)



 00 مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 00
 2011 يا ا ااا ااا ااا اا لا 1 يد

 عيِمَج نم اَهَجْوَر ْثَرْب أرق نع: - ىَلاَعَت هلل هللا ُهَمِحَر مدلل

 ىلع ةروكذملا هوَ قلط هنأ ةييفت ىَلَع ُجْوّرلا دهْحأ كلذ دقي 4 7 َهَفاَدَص

 ؟ِةَءاَرَبْلا

 ْنَأ ىَلَع َءاَرْبِإْلا َلَأَس ُهّنَأ اَهْنِم ُمَهْفُي يِتْلا اعلا َةَّصاَخْلا ٍتاَراَبِ نم َكِلَّذ
 8و

 :َكِلَذ َدْعَب اقلط ٌمُث ءيالطلاب قلعت ال ؛ ةءاَرج ةئادنأ قكتاك نإ امو
 لثم ِنْوَكِل ؛ نِكْمي َناَك اًذِإ | ِءاَرْبِإْلا يِف َعِجْرَت ْنَأ اَهَل لَه ْنِكَلَو ( عجز ُقاَللَعلاَ

 ا ءاَهَكِسْمُي ْنَأِل اّلِإ َةَداَعْلا يِف ٌرُدْصَي ال ِءاَرْبِإْلا اَذَه
 0 ل

 دّمْحَأ نَع ِناَئَياَوِر اَمُه ٍناَلْوَق هيف ؟َكِلَّذ وحن وأ اَهْيَلَع َحّوَرَتَ

 ًءاَدَيْبا َنوُكَي ْنأ َوُهَو ءاَقَّلَظُم ِءاَرِبإْلاِب اًهُسْفَت ُتَباَط دق تاك اّذِإ اّمأَو ماوا< شد و © رع 0000 28 م 2 أ مواوما 2 ل ل

 [م .ِبْيَر الب هيف ُعِحْرَت ال اَنُهَف :ٍضّرِع اَلَو ُهْنِم بَبَسِب ال ءاَهْنِم

 كْنأَرْبَأ ْنِإ :جْوَّرلل َلاَق .ِلُجَر نع ء :- ىَلاَعَت هللا ُهَمِحَر - ّلِكُسَو ةكمدع]

 كباَتِك نِم ينيتأربأ ْنِإ : : سودا اهل َناَعَك اه. نئاق هع اق نا هفاست كثار

 ُجْوَّرلا ع ءاَلَصَمْلاَو ءْمَعَن :ُتَلاَق ؟ٌقِلاَط ِت ِتْنأَك َىَلَع كل يتلا ة ٍةَجْحْلا نم

 ؟انالث ٌقِلاَط َيِه :َلاَقَق هن 0

 لب ؛افَلَظُم َسْيَل ماَلَكْلا ُقاَيِس ِْيَلَع َلَد اَم ىَلَع اَهُؤاَرْبِإ َناَك اَذِإ :َباَجَأَت

 اهجوز تأربأ ةأرملا هذهف «يضاملا يف اًعئاش قادصلا ريخأت ناكو ءرخؤملا اهقادص :يأ )١(

 .هنع تلزانت :يأ ؛رخؤملا قادصلا نم

 .ةروصلاب ال ةقيقحلاب ةربعلاف ءاعلخ كلذ اومسُي مل ولو « علخ هتقيقح يف هنأل قف

 .اهل اجوز سيل هنأل ؛هب ةربع الف كلذ دعب اهقلط ولو



 2ك سب | تاقفنثلا باتك

 د[ مابي يلييييييٍيٍِسسسسسسس 271714

 ُمُدَقَتْمْلا ظْرَّشلاَو «ٌقاَلط اَّذَه َدْعَب اَهِب ْعَقَي ْمَلَو ُهْنِم ْتَناَب :اَهَقّلَطُي ْنَأ ِطْرَشب

 [1 1 ١ . ٌيِظْفّللاَك ُيِفَرْعْلا طْوَّشلاَو ءنراَقُمْلا ِطْرَشلاَك دْقَعْلا ىَلَع

 ةَياَنِك نكي ْمَل هيف اًداَعُم َّدِجْوَو ٍباَب يف اًحيِرَص َناَك اذ طفلا َّنِإ ةةهدك]

 ىَلَعَو ءاَمَلُعْلا ٍةّماَع َدْنِع ْعَمَي ْمَل ّقاَلطلا ٍراَهْظلا ِظْفَلِب ىَوَن ول اَذَهِلَو ؛ِهِرْيَغ يف

 .ُةَّنّسلاَو ُباَتِكْلا َّلَد اَذَه

 يف ٌحِيِرَص هج ؛ْعَمَي ْمَل ٌقاَلّطلا م مارتعلا فلي يوت ول :َدَمْحَأ َدْنِع َكِلَذَكَو

 .َدَمَح َدَمْحَأ ٍلْصَأ ىَلَع اميس ال ٍناَهْلْلا

 الق ,2"ملُخْلا يف ٌةَحِيِرَص ٍضَوِعْلا َعَم يدل ٍعْشَْلاَو عْلُخْلا رعاقلاَو

 [؟ة0 1 .لاحب ٌقاللَعلا اهب ُعَقَ الق «يقالطلا يف ةياَنِك وكت
2-00 

 ال :ِلاَوُس اَلَو ٍضَوِع الب ب ٍعلُخْلا َطْمَل نأ "”[يف] ُءاَمَلْعْل رات ل كعحا]

 الب َةئِئاَب ٌةَقْلَط اَهَقنطُي ْنأ ُهَأْرَمْلا تّبَلَط اًذِإ اًميِف ٌعاَرْنلا اَمَّنِإَو ءاَحْسَم ُنوُكَي

 هني . ِنْيلْوَق ىَلَع ؟َكِلَذ ُكِلْمَت لَه :ٍضَرِع
 وأ «تلبَق :ْتَلاَفَث .فلأي ٌقِلاَط ِتْنَأ :ِهِلْوَقِب ٍقاللطلا َطْقَل َلَصَو اّذِإ [كهدغل

 نكي ْمّلَو « ضَوِعْلاِ اَدَيَقُم اًماَلط اَذَه َناَك : كّيفّلَط : لاَ .فئأب ينقل :ْتَلاَق

 َصُْيَرَت هيف َلَعَجَو ءاّيِعْجَر هللا ُهَلَعَج َكِلَذ َّنِإَف ؛هللا ٍباَتِك يف َقَلْظُمْلا قدالا ارق

 . ماكخأ ماك هَل تبئَأَك اال ُهَلَعَجَو ءءوُرف َةَئاَلَث

 َةَناَلَث ٌةَأْرَمْلا هيِف ُصَبَرَتَت اَلَو «عاَمْجِإْلَو ٌّصَنلا ٍةَلاَلَدِب ٌيِعْجَرِب َسْبَل اَذَهَو

 ُلْحْدَي ال اَذَم َّنأِل َكِلْذَو ا ا َونّسْلاِب ِءوُرُق

 اَمَك ءِدْيَق عم ٍقاّللّطلا ِظْفَلِب ُهْنَع ُرّبَعُي اَمْنِإَو ءقالظإلا َدْنِع ٍقالّطلا ىَّمَسُم يف

 ظل ُهَطْمَل َّنأِل ؟ اَدَكَمُم 20 ىَمَسي ءٍبَضْمْلاَ ٍجاَجّللا ولت :رّذَتلاَ كتلخلا نكس
3 : 0 
 وُهمَجَو َةَباَحَّصلا َدْنِع ٍروُذتلا نِم ال ِناَمْيَأْلا نِم ٍةَقيِقَحْلا يِف َوُهَو ءرذنلا

 بَ

 م سم

 - .اًمِهْيَعَو دَمْحَأَو َيِِفاَّشلاَو ِفلسلا

 اذم

 .مدقت امك ةيانك يهف ضوعلا نودب امأ )١(

 .بسنأ اهدوجو لعلو ءلصألا يف سيل نيتفوقعملا نيب ام (؟)



 هنأ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت قت سرب |

 ب10 نو د

 َعَم ٌءاَم ىَمَسُي َناَك نِإَو ّىيَمْلا رمل را ا

 َسْيَل "”«تْئِش اَمِهَتْيَأ ْقْلَط» :ُهَل 0 نأ ٌرورُيَف ِثيِدَح يِف 9 3 0 2 وم د 2 ا نع هل ك5 ب عم ني م ني
 ُداَرُمْلا لب ؛اَمِهِرْيَغَو دَّمْحَأَو ٌيِِفاَّشلا ِلْوَق ىَلَع دوُدْعَمْلا قاللطلا :َكِنَب ُداَرْمْلا

 ُصَنِب اَهَقّْلْطُي ْنَأ ِهْيَلَع ُبجَي ال ُهّنِإَف ؛ِدوُدْعَمْلا ٍقاَلطلا نم َسْيَل اًفاَرِف :ُهْنِم

 .قالطلا ِظْفَل ِرْيَعب مُهَدْنِع اَُقراَمُي لب ؛ِدوُدْعَمْلا قاّلطلا

 نْبا نَع "وجحيِحَص١ يِف ُيِراَخُبْلا ىَوَر دّقَف ءباَبْلا اَذَه نِم ا

 ل كان ل رحرلا : ْثَلاَقَك لك َيَِللا تنأ ِسْيَك ِنْب ِتباَ ةَرْما نأ :س

 َلاَقَق «مالشإْلا يف َرْفُكْلا ُهَرْكَأ يْنِكلَو ءِنيِد اَلَو قلُخ "7يف و 2 تيعأ اع

 لّبْقا» :هللكي هللا ُلوُسَو َلاَق ْمَعَن :ْتَلاَف «؟ُهَتَقيِدَح ِهْيَلَع َنيدرَتأ» : هلو لا ل
 . ؛ًةَفيِلْطَت ًى ةََطَو ٌةَقيدَحل

 َنوُلَعْجَي اوُنوُكَي ْمَل مُهْنَأ :اًمِهِرْيَغَو ةَمِرْكِعَو ِساَّبَع نبا نع تيك دقو
 م17 م1 .ِثالَّثلا ٍتاَمَلَطلا نِم َعْلُخْلا

 هدم .ةوسك اغاَصك ةأرما هَل ٍلُجَر نَع :- ىَلاَعَت هللا ُهَمِحَر - َلْيْسَو م0

 7 0 ئلقو ةقلاكتلا هلم قفا 3 «ةييفلا وفك نع اجِراَح

 راو ايت رتل ياك اهنخ 0 قتل اهنف ةيلض ىلط و هوُيَلَع

 ُةَنْيَب ُهَل نُكَي ْمَلَو ُهُمَرْلَي ُنَمّثلاَو اَهَدْن َدْيِع ُهَركَد يِذَلا ُدْحَأكو ْفِلْحَت اَهّنَأ ُمَلْعَيَو

 ؟اَيلَ
 ِكيِلْمَّتلا ِهْْجَو ىَلَع ٍبِجاَوْلا نمت َدِئاَّدلا َكِلَذ اًماَظْعَأ دّك َناَك ْنِإ :َباَجَأَف

 تناك ْنِإ ْنِكَل ءَكِلَذب اَهَيِلاَطُي ْنَأ َءاَدِتْبا َوُه اَهَقَّلَط اَذِإ ُهَل َسْيَلَو هُهْبَكَلَم دَّنَف اَهَ

 يف ينابلألا هححّخصو © )دمحأو )١901١(.: هجام نباو 2«(؟7477) دواد وبأ هاور )١(

 .دواد يبأ عحص

 .(ةهرال»#» 0

 .يراخبلا حيحص نم بيوصتلاو «(نم) :لصألا يف (0)



 يا 8 تاقفنثلا باتك

 َكِلَذ نِم اًهاَظْعَأ اَم ٍهِطْعَتْلَف :ُهْنِم عالّتخالا َتَداَرَآَو ِهِتبْحَصِل ةَمِراَكْلا "”[يه]

 ُهَنُس ْتَضَم اَمَك اَهَعَلْحَيِل ؛هِيمْذ يِف يِقاَْلاَو اَهْيَلِإ ُهَقاَس يِذَّلا ٍقاَدّصلا نِمَو
 . اًهاَظْعَأ اَم درب اَهَرَمَأ ْتْيَح ِساَّمَش ِنْب ٍسْيَق ِنْب ِتياث ٍةَأَرْما يف كي هللا ٍلوُسَر د و ع 2 داراع# ل وار 23 3 هَ 3 20 ٠ كالي د 2

 وُحْنَو ُهَماَلُع اًهيِذَحُيَو ُهَتَباَد 00 امك هب يلم اًماَظْعَأ دق َناَك نِإَو

 ىَنَم هيف ّعِجْرَي ْنَأ ُهَلَف ءِدكْلِم ىَلَع ِق َوُهَف :ِنيمْلل ِكيِلمَتلا وجو ىَلَع ال ءَكِلد

 1 لأ انتا اوت ا

 ْمَّلَو ٍقَحاَبِْلا ِهْجَو ىَلَع وأ ِكيِلْمَّتلا ِهْجَو ىَلَع اًماَظْعَأ لَه اَعَراَتَت نإَو

 . َكِلَذ ٠ اهلمي عل هنأ يمت عم ةلؤث لوَقلاَك هين عتب تدخ ةلاته نكي

 ءاَهِب ُهَل يِضْقَي ٌةّجَح نكي ْمَلَ اَهِطْعُي ْمَل وأ اَنْيَش اًهاَطْعَأ لَه اَعَراتَت نِإَ
 هام 1 7 م امس - <45 عم ويد #نس ا ل ا لا

 .اَهطْعَي مل هن أ اَهِنيِمَي َعَم اَهّلْوَ ُلْوَْلاَف :َكِلَذ ٌرْيَغ اَلَو ٌراَرْقإ اَلَو ٌدِحاَو ٌدِجاَش ال
 اة يش نا نفل

 ْمُهْنَع ٍفوُرْعَمْلا ٍصوُضْنَمْلا يف دّمْحَأَو ٌيِعِفاَّشلاَو َةَقيِنَح يبأ ُبَمْذَم 755:1]

 اول مم هديا لام نوي ءزيق ىلع لافي نأ بالا سل ذا

 . اهِتوُيُد ِرِئاَس طاَقْسِإ ُكِلْمَي ال اَمُك ُهُكِلْمَي اق اَهِلاَمِب ّعُربَت َكِلُذ َنأِل ؛ْنْكَت ْمَل

 ؛اَيَث وأ تناك اركب ةَريِغَّصلا ِهِتَْبا نع َمِلاَخُي ْنَأ ُهَل ُروُجَي :ِكِلاَم ُبَمْذَمَو
 معو ف ع6

 ِهِنْوَكِل ؛اًقَلظُم ٍركبْلا و ِهتْنْبا نع َعِلاَحَي نأ َّنَأ :ُهْنَع ُهْنَع َيِوُرَو ءاَهَلاَم يِلَي ِهِنْوُكِل

 [مم 1 . حاككتلا ىَلَع اًهُرِبَجُي

 ه5 6

 ل تاقلطلا نم وه مم كلل خس علخلا له)

 ؛اَمهْيلْوَق ٍدَح أ يف دمشَأَو ٌيِعِفاّشلاَو 9 نبا 3 تلا ِتاَقَّلَطلا نم وه

 .بسنأ هتفاضإ لعلو لصألا يف سيل نيتفوقعملا نيب ام )١(



00 

 هناك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 2

4 
 ِقاّلطلا نِم َرُه َسْيَلَو ءِريِسَأْلا ِءاَدِيْفاَك جْؤّرلا نِم اَهَسْفَن ْتَدَعْفا ةارقلا نأ

 .يقالطلا فالْخب ٍضْيَحْلا يف ُحاَبْي اَذَهِلَو ءلْصَأْلا يف ِوُرْكَمْلا

 3 طيِرْفَتلاَق ضّوعب ِتاَلَتلا ىّدخِإ اَهَّمَلَطَو عَلُخْلا نَع َوُّه َلَدَع اّذِإ اَمَأَو

 :ِثاَلَّثلا ٍقاَّللَّلا نِم َوُه َسْيَلَو ءحكشي اَعْفَر ُعْلُخْلا َناَك "ا[اذِإَو]

 عنا  ة . ٌنينْجَأ نم وأ أعلا نم ُوُدبَمْلا ُلاَمْلا َنوُكَي ْنَأ َنْيَب َقْرَف

 ةَئئاَب ٌةَقْرُق [علخلا :يأ] ُهّنَأ :وباَحْصَأَو َدَمْح َدَمحَأ ٍماَمإْلا ِبَمْذَم ٌرِهاَظ 7556.؟]

 .ِثالَثلا ٍقاَللطلا نِم َسْيَلَو « حال ٌحْسْفَو

 اًجْوَر مكنت ْنأ َلْبَق ٍديِدَج دْفَعِب اَهَجّوَرَتَي ْنَأ ُهَل َناَك ِتاَرَم َرْشَع اَهَعَلَخ وّلَ

 ِنْب ٍقاَحْسِإَك ؛ْثيِدَحْلا ِءاَهَُق ٍروُهْمَج ُلْوَق اَذَهَو . ٌيِعِفاَّشلا يَلْوَق ْدَحَأ َوُهَو ريغ

 يي هم

 ٍِساِّبَع ٍنْبا نع ٌتباَن َّوْهَو ةَمْيَرْخ ٍنْباَو رِذْنُمْلا ٍنْباَو دواّدو ٍرْوَن يِبَأَو هيَوُهاَر

 .َةَمِرْكِعَو سواطك ؛ هباَحْصْأَو

000 

 ني ٍريِثَك ُلْوَق َوُهَو ثاَلَّثلا نِم ٌبوُسْحَم ّنَياَب ٌقاَلط ُهْنأ :يناّثلا ُلوَمْلا
 َكِلَذ ٌلَقْنيَو .رحخآلا ِهِلْوَق يف ٌيِعِفاَّشلاَو ِكِلاَمَو َةَفيِنَح يِبأ سهم َوُهَو فَلَّسلا

 ملِعْلا ِةَميأ نِم ُهُرْيَغَو ُدَمْحَأ فّعَض ْنِكَل ءٍدوُعْسَم ِنْباَو يِلَعَو َناَمْنْعَو ٌَرَمُع نَع

 ْمَلَو ءِءاَلُؤَه نَع َلْقَتلا م ْمِهرْيَغَو يِقْمْيَمْلاَو ةَميَرَخ ٍنْباَو رِذْنُمْلا ٍنْباَك ؛ِثيِدَحْلاِب

 .قالطي َسِيَلَو ٌحْسَف ُهّنِإ ٍساّبَع ِنْبا َلْوَق اَّلإ اوُحُحَصُي صب

 وأ ورغم اكاَسْمَِم ترم َُكَطلاط :َلاَق ىَلاَعَت هللا َّنأِب ٍنماَبَع ُنْبا َلَدَتْساَو

 يقي الأ اَناَي نأ ةّلِإ اَنْ َنُهوُمْسيَتاَ ل نَسعِإ + برت
 ل

 عل ودم يع 42 بو تيك ب مح عوررتج عع هك راع م و
 0 0 0000 (5)) نوعليظلا مه كيلوأف هلل ونش علب نو قوم

 د دق
5 

 : : ٍساّبَع نبا َلاَق [0*57 :.559 :ةرقبلا] 4ع اًجقذ مكنت

 .باوصلل برقألا وه تبثملا لعلو ؛(ذإو) :لصألا يف )١(



 رسم هر 2 هس و و
 246 هريغ اجور مكنت لوح دعب نس هل

5 
 . ٍساّبَع ّنْبا اوُعبَتا َمّدَقَت نَمَو َوُه ُهْنَع ٍروُهْشَمْلا يف ُدَمْحَأَو ءاَعَبْرَأ ُقاَلَطلا هاما سم 26

 هلأ ني ِةَباَحّصلا نع قُم اَم َححَص للاب مْلِهْلا لْهَأ نم ادَحأ تْمِلَع اَمَو
 .ِثالَّثلا نِم ٌبوُسْحَم ٌنْئاَب ٌقاَلْط

 ًارزكتك وأ ؟ووزف ةلالك ةدِع هيلع نع :ةلققتلا نفاوكلؤم كَلَيْخاَو

 :دمخأ نع ِناَئْياَوِر امه :َنْيَلْوَق ىَلَع ؟ةْضْيَحِب

 يف َرَمُع ِنْباَو ِساّبَع نْباَو َناَمْنُع ُلْوَق اَذَهَو ءةَضْيَحِب أرْبَتْسُت :اًمُهاَدْحِإ

 رِذْنُمْلا ِنْباَو ٌقاَحْسِإ ُبَمْذَمَو ءِفَلَّسلا نِم ٍدِحاَو ٍرْيَغ ُلْوَق َوُهَو هْيَئَياَوِر ٍرِخآ
 .ٍةَئَسَح ِهوُجو نم ِنَئّسلا يف لكي َيِبَنلا نع َكِلَذ َيِوُرَو ءاَمِهِرْيَغَو

 َقاَلط مّرَح هللا َّنِإَف ؛ِضْيَحْلا يف َراَج اَمَل اًناَلَظ ُعْلُخْلا َناَك وّلَو :اوُناَق

 َّنأِلَو ءِضْيَحْلا يِف ُروُجَي ُهّنَأ مُهُرَتْكَأ وأ َنوُعِزاَُمْلا اَنَل َمَّلَس دَكَو ءِضِئاَحْلا

 . ِضْيَحْلا يف هيَ ٌةَيِعاَذ َةَجاَحْلا

 قاَلَملا ِْفَل ِرْيَعِب َنوُكَي ْنَأ احْسَف ِهِنْوَك طْرَّش نِم لَه :ِءاَلُؤَه تفّلتخا مث
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 أ
 ٍظْفَلِب َمَلاَح نَمَق ويّيِنَو ٍقاَلّطلا ٍظْفَل رْيَغِب َنوُكَي ْنَأ َّدُب ال ُهَن 57 ماع 2 كايت اع قف .56200 هيا < ٌسمِم و5 < 7

 تصل

 َوُهَف خَسْمْلاَو ٍةاَداَمْمْلاَو علخلا ٍظفلَك ٍقالطلا ظل ٍرْيَغِب َناَك اَذِإ هنأ :يِناَثلاَو وة يه تأ عرين أ< املأ 112 1 نك ه2 كنج كر 96# ل. كيم
 .وني مل وأ قالطلا هب ىَوَن ٌءاَوَس .حْسَف

 را 26 م هوس د 0 ا 0 5 0.

 .ثالثلا قالطلا نم َسيلَو ؟ عفو ظمل ىأب حسف هنأ : ثلاثلا لولا

 اذَهَو ءقاّلَطلا ِةّيِن َّمَدَع اَلَو اَنّيَعُم اًظْفَل اوطرَتْشَي مل ٍلْوَلا اذه ٌباَحْصْأَو
 سا رم .٠ 00 رع 5 عيه ر؟ رع 5 0 هه . ما عمرا 2

 ِءاَمَدَقَو لّبتَح نب َدَمْحَأ نع لوَقْنَمْلا َرُهَو ءوِباَحْصَأَو ساِّبَع نبا نَع ٌلوَقْنَمْلا ره

 . هباَحضْأ



 ها مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت قم ١

 .ةَقْرُمْلا اَهِبَلَطَو ّضَوِعْلا ِةَأْرَمْلا ٍلْذَبِب مُهَدْنِع راَبيغالا َّنأ َنّييتق

 يِلْذبَأ :اَهَل ُلوُقَيَك ءيِنْقْلَط : 00 ا ُلوُقَت ٍمْوَيْلا ىَلِإ ِنَمَيلا َلهَأَو
 . ْمِهِقاَلَط ُةَماَع اَذَهَق ءاَهُفّلظيَ 2 وأ َقاَدَّصلا ُهَل ُكْذْبت يل

 ىَلَع ٌةأَرْما َّدَرَو ءقالطب َسْيَلَو ُقاَرِفَو ٌةَيْذِف اَذَه َّنأب ٍِساّنَع نبا مُهاَتْفَأ دَقَو

 اَمِب ٍنآْرَقْلا هلاَلْدِتْساَو ُهاَيتُفَو ِساّبَع ِنْبا لَن اَذَهَك هَّرَم ِءاَدِفَو ِنْيَتَقْلط َدْعَي اَهِجْوَر

 ١ ْ .َلْوَقْلا اَذَه ُقِفاَوُي

 عْرّتلا ٍلوُصَأ ىَضَتْقُم َوُهَف : هلوُصْأَو دَمْحأ ٍصوُصُن ىَضتْقُم ُهَنَأ اَمُك اّذَهَو

 ءاَهِظاَمْلأب اَل ءاَهِيِناَعَمَو اَهِدِصاَقَمِب ٍدوُقْعْلا يِف َراَبِتْعالا َّنِإَ ؛َعراّشلا ٍصوُضُنَو

 .اًمهويكح فالتحا زْجَي ْمَل اَدِحاَو ِنْيطْللا ُدوُضُمَمْلا َناَك اذِإَ
-_ 

 ُقاَلَملا َعَقَو 0 ٌعِراَّشلا لَعْجَي ْمَل َقاَلطلا َّنِإَف :اًضْيَأَو
 يف ٌعِزاَتُي ْمَل «'!ِهاَمَلُعْلا ٍةّماَعَو د ٍفلسلاَو ةَباَحَصلا دنع َعكَو ُلِمقْحَي ظل يأب

 نع ٌفاَلِخ َكِلَذ يِف ُفَرْعُي ها ُيِرِماّطلاَو ٍةَعيَّشلا يِرخَأَتُم ٌضْعَب اّلِإ َكِلَد

 :تلملا
- 

 ءَعَقَو :ٌقالَظلا هب ىَوَنَو ءَكَنْبيَس :ْوأ ءكُتْحَيَس :وأ ءكُتْفَراَف :َلاَق اًدِإَق

 :ُهَل َلوُقَت ْنَأ لْثِم ؛ٍضَوِعْلا ّعَم ِتاَياَنكْلا ِهِذَهِب ىَتَأ اَذِإَف ءِتاَياَنِكلا ٌرِئاَس َكِلَذَكَو
 َنْيَب ٍقْرَك يأت ءٍفْلأب يلح :وأ .فلأب يِنْقِراَف :وأ .فلأب يِنْيْيَس :وأ ءيِنْحّرَس

 !؟فّلأي يِحاَكِن ْحَسْنا :وأ .فلأب ينْعَلْخا :وأ .فلأب ينداف :َلوُقَت ْنَأ َنْيَبَو اَذَه
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 .ِتاَياَنِكْلا ِظاَمْلَ ٌرْياَس َكِلَذَكَو

 َمَكَو :َقاَلطلا اَمهِي ىَوَنَو ٍضَرع ٍرْيَعب َناَك اّذِإ ْخْسَفْلاَو عْلُحلا َطْفَل نأ عم
 ٍظاَمْلَأ يِف ٍقْرَق ُّيَأَف «ٍقاَلَّطلا يِف ِةَي ٍةَياَنِكْلا ظانلأ نه اًمُهَف ءايَفَجَر قالطلا

 . !؟ِظْفَلَو ِظْفَل َنْيَب ٍتاَياَنكلا

 َقاَلَطلا ٍراَهَظلا ِظْفَلِب ىَوَن ول امك ؛ِهِرْيَغ يف َةياَنِك نُكَي ْمَل :باَب يِف اًحيِرَص ظّْللا َناَك اذإ امأ (1)



 ١ تاقفتلا باتك

 ٍظْمَل يأب ُةَآْرَمْلا هب ُنيِبَت ٌحْسَف َّعْلُحْلا نأ نم م 7-0 مِذَّلا ُلْوَقْلا اَذَمَو

 .ُلوُصْأْلاَو ُصوُصُنلا لدن ِهْيَلَع يِذَّلا ُحبِحَّصلا َوُه :َّناَك

 ُهَل َناَك ِتاّرَم َةَّدِع ضَوِعْلاب ةأرَمْلا قرا اًذِإَف : اذه ىَلَعَو

 .ِهِرْيَغ وأ ياللا لب ناك 10

 . عْلُخْلا يف ذ َهَياَتِك ُنوُكي اَلَق ِثالَّثلا ىّدِإ يِف ٌحيِرَص ُقاَلطلا :َلبِق اَذِإَو

 َوُهَف : ٌكِلَذ نع ُهَجِرْحُي ب كيقب د ُكيَقمْلا اعف ءُقَلْظُمْلا ْظْفَللا ُحيِرَصلا اَمَّنِإ : ليق

 موُمُهْلا نم وأ ؛قاَكَو نم ٌقِلاَط ىلا لاق اذإ امك ءنبنملا يخيب قرع

 . حاكْتلا نم ٍقاَلَّطلا يِف ال ءَكِلَذ يف ٌحيِرَص اًَذَه َّنِإَ ؛ناَرْخَألاَو

 َّوْهَو «ِضَوِعْلاِ ُدَيَقُم َوُهَف ,تلبَق :ْتَلاَقَق .فلأب ٌقِلاَط ِتْنَأ :َلاَم اَدِإَو
 هم و هع6ت

 نم َنوُكَي نأ ىَون اذ هبل ٍثالَثلا نم َنوُحَي ْنَأ َلَتْحَي ا ؛ ضل نإ خرم

 ىّنَح ِهْيَلَع ْمّرَحُن َن ْنَأ عْلُحْلاِب ىَوَن ول امك ٠ مك ا

 . َلِطاَي َمُكَحْلا اَذَه ُهنينَك ُهَرْيَغ اجْوَز

 .لِطاَب ِت ل

 َّنَأ َعَم ءاَلجَوُم َقاَلََملا ءاَيإْلاِب ىَوَن وأ ءَقاَلََملا ٍراَهظلاِب ىَوَن ول َكَِّذَكَو

 ُهَلوُسَرَو هللا َلظْبَأَك ءاَقاَلَط ءاليإْلاَو اًناَلْط َراَهْظلا َنوُدُعَي اوُناَك ٍةَيِلِماَجْلا َلْمْأ
3 5 

 2 م6 سدو سو .٠ هم 3 أ 00 ا 001
 ةَعَبَرَأ ٍصيرَت عم ناّسْحِإب َحّرَسُي وأ فوُرْعَمِب ٌكِسْمُْي ْنأِب ءاليإلا يف ّمكَحَو «كلذ

5 
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 مم كده ؟
 ءاهجوّرتي ب ل

 هب ُعَقَي اََو َةَّساَمُْمْلا َلْبَق َرَّمَك :َلاَق اَمُك َداَع اَذإ ُهّنأِب ٍراَهّظلا يِف َمكَحَو

 025205000 . ٌقالط

 - ِهِرْيَغَو ناَمْثْعَك  ٍةَباَحَّصلا ٍرباَكأ ُر انآ ةَتُسلاَو ُنآْرقْلا ِهْيَلَع َّلَد يِذَلا اَذَهَو

 0 ٍةَلَأْسَم يِف ُلاَكْشإْلا هب ُلوُرَي :ٌةَدِحاَو ٌةَضْيَح ةَعَلَتْخُمْلا َةّدِع نأ نِم
02 

 نع َروُثأَمْلا َّنإَ و20هباَصأ نمب را يف ُةأْرَمْلا تَجّوَرَت اذ اَمُك ؛ِنْيَنَدِعْل 2



 ُهْنَّك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت تسع |
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 اَهْيَلَعَك «يِناَثلا ٍءظَو نِم ُدَتْعَت ّمُث ِلّوأْلا َةَدِع ْلِمْكُت اَهّنَأ : َنِلَعَو رَمْعَك ٍةَباَحَّصلا

 ٌيِعْفاَشلاَو ِكِلاَمَك ؛ءاَهَقُمْلا ُروُهْمْج َلَخَأ ِهِبَو ءيباذإ ٌةَدِعَو ٍلّوَأْلا ِةَّدِع ْماَمَت
 .دّمَحاَو

 را. هجر 0 هس ا ص 26 وا عا م ع كا عساف ل تاكا د تل قلع اكو
 لخدتَو «ىياثلا نم ةدحاو ةَذِع الإ اًهيلع بجي ال هدنعف ةفينخ وبأ امأ

 و

 .ٍلّوأْلا ِةَّدِع ُهَيِتب ايف

 : ىَلاَعَت ِهِلْوَقِب اوُلَدَتْساَو 0 اولاَقَف ةوُهمسْلااَعَأَو

 ثم ني هيلع كل اك فرست 3 لج دب فيتم دف بكبزللا ذثتكت اذ>
 .[49 :بازحألا] ةيآلا «نشوصيمَ هوس

 عِضْوَمْل اًَذَه يف ٌةَّدِع ِءاَسْنلا ىَلَع ٍلاَجّرلِل َنوُكَي ْنأ هللا ىَمَن دَقَف : اوُناَق

 ذإ ِ؛ْتَبَجَو ُتْيَح ٍلاَجّرلِل ٌقَح اَهيِف َةَّدِعْلا نأ َمِلْعَف ءِلاَجّرلا ِرْيَمِ ٌةَّدِع اَنُه َسْيَلَو

 ْنَأ يِفْني اَم ٌةَّدِع َنِهيَلَع ٍلاَجّرلِل َنوُكَي ْنأ ِيْفَن يِف نْكَي ْمَل َكِلَذَك نكي ْمَل وَ
 بر

 يْفَن يف نكي ْمْل :جاقذافل وح يف اهو امك نق هلا تناك لَ
 هقرخألا ةَدِعْلا يِفني اَم جاّوزألا ٍةَدِع

 اًذِإَف ٍذِئَئِيِحَو « اود قع اَهِفق ْتَبجَو ُتْيَح ةدِعلا نأ نلع نآقلا:لَدَك

 َقوُقُح َّنِإَف ؛ِرَخآْلا يِف اًمِِدَحَأ ُنَح < ندي مك نيج نع ايف ُةَدِمْلا تناك

 ُهَدْنِع اَمُهَّل َناَك وأ ءِدِحاَو ىَلَع ِناَتْيَد نْيَلُجَرِل َناَك وّل اَمُك ءُلَخاَدَتَت ال قيما

 [8م15 1 . هلع نع .يذ ازغ نطقت نأ هكَعفت ؟ٌتَضَح أ ةناعأ

 ني ا

 (ءاَر ريدشالا عرشت ىدم) 7

 نورك نأ .نكنأ :ثيح < ٌعوُرْشَم ءانكشالا نأ لفتلا هيلع 3 ا 2.5
 ْمْلْعُت ال يتاّللا ٍتاّيْسَمْلا نم ٌضْياَحْلاَو َلِماَحْلا ٍءاَرْبَيْساِلاِ تأ ل

 . ِءاَرْيِيسالِل ىَتْعَم اَلَق ٍمِحّرلا ٍةءاَرَب مّلِْل مم ان



 م موا تاقفتلا باتك

 نَم ىَلَع ال ءِتاَقَلَطُمْلا ىَلَع الإ ِءوُرُق ِةَناَلتِب ِةَّدِهْلا ُباَجِيإ هيف َسْبَ ُنآَرُقْلاَو

 اهي نيزملا ىلع الو :«ةهبخر تقيل نع ىلع الو «والط ركب اهعذو اهنا
 َوُه يِذَّلا ءةَضْيَحِب ُداَدِيْعالا اَهْيَلَع اَمّنِإ َةَعلَتْخُمْلا َّنأِب ُةَنُّسلا تَضَم اَدِإَ

 ٍنْيََياَوَرلا ُدَحَأ َوُه اَمَك َكِلَّدِب ىَلوَأ :اَهِب ُِنَْمْلاَو ءةَهْبْشِ ةءوظْوَمْلاَك ءءاَرْبهُس
 ؛ اهب َيِنْرَمْلا َنوُد ٍةَهْبُشب ٌةَءوُطْوَمْلاَو ءاَهب ٌيِنْرَمْلا يِفَو ؛ِةَعلَتْخُمْلا يِف دّمْحَأ نت

 َوُه اَمَك ِةَضْيَحِب ُداَدِيْغالا الإ اَهْيَلَع نُكَي ْمَّل ْتَّمِحْلُأ اَمِهّيَاِبَف .ةَعَلَتْخُمْلا َنوُدَو

 ةانسلا ةدهخدلا ذَعأ

 ت2 ش

 (؟ضَيِج ِثاَلَتِ ةللفالا وأ ُءاَرْيِتْسالا اَهْيَلَع اَناَلَم ةَقّلَطُمْلا له)

 يآ هوو اهات انل ب كنب قلم رم نأ هب نيل نع تي "هك
 اَهَوَمَأ مْ ” «موُْحَم م 0 اًهّرَمَأو ءَّدَتْعَت ْنَأ ٍتاَقيِلِظَت ِثالئ

 .ِكيِرَش ّمُأ ِتْيَب ىَلِإ ِلاَقْنالاب
 ُفوُرْعَمْلا َّوُه اذَهَف ضيِح تالت َدتعَت نأ هِظْفَل يف نكي ْمَل نإَو ُثيِدَحْلاَو

 ال ُكَذْلاَو ل يق م اًعاَمْجِإ اَذَه َناَك نق ٍءاَمَلُعْلا نِم هلدَك اَنَمْلَب نم دنع
 .َلاَكَض ىَلَع ٌمتمَ

 ل1 هنن امن اثالك ةقلطملا نإ :َلاَق نوع ءامللا خم ناك -
 ةدعلا لوط: نَرَكَت ْنَأب يوَق ُهَْجَو ُهَل اَذَهَف :ضّيِح ِثالَتب ُداَدِيْعاِلا ال ًءاَرْبِتْسالا

 .ءوُرق َةَناَلَث ْتَلِعُج اَهِنْوَك يِف ُبَبَّسلا ّوُه ٍةَعَجَّرلا ٍقاَفْحَتْسا ِةَلباَقُم يِف

 الإ ِنآرُمْلا ٍرِهاَط يف َسْيَلَو ءءوُرُ َةَناَلَن ُصَبَرتَت ال : اَهِيَلَع ةَعْجَر ال نَمْ
 َلْوَمْلا ُقِفاَوُي اَم اّلِإ هرِهاَظ يِف َسْيَل َكِلَذَكَو ُهُفِلاَحُي ال وعلا اذه ىقاَوي ام

 ا هل تقووقكلا

 هللاو .(امنإ) رصحلا ةادأ ىلع اهلوخد فورعملا ريغ نمو ءءاتخسالا ةادأ فلح باوصلا لعل )000(

 . ملعأ



 تش ب بيبب7>7 يت لل ل لللسلسلسللا موي 1 مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 28 سد |

 َدْنِع ُفوُرْعَمْلاَو .ِنآْرَقْلا ِرِجاَطِل اَمِفاَوُم اًمَح َناَك ُهَنُسلا تَصَق ِنْيَلَْمْلا ُيَأَ

 .ِةَعلَتْخُمْلا ٍفاَلِخب ءُلّوَأْلا َوُه ِءاَمَلُعْلا

 لَو اهاَتْيِلع نإ + ءاَريَيْسالاَو َةوُرَق ناي ٍداَدَيْغالا َنْيَب ب ُةَقْوَُمْلا يناَعَمْلاَو

 [م"47 41 /90]  .ُةَفوُرْعَمْلا ٌةَرِهاظلا ُةَيِعّرَّشلا وكلا هْيَلَع ْتَْلَك اَم م عاَبتا اَنيِفْحَي

© © 

 2م

 :ٌداَهَتْحالا هبِف ّزاَح اًخْسَف َحَسَف وآ اََقَع يضاقلا َدَقَع ىتم)

 (هْضْقَن ِهِرْيَغِل نكي ْمَ
 اَلَو ِهيَلاَمَكي َدَلَوْلا َدُحَأَتَو اَهِقوُقُح نِم ُهَرْبُت ْنأ ىَلَع اَهَعَلاَح اَذِإ 555:51

 نِم ٍروُهْشَمْلا يِف دّمْحَأَو كِلاَمَك ؛ِءاَمَلعْلا ٍريِجاَمَج َدْنِع َكِلَذ ٌحَص :ِةََقتِ ٍةَمَقتي ُهَبِلاَطُت

 ةُدوُجُو ُرظَعْنُي يِذَّلا موُدْعَمْلاِ ناد َدْنِع هن ا هبه

 هرَجشَو هم

 .هِزاَوْجَو ِهدوُجو ُبَبَس َدَقَعْلا دق : ُهَتَقْمَتَو اَهِدَلَو 5-5 قلب دقت

 ٌدلَوْلا ذَحأ انآَو يِقوُفَُح نِم كنار اَنأَو قمل ُهَل ٌتَلاَق اّذِإ "3

 دوضقملا ىلع لدي امم كلذ حنو دمت قم كئارثأ انو ِهيَلاَفَكِ

 ٍمُكاَحْلاَك - عْلْخْلا اَذَه لْثِم َةَحِص ىَرَي نَم َكِلَد ىّلَع اَمُهَتَْب َعَلاَح اَذِإَو

 هْيَلَع ُهَل َضرْفَي نأ ُهَ هَل َروُجَي اَلَو ءاَدِساَف هر نِإَو ُهَضْقْنَي ْنأ ِهِْيَغِل ْرِجَي ْمَل :- َيَكِلاَمْلا
 .ِءاَمَلُعْلا يَلْوَق ْحَصَأ يف َمُكَح َكِذك ُلوألا ْمكاَيْلا لع نَ ؛ِدَلَوْلِل َدَقَمَت اًذَه َدْعَب سس تورس

 هيف راج اًحْسَف ّحَسَف وأ ءُداَهِيجاِلا هيِف َعاَس اَدقَع َدَّقَع ىتم ٌمُكاَحْلاَو

 [عممع ا مهل 971 . هضفن ورِيَخِل نكي مَ :ٌداَهِتْجالا

 هه

 (ٍصنلا ٍطاَرِتْشاَو ٍدْقَعْلا ٍقلْطُم ىلع ٍةَداَيزلا ٍطاَرِتْشا مكح)
 ِهيضَتْقَي يِذَّلا قّلظُمْلا عاَتْمَيْساِلا َكْلِم يِضَنْقَي هَجْوَي َقَّلظُمْلا دفَعْلا نإ 61

 ل اهنيك كاش ىَتَمَو ءاَش ُتْيَح ُكْرْعْلا
 ِهيضَتْقَي ال َفْرْعْلا َنِإَ درع هيف ناك وأ مّرَحُمْلا عاَتْمَيْس دسالا نِم كس أ اَم



 تاقفثلا باتك

 وقتل

 هنِإَف َقَلْمْجْلا يف ال اًهَكلِمَو «ِلْثِمْلا ٌرْهَم ل َوُه يَِّلا رَْمْلِ اًكْلِم ٍيِضَنْقَيَو

 .ريِهاَشَمْلا ِءاَهَمْمْلاَو ٍفَلَّسلا َدْنِع ُحْسَمْلا ايل تق ندع وأ انوخك تاكو

 . عاَمْجِإْلاَو باَتِكْلاِب فَي ْمّل اَذِإ ُهُقاَرِف اه تع 2 : اهئ ىلآ ولو

 يِفَتكَي لب ؟ءاَدِتْبالا م مْسَقَو هاا ِهْيَلَع ُبجوُي ال نم ِءاَهَقُْلا نم ناك نإ

 خيجطلا َنِإَف ؛دّمْحَأ نت ِةَياَوِرَو ٌيِعِفاَّشلاَو َةَفيِنَح يِبأ ٍبَهْذَمَك ٌَيِعيِبَطلا ِثِعِاَبْلاِ

 داق ُةَنِسْلاَو تاقعلا هئلع 32 جك لولا هيلع حب ذا 1ك هوو نم

 . راَبَتْعاِلاَو ِةَباَحَّصلا

 نأ :ٍِفَلَّسلا ُرَتْكَأ لعد ديلا ٍصوُصُن ٌريكأ ِْيَلَع ُلُدَي يذلا ُحيِحَّصلاَ

 ِكيِبَمْلاَو عاَتْمِمْسإِلاَو ِةَقَمَّتلاَك ٍرَخآلا ىَلَع ِنْيَجْوَّرلا نم ٍدِحاَو لُكِل ُدْقَعْلا ُهُبِجوُي

 امك ءيفْرْعْلا ىَلِإ كِل يف ٌعِجْرَمْلا لب رّدَقُمِب را :ٍجْوَّرلِل عاتمتسالاكو ِةَأْرَمَلِل

 :ةرقبلا] «فوُْلأب َّنيلَع ىِدَلا ُلْثِم نطوط :ىَلاَعَت هلْؤَق لْثِم يِف ُباَتِكْلا ِهْيَلَع َّلَد

 2300 وُرْعَمْلاِ كَدَلَوَو كيِفكَي ام يِذخ» :ِدْنِهِل هلك ِهِلْوَق لْثِم يف َةَنّسلاَو

 َتْضَرَق امك ءِداَهِتجاِب َكِلَذ ْمِكاَحْلا ضَرَق :ِهيِف ِناَجْوَّرلا مان اَذَِو

 . ِةَدوُدْعَم ِتاَرَمِي جْوَرلِل هدظَوْلا َراَدقِم ةباحشلا

 1 ٍقرلاَك ِءظَوْلا عِناَوَم نِم اَهَتَماَلَس : ِروُهْمَجْلا َدْنِع ُبِجحوُي َكِلَذَكَو

 ؛هلاَمَك عَنْ ُعَنْمَت يلا بوُيْعْلا ني م اًمُهَتَماَلَس َكِلَذَكَو ءِصَرَبْلاَو ماَذُجْلاَو ِنوُنَجْلا نِم

 لمس يهدم نق ٍنْيَهْجَوْلا ٍدَحَأ يف َكِلَذ ِوْحَنَو ءاهنم وأ هج تاَساحللا جور

 . َكِلَذ وُحَنَو ٍلاَمَجْْلا نود وِرْيَغَو

 .َكِلَذ ىَلَع َداَّز ام َنوُد اًضْيَأ ٍلُجّرلا ُةَءاَفَك :ُهْيِجوُمَو

 ٍلاَمَجْلاَو ٍلاَمْلاَك َةَدوُصْفَم ٌةَفِص رحخآلا يِف ِنْيَجْوّرلا د م

 ٌحَصُأ يف هن 00 00 كلت ا :َكِلَذ ٍوَْنَو 00

 .(60 85١ يراخبلا هاور قلل



5 
 هناي مالسإلا خيش لئاسوو قواتف بيرقت قس ١

 ع ٠

 لَب ِ؛ِةَأْرَمْلا يِف َلُجَّرلا وأ ٍلُجَّرلا يِف َةَأْرَمْلا َوُه طِرَتْشُمْلا َناك ٌُءاَوَس

 . ْمِهِرْيَغَو دَمْحَأ باَحضُأ نِم ِءاَهَقُقْلا ٍقاَمَتاِب ُدَكْؤَأ لُجّرلا يف ةَأْرَمْلا طاَرِيْشا

 طِرَتْشَي ْنَأ لْثِم ٍدْقَعْلا ٍقَلُْمِي ِةَمَحَتْسُمْلا ٍةَفَلا ّصْقَن طَرتْشا ول َكِلَذَكَ
 ا هم 0 سا 2 متم ع5 3 ََ هال عع ن

 طّرُشلا اذَه ّحَص َةَنوُنْجَم وأ ٌءاقتر اهنا ةارملا وأ ّنيْنِع وأ ٌتوُبَجَم هنأ ّحْوّرلا

 وم -

 . ِءاَهَقْمْلا قاَمتاب

 يف - ُكِلاَمَو ِثيِدَحْلا ُءاَهَقْقَو  مُهْنِم ٌريثك وأ  ٍفَلّسلا ٌُرتكأ ُرّوَجُي َكِلَذَكَو
 2 م[ 5س هي ؟65 ه[2 رع جويك | ه6 مأكل قم 3 هم 1
 اَمِدْلَب نِم اًهْلَقْنَي ال نأ ِهْيَلَع طرَتْشَتَف «جوُرلا كلم ٌصقنَي نأ :- َنّيَتياَوُرلا ىدحإ

 ال ْنأ هسفن ِهْيَلَع ذَحْؤُيَف ؟قلظملاب َهَكِلْمَت اَم ىَلَع اَمَديِرَي ْنَأَو ءاَمِراَد نِم وأ < 6 82 وع 0 - 8 0 ٍ مه<- 3 26 2 هع رج و 03

 ىّرَستي اَكَو اَهْيََع جري
 اهم نم رع دمحخأ لوضأ لع يلا بابا اذه يف مقسما ُسايِفاَ

 هم 0س 2 34 نما غ4 ورح 5 1 اس يمرس 6 2

 ْمَل اَم ٌرِئاَج :صُْقَّتلا طاَرَيْشاَو ٍدْقَعْلا ٍقَّلظُم ىَلَع ِةَداَيّرلا طاَرِيْشا نأ :ِثيِدَحْلا

 [1175 . ٌعْوّشلا هن ْعَنْمَي

 ه2 2

 (راغشلا حاكن مكحز
 اوُرَكْشَأ مُهّنِإَف ؛ُةَباَحَّصلا ُهَلْطْبَأَو ءِراَعَّشلا حاكي نع لي ْنِبَنلا ىَهَن 75-4

 لزق قطو هلع هر وهفملا: بخ ضو ُةَّلِعْلا َوُه اَذَه «ِرْهَم نَع َحاَكْنلا

 ْ , ؟1هرْيعَو كِلاَم
 - ع

 م

 . عضُبْلا يِف ُكيِرْشَلا َوُهَو ُيِعِفاَّشلا ُهَلاَق اَم ُةلِعْلا :ِهباَحْصَأ نِم ٍةَمِئاَظ َدْئِعَو و وص م
 لب ؛كاَرَيْشا ِهيِف ْلصْحَي ْمَل َعْضْبْلا َّنِإَف ءُهَل ىَنَْم ال اَذَهَو ءٌحَصَأ ُكَوَأْلاَو

 ٌصوُضْنَمْلا َوُهَو ءوِرْيَغَو ِكِلاَم ِةَئيِدَمْلا لْهَأ ٌبَعْذَم َباَوَّصلا َّنأ رخآ عضوم يف خيشلا ركذو )١(

 ٍراَعْشإ ِطْرَشِب ِهِداَسْفِإ يِ َةّلِعْلا نأ :ِباَحْصَأ ِءاَمَدُق ِرَُكَأ ةَماَعَو ءويَبوِجأ ٍةَّماَع يِف دّمْحَأ نت
 هللا َّنِإَف ؛ٌدِساَق ٌّرْهَم وأ ِءِرْهَمْلا ْيْفَن هيف طرش اَذِإ مزالب َسْيَل َحاَكَنلا َّنَأَو ءِرْهَمْلا نَع حاكُنلا

 (177/94) .هارْهَم الب ُحاَكْلا ٍلوُسَرلا ٍرْيَعِل لحي ْمَلَك َرْهَمْلا هيف َضَرَق



 8س 0 تاقفنلا باتك
 ج0

 عصب اَهَقاَدَص َلَعَج دق َناَك نِإَو ءَوكِرَس الب ٍةأرما َْعْضْب َكَلَم ِنْيجْوَرلا نم لك 006 همه

 ال َةأَرْما َّنِإَف ِ؛اَذَه نكْمُي اَلَو ِةأْرَمْلا َعْضُي ُكِلْمَت ْمَل ُةَّرْحْلا ُهأْرَمْل اك ءىرخألا

00-0 
 ءَعْضْبْلا َكَلَم يِذَّلا َوُه اَهُيِلَوَف ءِرْهَمْلا نم ُهَقِحَتْسَت اَم اَهْيِلَوِل ٌتَلَعَج ْنِكَلَو

 ءاَراَعِش َناَك اًَذّهِلَف ءاَكْيَس كِلْمَت ِك ّيِحَو شيلا اَهّيِلَو َكْلِم اَهَقاَدَص َلَعَجَو

 .ٌتّلَخ :ئأ ؛ةّهجْلا هذه ُتَرَعَشَو ءىلاَكْلا ٌرِْغاَّشلا ُناَكَمْلاَو

 ءاّمِزال / حاكتلا نكي ْمَل قدس اننا لرطخم ل11 قدما كو
 مككلختْسا اَم هب اوُقَوُت ْنَأ طوُرشلا ّنَحَأ َنِإَق» ءىَلْرََو ْئبْلا يف اَمَك ُهَلَدَب ْتَيِطْعَأَو
 "نياق و

 00 ُتَمَرَتْلا دَقَف ُةَتَيِضَر ام َلْصَحُ نأ ٍرْيَغ نم ٍحاَكنلاِب ْتَمَرَمْلا نم

 و اذه َلْثِم َناَك اَذِإَو ةسلاَو ِباَتَكْلا ُفالخ اَذَهَو وب َضْرَت 1 يذلا

 [1 1 .ىَلْوَأ حاكنلا يف 0 ال هَ 4 يف

2 2 > 

 0 يا ا ا هر.9 فدعا ٌةقَكدَم
 هيفن َعَم ُدِقَعْتَي | ال ءِرْهَملا ريدقت ٍنودب ُدِقَعْتَي َحاَكّتلا)

 ٍضْرَف ٍنوُدب ُدِقَعْنَي َحاَكّنلا نأ عاَمْجِْلاَو لاَ باتكلاب تبني يذل 204

 21111 ُدِقعني هنأ اَل ىِريِدْقَت نوُدِب :ْيأ نهَملا

 "0 ا ف وا 5 ثا وقفل متاع هر ةع ا
 ام ضرف نإ مث ءدِضَرَف نَع ٍتوكْسَم وأ ضورفُم ىمَسُم ٍرْهَم نِم دب الف

 .ٍقِشاَو ٍتنب عورب يف ِهِكَك ٌيبنلا هب ىضق امك ءاَهِئاَسِن َرْهَم اهلف الِإَو هب اًيضاَرَت « ها 5 +ج َهَكاِلََص 0 00 يا ا 2 2 00
6/3 4"] 

 ه2 2

 )١( ملسمو ,(؟١77) يراخبلا هاور )١514(.



 هنو مالسإلا خيش لئاسرو 8واتف بيرقت م

 (هِفاَلِخ ىَلَع ُليِدَتلا َّلَد اَم الإ ُموُرَللاَو ٌةَحَّصلا ٍطوُرشلا يِف َلْصَآْلا)

 ريلدلا لاي ام اِّإ موُرللاَ ُةحَحَّصلا ٍطوُرشلا يِف ّلْصأْلا َّنَأ :ةَدِعاَقْلا 5٠
 ىَلَع ُليِلَّدلا َلَد اَم الإ ٍةَّحَّصلا ُمَدَع اًهيِف لضألا لب :َليِق دّقَو ءوِفالِخ ىَلَع

 ىَلَع اّلَد دَق و َةَّنّسلاَو َباَتِكْلا َنِإَ ؛غيجشلا وُ كرو ةَسْياَع ْبيِدَحِل ؛ هَيحِص

 .ثكتلاو ٍرْذَعّْلا ّمْدَو ٍدوُهْعْلاَو ٍدوُقُعْلاِ ِءاَقَوْلا

 اَذَعَو ءاَلِطاَب طْرَّشلا َناَك ِهِطْرَشَو هللا ٍباَتكِل اًمِلاَحُم طوُرْشَمْلا َناَك اّدإَ

 . 20لِطاَب َوُهَك هللا ٍباَتِك يف َسْيَل اًطْرَش َطَرَمشا نَم» :كي ِهِلْوَك ىَنْعَم
- 

 يِف َسْيَل» :ُهَلْوَقَو ءاَطوُرْشَم :يأ ؛هاطْرَش َطَرَكْشا نَم» :ُهَلْؤَك َّنِإَف
 اَذَهِلَو يشأ ةقانآ امِم َوُه َسْيَلُف هللا ٍباَتِك يف ظوُرْشَمْلا َسِيَ : ْيَأ 0 باك

 ظوُرْشَمْلا َناَك اَذإ :ُلاَقُي اَمّنِإ اَذَهَو , !«نَنْوَأ رللا ُطْرَسَو ُنَحَأ رثا ثاتك» :َلاَق

 هللا ُباَتِك» :ُلاَقُيَو ءوطْرَشَو هللا ٍباَتِك ُميِدْقَت ُبِحَيَف ءُهَطْرَشَو هلا ضِقاَنُي
2 0 

 «ْقَْوَأ هللا طْرُشَو َقَحَأ
 َتَكَس لب ؛ِوْلِج ىَلَع ُهللا ّصْنَي ْمَل ٍِطوُرْشَمْلاَو ٍطْرَّشلا ٌُسْفَت َناَك اّذِإ ام ةعّر ات ؛ هل 006 ا يل 1-أن نت 84 < 40ج 5| (ةأس

 ُهْطْرَشَو َّقَحأ هللا ُباَتِك» :َلاَقُي ىَّنَح ِهِطْرَشَو هللا ٍباَتِكِل اًضِقاَنُم َوُه َسِيَلف :ُهْنَع هم و 0 هام ى. - تامامرو ربا ع م1 عفش
 . (قَنَوُأ

 دَقَف وب الإ ايَضْرَي ْمّل اًذِإ هللا باتكل تفِلاَحُمْلا طْرّشلا نأ :يِناَنلا ٌلْصَألاَو

 وأ ِنَْمِلاَع اًناك ٌاَوَسَو «ةَيِصَْملا ردن ول امك مري الق هللا َُمّرَح ام اَمّرَْا
- 

٠. - 
 3 اج

 أ هه رج 5

 ا

 ُهَمَرْلَي الق :هب اَّلِإ َضْرَي ْمَلَك ُهَراَوَج ٌدِقَتْعَي ٍرَخآلا ىَلَع اَمُهُدَحَأ ُهَطَرَتْشا نِإَو

 ٍرْذَئلاَك ؛ْنُكَي ْمَل اَم َنوُد «لل َناَك اَم ُهمَرْلَيَف هلل ُهَمَرَتْلا َنوُكَي ْنَأ اّلِإ ُدْقَعْلا
 عمو ب يمهل

 .ةقْفَصلا هيف قّرَمَتت اًمِم َكِلْذ ِرْيَغَو ٍةَيِصَوْلاَو ٍفقَوْلاَو

 )١( يراخيلا هاور )5١86(. ملسمو «(؟174١5) يراخبلا هاور (؟) )١19:5(.



 يس تاقفنلا باتك
 حا ل000 0 000 222222222222227

 و َلِطاَب ُهطْرَش :ةَريِرَب لْهَأ طْرَشَك َوُهَق :ُهطَرَشَو ٌماَرَح ُهَّنَأ َفَرَع نِإَو

 ."2ِدوُقْعْلا نِم َكِلَّذ ِرْيَغَو عْيْلاَ حالا َنْيَب َكِلَذ يِف َقْرَك :
 طْرّشلا ّمُث ءٍةَجبُح لب حاكما ف ردك اَطوُرُش لطْبَأ نَم ءاَهَمُمْلا نوف 000 2 2 مسمع

 ْمَل حاكْنلل طظرَتْشُمْلاَو ءهنوُذِب ٌحاَكنلا حِصَيَو ٌلطْبَي : اوُلاَق 0 يف ١ الابل
 5 0700 72 هم 0 ومو مس ىوس

 ٌّقَحَأ ّنإ» : ِةِكَع هلؤقل ؛عِيبْلا يف اَهْنِم ُدكوأ ٍحاحنلا يف ظوُرُشلاَو اوب اّلِإ َضْرَي

 . «َجوُرُفلا هب ْمُتللْحَتْسا م هب اوُقَوُت ْنَأ طودششلا

 ْمَل ِءْيَمِب ٍقْلَحْلا ُماَرلإَو «ةَريَِك َعِضاَوَم يِف ٍصوُصُنلا ٍةَمَلاَحُم نم مُهَمَِل
 1 0 هللا ُهْبِجوُي ْمَل اَم ٍساّنلا ىَلَع اوُبْجْوُأَك ءوب هللا مُهَمَرْلَأ اَلَو ُهوُمِرَتْلَي

 هللا ُهَمّرَحُي ْمَل اَم ٍساَّنلا ىَلَع َنوُمْرَحَيَف هللا ُهُضِخْبُي يِذَلا ٍقاَلّطلا يف َنوُعَسَوتي دق

 ل ٌةَدِئاَقْلا ظورشلا اهيف ةطوُرْشَمْلا ٍدوُقْعْلاِب َكِلَذ َنوُحيِبُي ّ لو

 كلور هللا ُهلْلَحُي ْمَل

 ٍذ هاَي ٌماَرَح ظْرَش ٍدْقَعْلا يِف ٍليِلْحَتلا طْرَش َّنَأ :َكِلَذ ُلاَثِم

 ظْرَشَف «' ىَمَسُم ٍلَجَأ َدْعَب َدْعَب ٍقاَللطلا ظْرَش َكِلَذَكَو ءاَهَّلَحَأ اذ اَهّقَلطُي ُهَّنَأ طَرَش

 ّعَم ءِقاَقَتاِلاِب َلطاَب ظْرَش : ٍليِلْحَتلا َدْعَب وأ ْلَجأْلا ىَضَم اَذِإ حاكّتلا يِف ٍقاَلَطلا

 .ٍلْذَحُمْلا حاكي حبي ْملَو لجأ ىَلِإ عاكتلا حي مل هل نإف ؛ِةَعْنَمْلا ميِرْحَتِب ٍلْوَقلا

 للعلا

 5 ا اى
_ 6< 

0 

 :نيتلاح نم ولخي الف ؛ةعيرشلل اًقلاْحُم اطرش حاكتلا يف ةأرملا وأ لجرلا طرش ولف )١(
 : اخ الو «حاكنلا حصيو طرشلا لطبيف :مكحلاب اًملاع طراشلا نوكي نأ :ىلوألا

 اَّلِإَو ٍطْرَّشلا ٍنوُدِب َيِضَر ْنِإ لب ءاّمزال ُدْقَعْلا نوُكَي الف :ِهِناَلْظْبِب اًمِلاع نوكي ال نأ : يناثلا
 .حْسَمْلا ُهَل

 ؟طرشلا اذهب الإ اًحاكن ضري مل وهو «حاكنلاب هنومزلُيو طرشلا نولطبي فيكف (؟)

 يف رهملا طرشب ملعي ال وهو ءاّرهم اهيطعُي الأ طرشب َةّينغ ًةأرما جوزت ريقف لجر :كلذ لاثم
 ولف ءاّرهم ينطعُي مل :تلاقو يضاقلل رمألا تعفر اجوزت املف ءكلذ ىلع تققاوف «حاكنلا

 .هعبر عيطتسي ال وهو ءاهلثم رهم عفدل ءرهملاب يضاقلا همزلأ
 .اهّجوزت امل رهملا بوجوب ملع ول لجرلا اذهو

 .ةعتملا حاكن وهو (9)



 فمش مع ل هس ص ص .... ل ل اكسسك هنآك مالسإلا خيش لئاسرو 8قواتف بيرقت م

 ةَقيَح وُبَأ ُهَلوُقَي اَمُك ِءظْرَّتلا ُلْظْبَيو ُدْقَعْلا حِصَي :ِءاَمَُمْلا نم ٌةَفْئاَط َلاَقَ

 . اًمزال ٌدْقَعْلا ُنوُكَيَو ِءَنْيئياَوَُرلا ىدخإ ىف دّمْحَأَو ُنِعِفاَّشلاَو

 اَذِإَو ُحِصَي ُهَّنَأ : ِطْرَّشلا اَذَه يِف ُرَهْظَأْلاَف .حاكّتلا يف َراَيِخْلا طَرَش وّلَو

 طْرَشَو ءكاَنَوْلا ٍطْرَّشلا يِف ّلضألا َنِإَف ؛هِنوُدب اًمِزال ُدْقَعْلا نُكَي ْمَل :هناَلظُبِب لبق

 .حاكتلا يف اَمّيِس ال ٌحيِحَص ٌدوُصُْفَم ٍراَيِجْلا

 ُهتَحِص ُلْضأْلا له : جلا يف راجل طش نأ :َوُهَو لضأ ىَلَع ىَنْبُي اَذَهَو

 .ِءاَهَقُمْلا ةَنْيَأ ُلْوَق ُلّوَأْلاَف ؟ةنالظُي ّلْصَأْلا وأ

 .ٍلاَوْقَأ ُةَناَلَت هيف 0

 اَذإ الإ ُمَرْلَي طْرَّشلا َّنأ :ٍصوُصُنلاَو لونحألا يفتتح نأ انه ةوشْفْمْلاَو
 و ا
 مُهّلُك َنوُمِلْسُمْلاَ 5- 3ع مّرْلَي ْمَل اًمِزاَل َناَك اَذِإَو ءللا َباَتِك فلاح

 ِهِذَمَو سّرَمْلا ِهِذَمَو دْبَعْلا اًَذَه ٌلْثِم اَنِيَعُم اَنْيَش 5 ٍرْهَمْلا يف طرتْشي د نأ نورد

 نِإو ٠ ءَّحْسَمْلا كِلْمَي ْمَلَق ُهْلَدَب مر زهملا مياشك ردع اَذِإ ةنولوفي كل راَّدلا

 . ٍلوُصْأْلِل ٌتفِلاَحُم ٌتيِعَض اَذَهَو ءهتَهِج نِم ُْنَمْلا ناك
 رال قبلا كب ملا وزكاااو دظراحفلا ملكي لو اَلِطاَي طْرَّشلا َناَك َنِإَو

 .حْسَمْلا هَل اَّلِإَو ِطْرَّشلا نوُدِب َيِضَر ْنِإ لب

 .لضألا َوُه اَذَه

 ُتِلاَخُم اَذَهَق :ُهَدِقْعَي ْنَأ ٌعِراَّشلا ُهَمَرْلَأ ا هب َضْرَي ْمَل ِدّفَعب ُهُماَرْلِإ اًمأَو

 .َلْسّرلا هب َلَسْرَأَو َباَتِكْلا هب هللا َكَرْن :أ يِذّلا ٍلْدَعْلِل ٌتِلاَحُمَو ءَعْرَّشلا ٍلوُصْأِل

 ةراوبس را خللا

 ا يبا م١

 (جوزتي مل وهو تام نم لاح)
 َكِلَذَكَو قّرخآلا يش ُحَوَرُ اَنْ َنْجّوَرَتَي لَو ء ِءاَسْنلا نم تام نم ا 551 |

 ["/:] .ةرخآلا يف ّجوَرَتي ُهنِإَ ٍلاَجّرلا نِم َتاَم نَم

 ه8 ©



 5 عسا تاقفنلا باتك

 (ناهجو ريرحلا يف رهملا ةباتك ميرحت يف)
 ناهجو "[هيف] رهملا ةباتك ميرحت يف /559؟]

 .حيحصلا وهو هركي لب مرحي ال :امهدحأ

 نبا هراتخاو ««ىربكلا ةياعرلا» يف هلاق سيقألا يف مرحي :يناثلا هجولاو

 .نيدلا يقت خيشلاو ليقع

 «مرحي :يناثلا هجولاو .نيهجو ىلعف هعم جسن امو [ريرحلا] ىوتسا نإف

 .ربخلا مومعل مرحي هنأ هبشألا :ةدمعلا حرش يف نيدلا يقت خيشلا لاق

 كردتسملا] 8/ 7١[

© © © 

 ةحابإلاب ليق ول :لاقو )7١١/١( عورفلا نم بيوصتلاو «لصألا يف سيل نيتفوقعملا نيب ام )١(
 .ها.هجو هل ناكل

 .ريرحلا يف :يأ ؛هيف هلوقو



 ُهْدََك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت عمم

 دلاو نمو :ةياور دمحأ مامإلا نعو «جوزلا نم قالطلا حصي م5

 .امهديسو نونجملاو يبصلا

 كلم نم لكف .«خسفلاو دقعلا نيب بابلا اذه يف ىّوسي نأ بجي يذلاو

 [ه /ه كردتسملا] .هيلع خسفلا كلم :هيلع دقعلا

 هيلع بجو ٌّلصت مل نإف «ةالصلاب هتجوز رمأ جوزلا ىلع بجي /5315]

 .حيحصلا يف اهقارف

 :تعنتماو ةالصلا ىلإ ْثِّيِعُد اذإ :رخآ عضوم يف سابعلا وبأ لاقو

 نم لك سيل ذإ ؛رخآلا يف خسفني الو ءءاملعلا يلوق دحأ يف اهحاكن خسفنا

 .هلعف الب اهحاكن خسفني اهقارف هيلع بجو

 ال نمب هجوزتب اًئيسم ناك :''"اهرهم لقثل اهقالط نع اًرجاع ناك نإف

 ردق اذإ هنأ يونيو «كلذ نم ىلاعت هللا ىلإ بوتيف :هجولا اذه ىلعو «ءىلصت

 [5 /ه كردتسملا] .هلعف كلذ نم رثكأ ىلع

 ؟اهعيبأ نأ ينلأست يمأو ةيراج يل :لجر "هل لاق الزهد

 ؟كسفن اهعبتت نأ فوختت :لاق

 . معن :لاق

 «ىرخأ ةجوز هب حكني رهم ليصحت عيطتسي الو اًمدقم وأ ءاّرخؤم هضعب وأ هلك رهملا نوكل )١(

 .هقك دمحأ مامإلا :يأ (؟)



 مس 48 يش يب #55 2-5 قاَلاطْلا ٌباَتِك

 .اهعبت ال :لاق

 !اهعيبت وأ كنع ىضرأ ال :لوقت اهنإ :لاق

 .كلذ اهل سيلف كسفن ىلع تفخ ْنِإ :لاق

 وأ ءاّبجاو اهكاسمإ ىقبي هسفن ىلع فاخ اذإ هنأل :نيدلا يقت خيشلا لاق

 [5/0 كردتسملا] . اًررض كلذ يف هيلع نأل

 قلغي نأ :قالغإلا ةقيقحو :«""”«قالغإ يف قاتع الو قالط ال” /5313]

 .هتدارإو هدصق هيلع قلغنا هنأك هب ملعي ال وأ مالكلا دصقي الف هبلق لجرلا ىلع

 :ماسقأ ةثالث ىلع بضغلاو

 هقالط عقي ال اذهو «لاق امب هبحاص رعشي الف لقعلا ليزي ام :اهدحأ

 .عازن الب

 لوقي ام روصت نم هبحاص عنمي ال ثيحب هئدابم يف نوكي ام :يناثلا

 .عازن الب هقالط عقي اذهف ءهدصقو

 هنيب لوحي نكلو «ةيلكلاب هلقع ليزي الف هب دتشيو مكحتسي نأ :ثلاغلا

 .رظن لحم اذهف «لاز اذإ هنم طرف ام ىلع مدني ثيحب هتين نيبو

 لب ؛هلقع لاوز هب غلبي الو هبحاصب دتشي مسقو :«نيعقوملا مالعإ) يفو

 .داهتجا لحم اذهف «هلادتعا لاح نع هجرخيو يورتلاو تبثتلا نم هعنمي

 ["5/6ه كردتسملا]

 عقي مل هلقع ُلِزُي ملو ٌبضغلا هّرِّيَغ ْنِإ :اًضيأ نيدلا يقت خيشلا لاقو

 هل قبي ملف هنم حيرتسيل ههركي وهو هعقوأف هيلع هلمحو هأجلأ هنأل ؛قالطلا

 همزلي الو هلامو هسفن ىلع هؤاعد باجي ال اذهلو .هركملاك وهف حيحص دصق
 [0/ه كردتسملا] .هيف ةعاطلا رذن

 ءاورإلا يف ىنابلألا هنسحو اَنْيَِو ةشئاع نع )7١55( هجام نباو )1١197(«: دواد وبأ هاور )١(

 )7١49(.



 ُهْدَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت جت 45
 0 تت[هل[لتا؟ #6 2-7-7-2 2

 [07/ه كردتسملا] .ركب وبأ اهراتخا ءدمحأ

 ناركسلا نكي مل اًروظحم لقعلا لاوز هب يذلا ببسلا ناك اذإ مدع

 يف هقالط عقي ال امك «نيلوقلا حصأ يف هرفكب مكحي ال ناك نإو ءاروذعم

 [ 70/٠١ ] .نيلوقلا حصأ

 لاق :يشغ وأ ضرمل لقعلا لئاز قالطلا نيح ناك هنأ جوزلا ىعدا ولو

 عم هلوق لوقلاف هقدص هعم نكمي ببس كانه ناك اذإ هنأ تيتفأ :سابعلا وبأ

 راتخاو ناتياور هقالط ةحص يفف ةجاح ريغل هلقع ليزي ام برش نمو

 [07/0 كردتسملا] .ناركسلاك هنأ نيدلا يقت خيشلا

 اهمكح نأ ىري سابعلا وبأو «ةثيبخلا ةشيشحلا :جنبلاب قحلُي امم 753 ]

 نيبو اهنيب سابعلا وبأ قرفو ءدحلا باجيإ يف ىتح ركسملا بارشلا مكح
 [8/ه كردتسملا] .جنبلا فالخب ءرمخلاك يهف «ىهتشُت اهنأب :جنبلا

 [م/ه كردتسملا] .هعيبك يلوضفلا قالط َّنِإ :نيدلا يقت خيشلا لاق 5555 ]

 نأ امإو ءديدهتلاب امإ :لصحي هاركإلاو .هركملا قالط عقي ال ةقتنلأ

 .ديدهت الب هلام وأ هسفن ىف هّرضي هنأ هنظ ىلع بلغي

 :هديدهت ققحت هنظ ىلع بلغي هنوك :رخآ عضوم يف سابعلا وبأ لاقو

 . اًماركإ ناكل نافرطلا ىوتسا ول هنأ :باوصلا لب ؛ديجب سيل

 .هريغو دمحأ

 وبأ اهاكح ةياور وهو .عقو :هب ملكتو قالطلا عاقيإ هركملا دارأ ولو

 .هاركإف قلطيل هرحس نإو ءراصتنالا يف باطخلا



 ل يقالطْلا بات

 فالتخاب فلتخي هاركإلا تدجوف بهذملا تلمأت :سابعلا وبأ لاق

 ةبهلا ىف ربتعملا هاركإلاك رفكلا ةملك ىف ربتعملا هاركإلا سيلف «هيلع هركملا

 نوكي ال رفكلا ىلع هاركإلا نأ :ىلع عضوم ريغ يف صن دمحأ نإف ءاهوحنو

 .اًماركإ مالكلا نوكي الو ءديق وأ برض نم بيذعتب الإ

 اهلف :"'”هل هتلأسمب اهقادص اهجوز تبهو ول ةأرملا نأ ىلع ّصن دقو

 ءاهترشع ءيسي وأ اهقلطي نأ تفاخ اذإ الإ هل بهت ال اهنأ ىلع ءانب ءعجرت نأ

 :رخآ عضوم يف هظفلو «ةبهلا يف اًماركإ ةرشعلا ءوس وأ قالطلا فوخ لعجف

 .اههركأ هنأل

 رافكلا نم يشخ اذإ ريسألا نإف ءرفكلا ىلع اًهاركإ نوكي ال اذه لثمو

 .رفكلا ةملكب ملكتلا هل حبي مل : هتأرما نيبو هنيب اولوحي نأو هوجوزي ال نأ

 كيطعأ ال :لاقف ةعيدو وأ نيد نم قح لجر دنع هل ناك ول اذه لثمو

 هصوصنمو دمحأ لوق سايق وهو «هاركإ وه :كلام لاقف « ينبهت وأ ينعيبت ىتح

 :ةيعفاشلاو ةيفنحلل اًعبت ىضاقلا لاقو هنم علتختل اهقح اهعنم اذإ ام ةلأسم يف

 . اهاركإ سيل

 مل :هلام وأ هلهأ وأ هسفن يف ديدهت الب هرضي هنأ ٌّنظ وأ :انخيش لاق

 [9 - 8/0 كردتسملا] . "عقب

 .هل قالط الف لوقي ام ملعي الأ رحسلا هب غلبف رحُس نم /535؟ ]

 [9/ه كردتسملا]

 مث لجأ ىلإ هعاب نوكي نأ لثم ؛قح ريغب نيميلا ىلع هركأ اذإ 575: ]|

 .اهرهم هل بهت نأ اهنم بلط :يأ )١(

 .(37501/) تارايتخالا نم بيوصتلاو .(اهنكسم وأ) :لصألا يفو

 .قالطلا : يأ )0



 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو 8واتف بيرقت م
 1 ع را يد 2255 دسلأ 0 2

 يرتشملا ىدأ نأ دعب كلذو «كنم ةعلسلا تذخأ فلحت مل نإف «قالطلا

 ولو «طعي مل اذإ هيلع قالط الو ءدقعنت ال نيميلا هذه نإف «ةيناطلسلا ةفلكلا

 لوقلاف ءاّئيش لقت مل :لاقف «ىلاعت هللا ءاش نإ :تلقف تينثتسا تنك :لاق

 ءانثتسالا هل مولظملاو «مولظم هنأل ىنثتسا هنأ لاحلا هذه 7 فلاحلا لوق

 [4/ه كردتسملا] . كلذ ىف هلوق لوقلاو ضيرعتلا هلو

 مل نإو اًنالث تقلط ةدحاو ةعجر لبق ةعومجم اًنالث قلطأ نإ ©

 لب «باحصألا هيلعو ءاّرارم هيلع صن ؛بهذملا نم حيحصلا ىلع اهوني

 .ةلمجلا يف مهباحصأو هللا مهمحر ةعبرألا ةمئألا

 ةقلط :ةعجر لْبَق ٍةقرفتم وأ ةعومجم ثالث نِم نيدلا يقت خيشلا عّقوأو

 ©”ديتروصلا نيب قّرف اًدحأ ملعن ال :لاقو «ةدحاو

 بهذملا يف عازن الب اًنالث تقلط اهعجار نأ دعب ةقرفتم اًنالث اهقلط نإو

 [١٠/ه كردتسملا] .نيدلا يقت خيشلا مهنم باحصألا هيلعو
 .َقْلَُي ْنَأ امِإَو ءيِفَي ْنَأ اَمإ :ٌدّيَحُم ِلوُمْلا َّنأ ىَلَع ُلْدَي ُنآرُثْلا ةةة55] 5

 َتِلَحْلا َّنأي َليِق اَذإ ِثْنِحْلا ُةَراَفَك هْبَلَع لب ؛ُقالَطلا ُهْنَرلَي ْمَل اق اذ
 َدْنِع ِثْنِحْلا ٌةَراَثَك ُهَْمِزَل اق اذإ هاب ٍفِلَحْلاِب َيِلوُمْلا ّنِإَف ؛ُةَراّمَكْلا هيِف ٍقاَلكلاب

 روهمجلا لوقو ءلاكَي هيلع يع ال هنأ :ذاش لوك هِفَو :فامللاروُهَتُج
 :للك ْيِبَّنلا َلاَكَو ِةَدِئاَمْلا ِةَروُس يف ِنيِمَيْلا ةَراَفَك ِهِباَتِك يِف َنّيَب هللا َّنَِف ؛ٌحَصأ
 نع ْرْمَكُيْلَو ٌرْيَخ َوُه يِذّلا ِتأَيْلَك اَهْنِم اَرْيَخ اَهرْيَغ ىَأَرَق ِنيِمَي ىَلَع ٌمَلَح نما

- 

 [ة م مم
 لما رم

 موُرُل ىَلَع ىَوَْمْلا ُةَمِيَأ ََفَتاَو :اَنُواَمَلُع َلاَق :(339/*) هريسفت يف 8ك يبطرقلا ةماّلعلا لاق )١(

 .ٍفَلَّسلا ِروُهْمَج ُلْوَق َّوُهَو ٍةَدِحاَو ٍةَمِلَك يف ِثالَّثلا ٍقاَلَطلا ٍعاَإ

 .ةدحاو عقي ٍةَدِحاَو ٍةَمِلَك يِف ِثاَّثلا ٌقاَلَط َّنأ ىَلِإ ِرِهاََطلا ٍلْهَأ ضْعَبَو ٌسْواَط و
 2م

 .هأ. تاقلك يف ةقرفتم نأ ةملك يف ةعيتجم ق0 عقرب نأ ختي قرم الو



 م ِقالاّطْلا بات

 اَذَهِب ُءاَمَوْلا ُبِجَي اَلَو ُهْظاَمْلَأ ْتَرْثَك وّلَو ّعَفَي ال يتاللّطلاب ُدْعَوْلا 55559 ]
 # دموع وكس هرك

 ْرْكْذَي َداَرأَو كُمَأ ِتْيَب ىَلِإ يِبَمْذا :َلوُقَي ْنأ َلْبَق َقاَللَعلا اهب َمَقْوَأ اَذإ اَمَأَ

 ّْنأ ُهَلَو ٌرَمْكَأ وني ْمَل اَنإ ٌةَنِحاَو ٌةَقْلَط هب ُمَقَي اَذَهَف : اَهُقْلطْيَس ُهّنأ ال اَهُقَلطُي ُهّنأ

 ا .رْهَم اَلَو َنِلَو اَلِبَو اًماَضِر الب ِةَّدِعْلا يِف اَهَعِحاَرُي

 ُفاَحَأ يْنِإ :ُهَل ْتَلاَق ّمُث اَهَجْوَر ْتَنَياَد ٍةَأَرْما نَع :َلِيْسَو [5554]
 ٍدْنأَف اَلِإَو اَذَه َناَضَمَر ٍرْهَّش ٍرِخآ ىَلِإ كيْفَوَأ ْمَل ْنِإ :اَهَل َلاَمَ ؛ يِنيْفَوُت

 اَهَجْوَر ُْرَمْلا تأَربأ اَذإ لَهَك ءاّدَحَأ َلُكَو اَمَو ءصوق يف ٌبْئاَع ُجْوّرلاَو ءاناك
 ؟اَل ْمأ قاما مي ُرْهَّشلا ىَضَمَو نيّدلا نِم

9 6 6 

 0 ع « د ةم < سك 2 7 هع هاو مم

 ِهِئاَضَقَك ميرَكْلا ىَلَع نْيَّدلا َءاَضَق للي ْنَِنلا َلَعَج دَقَف .ِءاَربإْلاِب أ 1 0 2 ا 56 م 0 20006 2 دوك ع
 :ْتَلاَق ؟اًهْنَع ٌئِزْجُي َناَكأ اَهْنَع هيتيضقف ّنْيَد كّمُأ ىَلَع َناَك ول تْيَأَرأ» :َلاَق
 م6 كرم 0 قنا

 [11 6 . "«ِءاقولاب قَحَأ هللا :َلاَق ءْمَعَن

 تْضَقْلا اَذِإَو ءلوخذدلا َلْبَق الإ ٌنِئاَب قالط هللا باَتِك يِف سيل كدتملا ا ع 2 4 ممم 2 ور ل - 0
 2 . 2 . 5000 5 م 0 2 0-00 2 عم

 اَمنِإ َىِهَو ءىَرْبْكْلا ُةَنوُنْيَمْلا ِهِذَهَو هِهْيَلَع ٌتَمٌّرَح دَمَف اناث اًهَقلَط اًذِإَف ُةّدِعْلا

 اَلَو ىَرْبُك ٌةَنوُْيَب ال اًهب لَصْحَي ال «ةَمَلظُم ٍةَدِحاَو ِةَقْلَطِب ال ِثالثلاب لصْحَت
 مو
 ٠ ١/8 ١[ ىرغص

 ءاَدَيْفاِلاَو ءاليإلاو َراهظْلاَو نيمَيْلاو قاّللّملا ِهباَتك ىف ف َرَكذ ىَلاَعَت هللا ار

 ىَلَع هللا َلَرْنَأ اَم َدوُدُح فرغَت ْنَأ ُبِحَيَف ءامْكَُح ٍدِحاَو ّلُكِل َلَعَجَو ُعْلُخْلا َوُهَو

 يِفَو ءاَئيِمَي َناَك ام نيِمّيْلا ىِفَو ءاَقاَلَط َناَك اَم ٍقاَللّطلا ىِف َلَخْدُنَو ههِلوُسَر
 وا

 )١( ملسمو (146؟) يراخبلا هاور )1١١4(.



 ١ هسا هك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت_ 2 00 ما
4 - 0 

 ام ءاليإلا يِفَو ءاَراَهِظ َناَك اَم ٍراَهظلا يِفَو ءاَعْلُخ َناك اَم عْلُخْلا

 ِناَسْحِإب 00 َنيِعِباَتلاَو ْمُهِئاَهَقفَو ٍةَباَحَّصلا ٍةمِئَأ نَع ٌتبِاَنلا َوُه اَذَهَو

 ٌراَهِظ َّرُه ام ٌلَعَجَيَف ما م ِءامَلُعْلا نِمَو

 نإ نإ نوع تنبت كلوش هن ةضجإب نمل مدل 0 َكِلَذب ٌرْثْكَيَف ؛ اال

 ُحاَكِن َّوُهَو ُهْنِم ِهِلوُسَرَو هللا ىَلِإ رك وه اَمِي ِوِلاَوَز ىَلِإ اّمِإَو ءهوُرْكَمْلا ٍماَوَ

 0 َداَرَأ اَذإ ُهَتأَرْما َقّلَطُي ْنَأ َوُهَق ُهُلوُسَرَو هللا ُهَعَرَش يِذَّلا ُقاَلطلا امآَو

 ّمُث ءاَهّلْمَح َناَبَتْسا دق اًلِماَح تناك وأ «ديف اَْبِصُي مَ ره يف ٌةدحاَو هل

 1 ني ْمَل نِإَو َوّدِعْلا يف اَهَعَجاَر ٌضَرَع ُهَل َناَك ْنِإَف ءِءوُرُق َةناَلَث صبرت اَهُعَدَي
 دّقَعِب ب اهو : اًهعاَجْرِإ اَذَه َدْعَب ُهَل اَدَب ْنِإ مث ءِناَسْحِب اَهَحَّرَس 000 اهي
 َدَهَق ءاَهَمَّلَط اَهَمْلَطُي ْنَأ َداَرَأ نإَو ءاَهَجّرَرَت وأ اًهَعاَجَتْرا َداَرأ 00 يدب

 . عوُرْشمْلا نسل ِ

 احكي ني ُهَلوُسَرَو هللا َمّرَح اَم ىَلِإ ْجَتْحَي مَ نسل 02
 امال  ١هحرا”ع] .رْيََو ٍليِلْحَتلا

 0 اا :هلاك مالشإلا ُحْبَس َلْيْسَو [ة5؟]
 ٌقِلاَط ْمُكَدْا :َلاَقَك َةَيِراَجْلا كُعيَِن ام :اوُناَمَك ءاناَلَت ٌنِلاَط كدا اّلِإَو كتيِراَج
 ؟ةَيِراَجْلا يني نيت ْمَل ْنِإ :ُهنَو ءانال

 اه

 هْيَلَع ٌتْنِح الق َقاللَملا دي ْمَلو لقي طزّشلا ى ون دق َناَك ْنِإ :َباَجَأَ

 .هللا َنْيَبَو ُهَنْيَب اَميِف قالا ُهُمَرْلَي ال ُهّنَأ اَمِه اًمِهِرْيغ زر تغار كورال قلم الق

]١559- ١8 /8[ 

 لُجَرِل ُهَنَنْبا 0 اي ل ع : َلْيْسَو 7555؟]

 اَهَجْوَرُي ْنأ ُهَل لَه ءْث ياوفطاووتنب ل هر اعنا « ٍنيَعُم

 ؟هْيَلَع فّلَح دق َناَك يِذَّلا ِلُجّرلل

3 



 أ و١ ]3 لل لل ل. 777171 م61 ٍِقاَلاَطْلا ٌباَتِك

 َكِلَذ ىَلَع فِلَحْلا يِضَنْقَي ِنيِمَيْلا ُبَبَس وأ ٍفِلاَحْلا ُهّيِن َناَك ْنِإ :باَجَأَت

 ِهِجِوْرَتِل َعَنَتْما دق َنوُكَي ْنأ لْئِم داتا َةَرَمْلا اَهَجّوَرُي ذآ 5اج# ةكاخ جيو

 .ٍزاَهِج اي اهي عَ يالا ةرَمْلا يف م ءاّريثك اًراَهج ُهْنِم َبّلَط ِِنْوَكِ
 لاس تح“ فاي بسلا اك نإ: اّعَأَو

 : ٍقيِلْعَتلا َةَقيِقَح َدَصَقَو هللا َءاَش َّْنِإ ٌقلاَط ِتْنَأ :[هتأرمال] َلاَق اَذِإ ! ةفلففأ

 .ّنآلا َعَقَي الك ُهميِْعَت َدَصَق َدَصَق اَذِإ َكِلَذَكَو ءَكَِك َدْعَب ٍقيِلظتب الإ م َْمَي ْمَل

 هب ُعَقَي اَذَهَف : اًقيِقْحَتَو اًديِكؤَت م ِةَكيِشَمْلاِ ُهَقَلَعَو نآلا ةعاقبإ َدَضَق نإ اكأَو

 [4 4/1 .قالطلا

 َدَرَو َنآَوَقْلا نأ ؛ٍقاّلَطلا ف ٌحيِرَص َقاَرِفْلاَو َحاَرَّسلا نأ َّنَأ َلاَق ْنَم ةدننلا

 يِضاَقْلاَو ُنِعِفاَّشلا هَلوُقَي اَمَك ِهِيِف ُنآْرّقْلا ُهَلَمْعَتْسا اَم ام َحيِرَّصلا َلَعَجَو ءَكِلَدب

 12/1 تيم ةلذكت :تاعشألا نم اَمُهُدْيَعَو

 22 2 ١

 (هتيانكو قالطلا حيرص)
 ديب نياق ف يعل نب كاطاركال اهو ةقلطمو قلاط يوما

 ا كردتسملا] 3-6

 .قالطلا ٍةدارإ ٍةنيرق عم “"”الإ «ةينب الإ ةيانكلاب قالطلا عقي ال 65358]

 :لوقي نأ لثم ءقالطلا ماكحأ ىلع لدي ظفلب تايانكلا تنرق اذإف

 . يتجوز نيبو ينيب ةقالعلا تعفرو «ةيجوزلا تعطقو ءحاكنلا تخسف

 [١١/ه كردتسملا]

 نم بيوصتلاو «(مهتداهشو مكحلل تابثإ يه) :(549/6) ىربكلا ىواتفلاو لصألا يف )١(

 .(758) تارايتخالا

 .0759) تارايتخالا نم بيوصتلاو ءفطعلاب (الإو) :لصألا يف (؟)



 ناك مالسإلا خيش لئاسرو قواتق بيرقت قم م0 ا

 هلوق لبقي مل :قالطلا ليكولا عاقي ةيإ لبق عجر هنأ جوزلا ىعدا ول /5559]

 [١١1/ه كردتسملا] .دمحأ مامإلا هيلع صن « ةئيبب الإ

 بهذمف :تجرخف ع نم ةنالف جرخي الأ مارحلاب فلح نم محل

 ءهلوق يف نيمي ةرافك هئزجت لب ؛قالطلا ىون نإو هيلع قالط ال هنأ دمحأ

 [١/ه كردتسملا] .رهظأ نيميلا ةرافكو ءرخآ ىف راهظ ةرافكو

 تر اثر حز ١

 (قالطلا يف ءانثتسالا)

 ال :توكسلاو ريغلا مالكب هنم ىنثتسملاو ىنثتسملا نيب لصفلا /5359]

 ١4/0[ كردتسملا] .ءانثتسالا ةحص نم اًعنام الصف نوكي

 بت اثر عز

 (لبقتسملاو يضاملا يف قالطلا باب)
 .دلبلا اذه يف نالف ماد ام ينمزلي قالطلا :لاق نمع تلئس م٠534 |

 اغلو عقو دقف هجورخ نيح ىلإ قالطلا هب دصق اذإ هنأ :تبجأف

 .يوغللا عضولا وه اذهو «تيقوتلا

 الإو ثنحي مل نيميلا لبق جرخ نإف «نالف ماد نإ قلاط تنأ :دصق نإو

 1١9/0 ١15[ كردتسملا] .رهش ىلإ قلاط تنأ ريظن اذهو «ثنح

 ملف هقلع هنأل ؛بهذملا اذه «لجعتي مل هتقلع ام تلجع د كلنا

 :لاق هنإف نيدلا يقت خيشلا ثحب رهاظ وهو ءهلجع اذإ لجعتي :ليقو

 [9١/ه كردتسملا] .رظن روهمجلا هلاق اميف

 نم تجرخ نإ مارح يلع تنأ وأ «يلع نيمرحت وأ «مارحلا ينمزلي وأ يلع :لاق نأب )١(
 .تيبلا
 .ةجوزلا وهو ءثنؤم ىلإ دئاغ ريمضلا هنأل ؛(جرخت) :باوصلا لعل :هيبنت



 ا قالاطلا ٌباتك
 د دا

 .هلاطبإ هل سيلو مزل :طرش 3 قالطلا قّلع اذإ 85345]

 «ينتيطعأ اذإ :وأ «ينتيطعأ نإ :لاق ول :ُهنَدُك نيدلا يقت خيشلا لاقو

 .هتهج نم مزالب سيل طرشلا نأ 0 اًملأ ينتيطعأ ىتم :وأ

 [8١1/ه كردتسملا]

 ه2 ©

 (اهيلع لوخدلا لبق هتجوز قلط نم مكح)

 اَذإ ٍقاَدَّصلا ٍِفْضِن نمت َوقْعَي ْنَأ بآَللَم :ٍلوُحُّدلا َنْبَك 2'ااَهَقَّلَط اَذِإ 25555 ]
 ىّدخِإ يِف دّمْحَأَو ِكِلاَم ُلْوَق َرُه اَمَك ءحاكّنلا م ُهَدُفُع ِهِدَيِب يا :َليِق

 وقر

 ُهّنِإَف ءاَهِلاَم ٍرِئاَسَك ُقاَدَّصلا َسْيَلَو ؛لْوَمْلا اَذَه ٍةََحِص ىَلَع ُلُدَي ْنآْرُقْلاَو

 قاَلَملا ُقاَحْلِإ َناَكَو ءِصْقَت ٍرْيَغ نِم اَهْيَلِإ َداَع 0 ءٌةلْخِي لضألا يف بج 2
 اَمِل ؛ٍقاَدَّصلا ِفِيِصْنَتب اَهَرَبَج َعِراَّشلا ّنِكَل ."0تفَّضَنَتي الأ َبَجَوَق ا

 َرَمُع نا َدْنِع ٍةَعْئُمْلا نَع اًضَوِع َكِلَذ َلِعَج اَذَهِلَو هب ٍراَسْكْنالا نم اَهَل لَصَح

 ل قلل رك اوجذأق نع كاياَودلا ئدشل: ىف دمع ريو
 0 ًئ ا 2 وشما < هوم 000 1

 نَع ىّرخألا ُةَياَوّرلا َوُمَو «ٌحَصَأ ُتِلاَثلا ُلْوَقْلاَف :اًذَه ىَلَع لاقي ْنكَل

 :لاق تيخ ةموقغَو قارقلا حا هْئلَع لك امك همم اَهَن ةقلَطُم لك نأ ةدمخأ

 .[؟١4 :ةرقبلا] # فورعَمْلاِب اهتم ِتلطَمْلَر>

 َوُه ِرْهَمْلا ُبَبَسَف :ّقاَلّطلا َوُه ٍةَعْبْمْلا ُبَبَس َناَك اَذِإَ : اًضْيأَو

 رفَتْسُيَو ِدْقَعْلاِ لْئِمْلا ُرْهَم م ّبجَي اَرْهَم اَهَل تيم يلا ُة ٌةَضَوَفَْمْلاَف

 .هتأرما لجرلا قلط اذإ :يأ ١(

 .سمُي نأ نود اهيلإ ةأرملا عضب داع امك «جوزلا ىلإ الماك رهملا دوعيو (1)



 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 7 هءراخ

 يلا ٍقِشاَو كنب د عورب تح ِهْيَلَع د يِذَّنا حيِحَّصلا ٍلْوَقْلا ىَلَع ِتْوَمْلاِب

 َّنأب للك ْيِبّنلا اَهَل ىَضَقَو ٌرْهَم اَهَل َضَرْفُي ْنأ َلْبَ اًهَجْوَر اَهْنَع َتاَمَو ْتَجّوَرَت

 . ططَش اَلَو سْكَو ال اَهِئاَسِن نِم ٍةََرْما َرْهَم اَهَّل

 صن ِرهَمْلا ثضي اَهل ٍبجَي مل :سبيملا َلْبَق ثقل ول هذه
 نا و اقاوم مقاول كادر درو نك«
 ا قتلا

 كف يمل ول يك :لوخدلا لت انآرملا :يأ] اَهَمَّلَط اَذِإ 75551]
 ءاَهِب ُلْحْدَيَو ُهَرْيَغ اًجْوَر حكنت ىّنَح ُهَل لَ ال «ِقَعَبْرَأْلا ِةّمئَأْلا َدْنِع ٍلوُحّدلا يف هام

 [1 را .ٍلّوَأْلِل ّلِجَت ْمَل ل وُحّدلا َلْبَك اَهَمَّلط اذ

 ه2

 (هديبع ىلع هللا نم ةمحر قالطلا)

 هَميِرْحَت يِضَتْقَي ُليِلَدلا ناكل :قاَلطلا ىَلِإ ٌةَيِعاَد َةَجاَحْلا 0 يل

 ؛داّبِعب ُهْنِم ٌةَمْحَر ُهَحاَبَأ ىَلاَعَت هللا َّنِكَلَو 0 هنلع تلك امك
 [ 00 أ ِهْيَلِإ ْمِهيَجاَحِل

 ه2

 (َُتَحِص َدَقَتْعا اذ الإ ِهيِف ٍفَلَتْخُمْلا حاَكّتلا يِف قالطلا ٌعَقَي ال)

 0 ٍةَاَسَم يِف 0 «يِتْجأ ةَياَلِوب أما َجّرَرَت ٍلُجَر نع :َلْئْسَو [قتكت]
 نالت اَهَقّلط مث 25 اعدل وَكْشاَو ب ل ٌمِكاَح َيِبَتْجَأْلا نأ ادِقَتُْم ؛ِرْضَقْل

 ؟ٍلوَأْلا ماكل ٍناَلظْبِل َكِلَذ ُهَل لهك هَرْيَغ اًجْوَر حكت ْنَأ َلْبَق اَهدَر َداَرَأ

 هب ُقَحْلَي لَب ا اَذإ ّدَح حاكّنلا اَذَه يِف ُبجَي ال :َباَجَأَك

 ."ِدِساَقْلا حاكتلاب ُناَصْحِْلا ٌلّصْحَي اَلَو هُرْهَمْلا هيف ُبجَيَو ُبَْسَنلا

 )١( عامجلا لبق يناثلا اهقلط :يأ .

 .ةنصحم ريغ اهنأل ؛مجرُت الف دساف دقعب ةجوزتملا ةأرملا تنز ولف (؟)



 م تاو و

 ب يي حي ب هب بلك تل ا ب ا

 . "”هَتَكِص َدَقَتْعا اَذِإ هيف احل ملا حاكُتلا يف ُقالَلطل لا عَنْ

 اَهَقَْلطَم َمِلَع َنيِح ٌجْوَّزلا اَهَقَراَمَك لاَحب هي ديال ُهَل َسْيَل َج لان هَبَت اَذِإَو

 اًجْوَر َحِكْنَت ْنَأ ِرْيَغ نِم اَهَجّوَركَي نأ هلو 20 ناسا ْعَقَي ْمَل : ثالث
0 

0/7 -556] 

 دّمْحَأَو ِكِلاَم َدْنِع "”[عقي] ِهيِف ٍفَلَتْحُمْلا ٍدِساَمْلا حاكنلا يف ُقالَطلا 55349 ]
 هه

 0 يم
 [ 1١/1 . ةّمِيَأْلا ريِهاَمَج َدْنِع ٌّحِصَي : ٍقِساَمْلا ةَياَلوب ُحاَكْنلاَو قّمِيَأْلا نم اَمِهِرْيَغَو

 انني اثر حن

 (؟قالطلا ةينب جاوزلا 0

 اًرْهَش ٍةَئيِدَم لُك يف داّلبْلا يِف ٌريِسَي ءِضاَكَر ٍلُجَر نَع :هثل ملك َنْيْسَو ؟ةةكخل
 يف ّجّرَرَتُي ْنَأ ُهَل لَهَف ِةَيِصْعَمْلا ين َمَقَي ْنأ ُْفاَحَيَو ءاَهْنَع ُلِزْعَيَو «َنْيَرْهَش وأ

 ؟اًهَّنَح اًماَطْعَأَو اََّمَلَط َرَكاَس اّذِإَو وتلا َكْلَي يف ِهيَماَإ نم

 ءاًئيِقْوَت هيِف ظَرَتْشُي ال ءاَقَلظُم اًحاَكِن ُحُكْنَي ْنكَل «َّجّرَرَتَي ْنأ ُهَل :َباَجْأَ

 . اًهَقَّلَط َءاَش نِإَو اَهَكَسَم َءاَض ْنِإ ُنوُكَي ُتْيَحِب

 . َكِلَذ لْثِم يف َهِرُك ِهِرَمَس ِءاَضِقْنا َدْنِع اًمْثَح اَهَقاَلَط ىَوَن ْنِإَو

 . َعاَرِ جالا ةظص يل
 قلل زا ايقللع اّلِإَو يكتم ةئففأو فام اذإ هلأ وت اولَو

 ةعبرألا ُةييألا َقَمْتا يذلا ةَعْكْمْلا 8 اَذَهَك :َتيِقْوَّتلا َطرَتْشَي نأ اماف

 ٌرطْضُمْلِل اّمِإَو اَقَلْظُم اّمِإ :هيِف َنوُصَحَرُي ةَفِئاَط َناَك نإَو ءدِميِرْحَت ىَلَع مُهُرْيَغَو
 يف َتَبَت اَمُك «ٌحوُسْنَم َكِلَذ نأ : ٌباَوّصلاَف «ماْسإْلا ٍرْدَص يف َكِلد َناَك دق امك

 هللا نإ :َلاَق مْنَمْلا َماَع ٍةَعُْمْلا يِف مُهَل صخَر ْنَأ َدعَب لكي بلا َّنأ «ححّصلا١

 . هةَماَيِقْلا مْوَي ىَلِإ َةَعْيْمْلا َمّرَح دق

 ماكلا يحد لادا )0 .ةمهم ةدعاق هذه )١(

 .اهي الإ ىنعملا ميقتسي د الو «لصألا يف اًدوجوم سيل نيتفوقعملا نيب ام 2

 005 5) ملسم هاور )0



 هناك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت قمل

 يَلْوَق حَصَأ يِف ِنِراَمُمْلا ٍطْرَّلاَك َوُهَق :ِدْقَعْلا َلْبَق َلَجَأْلا طَرتْشا اّذِإَو

 .ِلُلَحُمْلا حاكن يف َكِلَذَكَو ءاَمَلُعْلا

 هبف صخري : ا 1 0 ٍةأرَمْلِل ُهْرهظُي ْمَلَو لَجَأْلا ُجْوَّرلا ىَوَن اذ اَمَأَ

 َليِلَسَّتلا ىَوَن ول ُهَّنَأ اَمُك ءاَمُهْرْيَغَو دَّمْحَأَو ُكِلاَم ُهُهَرْكَيَو ُيِيِفاَّشلاَو َةَميِنَح وُبَأ
 كَل ا ُوُلَعَجَو ُهْنَع فّنلا ىَلَع ُةَباَحّصلا َنَمَا امم َكِلَ ناك

 نبيل ذإ الق خيي مل للسما حي دم متل يك وو اد راع لح
 َوُهَف ٌهّلْبَ ٍقّلطُمْلا نلإ اهديفي نأ ةدوُضقَم اَمْنِإَ حكي ْنَأ ٍلذَحُمْلا ُد ٌدوُصُفَم

 يف 07 آ َّنِإَق ِعيمَتْسُمْلا ٍفاّلخب ءلاَحب اًعوُرْشَم م ٌنوُكَي ال اَذَهَو هَليِزيِل َدْقَعْلا

 ءِنُكّسلاَو ٍةَمْحّرلاَو ِةّدَوَمْلا نِم م حالا ٍدوُصْقَمِب ُلْخُي ''”ليجأتلا ّنِكَل «عاَتْمِيْساِلا

 ني فخأ ةمثنلا حاكِي يف ُهّيَللا تناك اذهل ةَرَج اتْسُمْلا ِةَلَِْمب ٌةَجْوَّرلا ٌلَعْجَيَر

 ديلا انو مخلة غولف حيف ل
 ُهَنَأ ةَعيرألا ِةَمِئَأْلا َبَهْذَم ّنكَل ءِءاَمَلْعْلا نِم َةَقئاَط ُهَمّرَح دَقَق :ُلْوَعْلا ام

 [164- ١١5/85 .ةأرَمْلا 1 و

 ؛ اهُقِراَقُي مث ِةَدُم ىلإ اَهب اَهب َعِتْمَتْسَي ْنَأ َدَصَم اّذِإ :ٍةَعْمْمْلا حكي اّمأَو 24

 ىلإ َداَع اَذإ هين يِفَو هر ثقوب نوف الب ىلإ واسم يذلا رياشتلا ني

 يف ٍلاَوْقَأ ُهَناََت ِهيِف اَذَهَق :اَّلَظُم اَدْقَع ُهَدَقَع َحاكْنلا َّنِكَلَو ا ِهْيَطَو

 ع 5-9

 َلْوَق َوُهَو يسدقملا ٍدَّمَحُم يبأ ٌراَيِتخا ّوُهَو ٌرِئاَج ٌحاكِن َوُه :َليِق

 .ٍروُهَمِجْلا

 .يعازوألا نَع َيِوُرَو ءُروُجي ال ٍليِلْحَت ُحاَكِن ُهَنِإ :َليِقَو

 .مّرَحمب َسْيَلَو ءةورْكَم وه :َليِقَو

 حاكن وه اذهو «ةدملا ءاهتناب جاوزلا يهتنيو ءرهش وأ عوبسأ ةدم كتجوزت :ةأرملل لوقي نأب كلل

 .مرحملا ةعتملا



 م يقالاطلا ٌباَتِك

 حاكلي ٌدِصاَق ُهْنأ َكِلدَو ؛مرحَي اَلَو ءٍَعْنُم حاكيب َسِل اَذَه نأ :ُحيِحَصل 2 و

 َسْيَل اَذَهَو هُهَعَم ِةَأْرَمْلا َماَوَد ُديِرُي ال ْنِكَل ِلْثَحُمْلا ٍفاَلْخِب «ويِف ٌبِغاَرَو

 ْنَأ َدَصَق اًدِإَف اهل أهل لَب ؛بجاوي ب همر ماَوَح َّنِإَف ؛طْرَضب
 قَراَجإْلا ّلْئِم ُهَنإك ِةَعتُمْلا حاكي ٍفاَلِخِب ءاًرياَج الأ دقت هي هدم دقت ايفل ع6

 .ٍلَجَأْلا ءاضقلا دعي اًهَيلَع هَ ]كلو الو قدما ِءاَضِقْناِب هيف ِيِضَقْنَت

 ٌرْياَج َكِلَذَو ءاّمْياَد اَهُكِسْي هني ريت دمعت دَقَو ٌقلَظَم ت تيان ُهُكْلِوَف اَذَه ىو

 .َكِلّذ َراَج اًهُقاَلْط ُهَل اَدَب مث اًمِياَد اَهِكاَسْمِإ يدب َجّوَرَت ول هنأ امك

 ال اَذَه َّنكَلَو َراَج :اَهَكَراَق اّلِإَو اَهَكَسْمأ ُئيَجعَأ اَدإ اَّنأ هِي اَهَجَرََت وَ
 .ِدْقَعْلا يِف طَرَتْشُي

 يف ناك اَهَجورَت نَم َبِلاَع َلََلَك قالا ردك ْيِلَع نب ُنَسَحلا ناك دَكَو
 : ةعيم قللذ نإ دعا لكي لَو ودم تعب اهمْلَطَي نأ دين

 اَهْنِم ِهِضَرَغ ِءاَضِقْنا َدْنِع لب ؛ىَمَسُم ٍلَجَأ َدْنِع اَهَئاَلط يِوْني ال اًضْيأ اَذَعَو

 رسل هالك لنك دقق نيني هكز يف ءاوك ةثأ د 1 تأ يذلا ِدّلَبْلا َنِمَو

 لكلا ٍةَراَجِإْلاَك ُهَلْعَجَو «حاكتلا ٌليِجأت ُبِجوُي اَم اَذَه يف

 م ُهَماَقَم ْهَرْكُي ْمَلَو ُهَلِطِبُي مْل : حاكُنلا ِدْقَع َدْعَب َرْدُق ول ٍقاَلَطلا مْرَعَو

 هلا يف اللقب عا تق ني اَهَكاَلط ىَوَن ِنِإَو - ِةَْرمْلا

 «قاَللَطلا نيِح ىَلِإ ٍدْقَعْلا َدوُصْقَم ُضِقاَنُي ال راج ٌرْمَأ ٍةَّنُم َدْعَب ُقاَلَلَعلاَو

 ءِلّوألا َةَجْوَر اَهِنْوَك يِف لب ؛هتبْل اَهِحاَكِن يف ُهَ ضر 1 ءِلْذَحُمْلا ٍفاّلْخب

 .اًذَه اَهّلِحُي ل ليخت رك ب َكِلَد ُهَتَكْمَأ وّلَو

 .ْجَمَرَتَي مل اَهِحاَكِن ٍنوُدي ُهَل لّصَح وّلُق :ّصضَوِعْلا ُهُدوُصْقَم َناَك نإ
 ُدِصْنَي يلا َيَِبْلا سْنِج ني اَذَهَف : ميلا َكِلْذ اَمأظَو اَنُه ُهُدوُضُقَم َناَك َنِإَو

 ْمَلَو ديب ُرْمَأْلاَو َماَقُمْلا ُدِصْقَي يذلا جْورتُمْلا ٍفاّلخب ءْنْيَمَْي 00 د
- 

 .لّلَحُمْلا ىَلَع طرش * اَمُك اَهَقْلَطُي ْنَأ ٌدَحأ ِهْيَلَع ظرْشَي



 هناك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ل

 000 ٌّهَدِع اَلَو ظْرَش هيف َسْيَل اًمَلَظُم اًحاَكِن اَهَجّوَرَت نَم َرَدُق ْنِإَق

 541 : لوألا ىلإ دوُعت 0 ل

 هدمت اذ[ ذل ةلوين نوكيا :
 .هذعب 7 ِدْقَعْلا َْسق 0 َناَك ا ا 75 اًيظْفَل اًطْرَش ِهْيَلَع لطَرَش 5

 ه-

 نم ٌحاَكِن اَذَهَق : ال اَلَو ٍليِلْحَت ٌدْصَق ْمَق هيِف نْكَي ْمَل اَذِإ اّمَأَو

 [144 - ١ .ةحكنألا
- 

 ه5 0

 (نئابلا قالط يف ءاملعلا لاوقآ)

 : نْئاَبْلا ٍقاَللَعلا يف ٍلاَوْقأ َِثاَلَ ىَلَع اوُعَراَتت َءاَمَلعْلا َّنِإ ةكه٠]

 ؛ يهجر اًماَلط َقَّلَط َءاَش َنِإَو اًمِياَب اال َقّلَط ُجّْزلا َءاَش ْنِإ :َليِقَف -أ
- 

 نَع َةَياَوِرَو 2 يبأ ٌبَه .هل قح ةعجرلا ن نأ داو ةَفِنَح ا َمَّذَم الهو كو م

 َكَلَم َةَناَبإلا ُهْنِم ْتَبْلَط اَذِإ لب ؛َءاَدِتْبا َنْئاَبْلا َقاَلطلا ُكِلْمَي ال :َلِيِقَو - ب
 ومر

 قرشا اقر انشا: دوشأ وعدي اورو فلل ل كو اد نو كلل

 ْمَل وأ َكِلَذ ْتَبَلَط ٌءاَوَس لب ؛ضَوِع الب اَهَتَناَبِإ ُكِلْمَي ال :َليِقَو - ج
 َوُهَو ءِثيِدَحْلا ِءاَهَقْف ِرَثْكَأ ُبَمْذَم اَذَمَو ءضّرِعب الإ اَهَتَاَبِإ ُكِلْمَي اَلَو ُهْبلظَت 0 2 < ور 270 امر 1 0 200 هم ويس 21 هَ

 0 لا

 ُلْوَق َوُهَو ءدباَحْصَأ ُر وهف هْيلَعَو يِبَمَْذَم ٍرِهاَظ يِف دَمْحَأَو ٌيِعفاشلا عم

 ٍلوُقْنلا ُرَثْكَأ ِْيَلَعَو ءُْمِهِرْيَغَو دواَدو ةَمْيَرُخ ٍنْباَو ٍرِذْنُمْلا ِنْباَو ٍرْوَن يِبَأَو ٌقاَحْسِإ
 ْمَل هللا َّنِإَ ةيشلاَو ُباَتِكْلا ُكْدَي ِلْوَقْلا اَذَه ىَلَعَو ةَباَحَّصلا ٍرَثْكَأ نَع ِةَبباَّنلا

 ِثاَلَّئلا نِم ٌنِئاَب ٌقالط هللا ٍباَتِك يِف َسْيَلَو ءايِعْجَر اّلِإ ٌقاَلٌَطلا ِلَعْجَي

 .ِثاَلَئلا نم ْتَسْيَلَف َهَِتاَب ُنوُكت ِةَقْرُف ْلُك لب ؛ٍضَرع ٍرْيَعِب ال ءضَوعب الإ
|5١14 /86[ ١ ١ 
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 (لوألا اَهِحْوَّرِل اًلالح اهلعجي ال ٍرّبنلا يِف َةَقّلَطُمْلا ةَأْرَمْلا ءطو)

 اَذِإ َةَمّلْطُمْلا َةَآْرَمْلا َّنِإ :َلاَق نّمَع :- ىَلاَعَت هللا ُهَمِحَر - َلِكُسَو #6501]

 ؟ال ْمَأ ٌحيِحَص َوُه لَه ءاَهجْوَرِل لح ٍربُذلا يِف ُلُجَرلا اَهَتِطَ
 نِم ْمِِرْيَغَو َنيِروُهْشَمْلا َنيِِلْسُمْلا ٍةّمِيَأِل ٌتِلاَحُم َلِطاَب ُلْوَ اَذَه :َباَجَأَ

 ُهتلَْسُع يقوُذَت ىّنَح ءال» : اناَكَن ةَقْلَطمْلِل َلاَك لك يتلا نإ ؟يماشتلا ةثئأ

 نوكي ال اذه ةليتملا قع دن ال هلأ يِف صن اَذَهَو ."”كتَلْيَسَع قَودَتَو

 00 .فالخ اذه يِف ُفَرْعُي اَلَو ءِرْبُدلاب

 ه2 952

 (هحاكتو دترملا قالط مكح)

 ُنيِبَت اَهّنِإَف :ِهِتََرْما ُةَّذِع ْتَضَقْلا ىَّنَح ماَلْسِإْلا ىَلإ ْدْعَي ْمَلَو ّدَتْرا اذ تدلل

 .ةقيدألا ِةَبِيَأْلا َدْنِع

 .ُقاَلَطلا اه ُعَقَي الق ٌةّيِتْجَأ َقّلط دّقَف :َكِلَد َدْعَب اَهَقَّلَط 5

 . اَهَجّوَرَتَي ْنَأ ُهَلَك ماَلْسِإْلا ىلإ َداَع اّذِإَ

 .ِناَلْوَق هيف اَذَهَف :مالشسإلا ىَلِإ َدوُعَي ْنَأ َلْبَك ِةَدِعْلا ِنَمَّز يِف اَهَمَّلَط نإ

 ١1/0 -5١[
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 ٍةَعْدِبلا قاَلْطَو َةَّنّسلا ِقالَط ُباَب

 ("(؟مّركُملا مَرَْي لَهَو ٌمْرْحَيَو قاّلّطلا نِم ّلِحَي ام)

 َسِيَل اَم ُهْنِمَو ءعاَمْجِْلاَو ٍةَئّسِلاَو ِباَتكْلاِب ٌمّرَحُم َّوُه اَم ُهْنِم ُقاللعلا 25665 ]

 )١537(. ملسمو .(7775) يراخبلا هاور )١(

 يف اهيف ءاج ام مهأ تأزج دقو ءمرحيو قالطلا نم لحي اميف ةيدادغبلا :ىمسُت ةلاسر هذه (؟)
 .تارقفلا هذه

 - َةَِحاَو اَهَقْلَطُي ْنأ ُةّنُّسلا» :(فنصملا :يأ) ُهُلْوَق :(558/8) فاصنإلا يف يوادرملا لاق



 ُهْنَأك مالسالا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ما

 2 عام 2 96 يف و ج دل” ,دو ه2 رو 2 واقل ل د و هالو
 ٌةَدِحاَو َةَقلَط ُهَتَأَرْما 000 َقلَطُي نأ َوُه ِءاَمْلْعْلا ٍقاَمتاب حاَبملا قالطلاف ؛مّرَحمب

 اَهَقْلطُي اَلَف اَهَعَدَي َّمُث ءاَمأَطَي ْنَأ َلْبَقَو َلِسَتْمَت ْنَأ َدْعَب اًهِيَضْيَح نِم ُتَرُهط اذ
 م مم

 .ةنسلا َقاَلَط :ىَمَسُي ُقاَللعلا اَذَعَو

 اَهّيِلَو ىضر اَلَو اًهاَضر ِن ودب َكِلّذ ُهَلَق :ِةَدِعْلا يِف اًهَعِجَتْرَي ْنَأ َداَرأ ْن ْنِإَف

 .ُهْنِم ْتَناَب دّقَق ناّسْحِإب اَهَحّرَسُي ْنَأ ِهْيَلَعَف :َةَّدِعْلا َيِضَْت ىَّتَح اَهَكَرَت نِإَو

 ءِدْقَعِب ُنوُكَي ْنِكَل ءَكِلد ُهَل ا َراَج َّنِْلا ِءاَضِقْنا َدْعَب اَهَجّوَرَتَي ْنَأ َداَرأ ْنِإَف

 َدْعَب يعور ةةلعلا يف اَهَعَجَتْرا مث ريغ ه3 َءاَدِتْبا اهَخوَدَت ول امك

 . مق ام اهب ؛ هنإَف ءاَهَقْلَطُي ْنَأ َداَرَأَو َةّدِعْلا

 اَمَك اَهُقّلطُي ُهَنِإ نأ ةارأو هات هرم اهعوتت وأ اهعشتزا اذإ مك سس اى 2 سو 95 ساسة :ام سم وم ماك كت ًَء سس ل 3 8ع

 2 سَ

 هللا َْمّرَح اَمُك ُهَرْيَغ اًجْوَر حنت ىّنَح ِهْيَلَع ٌتَمٌرَح :َهَئِلاَثلا ةَمْلَظلا اَهَّلَط اّذَِ

 ةموع لا هم 0 تايه 5 7 0 د و -
 هلعمي ىِذْلا َفوُرْعَمْلا حا اكل ُهريغ اجور نأ دعي إ هل خابت الق ٍذِئَئِِحَو

 امك املا رق ةنج زعم 00 مور6 سم

 َكِلَّذ ىَلَع تلد اَمَكَو ْمِهِرْيْغَو ناّسحِإب د مُهَل َنيِعباَتلاَو ِةَب ةَباَحَّصلا نع َلِقن

 .ةّيِعْرَّلا ُهَلِوأْلاَو ُةَيوبَللا ُصوُصُنلا

 : عا الب او الذم نفت ىتح اهدي مث هه اهي مل رف يف.
 .ِدِحاَو ٍرْفُظ يف ِثاَثلا عْمَج َمُهُح كلذ ُمُكُح ناك ٍراَهظَأ ة ٍةئاَكَف يف اَناَكَت اَهَقلَط ْوَلَو
 .ها. ضيِح تان ٌضيِحَت ىتح اَهُكرْي مث ٌةَدِجاَو تلا قال :هقك ُدَمْحَأ ُماَمِإْلا لاق



 ىَتَم اَهّقْلَطُي ُهَنِإَ :اًمِرَبك وأ اَهِرَكِصِل ُضِيِحَت ال امم ُةَْرَمْلا تَناَك ِنِإَو
 ّيأ ىيَق ٠ رّهشأ هناكَ اَلَغ اَهّتَّدِع ِهْذَه َّنِإَ د (َءاَش

2 

 .لْمَحب اَلَو ءوُرُقب ُدَتْعَت ال اَهَنِإَف اَهتَدِعِل اَهَقَّلَط ِتْ
 0 قو هيو ذا ذنب هلع وأ صيعلا يف قلت لذ

 ٍةَنَسلاَو باَتِكْلاِب ٌماَرَح َوُمَو ءٍةَعْدِبْلا ٌقاَلَط :ىّمَسُيَو ُمَّرَحُم قالا اَذَهَق

 . عاَمْجِإْلاَو
 . اََقَلَطُي ْنَأ ُهَلَك : اَهَقّلَظُي ْنَأ َداَرَأَو اَهُلْمَح َنّييَت دك َناَك نإَو

 ٌعاَرِن هيِف ؟ٍةَعْذِب اَلَو ِةَنُس ٌقالط ىَمَسُي ال وأ ؟ِةَئُس َقاَلَط اَذَه ىّمَسُي لَهَو هةموو
 هلآ

 : وكي نأ لكم ؟يناملك و آ َوَدِحاَو ملكي لجاو رهلت يف اكاكك اًهقللع نإ
 ملا لاك تذأ أ لاو هلا ا

 ذأ :لوُ مك «قياط تن :ُلوُقَي َمُث ءٌقِلاَط ِتْنَأ :ُلوُقَي وأ ءّقِلاَط

 و وب و م كلأ لوفي

 أ ٌةَناَلَت هيف ا ٍفَلَّسلا نِم 0 4 تاناصلا نِم َكِيَ
 هذ
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 ٍةَياَوَرلا يِف دّمُح دقعأو نوناَعلا ا 0 عب ٌقاَلَط 1 :اًمُدَحَأ

 يقرخلا اَهَراَتْخا ُهْنَع ِةَميِدَقْلا

 يِف دّمْحَأَو َةَقيِنَح يِبَأَو ِكِلاَم ُلْوَق َوُهَو مزال ع ٌقاَلط ُهَّنَأ :يِناَنلا
 .هْنَع ِةَرْخأَتَمْلا ِةَياَوَرلا ريدر يىلا# ؟سرأكلا مسا

 نع ٌلَوُقْتَم ُلْوَقْلا اَذَعَو ءٌَدَجإَو ٌةَقلَط الإ ُهّنِ مَ اَلَو ُمرَحُم ُهَّنَأ :ُتِلاَثلا

 . "16 هللا ٍلوُسَر باَحْضُأ نِم ٍفَلَكْلاَو ٍِفَلَّسلا نم ٍةَفِئاَط

 :هلوقك ةدحاو ةملكب اهب ظفلت ءاوس ءثالثلا قالط عوقو ىري ال هنأ للي خبشلا مالك نم ٌرهاظ )١(

 «قلاط تنأ قلاط تنأ قلاط تنأ :هلوقك «ةقرفتم تاملكب اهب ظفلت وأ ءاّنالث قلاط تنأ



 ُهْنَرَي مالسإلا خيش لئاسرو قواتق بيرقت م حب

 نخأ نع فَوْعُي دق :ةميشلاَو ةلزتكملا ضْقَب هل

 ٍقاَلط َّلُك َّنِإَف ؛ُةَئُسلاَو ُباَتِكْلا ِهْيَلَع ُلُدَي يِذّلا َوُه ُتِلاَّثلا ُكْوَمْلاَو

 هللا ْعُرَشُي ْمَل ءْيِعْجَّرلا ُقاَلطلا َوُه اَمّنِإ اهب ٍلوُحْدَمْلا يِف ِنآْرْقْلا يِف هللا ُهَعَرَش

 - اًئياب اًقالط اهب نوُخْدمْلا قلي نأ هَل َعْرَشُي ْمَلَو ءاَعيِمَج تالّنلا َقّلطُي ْنَأ دحأل

 ُهْنِم ْتَناَب ''ااَهُتَّدِع ْتَضَقْلا اَذِإَف ُهْنِم ْتَناَب اهب ٍلوُحّدلا َلْبَك اَهَقَّلَط اَذِإ ْنِكَلَ

 .هللكك نيميثع نبا خيشلاو .هلكك يدعسلا خيشلا هحجر ام اذهو -
 لوقلاو» :هللأك نيميثع نبا خيشلا لاق ءدقع وأ ةعجر دعب الإ عقي ال قالطلا نأ اوراتخاو

 وأ «ةعجر هللخت اذإ الإ ءادبأ ثالث قالط كانه سيل هنأ :اهلك لئاسملا هذه يف حجارلا

 ىهتنا .«حيحصلا وهو «ُهنلك ةيميت نبا مالسإلا خيش رايتخا اذهو «ثالثلا عقي الف الإو ءدقع

 .(45 )١7/ عتمملا حرشلا نم
 عجاري مل يذلا لوألا قالطلا ةدع ءانثأ ثلاثلاو يناثلا قالطلاب جوزلا ظفلت ولف :اذه ىلعو
 .ةدعلا يف تماد ام هتجوز عجاري نأ هلو «لوألا قالطلا ريغ عقي الف :هتجوز هيف

 (15 /##8) هل. ُعَقَي ٍةَعْجّرلا َدْعَب ُقاَلََملا :هثلثك مالسإلا خبش لاق

 طرشب نكلو ءاهتدع ريغ يف اهقلط دقف ةيناث اهقلط ولف ءاهتدع ىهنأو عطق اهعجار اذإ هنأل
 .هيف اهعماج رهط يف اهقلط دق نوكيف ءاهأطي الأ

 ةَلْمُج اَهَعَكْؤَأ نَمِب ِثالَثلاِ .ماَرلِإلا ُبِحوُي اَم اَم ٍئملاَو ٍباَتِكْلا يِف َسْيَل :كلذك هك خيشلا لاقو

 8 اًهَعِجاَرُي َرُي مث اَهَقْلطُي َّمُث اَهَعِجاَرُي ّمُن ََتْلَطُي ْنأب ءدْقَع وأ ٍةَعْجَر ٍنوُدِب ٍتاَمِلَك وأ ةَمِلَكِ
 0 هلل ٍلوُسَر ٍدْهَع ىَلَع ُروُهْشَمْلا َوُهَو قئيألا قمنا ٌّعِقاَو ينس ٌقاَلَط اَذَهَو ءاَهَفّْلطُي

 0/7 ءالا/ /"#) هل , اًثالَث قالا ىَنْعَم
 اَلَث ىَلَع ٌقاَلَطلا ّقّرَق ولو ٍةَعْجّرلا َلْبَق َةِئِلاَئلاَو َديِناَّنلا اًهَقّلَطُي نأ زوجي الف :اذه ىلعو
 َرْهَو ءِفَلَّسلا ٍرَثكأ ُلَْق َرُهَو :هقك مالسإلا خيش لاق .ةَمْلَط ٍرْهظ ّلُك يِف و اَهَقّلَطُيَف ٠ ٍراَهظأ
 0/7/8 .ها .هباَحْصَأ ٌرَثْكأ اَهَراَتا يلا نمش كا ٍنيباَوُرلا ُحَصأَ ِكِلاَم ُبَهْذَم

 .يناّثلا َرهظلا َرُهظَت وأ اهّلمح َنّبتي ىّبح اًهَقّلطُي نأ ُهل لحي مل اهئطو اذإو
 اذإ ثالثلا قالطلا عوقو ىريف «ةيناثلا نود ىلوألا ةروصلا يف هلكت زاب نبا ةماّلعلا قفاوو

 .ةقرفتم تاملكب اهب ظفلت

 الو ء«ةدحاو لوخدلا دعب ةقرفم وأ ومي ا 0 م تلح

- 

 ها. ٍتاَمِلك يف كركم وأ ٍةَملَك يف ًةعَِتْجُم الك عفوي ذأ يب اَلَو :45 يبطرقلا لاقو
 )١19/7(. يبطرقلا ريسفت

 .اهجوز اهقلط يتلا ءاَهِب لوُصْدَمْلا :يأ



 ءاَمراّيِتْحا رْيَمِب هيف اًهَعِجَتْرَي ْنأ ُهْنِكْمُي يِذَّلا َرُمَو ءْيِعْجّرلا ُقاللطلا ١-
 ُرَحآلا ُهَتِرَو ةّدِْلا يف اَمُهُدَعَأ َتاَم ان

 حاَبت ال «باطخلا نِم اًبطاَح هب ىَقْبَي ام ّوُهَو «ُنْئاَمْلا ُقاَلَلطلاَو - ب 0 مث م م 7 هوس )سس مس - 7 7

 .ٍديِدَج ٍدْقَعِب اّلإ

 - هده ماسمي ا | هةر 1 < ءك 9 5 9
 اًميِف َوْهَو ةَرْيَغ اججْوَز د ىتح هل لجحت ال اَهَل ُمُرَحُمْلا ٌقاللعلاو - ج

 هم م را 6 2 0 < 5 قضت 2 0 رم يق ل 0

 يف اًهَعِجَتْرَي 2 ا ل ا ا ا د
 َءَعْللَم 1( 00 5 مث اَهَجوَرَتَي 3 2 ُك ل 0 اًهَجوَرَتَي وأ كاوكعلا 001

 واللا ٍقاَمّتا ُهَرْيَغ 5 6 ىَّبَح اَهَل 5 ُقاَللَعلا اَذَهَف ََئِلاَثلا

 ُبَسُْي ّنِئاَب ٌقاَلَط اَهي ٍلوُحْدَمْلا يف ِِلوُسَر َِنُس اَلَو هللا ٍباَتِك يف َسْيَلَو
 .ِثالَّثلا نم

 نيب نق حاكلل حس ا َّنَأ :ْثيِدَحْلا ِءاَهَقُق تهدم ناك اَذَهِلَو

 0 ٍنْباَك ٍةَباَحَّصلا نمت ُتباَنلا َوُه اَذَهَو ءْثالَثلا نم ُبَسْحُي ال ٍنْيَجْوَرلا

 َسِيَل َةَعِلَتْحُمْلا نأ :اَمِهِرْيَغَو ٍساّبَع ِنْباَو نافع ِنْب َناَمْفُع نع َتَبَت َكَِذَكَو
 . شيخي دقت نأ اَهيلَع امل ٍءوُرُف ِةَناَلَتب ٌدَتْعَت ْنَأ اَهْيََع

000 

 . اًهَقِراَمْيل اًَهِجْوَرِل اًضَوِع اهلا َلذِبَت نأ : ٌعْلُخْلاَو

 دارأ امنإو ءاهل وراك لب ءاهب بغار ريغ اهعجار اذإ امأو ؛ةبغر نع كلذ نوكي نأ طرشب )١(

 .ملعأ هللاو هعاجترا حصي الف مّرحملا قالطلا عوقو لاجعتسا

 هلك لاق دقو «ظافلألاب ال «يناعملاو دصاقملاب ةربعلاف «مالسإلا خيش لصأ ىلع راج اذهو

 .ةقرفلا هب دوصقملا سيل هنأل ؛للحملاك .حصي ال نيميلا علخ نأ حيحصلا :- يتأيس امك -

 علاخف ءرفسلا دارأف «قلاط تنأف ينالفلا دلبلا ىلإ ترفاس نإ :لوقي نأ :نيميلا علخ لائمو
 . هنيميب ربيل هتأرما

 صالخلا ةعرس دصق لب «عاجترالا ةقيقح دصقي ملو « يتأرما تعجار :لاق نم اذكهو

 .عرشلا يف الو فرعلا يف الو ةغللا يف ال اًعاجترا اذه نكي مل :اهنم

 .اهتّدع تهتنا ىتح اهكرت اذإ ()



 ذك مالسإلا خيش لئاسرو ٌقواتق بيرقت م

 هللا ناَحْبُس :َلوَقَي نأ َذَب الق ءِتاَرَم ثالث ْحْبَس وأ ءْنْيَتَرَم خَبَس :لجرلل 0 م6 و عر ه َء 4 هسة < 0 2 ًَء هيه م هه 0 31

 ٍنيَترَم م هللا َناَحْبْس : لوقف ف َكِلَذ لِمَجَي نأ َداَرَأ ولف

 :َلاَق لب ٍ؛ِناَتَمْنَط ُقاَلََطل | :َُي مل ىلاعت لاَ َةَدِحاَو َةَرَم الإ َحِبَس

 ْمَل :اًمْلَأ وأ اًرْشَع وأ اناث وأ ِنْيِتتْنا ٌقِلاَط ِتْنأ : يَا َلاَق اد 0 .«تم»

 ول ِتاَمِلَك َعَب د كدعت < تْلُق دّقَل١ : ةَيِرْيَوَج َنيِنِمْؤمْلا م هع يلا َلْوَكَو

 ةَنْز هللا َناَحْبُس وِقْلَخ د ٌدَدَع هللا َناَحِبَس : َنْهْتَنَرَوَل مْوَيْلا ُذْنُم هتلُق اَمب َتَنِزَو

 يف ّمِلْسُم ُهَجّرْخَأ .؛هتاَمِلَك َداَدِم هللا َناَحْبُّس ءدِسْفَن ىضر للا َناَحْبُس ءوِشْرَع
 و ١

 » :ةللك ِهِلْوَقَك ٍ؛َكِلَذ ٍدَدَعِب ب حيرْسُتلا ٌقِحَتْسَي َِتْسَي هتاَحْبَس دأ :ةاش

 ٍءْيَش ْنِم تْفِش ام َءْلَو اَمُهَتَْب اَم َءْلِمَو ٍضْرَأْلا َءْلِمَو ِتاَوَمَّسلا َءْلِم ُدْمَحْلا

 ٍلْعِفِل اًفْضَو نوُكَي ةراث ٌراَدَقِمْلاَف 0 ِرْدَقِب اَحيِبْسَت حبس نأ ُداَرُمْلا َسْيَل ءهُدْعَي

 0 ْمُظْعَي يلا َكاَذَك بولا َه 1 امل نوكي ةَراَكَو روصخم هلْثَفَو ةديعْلا

 بَ ا ا ا :هيالس يف يَلَصمْلا لاَ وَ ال

 يو َنيِئاَلَثَو انا الن وداعا لك ربا حبي نأ هك يلا ( َحَرّش اَمَلَو َةَدِحاَو َةَرَم

 ْرَبْكَأ ُهللاَو هلل ُدْمَحْلاَو هللا َناَحْبُس :َلاَق ْوَلَق ءَنيِئاَلَ و انالق ريكو ءَنيِئاَلََو انا

 "0 َحّبَس ذه ْنْكَي ْمَل ُهَقْلَخ َدَدَع

 ديا ملي قالك ةلأرما لا دع ىلع قع ادع َدَحأ نأ ُفِرعَن الو

 اَلَو ٌنَسَح اَلَو ٌحيِحَص ٌتيِدَح َكِلَذ يِف َيِوُر اَلَو «ِثالّثلاب لك ئِبنلا ُهَمَرْلَأَك

 م 0 . اهلبق يتلا تايآلا يف )١(



 ا ير ا 1 ا تت ا ا صدع ا ِقالّطْلا ٌباَتِك

 اَهّنُك ٌتيِداَحَأ َكِلَذ يِف ْتَيِوُر لب ؛اَْيَس َكِلَذ يف اَهيَلَع َدَقْعُملا كلا لخأ ََق

 . ٌةَعوُضْوَم لب ِثيِدَحْلا ِءاَمَلُع ٍقاَمَثاب ٌةَفيِعَض

 ِسوُواَط نت هِديِناَسَمْلاَو ِنئَّسلا» ن نم ِهِرْيَغَو «مِلْسُم حيِحص' يف يِذلا لَ

 ِنْيَئَتَسَو ٍرْكَب يِبأَو لَ ل هللا لوقو هع ىلع .ىالللا ناك :َلاَق ُهَّنَأ ٍساّبَع ِنْبا نَع

 نإ اولجتتما لق نماكلا نإ مح َّلاَقَم «ٌةَدِحاَو ِثالثلا ٌقاّلْط :َرَمَع ةَفالِخ نم

 0 ةاقنأف .خيلع ؛ ُهاَنْيَضْمَأ وّلَك ٌّةاَنَأ هيف مُهَل تّناَك رْمأ

 طلو 2 ل 5 4 هَ

 فمه رتألا لوو لولا اوميليأو هللا اوميليأ انما نذل اًيايه ىلاكتال َلاَق دَقَو
 رح َكِلَك ريآل مْويِئأَو هب َتوُنِمْي مك نإ لا ولأ لإ ُهوُدرَه ِءَيَ يف

 هيف اوُعّراَتَت اَم ٌدَرِ ْمِهِعُراَتَت َدْنِع َنيِنِمْؤُمْلا َرَمَأَك [ه4 :ءاسنلا] 4( اًليرأت ٌنَسَح
 ِباَتِكْلا ىَلِإ ُهْدَر َبَجَو ُفّلَخْلاَو ُفَلَسلا ِهيِف َعَّراَتَت اَمَق ءِلوُسَرِلاَو لل 7

 ساو

 ةَلْمَج اَهَعَقْوَأ نَمِب ِثالّلاي َماَرْلِإْلا ُبِجوُي اَم ِةَنَسلاَو باَتِكْلا يِف َسْيََو

 ماَرْلِإْلا ِةَئُّسلاَو ٍباَتِكْلا يف اَمَّنِإ لَب ؛"'اَوَدْقُع وأ ٍةَعْجَر ٍنوُدِب ِتاَمِلَك وأ ةَمِلَكِ
 نِماَبَفْلا لدي اَذَع َىَلْعَو ُُلوُسَرَ هللا ُهَخاَبَأ يذلا ٌقاَلَطلا َقَّلظ نم َكِلَذب

 عيَبلاك - ةَرا مْوْسَيو َةراَت ُحاَبُي ِدّْفَع ّلُك ّنِإَ ؛عْرْملا ٍلوُضَأ ٍرِئاَسِب ٌراَِتْعِإِلاَو

 لاَلَحْلا مَرْلَي اَمُك اًَذِفاَن اًمِزاَل نكي ل مّرَحُمْلا ِهْجَّوْلا ىَلَع َلِعُف ناد عاتفلاب

 ل هللا ةحاتأ يِنَلا

 ةَداَهَشَو ٍبِذَكْلاَو ٍِفْذَلاَو ٍراَهْظلاَك ؛سْنِجْلا مّرَحُم َناَك ام ٍفاَلْخِب اَذَهَو

 نم هللا ُهَعَرَش امي َةَب ٌةَيوُقُعْلا هَلَعَف نم 0 اًذَه َّنِإَق .كلذ وحببو ٍروُرْلا

 اًحيِحَص َةَراَث َنوُكَي ىَّنَح اًماَّرَح َةَراَتَو اَلاَلَح ٌةَراَت ْنوُكَي ال ُهّنِإَف ؛ماكخألا

 12070 ماتيفاو )0(

 الث قّلطملا كلذكو )947/١”7(: لئاسملا عماج يف اذكه ءاجو «(دَقَع) :باوصلا لعل (0)

 مها. هب عقي ال نأ بجيف «لوقلا نم ٍركنمب ىَتأ دق ٍلقع وأ ٍةعجر نودب ٍتاملك وأ ةملكب



 كهف 2

0 

 َقَّلَط كَ :رْمَع ِنْب هللا ِدْبَع نع ا (ِنَئَّسلا"َو (حيِحّصلا» يِفَو

 ُهْرُم» :َلاَثَو هل يلا ِهْبَلَع ظّيقَتف هلك َيِنلِل ٌرَمُع ٌركَذَ ٌضِْئاَح َيِهَوُهّنأَرنا
 َلْبَم اَهَقَّلَط َءاَش نو ؛ قنا ذنب هن ذا فنتق نعيد  ىَّنَح اَهْعِجاَرُيَلَف

 يف ِةّياَوِر يِفَو "”هُهاَسْنلا اَهَل َقْلَطُي ْنَأ هل نا رم يلا هذا كَ ف ءاَهَعِماَجُي نأ
 :«دلماع أ اها اهقلظت نأ هرم 5 0 'حيِحَّصلا»

حَّصلا» يف وي ياو يِفَو
: هِي نينا ُأَرَق : (حيِ

 ّنهَوَُنَلَم همت 2 مو مسلط اد 

 ١[. :قالطلا] 4َّنِبتَّدِعِل

 :وجْوَأ ٍةَعَْرَأ ىَلَع ُقالطلا :ِةَباَحَّصلا نم ِهِرْيَغَو ٍساّنَع ِنْبا نر

 ٌماَرَح ِناَهْجَوَو «ُلاَلَح ِناَهْجَو

 :ٌلاَلَح اَمُه ِناَذَّللا اَمأَ

 ٌلضألا َوُه اَذَه :َنوُنوُقَي اًمِزاَل َمّرَحُمْلا ٌقاَلَطلا َنْوَرَي اَ َنيِذَّلَاَو :رخآ عضوم يف خيشلا لاق )١(
 ٍدوُقُعْلا ٍتاَعاَّميِإ َّنأ :َّوُمَو «مِهِرْيْغَو دّمْحَأَو َيِعِفاَّشلاَو كِلاَمك ؛ِءاَهَقُقْلا ُةَمَيَأ ِهْبَلَع يِذَّلا
 َحاَكِن اوُلطُبَأ اَذَهِلَو ؟ِةَمّرَحُمْلا ٍةَباَبِكْلاَو مرَحْمْلا جل وما عيَبْلاَك ؛ةَمزاَل م مق اَّل ٍةَمَوَحُمْلا

 .ءاَدنلا َدْنِع ٍةَعْمْجْلا َمْوَي َعِئَبْلا دمْحَأَو ُكِلاَم َلطَبَأَو ءِلْلَحُمْلا َحاَكِنَو ٍراَكَّشلا

 ُنيِممْلاَو ٍروُرلا ُةَداَهَشَو ُفْذَقْلا ُمُرْحَي اَمَك 0 ُهَسْفَت َكِلَذ َّنِإَق مُرَحُمْلا ٍراَهظلا ٍفاَلْخب اّذَهَو

 رْيَغَو ٍجيِحَص ىلإ َميَقْني ْنَأ ُنِكْمْي ال اَذَهَف ٌةَمَّرَحُم اَهُسْفَن يِح يلا ٍلاَوْأْلا ُرِئاَسَو ةيوككلا

 ام ْلصْخَي ْمَلَو َةَراّمَكْلاِ ٌرِهاَظُمْلا َبِقوُعَف ءٍلاَح لك ةَبوُقْعْلا ٌقِحتْسَي اًهْبِحاَص لب ؛ جيِححَص
 َكِلَذ ٌعِراَّشلا َلطْبَأَك ءِوِظْمَل ُبِجوُم َوْهَو َقاَلطلا هب َنوُدِصُقَي اوُناَك مُهْنِإَف ؛قالطلا نم هب ُهَدَصَق
 .ةراََكْلا هيف َبَيْرَأَو 0 لق ُهَنَِل

 ٍحِيِحَص ىَلِإ ُمِسَقْنَيف هَراَت ُمُرْحَيَو ٌةَراَت لحي َوُهَن لاَ حاكْئلاك ؛عوُرْشَم ُهسْنِجَف ٌقاَلَطلا ام
 مَع نع يلا: َداَسَك يِضَتْقَي ٍسْنِجْلا اَذَه يف ُيْنلاَ «ُحاكتلاَو ُعيبْلا م مِسَقْنَي امك ِءِلِساَفَو

 ىَضَقْنُم ناك :مَّرَحُم لو زق هنأ كلذ عراشلا نأ ٍراَهَظلاب َنوُقْلطُي ِةّيِلِهاَجْلا ُلْهَأ َناك اّمَلَو
 ٍراَهْظلا ٍِظْنَلِب ّقاَلّملا َنوُدِصْفَي ُدِصْقَي اوناك مُهَق الإَ قالا وب مي ال ٍمرَحُم ٍلْوَك ّلُك نأ َكِلَد

 )85/870  1١(. .ها .دَمْحَأَو َيِِفاَّنلاَو ِكِلاَم ِِةِّئَأْلا لضأ ُساَبِ اَذَعَو ماَرَحْلا ِظْفَلَك

 )١571(. ملسم (9) .(6561) يراخبلا هاور (؟)



 حا اا
 هرم سس قاللطلا ٌباتك

 سا عي6 لو هلم نك

 ل ل

 هلم تاتا دن ةلباخ انفلظ نأ

0 

 !اضكاخ انيقلطت نأف ه1

 .ال ْمَأ ِدَلَو ىَلَع ُمِجَّرلا َلَمَتْشا يِرْدَي ال عاَمِجْلا 0

 . ةَرْيَغَو ينطقرادلا ُهاَوَر

 ال ُهَّنَأ هلك ِّنلا َنّيَب دَكَو

 ٍ؛ةَّدِعْلِل ُقاّلَطلا ّوُه اَّذَهَو ايكاحت نأ لك

 :ةّدعلا وأ

 يف هللا َّنْذَأ يِذَّنا ِتْفَوْلا َلْبَق اَهَقَلَط اَهََّلط د ُنوُكي ِةَدِْلا َلِبق اَهَمّلَظ نك

 . اهِقاَلَط ىلإ هب ٍةَجاَح ٍرْيَغ نِم اَهَقَلَطَو ءَصُْيرَتلا اَهْيَلَع َلَّوَط دق ُ

 اهتري اَهَل كلام َوعَو ودم 5 هنالل ةصئرت وللا يف اذن مل اهنللك نإ

 .''"هيقَو َلْبَق يقاللطلا ٍليجْعَت يف ٌةَدئاَف ُهَل َسْيَلَو «ُهّنِرَتَو

 ٍثيِدَحْل ِءاَهَمف ٍلْوَق ىلع لآل ؛ضْيحْلا يف : علخلا ءاملفلا ك1 زج اذهب

 َةَدِع ال ءةضيخب أًرئَتْسُت : ؛ يتكرم الخأ يناوُقُم َهَنِداَب ٌةَقْرُف لب ؛قالطب َسْيَل

 ثلا فَي لالا لبجغت يف اك اهلك «جاليخالاب اَهَسَْت كلمت اهنا هال

 لب ؛ِهِتْفَو َلْبَق ِهِليِجْعَت يف َةَدْئاَف ال ُه هرات يرق دج ءاَمُهَتْيَب يِذَلا

 نف بف ءاَمْلُعْلا َعَراَنَت امِم ااَهْعِجاَرْيْلَف ُهْرْم» 1 ؛ نبال لكك يلا كَ

 للي بنل ٍداَرُم

 ٍضْيَحْلا نم ْتَرُهَظ اذ الإ اََقْلَطُي نأ ُهَل لحي

 َرُهَظلا َكِلَّذ َنِإَ ٌةَّدِعْلا ٍلاَبْقَتْساِل :ئ
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 ُنوُكَيَو

 .بلاغلا ىف اهيلع صيغنتلاو ةأرملا رهقو ءهظيغ ءافش ىوس ةدئاف كلذ يف هل سيلف )١(



8 
 هنا مالسالا خيش لئاسرو مواتف بيرقت قمم

 ًَى >8

 ا امل ُهّنُكَلَو ءْعَقَي ْمَل َقاَلَعلا نأ : ىَرخأ ةَمِئاط َمِهْفَو

 اَقَق ءاَهِنَدَبِب ُهّنَلَدَتْعاَو ه ِهِنَدَبِب اًهَّلَيَتْعا ُهَتَأَرْما َقَّلَط اّذِإ ٍلُجَّرلا نِم ُداَعْلا تَرَج

 يا كاَهْنِجَئْرَيْلم :ْلقَي ْمَلَو هاَهْعِجاَرْيْلَق ُهْرُم» :ِرَمُْعِل

 ُهْمَرْلَي ْمَل َقاَلََطلا َّنأِل ٍ؛اَناَك اَمَك ٍناَعِمَتْجَيَف اَهِنَدَبب يَ ُم جرت : :ْيأ ؛ِنْيبناَجْلا

 .َءاَش ْنِإ ٍذِئئيِح اَهَقَّلَط َقاَللطلا هيف هلل لا َحابأ يذلا ُتْقَوْلا َءاَج اّذِإَق

 اَهَمَلَطُِل وعْجَرلاب ٍرمأْلا يِف نكي ْمَل مل دق ُقاَلطلا َناَك لَو :ءاَلْؤَ َلاَك
 0 تع د ير عن يلق

 :ٍوّنِعْلا ُليِوْطََو ءيقاّلطلا ٌريِثْكَت ِلّأْلا َعَم ٍتاَلَطلا يِف ُنوُكَي ٍذَِتِحَو ءاَمْجِإْلاَو
 اني يجول بي

 59 نم ََْقْلا اَذَه َّنِإَف ؛ِصوُصُنلاَو ٍلوُصأْلا ُهَبْشَأ ِهَِنَدلا ِةَمِئاَّطلا ُلْوَقَو
 01 اَذِإ َةَمَيَحُمْلا َدوُقْعْلاَو ِتاَداَبِعْلا َّنأ :ُءاَهَقُقْلاَو ُتَلَّسلا ِهْيَلَع يِذَّلا لضألا ذإ

 نِم ةَمِئاَط هيف هيف ّعْزا َناَك نإو اَذَهَو ةَحيِحَص ةَمِزاَل نكت ْملم مّرَحُمْلا هولا ىَلَع

 مُهَل َنيِعِباَتلاَو َةَباَحَّصلا ْنَأِل ِ؛ِءاَهَمُْلا ٍةَمْيَأَو ٍِفّلَّسلا َعَم ُباَوّصلاَق مولا ٍلْهَأ

 ءاَهْل عراّشلا مي ِرْحَتِب 'اَةَوُقْعْلاَو ِتاَداَبِعْلا ٍداَسْق ىَلَع ةولدتتف اوناكو ٍناَسْحِإِب
 هورودم

 .مهنع رث ٌرِئاَوَتَم اَذَهَو

 ام ٍعراشلا نع نكي نكي ْمَل اَمِياَسُك ىَلَع اليل َكِلُذ نكي ْمَل ْنِإف ةاضيأَو

 :اوُلاَق َداَسَمْلا ىِضَتْقَي ال قهنلا :اوُناَك َنيِذَّلا َنِإَ ءدِياَقْلا نِم َحيِحَّصلا نيب

 امنا اطر ١ اَذَه عراّشلا ٍلْعَجِب اَمَداَسَقَو ٍدوُقْعْلاَو ِتاَداَبِعْلا ًةَّحِص ُعّلْعَت

 كليك رقت

 .ٍدوقعلاو :باوصلا لعلو ءاهل ىنعم الو «رداصملا عيمج يف اذكه )00



 1 قااَّطْلا ُباَتِك

 اَلَو َداَسَمْلا يِضَتْقَي َيَهّنلا َّنَأ َنوُمْلَسُي ُروُهْمْجْلاَو ِءاَهَمْقْلا ُةَمِيَأ فَلَسلاَو

 ّلْصَأ ّلْصآْلا اَنَم لب ؛اًحيِحَص اَقْرَف ِةَروُُصلا ِهِذَم نت ٍراَّدِتْعاِلا يِف َنوُرُكْذَي
 ِءاَمَلُعْلا ضْعَي ٍلْوَقِب ُهُضْفَن ٌنِكذُي الق ةَيِعْرَّشلا ماكخألا ني ريك ُراََم هيَ 1ع ميِظَع

 ُضصِقاَُت لي ُنِفاَوُي اَل ٌصوُصُنلاَو ُلوُصَأْلا لب : مامخإ الو صل عْوَعَم نبل َنيِذلا
 . مِهلْوَق

 ةَلْمُج "”مّرَحُمْلا َقاَلَطلا ْعْرَشُي ْمَل هللا نأ ُهَل َنّيبت َةَنْسلاَو باَتكْلا َرّبَدَت نَمَو

 .ِةَّدِعْلا ِءاَضِقْنا 3 ٍلوُحَّدلا َلْبَق ُهَعَبَش ُهّنإَك ُنْئاَبْلا ٌقاَللطلا اًمَأَو ءطَق
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 نأ هَ

 هر" ٠١"

 مكس: موال ق5 2 هاف 3: 4 ل يا اق < ا ل م
 نِم مُهَعْلَب امِل ُهوُفلاَح تاَلَطلا يِف ْمِهِلوُصَأ َناَيِق اومْلاَخ َنيِذَلا نكلَو

 ا ا و ا دل بن اًمَلَك ءراتآلا

 اَم :ُلوُقَي مُهَعَزاَت نَمَو ءَكِلَذ يف ُهوُعْبَتاَف ِهِيَّصِقِب هيْضِقب ْملعأ مه وُلاَق ٌضْئاَح َيِهَو

 َنِإَف ءاَهْنِم ُهوُمِهَق ام ُءاَمَلُعْلا ذُحَأَت اَلَو َتِيِداَحَأ 00 َلاَد
 2 عمت

 .هومِهْفَو ُهْوَأَر اَمِب ال ُهْوَوَر اَمِب َرابِتْعالا

 0000 1 »هَ
 اوُرْدَفاَف» :ُهَلْوَق هب ٌرّسَق مِذْلا َرَمُع ِنْبا َلْوَق ِء ءاملعْلا و وهمج ُكَرَت دَقَو

 َعَم .هراّيِخْلاِب ِنْيَميَبْلا» :ِثيِدَحِل ُهَريِسْفَت اَمُهُرْيَغَو َةَقيِبَح وُبَأَو ُكِلاَم َكَرَتَو

 :ِهِلْوَقَو هيت َّنأ ؟ اونأك» :ِهِلْوَقِل ُهَريِسْفَت و ِءاَمَلُعْلا ٌروُهْمَج َكَرَتَو

 . "ذك يف ٌهيآلا ِوِذَه ْتَلَرَن

 .هريغ اججوز حككتت ىتح هتجوز ىلإ عوجرلا جوزلا ىلع مْرَحُمْلا :يأ )١(
 قر اًواتج : ىلاعت هلوق يف َرَمُع ِنْبا نَع نيو ع ا هاور ام ىلإ ريشي كي (؟)

 .يف اًهِتأَي :َلاَك [17* :ةرقبلا] «ٌتمِش َّنأ
 - حص دقو .هيلإ تلصو اذكه اميرو ءاهزنت امبر لا لمكُي مل «يراخبلا لعف اذكه



 ُهْدَدَك مالسإلا خيش لئاسرو ٌقواتف بيرقت تبن

 َلْوَق مُهُرْيَغَو ةديرألا ةقيألا ك2 امك اور ام يالا تلاخ اًذِإ َكِلَّذَكَو

 هل يتلا َّنأَو «ةَريِرَب ٌتيِدَح ىَوَر هنأ َعَم ءاَهقاَلط 0

 . هوُمهْفَو 1 ا هَوَوَر اَمِب َراَبتْغالا نإ ْنَفَتَعَو تعيب نأ َكْعَب اَهَرّيَخ

 ]/ 4١[

 ِناَعْوَت ٌقاَللَطلا م هع

 هللا ُهَحاَبَأ ٌعْوَت أ

 هَمّرَح ٌعْوَنَو - ب
 ِضْيَحْلا نِم اا هب وول بحال اَدإ ! اهلي نأ : ُهَحاَبَأ يِذّنَاَ
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 1١
 ذل

 3 .ه
 ا
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 اًمّرَحَم اقالط اذه َناَك يرسم لك ل ع يك 82-5 30 ه2 سيو م ؟# <هم . ع هم[ 6

 . نيتك ُةَدِعْل َيِضَقْنَت ىَنَح اَهَعَدَيَو هدا ةقلَط 1 نأ امإ -أ

 .ةّدِعْلا يف اًهْعِجاَرِي وأ - ب
 اَذَهَك :رْهطلا َكِلَذ يف َهَبِلاَثلا وأ «َةَيِناَنلا اَهَقَّلَط وأ ءاناكت اَهَقْلَط ْنِإَق 7 ك0 2ك . كجوكل ع: عم ممم 5 12 س71

 .ِءاَمَلُعْلا ِرَثْكَأ َدْنِع ٌعَِتبُم ُهلِعاَفَو ءٌماَرَح هور عه هن موو

 مواَض» :ِْيَلَع ارق اَمَل ُه هلأ َرَمُع نبا نع َلَقَت هنأ عِفاَن نع هريغو يربطلا دنع كلذب حيرصتلا 2
 . َيِهِراَبَْأ يف ِءاَسْنلا ٍناّيِْإ يِف ْتَلَرَت اَهّْنِإ :َرَمُع ُنْبا ُهَل َلاَق «ْمُكَل كير

 :لاق ثيح ءرخآ عضوم يف ددرت دق ناكو مرهم نيا يار وها اذه أ انه مزج خيشلاو

 ها. َناَك َكِلَذ يأ ُْمَلْغَأ ُهَللاَو .ِةيآلا ِمْهَك يِف طِلَغ يِذَلا َوُه َرمُت ُنْب :ُلوُقَي نَم ٍساَّنلا نِمَو

). 



 دّمَحَأَو ِكِلاَم َدْنِع ِدْفَعْلا وأ َةَعْجَرلا َلْبَق َةَِاَئلاَو َةَيناَثلا اَهَقَّلَط اّذِإ َكِلَّذَكَو

 . اَمِهِرْيَغَو ِهبَمْذَم ٍرِهاَظ يف

 :ناَلْوَق هيِف ؟ٌثالت وأ ٌةَدِحاَو ُهُمَرْلَي لَه ْنِكَلَو

 .ٌيِعِفاَّشلا ُبَمْذَم َوُهَو ؛ُثالّتلا ُهُمَرلَي : لبق

 ِفَلَخْلاَو ٍفّلَّسلا نِم ٍريِثَك ُلْوَق ّوُهَو : داو ةقلط- الإ نولي ال ]قو

 .ٌرَهَظَأ ُلَْقْلا اَذَهَو

 مم مالا لَئَسُملا يِفَو
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 :هلك ْنِبَّنلا َلاَقَف ءِدِحاَو سِلَجَم يِف اَناَلَن ُهَنَأَرْما َقَّلط َديِزَي ٍدْبَع
 وِ 25

 . (ةدجاو

 اًهَقّلط نَمِل ِثالَّئلاِب َمَرْلأ ُهّنَأ ٍتِباَن دائْسِإب لكي َيِبَنلا نع ٌدَحَأ َلْقْنَي ْمَلَو
0 

 .ٌةَدِحاَو َةلُمَج

 ُأَس هلل لا َّنَأَو هَل اَهَقَلط ُهَّنَأ هيف يِوْرَي يِذَّلا ةناكر ُتيِدَحَو

 ا نمحأ ةنعش :فيرصلا هينا نع تيمق 4# ةذحاو الإ فكرا ام

 . طْبَّضلاَو ٍلْدَعْلاِب َنيِفوُص صوم 3م هَناَور نأ 1 دان كيع

 اَهَلَعَجَو اَناَكَن اََقّلُط ُهّنَأ :ةناكر ٍثيِدَح يِف َحيِحّصلا َّنأ :دّمحَأ َنّيبَو

 يرش 4 نر يي ضل ا

 ١[ :قالطلا7 46 ارمأ َكِلَد َدْمَب ُثِرْمي هلل ّلَمْلط :ىَلاَعَت َلاَن دو
 َقاَلَطلا نأ ىَلَع َلْدَي اَذَه :ِءاَمَلْعْلاَو َنيِعِباَنلاَو ِةَباَحَّصلا نِم ٍدِحاَو ٌرْيَغ َلاَق

 2 و

 َناَكَل هْيَلَع ثالملا َعاَقيِإ َعَرَش ول هْنِإَف ءُنِعْجّرلا ُفاَلَطلا َوُه هللا رم يذلا

 .(؟"مال) )١(
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 ا و ااا اج " يح

 َكِلَّذِب ٌرَرَض ُهَل ْلُصْحَيَك ءاَهِتَعْجَر ىَلِإ َليِبَس اَلَو َكِلَذ َلَعَك ادإ ُمَدْنَي ُقْلَطُمْلا

 اًضْيَأ ىَلاَعَت َلاَق ان ٍ؛ْمُهُرْضَي امَع مُهاَهَنَو مُهُعَمْنَي اَمِب َداَبِعْلا َرَمَأ ُهْاَو

 :قالطلا] «يفورعمي َنُسوُقراَف وأ ينوُرعَمِب َنُهرُكِسَتََف َّنهلبَل نب اذي# :َكِلَذ َدْعَب
 يِف اَلَو ِثاَلَّنلا يِف ُنوُكَي ال َيِعْجَّرلا ٍقاَللّطلا يِف ُنوُكَي اَمّنِإ اَذَهَو ١

 [؟ :قالطلا] هدي ٌةَدهّتل ٌةَددَهَّشل أوُمقَلَو ُُ ٍلَدَع ٌىَوَذ اوُدِْتَأَوٍِ :ةيلاعق َلاَقَو

 .ِةَمَْلا 0 دوام اَهْيلَع داَهَْشِإْلاَو :ةعشكلا ىَلَع ٍداَهْشِإلاب رم

 وأ ٍنوُرغَمب َنُهْركِسَتَم نلجأ نهب اذي» :َلاَق َنيِح ٍداَهْشِإْلاِب َرَمَأ اَمَِّإَو

 اَذَهَو ةَّدِعْلا تَضَق اّذِإ اَهِليِبَس ُةَيِلْحَت :ِةَكَراَُمْلاِب انّه ُداَرُمْلاَو «ٍنوُرْعَمِب َنُهوُقراَ

 . حاكي اَلَو ةَعْج ةَعجَر رب اّلَو قاّلظب يل

 ىَلَع َوُه اَمّنِإ َداَهْشِإْلا َّنأ َمِلْعَف «َنيِمِلْسُمْلا ٍقاَمّئاِب اًذَه يِف 00

 َناَمْنِك ُناطْيَّشلا ُهَل ُنّيَرْيَك اَهْعِجَتْرَيَو اَهُقْلَطُي دك ُهَّنَأ :َكِلَذ ٍةَمُْكَِح نَِو

 ُهَعَم ُنوُكَتَك ءّدَحَأ يِرْدَي اَلَو اًمّرَحُم اًقالَط َكِلَّذ َدْعَب اَهَقّلَطُي ىَّنَح َكِلّذ
 هلا

 اَمُك ٌةَقْلَط هب ْتَعَفَو دك ُهَّنَأ َرِهْظُيِل ؛ِةَعْجَّرلا ىَلَع َدِهْشُي ْنَأ هللا َرَمأَ 00

 َناَمتك ُناطْيَّسلا ني َْيَرُي اّلَكِل اَهّْيَلَع َدِهْشي ْنَأ ٌدَطَتْللا َدَجَو نم للك ل َرَمأ
20 

 .ةطقللا
- 

 ول

 هنإف اًهَليِبَس 0 لب ؛ اًَهْعِجاَرَي ْمَلَو اَهَقَلَط اًَقْلَط اّذِإ هن «يتاّلطلا ٍفاّلْخب ادعو

 ُهَدْنِع َةَجْوَر ْتَيِقَب اَذِإ ام ٍفاّلْخب ٌةَقْلطُم يِه لب ا

 [سع مم رمم] . اهْقْلَطُي ْمَل ْمأ اَهَقْلَطَأ ُسساَّنلا يِرْدَي ال ُهَنِإ

 ه2
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 .َنيِكِرْشُمْلا ُناَمْيَأ : يناّثلاو

 ٍةَكِئاَلَمْلاَو ٍةَبْعَكْلاِ ٍفِلَحْلاَك ٍ؛ٍتاَقوُلُحَمْلاِ ُكِلَحْلا يناثلا ُمْسِقْلاَف

 نم ٌريِثك اَهب ُفِلْحَي امم َكِلُذ ِرْيْغَو ٍفْيَسلاَو هانا ِكوُلْمْلاَو ْخياَشَمْلاَو

 نم ىلع ةرامك لو ةدقمتم ةغ ُرْيَغ َيِه لب ؛اَهَل ةَمْرَح ال نامي ِلَهَف سانا

 ءىَلاَعَت هل هلا دخلو نإ نقل اب تلج تا ل 0 ٍِقاَمَتاِب اًهيِف َتِيَح

 اَل :ُلْقَيْلَك ىّرُعْلاَو ِتاّللاَو :ِهِفِلَح يف َلاَمَك ٌفَلَح نَم» :لكي ْيَِّنلا َلاَق اَمَك

 . هيا الإ َدَلِ

 ْدِقَعْنَي ْمَل قوُلُخَمِل َرَذَن نَمُك ءاَهب ٍفِلَحْلا نِم ْمَظْعَأ ٍتاَوُلْخَمْلِل ُرْدَئلاَو
 ْخياَشَمْلاَو ِءاَيْنَأْلا نم تّيَمِل ُرِدْنُي نَم 37 ؛ِءاَمَلُعْلا ٍقاَمّتاي ِهْيَلَع َءاَقَو اَلَو ُهُرْذَن

 .مهرتت
 اَلَو ُهْنَع ْيِهْنَم اًضْيأ ُهّنَأ ىَلَع ِءاَمَلُعْلا ُروُهْمُجَف هلك َيِبَّئلاِب ُفِلَحْلا اَمأَ

 م

 يف دّمْحَأَو َيِِفاَّشلاَو َةَقيِنَح يِبأَو ُكِلاَم ُلْوَك اَذَه ويف َةَراَمَك اَلَو ُنيِمَيْلا هب ُدِقَعْنت

 يملا 4 هب ُدَقَعْنَن ُهْنَعَو « ُهْنَع نّيئياَوَرلا ىدخإ

 َةَدِقَعْنُم ناَمْيَأ َيِهَف هللا مْساِب فّلَح ْنِإَف «َنيِمِلْسُمْلا ُناَمْيَأ :يناّنلا ٌعْوْنلا

 .ٌتْيَح اّذإ ُةَراَمَكْلا اَهيِفَو ءعاَمْجٍإْلاَو ٌّصّنلاب

 ٍِقاَلَْطلاَو ماَرَحْلاَو ٍراَهْظلاَو ٍرْذَّئلاِب ٍفِلَحْلاَك ؛هلل ُهُمْرَتْلَي اَمِب فَلَح اَذِإَو

 ٌةَقَدَص يِلاَمَم وأ ءحَجِح ُرْشَع َيَلَعَف اَذك تْلَعَك ْنِإ :َلوُقَي ْنَأ لْثِم ؛ِقاَنَعْلاَو

 .(1590) ملسمو .(ةمك.١) يراخبلا هأور 4
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 ّلِجْلا لو أ «راَرَخ أ يِديِبَع وأ « قِاَوَط يئاَسَِ وأ ءِرْهَش ْماَيِص َّىَلَع وأ

 اّلِإ وأ ءاَذَكَو اَذَك ُلَعْفَأ ال يِنْمَّرْلَي ُقاَلّطلا وأ ءاَذَك ُلَعْفَأ ال ٌماَرَح َىَلَع

 :كِلذ رشَتَو ذارخأ :قرببغ نأ ةُقلاَوَط ىب ِئاَسِيَق اَذك َتْلَعَ َنِإَو ءاَّذَك تْلَعَف

 ُناَمْيَأ ّىِهَو فاملُعلا روُهْمِجَو ِةَباَحَّصلا َدْنِع ةيملْكُمْلا ناَمْيَأ ُناَمْيَأْلا ِهْذَهَف

 ُدِقَعنَت اَلَق ِتاَقوُلْخَمْلاِب ٍفِلَحْلا سْنِج نِم َوُه لب : ٌةَقئاَط َلاَقَو

 ٍةَباَحَّصلا ُلْوَق َوُهَو ءّحَصَأ ُلَوَأْلاَو

 اَمَك ءُنيِمَي َوُهَف َنيِمَيْلا هب َدَصَق ْنِإ :اًذَك َلَعْفَأ ْنَأ َىَلَع لل :لِئاَقْلا ُلْوََ

 0 انالف َلثْمَأ ْنأ وأ ءاَذَك َىَلَع هلل َلاَق ول

 اذإ ةندلي هلو هكفع اذإ ةزاك اهنف اهلك ناميألا ولع نأ :عيصطلاو

 .ٌماَرَح اَلَو ُقاََع اَلَو ٌقاَلط اَلَو ٌرْذَن ال َتْيَح

 ٍةعَبْرَأ نم رم ٍقاَّطلاب ِفِلَحْلا يف ِءاَمَلُعلِلَ
 , ةعيرالا :لزقك ءاًقللقم هبَرلَي : ليقعأ

 مْرَح ِنْباَو يِعِفاَّشلا ِنَمْحّرلا ٍدْبَع يبأ ٍلوَمَك ءاَملظُم ُهمَرْلَي ال :َلبِقَو - ب

 ىَنْعَم َوُمَو ِلاَوْقَأْلا ٌحَصْأ َوْهَو ُهْنَرْلَي ْمَل َنيِمَيْلا هب َدَصَق ْنِإ :َليِقَو - ج
 .ٌنيِمَيْلا :ِةَباَحَّصلا ِلْوَق

 ىَلَع ُنيِمَيْلا تناك اًذإ ُهْمَرْنَي ُهّنَأ :اًمُهُحَصَأ :ِناَلْوَق ِةَراَفَكْلا موُرَل يِفَن

 ُضَحْلا اَل  َرَبَخْلا هب ُهَدضَق ٍرِضاَح وأ ٍضاَم ىَلَع ُنيِمَيْلا تَناَك ْنِإَ

 ُقاللطلا :ُهّلْوَقَو ُهْلَعْفأ ْمَل وأ ءاَذَك تْلَعَم دَقَل لَو :ِهِلْوَقَك ؛- َعْنَمْلاَو



 سس 7 قالاطلا ُباَتِك
 صا 100

 :اًذك تْلَعَف دَقَل ٌماَرَح َنَلَع ّلِحْلا وأ ُهْلَعْفَأ ْمَل وأ ءاَذَك تْلَعَم دَقَل يِيُمَرْلَي

 م 0 8 -

 درك همي ذل :اهّدَحَأ :ٍلاَوَق هَ ٌةَناَلَث هيِفك :هِسْفن قْدِص ُدِقَتْعَي َناَك ْنِإَف

 نع ٌةَيِناَنلا ٌةَياَوّرلاَو «َيِعِفاَنلا يَلْوَق ُرَهْظَأ اَذَمَو ِءِناَمْيَأْلا ِهذَه عيِمج يِف
- 

0 
 .دمحا

 ول امك ؛ُهُدِقَتْعَي ٍءْيَش ىَلَع اَمِهِرْيَغ وأ ِقاَتَعْلاَو ٍقالّطلاب َفَلَح نَمَف

 ٌحَصَأ اَذَمَو ِلْوَقْلا اَذَه ىَلَع ِهْيَلَع َءْيَش اَلَف :ِهِفاَلِخِب َنِّيَبَتَف ِهْيَلَع فّلَح

  ِهِسْفَن ٍبِذَكِب اًمِلاَع اًبْذاَك فِلْمَي ْنَأ َوُهَو  اًسوُمَع ُنيِمَيْلا تَناَك اَذِإَ

 اع نر ا راو ها رلا نأ القل ومرشلل نان ا ؟(ب ٌنْيِعَبْلا هذه

 نتا 15 يللا نات امك 4ريخ كلم نأ هذوضقم ناك نإ نجي ال هرزلتكلا نب

 ِهْيَلَع ّوُهَو هللا | يِقَل ِمِلْسُم ئِرْما َلاَم اَهب ُعِطَنْفَي ٍةَرِجاَف ٍنِيِمَي ىَلَع َفَلَح
 . 7 0ُناَبْضَع

 امو ءَةَياَرِر يِف دَمْحَأَو َِِفاَّشلا َدْنِع ٌةَراَفَك اَهيِفَف :ٌرْفَكُي اًمِم تناك ْنإ مْ

 دَمْحَأَو َةَفيِنَح يبو ِكِلاَم ُلْوَق اَذَهَو َرَّفَكُت ْنأ نِم ْمَعَأ ِهِذَه :اوُناَقَف َنوُرَتكأْلا

 ُهْنَع ٍروُهْشَمْلا يف
 ِبْوُشَو ىنزلاَو ٍةَقِرّسلا يِف ةَراّمَك ال امك ءاَهِيِف َةَراَمَك ال ُرِئاَبْكْلاَو : اوُناَ

 . ٍروُهْمَجْلا َدْنِع هيف َةَراَمَك ال ِدْمَعْلا ُلْثَك َكِلَّذَكَو ِءِرْمَحْلا

 .( "8 ملسمو ف1 يراخبلا هأور )000
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 اَم ٌماَرَح ِهْيَلَع ْلِحْلا :َلوُقَي ْنأ لْثِم ؛ِسوُمَع ٍنيِمَي ماَرَيْلاِب فَّلَح اَذِإَو

 ٌدَكَدَص يِلاَمَك اَذَك تْلَعَف ْنِإ وأ ءاَذَك تْلَعَف اَم يِنمَرَْي ُقاَلطلا وأ ءاَذَك تْلَعَ
 :ٌراَرْخأ يِديِبَع دا ل اول يئاَسِنَف 3 ءّجَحْلا َيَلَعَف وأ

 .ُمِاَوّللا و ِهِذَه ُهُمَرْلَت :ليِقَف -أ

 اَلَو ٍرِئاَبَكْلا نِم َيِه هللاب ٍسوُمَمْلا ِنيِمَيْلاَك اَذَه َّنأ :يِناَّنلا ُلْوَقْلاَو - ب
 .ِنيَلوَقْلا حَصَأ َوْهَو «ماَرَحْلاَو ِقاَلَطلاَو ٍرْذَّنلا نِم ُهَمَرَتْلا اَم ُهُمَرْلَي

 قاع الو قالف الو ردن ةقزليا 1 فاعف مل نم لك :ِلْوَقْلا اَذَه ىَلَعَو
 ."0اَوُعَل تّناَك وأ ءاَسوُمَع تَّناَك وأ «ّةَدِقَعُْم ُنيِمَيْلا تَناَك ُءاَوَس ءٌماَرَح اَلَو

 .ٌكِلَذ َدَصَق يدلل ُقاَتَعْلاَو ٌقاَللَعلا مَرَْي 1

 اَذَهَك :ظْرَّشلا َعَقَو اَذِإ ِءاَرَجْلا ٌعوُقُو هب ُدَصْقُي ّعْوَن :ٍناَعْوَن َقيِلْعَتلا أ َنِإَف

 .ُهَمِرَل ِهْجَوْلا اَذَه ىَلَع َقاَتَعْلا 0 َقاَللَكلا وأ َرْذَتلا ولع اًدِإَف مزال ٌنيِلْعَت
- 

 َنمَبَت اَذِإ وأ ءٌقِلاَط ِتْنأف ٍضْيَحْلا نِم ترّهظت اَذِإ :ِهَتأَرْماِل َلاَق اَذِإَق

 «لاَكهْلاِب ُهَقَّلَع اَذإ َكِلَّذَكَو َوَّمَّصلا َدْنِع ُقاَلَطلا اَهِب 0 :ٌقِلاَط ٍتْنأَف كُنُمَح
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 ديري ُهْبَلَعَف اَذِإ َوُهَو ءٌقِلاَط ِتْنَأَك هتلَعَف ْنِإ :َلاَقَو رْمأ نَع اَماَهَن ول َكِلَذَكَو نأ دي
 رع و

 6 نَع اَهاَهْنَي ْنَأ لْثم "”[يالخب] ءاَذَه وُحَنَو ُقاَلَّطلا ِهب قي ُهّنِإَف : اَهَقْلطُي

 6ى]حظ6ُّ

 ىوس مهيلع بجي الف ءهب اومزتْلا ام نودصقي ال هوحنو مارحلاو قالطلاب سانلا ناميأ ةماعو )١(
 دق ةقيقحلا يف وهو ءاذك تلعف ام ينأ قالطلا يلع :لاق نمف «ثنحلا دنع نيميلا ةرافك
 .قالطلا عاقيإ دصقي مل هنأل ؛ةرافكلا الإ هيلع بجي الف :هلعف

 نأ اًروزج.رحنأ وأ موصأ نأ يلع هلل وأ «يلع مارح يتجوز وأ «مارحلا يلع :لاق نمو
 الإ هيلع سيلف :بذاك وهو اذك تلعف ينأ :لاق وأ «هدنع لجرلا لكأي ملف .يدنع لكأت
 .نيميلا ةرافك

 ءافولا بجيف :يفّشف :يضيرم هللا ىفش نإ اًروزج رحنأ وأ موصأ نأ َيلع هلل :لاق ول امأ
 .همزتلا ام دصق هنأل ؛رذنلاب

 امو ءاهب ىنعملا حصي الف ءةمحقم اهنأ رهظي يذلاو «ىرخألا خسنلاو لصألا يف اذكه (0

 .لبق امل اًقلاخُم سيل دعب هركذ



 رييخح 3اللّطُن ١ ٌباَتك

 ءاَهَقاَلط ُهَرْكَي َناَك نإَو َوُهَف ءٌقِلاَط ِتْنَأ هيتلعف ْنِإ :ُلوُقَيَ ف مل وأ ةثاَيِعوأ

 اَنَه ىَلَع اَهَعَم َميِقب نأ نم يَا ٌبَحأ اهتاَلط ناك َركْدُمْلا َكِلَذ ْتَلَعَك اذإ نك

 .ٌقاَلطلا هب َُقَي اَذَهَق ءِوْجَوْلا

 َناَك اذ ِطْرَّشلاب َقّلَعُمْلا َقاَلَطلا اوُعَمْوَأ مُهَّنَأ :ٍةَباَحَّصلا نع َتَبَت دقق
 .رْذنلاب ُهوُمَرْلَأ اَمُك ءِطْرَّشلا َدْنِع ُهَعوُقَو ُهَدضَق

 كي يذلا لثع وم ُلْيِمَبْلا دق يذل «َنيِمَيْلا ُهَدْصَق َناَك نَم ٍفالْخب

 يِئاَسِنَف ْمُكَعَم تْرَئاَس ْنِإ :َلوُقَي نأ لفي ؛ظرشلا َعْفَد نِإَو َءاَرَجْلا ُهَرْكَيَو طْرَّشلا

 د نم ٌءيِرَب اَنََو «جججح ٌرْشَع ّىَلَعَو كد يِلاَمَو تر يِديِبَعَو ُقِلاَوَظ

 ُدوُمأْلا ِهْذَه ُهَمَرْلَت ْنأ 'ُديِرُي ال ُهّنَأ اًعظَن فرغت امهااَذهَف «َكِيَذ ِوْحَنَو ماسلا

 علام #77 . فِلاَحْلا َّوُه اَذَهَق ءظْرّشلا دج ْنِإَو

 اطْرَِل هُم ُهمَرْلَي ال ُهّنَأ هنيِمَيِب ُدِصْقَي اَمْنِإ ِِرْيَغ وأ ٍقالطب فّلَح نَم ّلُك اَذَكَمَو

 : اوُناَق ءٍِبْضَعْلاَو عاجلا ِرْذَنو ٍرّربَتلا ِرْذَن َنْيَب ُروُهْمْجْلا َقَرَك اَذَهِبَو هَل ٍهِضْعُب

 .يِناَّثلا فالخب واَرَجْلاَو طاشلا دوو ةَدْصَق لوألا نأ

 َكِلَذ ُهَمِرَل :ّرْخ يِدْبَعَف وأ ةَبَقَر ُقِْع ٌّيَلَعَف يِضيِرَم هللا ىَفَش ْنِ :َلاَق اًذِإَ

 . تافتالاب

 ْنأ َُدْصَقَو ٌّرُخ يِدْبَعَف وأ هِقَبَقَر ُنْنِع َىَلَعَف اَذك تْلَعَم ْنِإ :َلاَك اّذِإ امو

 ُعوُقُو ِةَعَبْرَألا ِةّمِيَأْلا نَع ّصوُضْنَمْلا َّنأ َمَم .عاَرُتلا ٌعِضْوَم اَذَهَق :ُهَلَعْفَي ال

 . قّدِعْلا

 «ةَريَره يأ «ساَبَع ٍنْباَو ّرَمَع ٍنْبا لثم : ِةَباَحَّصَل 7 ا نِم عض َّنأ ٌموُلْعَمَو

 نم لا نم ّلَجَأ : هلِئكَع يلا ٍةَبيِبَر َبَنْيَرَو 0 يل أَو ٌةَسْياَعَو

 نأ م

 )١( دمحأو يعفاشلاو اًكلامو ةقينح ابأ :ةعبرألا ةمثألا دصقي >#.

 .قحلاو باوصلا ةياغ ىف هدجت همالك لمأتو



 هُنَا مالسإلا خيش لئاسرو قواتق بيرقت 7
 مخ بيب بل اا ااا ا

 هب ُفوُلْحَمْلا ُقْيِعْلا ُهْمَرْلَي الل ُهّنِإ : َنيِعِباَنلا 5 ميو مه اوُلاَك اً ييلشملا ةاملغ
 ُلُدَي اَمَّنِإ  ٍةَئّسلاَو ٍباَتِكْلا ٍةَلاَلَ َعَم  ُلْوَقْلا اَذَه َناَك :َنيِمَي ٌةَراَّمَك هيِزجُي لب -2 8 5

 .ٍلْوَقْلا اذه ىَلَع

 0 ْنَأ ٍناَميِإْلاَو مْلِعْلا ٍلْهُأ نِم َوُه نَمِل ٌعوُسَي َتِيَكَ
 هَل ام َعَم ةيِعْرْشلا ع ديما ص ٍةَسيئَألاَ 0 باتل يف حا مزعل 7

 ع ْهِعاَمِجاَو 0 ا ْمِهِنْيَب ِتاَّد حاَلَصَ ةيمارقأب ا

 ةحسيِجّرَت ٌبِجحوُي ام :ِهِلوُسَرَو هللا ِةَيِصْعَم نَع ْمِهئاَنْعِتْساَو ٍولوُسَرَو 4 هللا َةَعاَط

 ٍةَلاَلَدِب اًكِراَع َناَك نَمِب فْيَكَف ِةَنُسلاَو ٍباَتكْلا ٍةَلاَلَدِب اًئِراَع ُنوُكَي ال نَمِل

 عبو د مار مع] .ةَنّسْلاَو باَتكْلا

 ته 2 2

5 

 ندفناف اع نسبو يب ذنلاب ِفِلَحْلا َنْيَسَد ةالّطلاب ٍِفِلَحْلا َنْيَب هب ٌقْرَقلا

 نيب قرفلا ترتب امك هوب ٍفِلَحْلا َنْيَبَو ٍقاّلَطلا َنْيَب ٌر هدا ثلا ممع#]

 يرتكب ٍفِلَحْلا َنْيَبَو رْذْنلا

 وأ ءيِضَرَم هللا ىَنَش ْنإ :َلاَقَق َةَجاَح هللا نِم ُبْلظَي ُلْجّرلا ناك اذِإَف -

 وأ ءمَهْرِد يفلأب قديفتا ْنأ َىَلَع ِهلِلَ ٍقّدْسْلا هذه نم. قضلخ وأ « ىئيد ىضف

 باَتَكْلاِ هب ع َوْلا ِهْيَلَع ٌبَجَي ل ءِرْذَت ٌقيِلْعَت اَذَهَق ةَبَقَر ٌقِيْعَأ و ا ءاَرْهَش ٌموُصُأ

 . عاَمْجِإلاَو ٍةَّنّسلاَو
 َتْجَّوَر ْنِإ «ْمُكَعَم تْرَئاَس ْنِإ :َلاَقَف َنيِمَيْلا ِهَْجَو ىَلَع رتل قلع ا اَذِإَو -

 ف : وأ قد يِلاَمُف : وأ ُحَحْلا ّىَلَعَف :ْمُكِدْنِع دي دِفاَسأ 3 نإ

 مل اًذِإَف ءرِذاَنِي َسِيَل ِرْذَّئلاِب ٌفِلاَح َوُه ِءاَمَلُعْلا ٍروُهْمْجَو ِةَباَحَّصلا َدْنِع اَذَهَف ءّقْنِع

 . ِنيِمَي ا اخ ُهَمََْلا امي يفي



 ميا قالاَطْلا ٌباَتك

 با الك

 ل 5 ُلُكَف اَذَك تْلَعَف ْنِإ :َلاَق نَميِف ُةَباَحَّصلا ىتْفأ َكِلَّذَكَو -
1 2 
 يش لا يملا ةَراَمَك اهيِف هيِزَجَي « ٌنيِمَي هنأ

 هه

 «ثنحو هب فلح نمل قالطلا عوقوب لوقلا ىلع ةبترتملا دسافملا)
 (ِهَرْكُمْلاَو ٍناَرْكَّسلا قالطو ,ثاّلَّتلا عْمَجَو ءمّوَكُمْلا قالّطلاو

 َتْناَحْلا َّنأ ٍءاَهَقْمْلا نِم ٌريِثَك َدَقَتْع ةقعإو لالالا ثزعلا تدع دنك هدفا

 َقاَللطلا َّنأ مُهْنِم ٌريِثَك َدَقَتْعاَو «ِنيِمَي ٌةَراّمَك هيِزجُت اَلَو ُهَّسْفَن ُهَمّرْلَأ اَم ُهُمَرْلَي

 ٌديِثَك َدَقَتْعاَو 0 ا يد ُمَرْلَي َمَّرَحُمْلا

 َناَكَو «ٌعَقَي و هَرْكُمْلا َقاَلَط نأ مُهْنِ أم ريتك َدَقَتْعاَو هُعَمَي ِناَرُكّسلا َقالط نأ مُهْنِم

 رم ل ناكل روز اك اديب رئا اوك جا

 ٍنيّدلا يف ٍداَسَمْلاَو ميِظَعْلا ِرَّرّضلا نِم ُعَقَي اَم َعَم ٍقاَلّملا عوُقْوِل سانا ُداَقِتْعا

 هتان ٍلْجرلا دق ٍةَقَراَمُمِ اينَدَلاَو

 : ِنْيَيْرِح اَهيِف عّراََتُمْلا عِضاَوَمْلا ِهِذَه يف 0 َنوُمْزُْمْلا َراَصَق

 ٍليِلْحَتلا ميِرْحَت يف ٍةَباَحَّصلاَو هلك يِبْنلا نمت اكان وع اا يع

 َراَصَف ءِرَوُصلا َكْلِت نِم لك ُلوُسَرلا ُهُمّرَحُي عي مك ان اَمِل ْمهِميِرْحَت 3 ءاَذَه اوُمّرَحَف
 يف ٍةَميِظَع َدِساَفَم ىَلِإ يِضْفُمْلا ميِظَعْلا ٍجَرَحْلاَو ٍراَصآلاَو ٍلالْغَأْلا نِم يلو يف

 0 اكدلاَو ٍنيدلا

 .ِلْقَعْلا ُلاَوَز اَهْنِمَو - ج

 . ٍساّنلا نيب : ةواذدعْلا ايي حق

 .مالسإلا ٍةَعيِرَش ُصيِقْنَت اَهْنِمَو - ه



 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو 8قواتف بيرقت نا ١
 تخت لل بكس د ا-اتتاتتلسأ 4١ هج

 . ماَظِْلا ٍروُمَأْلا ني َكِلَد ِرْيَع ىَلِإ «مانآلا نم ٍريِثَك ىلإ
 اهب يَِّلا ٍلّيِحْلا نِم عاَوْنأب َميِظَعْلا جّرَحْلا َكِلَد اوُليِزُي ْنَأ اَوََر ايْرِحَو - ب

 م . ")اجور ىَلِإ ُةأرَمْلا ُدوُعَ
- 

 :ِهِلْوَق ِةَلِزْنَمِب :َماَعْلا اَذَه ّجَحْلا َيَلَعَف اًذك تْلَعَم ْنِإ ريالا كرت !كه

 .َماَعْلا اَذَه نّبُحَأَل اَذَك تْلَعَف ْنِإ لاَ

 ٍةَلْزْنَمِب َوُه :رخ يِدْبَعَو ٌقِلاَط يِتَأَرْماَف اَذَك تْلَعَم ْنِإ :َلاَق اَذِإ َكَِّذَكَو

 ٌقاَلَطلا ٌنَعِقوُأَلَو ُقاَتَعْلاَو ُقاَللَطلا يِب نَعَفَيَل اًَذَك تْلَعَم ْنِإ ِهَلاَو :هِلْوَن
 000 قالطلا هب 0 0 اًذِإ اَّلِ | ةراككلا 3 0 ُهَّلَعَف اًذِإ َوُهَو 00

520 00 

 ١ ا
 َّنَأ

 ٍطْرَّشلا َدْنِع ِءاَرَجْلا َعوُقُو ُهَدْصَم َناك ْنِإ َقّلَعُمْلا َلُجَّرلا َّن دَكَو

 اَذَهَف ٍطْرَّشلا َدْنِع ِءاَرَجْلا َعوُقُو ُهَرْكَي َوُهَو فِلَحْلا ُهَدْضَق َناَك اذإ اّمَأَو

 [ه5 - هم /م8] .ٌكفِلاَح

 ِهِب َيِغُتْبَأ اَم ُقْثِعْلاَو ءِرْطَو نَع ٌقاَلَطلا :اهؤ ٍساَّبَع نبا َلاَق 79
 يبو

 . اوِحيِحَص) يِف ُيِراَخَْبْلا ُهَرَكَذ .هللا ُهْجَو

 ُهَرْكَي نَمِل اَل ءُهَعِقوُي ْنَأ ُهْصَرَع نَمب ُعََي اَمَّنِإ ّقاللَعلا نأ ٍساّبَع ُنْبا ني 1

 [31 /م* . ِهْيَلَع َرْكَبْلاَو د هب ٍِلاَحْلاَك ُهَعوُقُو

 يي 2 2

 .ةيدادغبلا ةلاسرلا نم هتيقتنا ام ىهتنا انه ىلإ )١(

 .هنع اهاهن ام تّلَعَف اذإ :لوألا :امهو (؟)
 . َفاَتَعْلا وأ َّقاَلّطلا َمقوأ اذإ : يناثلا



 ما |
 ب ا

 ٍقاَلَّطَلا ٌباَتِك

 اًنِْيَش ٌلَعْفَي يهنأ رشا وأ قالّطلا وأ هللاب ٌفلَح اَذِإ محلا ام)

  (هيَلَع َفوّلكَملا ُهنَأِب اًلِماَج وأ ةكقمتل اًيِساَن ُهَلَعْفَف

 ماَرَحْلا وأ ٍراَهظلا وأ يتاَلّطلا و ( ماب تلح اَذِإ اَميِف ُءاَمَلُعْلا ََراَنَت 75333]

 :ريلع ةوزهملا هلا ماج نأ هييبكل انقيبان ةلفتن اكيق زدني ال نا رذتلا نأ

 ىَدْحِإَو يِعِفاَّشلِل ِنْيَلْوَقْلا ٍدَحَأَو دَّمْحَأَو ِكِلاَمَو َةَميِنَح يبأ ِلْوَقَك ْتَنْحَي لَّهَف

 ؟دّمْحَأ نَع ِتاَياَورلا

 .7"2؟لاحب ُتَنْحَي اَل

 ؟دّمْحَأ نمت ِةَئِاَثلا ِةَياَوُرلاَك اَمِِْيَغَو ٍقاَنِعْلاَو ٍقاَلّطلاِب ِنيِمَيْلا

 ْمَلَو ُهظْفَل اَهَلَمَتْحا اَذِإ ٍفِلاَحْلا هي

 سلا ام

 ماوس ص 0 00

000 

 ن ىلإ ِنيِمَيْلا يف ُعِجْرَي هنأ ىَلَع اوُقَمَن
 ش . اًموُلظَم َناَكَو ُهَمَلاَح وأ ءَرِهاَظلا 0

 :ِنْيَلْوَق ىَلَع ؟اَهَجّيَه امو اَهِقاَيِسَو ٍنمَيْلا ٍبَبَس ىلإ ُعِجْرَي لَه :اوُعَراَتَتَو
 يِف ُفوُرْعَمْلاَو ءَكِلُذ ىَلِإ ْعِجْرَي نأ ِهِرْيْغَو : دّمْحَأَو ِكِلاَمَك امك : َنيِئِنَدَمْلا ُبَه م ذمُف

 تفاّلِخ يِضَئْقَي اَم اَمِهِلِئاَسَم يِف ْنِكَل ءٌمِجْرَي ال ُهَّنَأ ٌيِِفاَشلاَو َةَقيِنَح يبأ ب

| 

 )2 تعدي

 [ىل/ - مك ان

 ه2 6

 (هُعيصو ناميألا عاونأ)
 : َوهَك يتاَطلاب ُنَُعتُمْلا ُمالَكلا امأ ملكا 2

 . هللا دنع ملعلاو حجارلا وهو قلل

 اهل هريسو «بهاذملا باحصأو ءاملعلا بتك ىلع خيشلا عالطا ىلع لدي اذه (؟)



 منك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت يبس
 022 اببب””تتت 7777977سلا | 0009

 4 هر
 ٍةَفِصِي ٍديِيْقَت ٍرْيَغ نِم اُلَسْرُم اَقَلْظُم قالا ٌعاَقيِإ َوُهَف : زيِجْنَّتلا ٌةَعيِص اّمأ دست

 ٌةَقَلَطُم 0 ِتْنَأ :ِِلْوَمَك ؛ِنيِمَي اَلَو

 ال وأ ءاَذَك ّنَلَعْفأَل يِنُمَرْلَي ٌقاَلطلا 2 ؟ :مَسَمْلا ُةَعيِص اّمأَو

 نأ ةوزتكل وأ هيقتلا ملكنا :وزبقل دا دينك لمع نع ب تلكو ذك نقلا

 اَذَه َّنِإَك ؛ِناَمْيَْلاَو يقالللا ٍلِئاَسَم يِف ُلْحْدَي اَذَهَف ءوبيِذْحَت وأ ٍرّبَح ٍقيِدْصَت ىّلَع

 ملء ءايتفلا لاق لل اعنا لي قر 0 قاف ٍقاَمَثاِب ّنيِمَي

 ىّمَسُت اَهّنَأ يِف اوُعَراََي

0 

 وأ ّحَحْلا َىَلَعَف اَذك تْلَعَف اذ . دانا ردك كلح نإ كي ارغرا َكِلَّذَكَو

 نم ِفْلْسلا نع هيف مالكا ره روثشأ عرفلا اذه نعل ؛ةلدص يلع رأ ره مره

 اَذَه عوُفُو ةَرْثَكِل ؛نيِمَي ةَراَفَك هيف يِزَْجُت َّناَمْيَأ ُهّنِإ :اوُلاَقَو ْمِهِرْيَغَو ٍةَباَحَّصلا

 نَع َفِرُع امن هذ هيِف ذ َماَلَكْلا نإ «ٍقالّطلاب فلَصلا ٍفاّلْخب ةَباَحَّصلا ٍنَمَّز يف
 وس

 . ِنْيلوَقْلا ىَلَع هبف اوُعَراَنَتَو ءْمُهَدْعَب نَمَو َنيِعِباَلا

 اذه ىَمَسُيَو «ٌقلاظ ينأق راَذلا تلخ5 نإ : هِلْوَمَك ؛قيلفت ٌةَنِبِص :ُتِلاَثلاَو

 .ةّفِصب اًالط

 :اذُهف

 اَذِإ ٍِقاّلّطلا َعوُقُو ُهَرْكَي َوُهَو ءفِلَحْلا ِهبِحاَص ُدْضَك َنوُكَي ْنأ اّمإ -أ

 .ٌةَفّصلا تدِجُو

 .ةَفّصلا قّقَحَت َدْنِع ٍقاللطلا َعاَقيِإ ُهَدْصَق َنوُكَي ْنَأ اّمِإَو - ب

 5 ٍِقاَمَتاِب يتاللّعلاب ٍفِلَحْلا ْمُكُح ُهُمْكُح :ُلَوآلاَ

 الب ٌتْيَح :يقالّقلاب فلحَو ِقَبَكَر ُقْنِع َىَلَعَف ائيِمَي ٌتْفَلَح ْنِإ :َلاَك وّلَو

 . َنيِروُمْسَمْلا ِءاَمَّلُعْلا َّنْيَب ُهمَلْعَت عار



 8اس ٍقاَلَّطلا باك
 ع ا 5 11272557777 2 تت ل 22222777222 222777-7-773

0 
 هب ْعَقَي اَذَهَف ءَوَّمَّصلا َدْنِع ٍقاَلَطلا عامي ّدصَ َنوُكَي ْنَأ َوُهَو :ىِناَّنلاَو

 َكِلَّذَكَو ءِفَلَخْلاَو ٍفّلَّسلا ٍةَماَع َدْنِع ُرَجنُمْلا ُعَمَي اَمَك ُةَمّضلا تَدَجُو اّذِإ قالا 3 0-5 9 وو

 .رْهَّشلا سْأَر َدْنِع ٌقِلاَط ِتْنَأ :ِهِلْوَمَك ؛تْقَوِب َقاَلَّطلا َتْقَو اّذِإ

 هيف ْمَلْعَ 4 قلَعُمْلا قاَللّملا اَذَه عوُقو ىَلَع َعاَمجِإْلا داو ريغ َركَذ
3 ١ 

 َنْبا نأ َعَم ءَةيِماَمِإْلا ُلْوَق َوُهَو ءُقاّلََملا وب ُعَقَي ال ُهّنأ َمَعَر ٍمْوَح 0

 َّنأ َرَكْذَو ُقاَلََطلا ِهِب ُعَمَي ُهَّنَأ ىَلَع ِءاَمَلُعْلا َعاَمْجِإ «عاَمجإْلا» ب باَتِك يف َرُكُذ مح

 الو قيال وأ اللا مَعَ لع *نيوبلا حرخم ةعرخأ اد[ اقيف وه امثإ تالحلا
 9000000 اوم ةئاَلَك ىَلَع ؟ةَْدَكُم ايي نوُكَي وأ ؟هَْلَع نه

 هَئاَلَتلا ُلاَوْقَأْلا ٍهِذَه اًهيف ِناَمْيَألا

 00 ه0 د وا

 لَم :ٌقِلاَط ِتْنَأَف ُسْمَّسلا تعّلَط ْنِإ :ِهِلْوَقَك ؛نَمْلاَو ٌضَحلا ىَتْعَم اهيف سلو

 :ِناَلْوَق هيف ؟ٌنيِمَي ٌوُه

 دمْحَأ ٍبَمْذَم يف ِنْيَلوَقْلا ٍدَحَأَو ةَيِبَح يبأ ٍلْوَقَك ؛ ؛ ٌنيِمَي َرُه :اَمُهُدَحَأ

 ل ىناَتلا

 و اًعرش حص «:تلتشتف ترشلا اأو ةَعْلَو 00



 11 مالسإلا خيش لئاسرو 8واتف بيرقت عب بم |

 ةديلاَو ِباَتَكْلاب ٌة ةرفكم دفعت نحت

 تلي نأ :لئم :قولختل وأ قرلختب اًعَدِقْمَي نأ َوْعَو :ثلاثلا اَّمآَو

 ْرْيَغ ُنيِمَي ِْذَهَف :ِتاَوُلْخَمْلا نم َكِلْد ٍرْيَغ وأ ِةَبْعَكْلا وأ هيِبَأب وأ ٍتيِغاَوَطلاِ

 .ِءاَمَلُعْلا ٍقاَمّثاِب اَهيف ِثْنِحْلاِب َةَراَمك اَلَو ُدِقَعْنَت ال ٍةَمَرَْحُم
 ٍةَكِئاَلَمْلاِب ُفِلَحْلا َكِلَذ يِف ٌءاَوَسَو .ُهْنَع ٌىِهْنَم اهب ٍفِلَحْلا َسْفَن ّنِكَل

 ِبَمْذَم يف نْيَلْوَف هلل يلا ٍفِلَحْلا ىف نأ اَّلِ ءاَمَلُعْلا ٍقاَقّتاِب ْمِهِرْيَغَو ِءاَيَِْأْلاَو
 م6

 ا م ىللمو عم ووو 07
 .اًهيف َةَراَمَك اَلَو ٍةَدِقَعْنم ْرْيَغ ٌنيِمَي اَهَنَأ :روُهْمَجْلا لْوَقَو

 َكِلَّذِب فِلْحَي وأ (ِسِئاَنُكْلاَو ٍناَنْوَأْلِل ٌرذني ْنأ لْئوَق :هللا ٍرْيَعِل اَهُدَقَع اَمََو

 اَذَهَف ءَكِلَذ وُحَتَو اذك نال ِربقِل وأ ءاذك ٍةَسَِكلل يلع اذك تلت نإ :ٌُلوُقَيَ

 ا كرش َوهَك انيمي ناك نإَو ُكُرِش َوُهق اَْذَت ناك نإ

 ْدَه َىَلَعَف اَذَك تْلَعَف نإ : ةلشفلا لوقت امك «ٍميِظْعتلا

 اَذَك تْلَعَم ْنِإ :م 0 َو ىَلَع ُهَلاَق اّذِإ اّمَأَو

 اًكرْشُم َسْيَل اَذَهَف ءَىَناَرْصَن وأ ٌئِدوُهَي اَنأَ

 آ 8 ا عال ا وو يعل ده لفك ياض بو اناس م 6 ع
 .هللاب وأ لل َناَك اَمِيِف َكِلَد اَمْنإ ٌةَراَمَك اَلَو ٌُءاَفَو اَهيِف َسْيَ

 0 ضحي 0 ها ىلإ تقلا ةئضف رك ذأ : اَمُهُدَحَأ

 ٌةَراَمَك١ :َل 8 هنأ كي يبْلا نع 2ع نب (حيِحّصلا» يف تك دق هنِإَ ُْلتلا ره اَذَمَو

 . (نيمي ٌةَراَفَك رْذَتلا

 )١( ملسم )1546(.



 محبك ةالطلتا ٌباَتك

 اع هه

 هللا َيِصْعَي ْنآ َرَّذَن نَمَو ُهْعِطْيَلَك هلل هللا َعيِطُي ْنَأ َرَذَن نَم» :َلاَق ْنَأ ُهْنَع تبن

 ِهب ٌءاَفَولا ِهّيَلَعَف ةعاط هلل َرذْنَي نأ ٍناَسْنإلا دصق ناك اذإف 8 هوس2 هس روحا ما ور اه راف ل ودا ضال

 .هب ُكاَقَوْلا 000 ناك امو
 م هرك هو

 ا ْمَل اَذِإ ْنِكَ

 وأ ٌقيِدضَّتلا وأ َعْنَمْلا وأ ٌّضَحْلا ُهُدوُصْقَم َنوُكَي ْنأ :يِناّنلاَو

 ؛ماَرَحْلاَو راَهُْظلاَو قاَتَعْلاَو قاّلطلاَو ٍرْذَّنلاب ٌفِلَحْلا َّوُه اَذَهَف «"”َتيِذْكَتلا

 يِذيِبَعَو ٌةَقَدَص يِلاَمَو هّةَنَس ْمْوَصَو ُحَحْلا ّىَلَعَف اَذَك تْلَعَم نإ :هلؤقم

 .ُقِلاَوَط يِئاَسْنَو ءٌراَّرْخَأ
 قالا ٍلْئاَسَم يِف ُلُخْدَيَو ءِناَمْيَأْلا ٍلِئاَسَم يِف ُلُخْدَي ُفْنَّصلا اَذَهَف

 .ٍراَهّظلاَو ِرْذّنلاَو ِقاَعْلاَو

 ص 01 دك و 3 25 ارح ملا ا 112007 ًَ. .٠
 ةرامك ال .ثنح اذإ اًهيِف َءْيش الف الف ٍةَدَقَعْنَم ريع ّن ْنيِمي ِهَْه : يناثلا لوقلاو

 .وللا ٍرْيَعب ٌفِلَح اذه َّنأِل ؛َعوُقُو اَلَو 7 7 ءا مج م »َ نيرا 7 01

 ِناَمْيَأْلا نم اَهِرْيَمَك اًهيف تِيَح اَذإ ٌةَرْثَكُم ٌناَمْيَأ هِذَم َّنأ :ُتِلاَثلا ُلْوَقْلاَو

 0 ٌلاَبتْعاِلاَو ُةَنُسلاَو ُباَتِكْلا ِهْيَلَع ُلْدَي يِذَّنا َوُْم :ُتِناَّنلا ُلْوَقْلاَو
 .ِةَلْمَجْلا يف للي هللا ٍلوُسَر باَحْضأ ٍلاَوْفَأ

 ها يراخلا هاد )غ0(

 . َبيِذْكَتلاَو َقيِدْضَتلا ٍففِلاَحْلا ٌدوْصُقَم ل 0 ل ام - ٌ

 0101 - 581 /690) ..ها .عنَمْلاَو ضخما ِفِلاَحْلا ُدوُصْفم ُنوُكَيم يل هلم اَمِإَو - ب



 ُهْنك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت م مك طل

 تفس لك 25 0« لسع هي  - 55ّنَأ ١
 [؟ :ميرحتلا] #مكِقمَيأ دلت ل 1 ضف دقو : ِهِباَتك يف َلاَق كِلْذَو

 .َنيِمِلْسُمْل د اَذَهَو

 ٠ :هكي يِنلا ٍلْوَقِل ؛ْمِهِناَمْئَأ نم َسِبَل ُكْرِش ٍتاَفوُلُخَمْلاِب فْلِحْلاَو
 0 0 لأ اد ها ِرْيَغِب ٌفَلَح

 ُُغ هد نيل ِهْذَهَك : ِتاَئوُلُخَمْلا نم كيك ِرْيَع وأ عيشلا امو ِناَطْلُسلا ٍةَمْعِن

 [هو /,*] . مْلِعْلا ٍلْهَ ٍقاَقَتاِ كد اذ اًهيف َةَراَمَك الَوَو ةدقعنم

 ٌعاَقِإْلا هب ُدَصْقُي يِذَّلا ٍقيِلّْتلا َنْيَب قرفلا)
 (ُنيِعَيْلا هب ٌدَصْقُي يِدَنأَو

 ُدَصْقُي يِذَّلَاَو ُعاَقِ ع اًنيإْلا هب ُدَصُقُي يِذَّلا ٍقيِلْعَتلا َّنْيب 2 ب ٍقيِرْمَّتلا يف : لصف /553]

 : نيِتلا هب

 هَل اًَموُرْكَم طْرَّشلا َناَك نِإَو ِطْرَّشلا َدْنِع ِءاَرَجْلِل اًديِرُم َنوُكَي ْنَأ :ُلَوَلاَ
 3 اَذَه لْثِم يِف ٍقاَلَطلا ٌعوُفُوَو .فلاح ال فصلا َدْنِع قاع ٌعِقوُم اَذَهَق

 ءاَمَلْعْلا ٍرْئاَسَو َنيِعِباَّتلا نَعَو هَرَمْع ِنْباَو ٍدوُعْسَم ِنْباَك ؛ِةَباَحَّصلا ع زوثأملا

 ْنِكْلَو ءقاَلَطلا ِهِب ُعَقَي ال ُهّن : اَذَه لْثِم يف َلاَق ٍفَلَّسلا نم ادَحَأ تمِلَع اَمَو

 . ةّيِرِجاَطلا نم ٌةَفْئاَطَو ٍةَعيّشلا نِم ٌةَفَئاَط َكِلَّذ يف َعَّراَ

 يف ِةَدِراَوْلا ٍةَرْفَكُمْلا نيِمَيْلا ِظْفَل يِف ُلُخْدَي اَلَو ء.فِظاحب َسْيَل اَذَهَو

 ْ .ٍةَنَسلاَو ِباَتِكْل

 .اقلاع قال جسم لم يمسي نم سانلا نو لاَ
 مالك يِف اَلَو كلا يف لضْأ عل ل ٌةَناَلَكلا ٌتاحاَلِطْصإلا ِهْذَهَو

 .ةَباَحَّصلا مالك اَلَو عِراَّشلا

 .دواد يبأ حيحص يف ينابلألا هحححصو 5 رف دمحأو (؟ه1 دواد وبأ هاآور 02(



 5 3ةالَّطُن ا تانك
 عب ار يبس سس سس ا ا للتلج 1

 َدْنِع ِكَرَْشُمْلا ٍرْدَقْلا نِم َنيِمَيْلا َنْيَبَو ُهَنْيَب اَمِل اًنيِمَي َكِلذ م اَمَّنِإَو

 .ِةَفّصلا َدْنِع ٍقاللَصلا َعوُقُو ُْنَط هلظ وهو ينقملا

 «ٌقِلاَط ىتأَرْماَف اَذَك تْلَعَف ْنِإ :ٌلوُقَيَ . ميلا هب ُدَصُْي يذلا ُنِلَْتلا اأو

 وأ َتْيَنَؤ 0 :هيأَرْمال لو ف َكِلَذ وُحَنَو ّحَحْلا َىَلَع َىَلَع وأ ءناّرخأ يِديِبَع وأ

 ٍقاَلطلا َعاَقيإ ا ِنيِمَيْلاِ اَهَفيِوْحَت وأ اَهَرْجَز ُدِصْقَي ُِلاَط ٍِتْنَأَ تْنُخ وأ تْقَرَس

 نم 0 اًهِقاَلَط ٍنْوَكِل ٍ؛َكِلَذ ْتَلَعَم نِإَو اَهَل كير ُنوُكَي ُهَنَأِل ٍ؛ْثَلَعَف اّذِإ

 ِدْضَمِل ال «٠ ْنَمْلاَو ِرظَحْلا ٍدْضَمِل َكِلَدِب َىّلَع َوْهَ ءٍِلاَحْلا َكْلَت ىَلَع اًهِماَقُم

 .عِقومب َسْيَل ٌفِلاَح اَذَهَق «عاَفيوْلا

 .ُةَراَمَكْلا ُهئزْجُت يذلا َوُهَو ءِوُنّسلاَو ٍباَتِكْلا يف كلاَحْلا ّرُه اَذَمَو

 يِف يِتْلا ٍطْرَّتلا ةَعيِصب َنوُفِلْحَي دَكَو ِمَسَقْلا ٍةَعيِصِب َنوُفِلْحَي ُنماّئلاَو
 مى.

 دج د 54 8م . ِءاَمَلُعْلا ٍقاَقَئاب ٌءاَوَس اَذَهَو اَذَه َملع نإك ؛اًهاَنْعَم

 (ةنامألاب فلحلاو ,هللا ريغب فلحلا)

 نم كلذ ريغ الو يبن الو كلمب ال فلحي نأ دحأل سيل 753381

 دقو .هتافص نم ةفص وأ «هللا ءامسأ نم مساب الإ فلحي الو «تاقولخملا

 فلح ام يردي ال ةنامألاب فلح نمف ''"انم سيلف ةنامألاب فلح نم» :يور

 :وحن هللا تافص نم ةفص اهب دارأ نإو ةاضآ دقق اقولكم: هنا ندع وأ هن

 .كلذ زاج ؛هتمظع وأ «هللا ةنامأو

 .حصأ لوألا :نيلوق ىلع ؟هوركم وأ «مرحم هللا ريغب فلحلا لهو

 [7؟١/78 كردتسملا] .قالطلاب فلحي نم نورزعي فلسلا ناكو
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 .دواد يبأ حيحص يف ينابلألا هححّجصو )7798٠0(2 دمحأو :(77867) دواد وبأ هاور )١(



 هدو مالسالا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 8 ارب
 0 6  .ةي كيوي كس 2

 (فلحلا بحتسي دق)
 ةحلصم هيف ناك انإ بختي قا تعلو ءهوركم فلحلا ةرثك /5335]

 كب لقط 10+ :سنويا نصل هنأ هقَرَو ىإ َلْثط :هل هيبن هللا رمأ امك «ةيعرش
 [؟م/١ كردتسملا 2 .[* :ابس] هَّمُكَيَتْأَل رو لب لق 2[ :نباغتلا كنتم قَرو

 هه ©

 (َعاَوْنَأ تال قالط يِف ُساّنلا اه ْمُلَكَتَي يِتَلا ُطاَقْنَأْلا)

 : عاونأ ُ اَلَث ٍقاَلطلا يِف نانا اهب ْمّلكَتَي يتلا ظاَلألا /5559]

 هب ُّعَمَي اَذَهَ : ةقلطم وأ :قلالظ تلا همك ؛لاَسْرِإْلاَو ِزيِجْنَتلا أ

 ا 00 ُقاَلََملا
 و 11 5 مرة مخ خ2

 ٌلَعْفأ ال وأ ءاذَك نلعفأل يقلي ٌقاللطلا :ِهِلوَقَك ؛ ؛ منسف ةغيِص 0

 ِقاَمّثاَو ٍةَماَعْلا ٍقاَمَّتاَو ِءاَهَُمْلا ِِئاَوَط ِقاَمَتاَو علا ٍلْمَأ ِقاَمَثاِب ٌنيِمَي اَذَهَق ءاَذُك

 يعئلاولا

 َع َلاَقِتْناِلا ُهَرْكَي اَمُك اَقَلظُم ٍقاّلطلا و 7 5 وعَو 0 هب ُهَدصَق

 اَنأَف اَذَك ع ْنِإ :ُيِدوُهَيْلا ُلوُقَي وأ ءٌّئِدوُهَي اَنأَك اَذَك تْلَعَف ْنِإ :َلاَق اّذِإ ِهِنيِد

 وتقل لات قل وابو رغ رولا رزكإ نا دعب وهف ل

 5 6 هك ام يع َنيَِْلا نإ

 .ِةَمَلاَحُمْلا َدْنِع ُهَعوُقو ٌفِلاَحْلا ُهَرْكي

 . طْرَّشلا َدْنِع ِءاَرَجْلا َعوُقو ةرك اَذِإ اّلِإ اًقِلاَح ُنوُكَي ال تِلاَحْلاَق

 تْنَأَك امْلَأ يِنيْبَطْعَأ ْنِإ : ِهِلْوَمَك ِءاَرَجْلا ٍدوُجُو َدْنِع ٍقاللّطلا مَ َدَصَق َنإَو

 قاّللّملا َعاَقيإ ُهدْضَقَو ءٌقِلاَط ِتْنَأَك تْيَنَر اَذِإَو ءٌقِلاَط ِتْنَأَق تْرُّهَظ اَذِإَو ءٌقِلاَط

 اَذَه يف َةَّراَفَك اَلَو ءنيِمّيِب َسْيَل اَذَهَف :اَهْيَلَع ٍِفِلَحْلا ُدّرَجُم ال ٍةَّسِحاَمْلا َدْنِع

 َدْنِع ظْرَّشلا َدِجُو اّذِإ ٌقاَلَطلا ِهِب ُعَقَي لب ؛ُهاَنْمِلَع اَميِف 50 م دَحَأ َّدْنِغ



 يبدل قاَاَطْلا ٌباَتِك

 . '"”ءاَهَقُمْلا ٍروُهْمُجَو ٍفَلَّسلا

 -تينكتلا وأ نق قييضلا وأ عنا وأ شختلا اهب فَي يبل نمل

 ٍةَعيِصِب وأ «مَسَقْلا ٍةَعِيِصِب تَناَك ءاَوَس ةكوقو ركب م ةنلاكتلا د َدْنِع هِماَرَتْلاِ

 ١1١ - ١5:5[ /*ز . ْمِهِرْيَغَو بَرَعْلا نِم قْلَخْلا عيِوج َدْنِع ُنيِعَي : ِءاَرَجْلا

 ه6

 (اَلَّلا ٍتاَقَلَطلا عْمَج مكح)
 :ناَلْوَق ِهيِفَق :ِثالثلا ِتاَقَلَطلا ٌعْمَج امو ةحعل

 ْمُهَدْعَب نَمَو َنيِعِباَّتلاَو ٍةَباَحَّصلا نم ٍءاَمَلْعْلا تك دنع مرح :اَمُهُدَحَأ

 دئُكأ ُهَراَبخاَو هُّهْنَع نيالا ىّدُحِإ يف دّمْحَأَو َةَقيَِح يِبَأَو ِكِلاَم ُبَمّذَم اَذَمَو

 - ُيِعْجَّرلا ُقاَلطلا َوُهَق ِهيِف يقالط َّلُك اّذِإَق 1 تربل :دّمْحَأ َلاَقَو ءِوِباَحْصْأ

 مكدت قع ُدْنَب نم هل لي الق اَهقلط نّت» :ِهِلْوَم َرْيَغ اهب ٍلوُحْدَمْلا َّقاَلَط :يِنْعَي
 77٠[. :ةرقبلا] 4« اجور

 ْنأِب ءَةَعْجّرلا َلْبَك َهَتلاَّثلاَو َةَيِناَكلا اَهَقْلَطُي ْنَأ ُهَل لّهَك :ٍِلْوَقْلا اذه ىَلَعَو

 اَمُه ٍناَلْوَق هيِف ؟ةَقْلَط ٍرْهظ ّلُك يِف اًهَقْلطُيَم ءِراَهظأ ِةَئاَلَت ىّلَع قالا َقرَقُ
 : دّمْحَأ نع ِناَكياَو

 . ًةَفيِنَح يبأ كهَذَمَو ففَلَّسلا نِم م َةَفئاَط ل َّوهَو كلذ ل : اًمهادحإ

 ٌحَصأَو ءِكِلاَم ُبَهْذَم َوْهَو تلكلا كك ُلوَق َوُْهَو كِل كك : ةَيناَثلاَو

 اَمَراَمْخا يتلا دّمْحَأ نع ِنْيَئاَوُرلا

 َوُهَو ءٍلَضفأْلا ُكْرَت َوُه لَب ؛مّرَحُمِب َسْيَل ِثالَئلا 0 َّن

 ىقرخلا اَهَراَيخا ءدّمْحَأ نَع ى رخألا هَ

 ا
 5 5 ا 5

 ةَعِيِص ٍةَيِصِب ٍلغفْلا َكِلَذ ىَلَع ٍتاَلّشلِل ّنَلعُم َوُه لب اَمِلاَح ٍةَديِقَحْلا يف اًذَه نكي ْمَلَو عيخلا لاف 200(

 ِثْنِحْلا َدْنِع اَنُه ُقاَلطلا هب ُعَقَيَ «ٌعاَقيإلا هب ٌدَصْقُي يلا ٍقيِلْعَّتلا ىَنْعَم ِهِماَلَك ىَنْعَمَو مَسَقْلا

 )1١1/60( .ها.ِقيَْتلا ُدوُصْفم ُهُدوُصْقَمَو «مَسَقْلا ٍةَئِصِب َوُه يذلا ِظْقَللا يف



 ُهْنَأَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت و.

 . اناث ِةَريِغُمْلا ُنْب صْفَح وُبَأ اَهجْوَز اَهَقَلَط ِسْيَك َتْنب َةَمِطاَق َنَأي-أ

 .اًنالَت اَهجْوَز اَهَقَّلَط َةَعاَِر َةَأرْما َّنأِبَو - ب

 . اناث ُهَتَأَرْما َنَّلَط َنِعاَلْمْلا َّنَأِبَو - ج

 . َكِلَد هللكب نبل رك ْمَلَو
 اًناَلَن اَهَقّلَط اَمّنِإ َةَعاَمِر ِةَأَرْماَو َةَمِطاَف ٌتيِدَح َّنأب َنوُرَئكأْلا َباَجْأَو 4 2 2 ََ هوم م 2 دنس ا »َ 1 ود 2 م

 ْنّلطُي ْمَل ِتاَقيِلِظَت ِثالَن ُرِحآ َهَتلاَثلا َّنأ ؛حيِحّصلا» يف َّتَبَن اَذكَه ءِتاَقُرَمَتُم

 . ِتاَعَمَتْجم اَذَه اَلَو اَذَه ال انا

 ْنَأِب ءِتاَمَرَقَتُم اَناَلَن اَهَمّلَط اَذإ اَم 0 نالت َقّلَط رمل لَدَقَو

 ٌّعِقاَو ْينُس قال اَذَهَو ءاَهَّقْلَطُي ّمُث اًهَعِح اري مك اهلي مك ا اَهَعِجاَرُي مث اَهَقْلطُي
 . اًنالَث ٍقاَللَطلا ىَنْعَم يف هي هللا ٍلوُسَو هَ ا 00

 ءاُليِلَق ْعَمَي اَمّنِإ ءْمُه ُْهَدْنِع اًركْنُم َناَك اَذَهَق ةَمِلكَب ِثاَلَكلا عنج كأَو

 قكيلا ز نود ِركُْمْلا ٍليَقْلا ىَلَع ٍقَلظُمْلا ظقللا لمح ُزِوبَي

 الب ُلْوَق اَذَه لب ِءاَذَه اََو اَذَه ال ٍِتاَعِوَتْجُم ُنلطُي ا

 .ليلكلا ٍفاَلخِب َوُه لب ؛ليل
 يلا ِةَناَبإْلا بوُجُو َدْعَب وأ هِةَتوُنْيبْلا َدْعَب َّعَقَو ُهَكاَلَط َّنِإَف ُنعاَلُمْلا اَمأَو

 .ِناَعْللا ٍبَجوُمِل اَدُكَوُم َناَكَف َهَِلاَنلا ٍةَقلَطلاب ُمُرْحَي امم ْمَظْعَأ ُةأَْمْلا اَهِب ُمُرْحَت

 اما ا

 ءاَقَب َعَم اّمِإ :اًناَّيْحَأ هب َنوُبِقاَعَي اوُناَك اًمِم َوُه ِنْيَجْوَّرلا َنْيَب ٌقيِرْمّتلاَو

 ىّنَح ْمِهِئاَسِن نيبو اوُفلُخ ٌنْيَذلا اللا نيب قدك لي يئلاَك ٠ ءهنودب اّمِإَو حاكتلا

 حكنت ىّبح ُهتَأَرْما ِهْيَلَع ْتَم ما يقل اذ قلظِملاَو ءيقالط رْيَ نم ْمِهَْلَع 4 هللا بات

 ِكِلاَمَك ُهَقَقاَو ْنَمَو ٍباََطَخْلا ُنْب ُرَمُْعَو ءقاّلطلا نت َعِنَتْمَيِل ُهَل َةَبوُقُع ُهَرْيَغ اًجْوَر

 م تحاتلا ىلع ةثهلا ىف ةعرفتملا اوُمَّرَح ِنْيَتياَوَرلا ىدجِإ يف دَمْحَأَو



 اب 2ك ل جر 1 تت تت

 ٍفَلّسلا ٍرَثكأ َدْنِع اَمُهَل ٍناَمْكْحْلاَو ءوِدصَق ضيقتب َبِقوُعَك هللا 1 الا

 ِهِعْنَم ْنِم َكِلَد يف اَمِل ؛ ايركشم اعزاظ عوزلا ايأز 15] نوم الب انهي انزع اَقْرَمُي ْنأ

 ُناَنَآْلاَو ُهَنّسْلاَو ُباَتِكْلا َكِلَذ ىَلَع َلَدَو ِءِةَجْوَّرلا نَع ٍرَّرَصلا عْفَدَو مْلُظلا نم

 دَمْحَأَو ّيِعِفاَّشلا ٍبَمْذَم يف ِنْيَلوَمْلا ٌدَحَأَو ِكِلاَم ُلْوَق َوُهَو

 ِثالّئلاي اوُمَرْل هن ْنَلَع لُدَت ةتانشلا نع ةلوُقْنَمْلا ""[راقآلا ةفاَعَو]

 2 :ٌلوُقَي ل لا لا ين اك نم نأ هَلْ اَهِعاَقيإِب هللا ىَصَع ْنَمِل
 ْمَلْعَي ال ْنَمَف © .1 :قالظلا] جيت 1 ال ثْيَح ني َُقْنَيَو © اع كل 2 لحَجي هنأ

 : مّوَحُمْلا ىلإ َدوُعَي ال ْنَأ مَرَتْلاَو َباَت َميِرْحَْتلا َمِلَع ل مث اَهَعَقْوَأ - َميِرحَنل

 00 ةهتنت ال اَزَّهَك

 ٌبِحوُي اَم . ام ٍساّيِقْلاَو عاَمْجِإْلاَو علا باَتَكْلا : :ةي ا لوألا يف 0

 يِفَو «نيِقيب ٍرْيَغْلا ىَلَع 0 ُهتأَرئاَو «نيقيب ٌتباَن ُهَحاَكِنَو ُهَل ِثاَلَثلا 7
 يذلا ٍليِلْحَتلا حاكي ىلإ ةَعيِرْذَو هّيَلَع هر اَهُنَحاَيِإ ِثالثلاب ِِماَر

 .هُلوُسَرَو هللا 00

 طق لَم ْمَلَو ِئاَمَلْحَو هللكب ينل ٍدْمَع ىَلَع اًرِهاط نكي ْمَل ٍلبِلْحَتلا ٌحاكِنو
 لش ؛ليزخت حابب اجد 9 ميه ىلع للا ةمْطلا دعب ثَديِعأ ؛ 1 :

 اك يبل نيا ذأ ؛ َيِلَوْلا دل ا فشلا لخلل ين و3

 رقلاو هل للصتلا قلطملاو هن هنلع اعاوكوأ ِلُلَحُمْلا ٍدْصَقِ ٍدْصَقِب اًموُتْكَم َناَك ٌلَعْفُي

 تا انف رع را نيفين يفلفرلا نكست هالك قتلو
 يف ٍقاَدَّصلا ِةَباَبِكِب ْنُكَت ْمَل ْمِهِتاَداَع َّنَأِلَو ءِساّنلا َدْنِع ِتاَرَكْنُمْلاَو ٍتاَحَبْفَتْسُمْلا

 اوُدِهْشُي نأ َنوُمرَتْلَي اَلَو ءحاكتلا َنوُئِلْعُيَو َنوُجوَرَكَي اوُناَك لب ؛ِهْيَلَع ٍداَهْشِإ اَلَو ٍباَتِك

 نع نيتياَوَرلا ىدخإ يف دَمْحأَو ِكِلاَم ُبَذَم َوُه امك ءِقَعْلا َتْكَو نْيَدِجاَش َْلَع

 اتم

 0 ا

 )١( لئاسملا عماج نم بيوصتلاو . .«ةّلوُقْنَمْلا ُظاَمْلأْلا ُتَرِكُذ ْدَقَو) :لصألا يف )١1/30(.



 من

 َلاَق اًذَكَم «ٌحيِحَص ٌثيِدَح حاكتلا ىَلَع ٍداَهْشِإْلا يِف لك ّيِبَنلا نع َسْيََو

 .هريغو ٍلَبْتَح ُنْب دَمْحَأ

 ِثالَنلا ٍذاَمْنِإ يِف ىأَرَو ءٌرِهاَظ ليلخَت يو ل َرَمُع ِدْهَع ىَلَع نكي ْمَل اّمَلَ

 .وداَهتاب كلَ َلَعَك : مّرَُمْلا نع مُهلاًرجَر
 عوقد ىَلِإ يِضْقُي ِثالَّدلا 0 ةَبوُقْعْلا ٌقِحَتْمَي ال ُلِعاَمْلا َناَك اذ اّنأ

 :ٍدِساََمْلا نِم َكِلّذ ِرْيَغَو ' 7 رابتعالاو ٍةَباَحَّصلا عاَمْجِإَو صّنلاب مّرَحُمْلا ٍليِلْحَتلا

 ٌةدحاو ثالثلا ٌلْعَج لب ؛اهنم ظلغأ ّدسافمب ةّيقيقح ةدبقما "ناره نأ دقي مل

 .ىلوأ ركب يبأو لَك يبنلا دهع ىلع ناك امك  لاحلا هذه لثم يف

 هنأل ؛هرييغت نكمي ال :اًمئاد اًمزال اًعرش ِلَك يبنلا هّعَّرْش امف :ةلمجلابو

 ءاملع نم ٍدحأب َّنَظُي نأ زوجي الو لكي هللا لوسر دعب حسن نكمُي ال

 .نيدشارلا ءافلخلا اميس ال «ةباحصلا اميس ال ءاذه دصقي "هنأ نيملسملا
 دصقمي

 اَذَه َنِإَف ؛َكِلَذ ىَلَع ها ُهْرِقْي مل :َكِلَذ َّلَعَم اَدَحَأ ٌدُق وّلَو

 دَكَو َكِلَذ لْثِم ىَلَع َعِمَتْجَت نأ ٌةَموُصْعَم ُةَمَأْلاَو ءِتاَرَكْنمْلا مق ىلع از
 ةَلَِتْعُمْلا نم يأَرلاَو مالا ٍلْهَأ نِم ِهِرْيَغَو َّناَبَأ ِنْب ىَسيِعَك ٍةَفِئاَظ نَع َلِقُْ

 اَنُكَو !ةَنُسلاَو ٍباَتِكْلا ّن نطو هب حس ُحَسْنُي َعاَمْجِإْلا نأ ِكِلاَمَو ةَفيِنَح يبأ ِباَحْضُأَو

 انْدَجَوَف «خِساَن ٌّصَن ىَلَع لَدَع عتجإلا نأ مُهكاَرُم َّنَأ ىَلَع ٍءاَلُْؤَه َماَلَك ُلّوَأتَ

 اَذَهَق َكِلَّذ اوُداَرَأ اوُناَك ْنِإَف ءاحِساَن ُهَسْفَت ا نوعي مهن مُهْلَع َركَذ نم

 َحيِسَمْلا نأ نم ىَراَصَنلا ُلوُقَت اَمُك وتين دعب :>:نيِمِلْسُمْلا ليزتت زوجي ُلْوَق

 ل ل ا ُهَمِيِرْحَت ا اق ومرح نأ يئاَمَلعِ َْوَس

 . ْمِهِسفْنَأِل َكِلَّذ َنوُعٌرَسُي ٌةَباَحَّصلا َناَك اَلَو هَنيِمِلْسُمْلا ُنيِد اَذَه َسْيَلَو ءةَحَلْصَم

 , )7597/١1( لئاسملا عماج نم بيوصتلاو ءانه ةملكلا هذهل ىنعم الو :(ِداَقِتْعاِلاَو) :لصألا يف )١(

 )751/١(. لئاسملا عماج نم بيوصتلاو ««َلاَرُي) :لصألا يف (؟)

 )0755/١. لئاسملا عماج نم بيوصتلاو :(ْنأ) :لصألا يف ()



 ممسح قنا باك
 ىلا"

 هوجو دنع اق ورشم نوكي اكنإ :هيكتب اًنلَعُم اَعْرَه د 2 يلا ُهَعَرَش اَمَو

 . ةَئّسلاَو ٍباَتْكْلاِ تيا هن ؛ ْمُهّبوُلُق ِةَملَوُمْلا ءاطْغِإَك ؛ِبَبّسلا
 2 يعي وشم

 ىَنْعَأ هللا َّنأ رك هلأ َرَمُع نع َيِوُر اَمِل حيين اَذَم نأ ٌنلَع ِساّنلا ٌضْعيَو

 ٌرَمُع ْنكَلَو ظَلَغ ّنلْطلا اَذَعَو ءزْثيلك ءاَش نمو نلف ءاَش نك «ِفْنلا نع

 ال ْيَلِإ ٍةَج ٍةَجاَحْلا ٍمَدَعِل َكِلَد َكَرَت مهبول ََمْلْوُمْلا ءاَطغإ نع ويمر يف ىتْتسا

 هيلو ُمِراَعْلاَو ٍليِبَّسلا نبا ِتاَْوَأْلا ضْعَب يِ َمِدُع ُه هنأ ضِرُق ول امك ءِوْحْسَنِ

 . كلذ

 ُنْب هللا ُدْبَع ُهْنْبا َناَكَو ءاَهْنَع ىَهَن ُهّنَأ :َرَمع نع َيِوُر دق : جَحْلا عم عمر وعم < ع

 نأ 3 ءٍلَضفألا َساّنلا ا ال رول نع

 دب لنآ را ِهْذَه َنِإَ 0 لأ ريغ يف ولغأ ةريود نم مهدحأ زمن

 دّمْحَأَو َةَفيِنَح يبأ ٌبَعْذَم نإ ىَنَح 0 ِقاَمّثاِب ٍنِراَقْلاَو عّنَمَمُمْلا ِةَرْمُم 0

 ْلَهَف رْهْشَأ يف ٌجححْلا در ّجَحْلا ِرْهْش ذأ ِرْيَغ يِف َرَمَتْغا اذِإ ُهَل 1

 ويعشلا علا ني كلش نب اَمِهِلْوَق َعَم ءِناَرِقْلاَو تمَّتلا در نِم ُّلَضْفَأ

 : ِنْيَرْمَأ ُدَحَأ ِةَباَحَّصلا ُلاَوْفَأ هيلع ٌُلَمْسُي يِذَّلاَو

 ٍ؛ِةَجاَحْلا ٍبَسَحِب ُهَلْعِف ُروُجَي يذلا ٍريِزْعَنلا ٍباَب نِم َكِلَد اَوَأَر مُهْنَأ اّمِإ -أ

 .رْفحْلا يف َنيِعزَأ ىلع ةدايزلاك

 | ٌةَعْبُم

 مزال َرْيَغ َةَراَتَو ءاّمِزاَل ُهْوَأَرَك ءْمِهِداَهِيْجا ٍفنالتخال اّمِإَو - ب

 ْموُقَي ال اَذَهَك :ِئاَرّشلا ٍرِئاَسَك اًمِزال اَعْرَس ِثالّثلا موُرَل ٍنْوُكب ُلْوَقْلا اًمَأَ

 َعِجاَرْيَو َةَدِحاَو َةَقْلَط َمِرَتْلَي ْنَأ عِقْوُمْلا اَذَهِل حجاّرلا ِلْوَقْلا اَذَه ىَلَعَو

 نم َباَتَو هللا ىَقَنا نَمِم ناك اذ اًضِئاَح تّناَك اَهِنْوَكِل ٌءْيَش هُمَرلَي اَلَو ءٌُهَتأَرما

 [ةول - مهرلا] .ِةَعْدِبْلا
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 هناك مالسإلا خيش لئاسرو يقواتف بيرقت عمم

 (هوخن َدَو ِناَرْكَّسلا قالط َتاَي)

 ٌتِباَن اَذَمَو ءَقَّلَط اَذِإ ٌقاَلَط هب ُعَقَي اَلَو ءِناَرْكَّسلا ُنيِمَي ُدِقَعْنَت ال 553

 ءُمَلْعَأ اًميِف ُهُفاَلِخ ةَباَحَّصلا نع تبعي تلي لَو نافع ِنْب َناَمْنُع َنِنِمْؤُمْلا ٍريِمُأ نَع

 . ٍفَلَحْلاَو ِفَلّسلا نم ٍريثك ُلْوَق َوُهَو
 ِكِلاَم ِنْب ٍزِعاَم نمت ميما هد ؛ُباَوَّصلا َوُه ُلْوَقْلا اَذَهَو

 لَم اوُملْعَيِل ؛هوهكنتسي ْنأ لب ِْبنلا َرَمَأ ىَنَز ُهَنَأ َرَكَأَو للي َيبَنلا ىَلِإ َءاَج اّمَل

 َمِلُع ُهُراَرْفِإ ّحِصَي ِصَي ْمَل اّذِإَو هُراَرْقِإ َّحِصَي ْمَل َناَرْكَس َناك ْنِإَف ؟اَل ْمأ ُناَرُكَس َوُه

 . ِنوُنَجَمْلا ٍلاَوْقَأَك ٌةَلِطاَي ُهَناَوْقَأ نأ

 ْمَل اَذِإَو ءُلوُقَي اَم ُمَلْعَي اَل َوُهَف ٍبْرَشلا يف اًيِصاَع ناك شذ ناركشلا دل
 6 اَذَه َراَصَو ءتاّيئلاِب ُلاَمْعَأْلا اَمْنِإَو .2"”ٌحيِحَص ٌدْضَق ُهَل نُكَي ْمَل ٌلوُقَي اَم ا لَ 2

 اَلَف ةّيِصْعَمِب ا لَواََت ول اَمك
 0 . ِهِلاَو وأ نم َكِلَذ ُرْيَغ الو هَقاَلَط ّحِصَي

 هه م

 (هركملا قالط مكح)
 ؛ءاَمَلُعْلا ٍريِهاَمَج َدْنِع هب ْعَمَي ْمَل قاَلّطلا ىَلَع ّقَح ٍرْيَعِب ءرْكأ اَذإ 7557.

 للي هللا ٍلوُسَر ٍباَحْصَأ نمت ُروُنأَمْلا َوْهَو ُْمِهِرْيَغَو دّمْحَأَو ٌيِعِفاَّشلاَو كِلاَمَك
 0و 12و دناكقتلا نإ سقف

 ُيِناَوَيَحْلا ُدْضَقْلا امأَك ءِلْفَعْلاِ ٌصَتْحَي يذلا َيِلْقَعْلا ُدْصَقْلا ٍ:ِدضَمْلاب اَنُه ُاَرُمْلاَو : خيشلا لاق )00
 ِلاَعْقَأْلاَو ِظاَمْلَأْلا نِم ِةّيِراَيَيْخاِلا ٍروُمأْلا ٍدوُجو يف ُهْنِم لب ال اَذَيَك ٍناَوْيَح لُكِل ُنوُكَي يذلا

 021٠١5 /م) .لاَوْفَأْلاَو ِدوُقْعْلا ٍةَحِص يِف ٍفاك ُرْيَغ ُهَدْحَو اَذَهَو

 نع اًرِجاَع َنوُكَي ْنَأ ؛ٌقح ربع ِنيميْلا ىلع ةركأ اذا :خيشلا لاق :قح ريغب هاركإلا ةلثمأ نمو (1)
 (71 /) . اًهيِف ٌكْنِح اَلَو ُهنيِمَي ْدِقَحْنَي : :َبِرْضَو ٌسيُح اّلِإَو ِنيِميْلا ىَلَع ِرْكأَو ِنْيَدلا ِءاَقَو



 #و قاَلاَّطْلا ُباَتْك

 نب كش

 ىَلَع ُهوُهَرْكَأ مُهّنَأ ىَعَّداَو ٍهِسْفَن نَع مُهَعَفْدَي ْنأ َكاَذ ذإ ُهْنِكْمُي اَلَو ُهَئوُبِرْضَي

 علل رمع] .ُهَلْوَق لبق : ٍقاللعلا

 ههه

 (؟قالطلا يف نيدلاولا ةعاط ربلا نم له)

 ُهَتَدِلاَوَو ءٌداَلْوَأ ُه هلو ٍجْوَّرَتُم ٍلْجَر نع : - ىَلاَعَت هللا ُهَمِحَر - َلِيسَو كقذفلا

 - ؟اهئالط ُهَل وجي له ءاَقالَطي يلع ُريِتَو ةَجْوّلا هك
 قلو هنأ دري نأ هيلع لب هوما لوف اهقلطن نأ 2 لع ل : تحت

 "0 7 هلارغا ُنيِلظَت
 ا[ مز

 اَهمأ الو اَهاَب 1 عطل 1 اع جب مناع : يأ] ْتَحَوَرَت اَذِإ 595 ]

 اَهِجْوَر ُةَعاَط لب كِل وْحَن يف ُزوُجَي اَلَو «"' !َهِهِتَراَيِز يف الو اًهِجْوَز ٍقاَرِف يف
 ْثَناَم ٍةأَرْما اَميأَو» ءاَهْيَوَبَأ ٍةَعاَط نِم ُنَحَأ وللا ِةَّيِصْعَمِب اَهْرُمَأَي ْمَل اَذإ اَهْيَلَع

 . 7ةّنَجلا ْتَلَخَد ٍضاَر اًهْيَلَع اَهَُجْوَرَو

 َتوُراَه سْنِج نِم َيِهَف اًهجْوَز َنْيَبَو اَهَتْبَب َقيِرْفَّتلا ٌديِرُت مأْلا تّناَك اً

 . اَهْيَلَع ْتَعَد وَلَو َكِلَذ يف اَهَل َةَعاَط ال | ءَتوُراَمَو
5 

9 - 

 يعل ِتْنِبْلِل ُهُرْمأ َنوُكَي وأ ةَيِصْعَم ىَلَع نْيَعِمَتْجُم اَنوُكَي ْنأ اّلِإ ٌمُهَّللا

 9 ع

 . مِلْسُم لُك ىَلَع ِةَبِجاَوْلا هلوُشَرَو هللا ٍةَعاَطب اَهُرُمَأَت ُمَأْلاَو للا َةَيِصْعَمِب
 ]**"/ ١١7١ - "١1١1[

2 

 (؟هتجوز قالط ىون نم مكح)
 اًذإ ُهَتَجْوَر َقّْلَطُي ْنَأ ىَوَن ٍلْجَر نع : - ىَلاَعَت هل هللا ُهَمَحَر ليسو ةتنفنأ

 ؟قاللطب طفلتي مَلَو ٌتَضاَح

 .اهيدلاو ةرايز :يأ )١(

 )١171١(. بيغرتلا فيعض يف ينابلألا هفَّعضو )١8624(2 هجام نباو )١١5١(«: يذمرتلا هاور (؟0)



- 
 قالظ هب ٌعَمَي اَل اَذَهَف :ُتَضاَح اَذِإ اَهقْلطُيَس ُهَّنَأ ىَوَنا هلع هم قت ال اَذَيَق : تفاح اذا انقل هدأ هه -

 . ُقاَلَط ْعَقَي ْمَل :َكِلد َدعَب اَهفلطي ْمَل اد
 اَذَهِب ْعَقَي ْمَل :ِةّينلا َكْلتِب اَهَقّلَط ُهَّنأ َرَمَأَف ُقالط َهّيَنلا َكْلَي َّنأ َدَقَتْعا اَذِإَ

 . مكحْلا يف وب ُدَحْوُي ْنِكَلَو ءِنِطاَبْلا يف ٍراَرْإلا

 ه5

 (هيلع قالطلا عقي نأ حصي ال نم قيلطت مكح)

 ُديِرُت اَم ُهُمَأَو ٌةَجْوَز ُهَل ٍلُجَر نَع :- ىَلاَعَت هللا ُهَمِحَر  َلِيَْسَو م39 ]
 ٍلخاَد يلا ِئيَِمْلا ِِذَه نم اَهُجّوَرَتأ وأما ّلُح :َلاَك م ةَجْورلا َقلَطَم ءَةَجْوَزلا
 ةئيِدَمْلا نِم اَهَرْيَغ ّحّوَرَت وأ ُهَتََرْما َمَجاَر ْنِإَف ."')اَهُرْيَغ اَلَو ُهُتَأَرْما ال :ِروّسلا

 ع دققلا ترك

 ُدُقَعْلا ْنوُكَيَو ءاَهِرْيَغ نِم َءاَش ِنِإَو ٍةَئيِدَمْلا نِم َءاَش ْنإ ُحّوَرََي لب : َباَجَأَ

 اا /”*] . '"”احيِحَص

 ه5

 (يدضق ٍرْيغ نِم ٍثالثلاب قلط نم مكح)

 ْعَمَي ْمَل :ٌةَدِحاَو َدَصق اَمنِإَو ءِدْضَم ِرْيَغ نم ٍثالَذلاب ُهئاَسِل َنَبَس اَذإ 33 ]
 هب ْعَمَي ْمَل :قلاطب ُهُئاَسِل َقَّبَسُك ءٌرِهاظ :َلوُقَي ْنَأ َداَرَأ ول لب ؛ُةَدِحاَو الإ هب

 1١[ 5 . هللا َنيِبَو هيب اميِف قالطلا ْ نع في توي ل“ 2 -

 ه2

 .قلاط يهف : همامتو ءاّصقن هيف نأ رهظي )غ0

 .هيلع قالطلا عقي نأ حصي ال نم قلط هنأل قف



 (؟اقالط ربتعُي ةجوزلا ميرحت له)

 َّىَلَع ُهْكِلْمَأ ٍءْيَش ُلُك :َلاَق ٍلُجَر نَع :- ىَلاَعَت هللا ُهَمِحَر - َلِئْسَو مصل

 ؟اَل ْمُأ ِدْيَلَع ُهَْمَأَو هتأرما ْمُرْحَت لَه ءٌُماَرَح

 اَهيِف ِءاَمَلُعْللَ ُةَجْوَّرلا امأَو ءِنيِمَي ه هداف ِيَعَم ٍةْورلا ري اًمأ :َباَجَأَق 75
 [1 1 1رالال .ٌقالط هب عمي ا هنأ ُحيِحَّصلاَو . َعاَرِ

 ه2

 (قالطلا يف ةلاكولا)

 ةانيو ةالؤأ هلو هوو هَل ٍلُجَر نع :هللكك مالسإْلا ُحَبَش َلِْسَو مكتمل

 ّمَأ تْدَحَر ىَتَم :َلاَكَو ٍةَديِدَجْلا ِهيَجْوَرِل ةلاكو بت ُدنِإ ءاَهَرْيَغ ّحَدَرَتَو ءُهْنِ

 يِنلا َقّلَط دقو «َنيِنِس ٍةَرَشَع َةّدُم 2 يف اَهَلُكَوَو ءكِدَيِب اًهفاَلَط َناَك يِدالْؤأ

 ؟اَل مُأ ُةَلاَكَوْلا هذه ٌحِصَت لَه «ُةَلاَكَوْلا اَهِدَيِ

 َّنأ ىَلَع ًءاَنب ؛اَهِلاَحِب َةَلاَكَوْلا لي نع ل دق أننا ٍهِذَه :َباَجَأَق
 ٍقيِلطَنلاِ اب ُهلاكَوْلا لطبت مل مدل ا 8 هوُحَنَو - يف انا َلَكَو اذِ َّجْوّرلا

 كلل 0 هذه :كاَهَقْتْلا َرَكُذ امك
 مرو بص

 اه ُهّنأِل ؛ٍقيِلظَتلاِب ُلظْبَت اَهّنَأ اَهْنَع ٍلوُؤْسَمْلا ٍةَروُصلا ِهِذَه يِف ُباَوّصلاَو

 لكوُيَف ُهَعاَتَم َعيِبَي ْنَأ ٌديِرُي اَمُك َكِلَذ ين ُهَرْيَغ َباَنَْسا دَكَو ََقْلطُي نأ دي ْمَ

 ٍقَجْوَّرلا ِهِذَه ِدّيِب اَهُرْمُأ َنوُكَيِل ٍقاّللّطلا نم َيِه اَهْنيِكْمَت ُداَرُمْلا اَمَنِإَو ءاَضْخَش

 . اَْفْلَطُت ْمَل ْتَءاَش نِإَو ُْتَقَّلَط ْتَءاَش ْنِإَق

 كتيب َْعَمْجَأ ال ين َكِلَذ ىَتْعَمَو ءكاَضرب الإ اَهْجَّوَرَتَأ ال يّنأ :ُدوُصْقَمْلاَف

 عاام اعلا نو ه1 ملا ةركك امل اهو

22 



 مك مس را 1 ا ا ل ُهْنَدك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 8ع

 «ٌقاَلَط َوُهَف ٌقالّصلا ِهِب َدِصُق اَذِإ ُهَرْيَغَو ّقاَلَّطلا ُلِمَتْحَي يِذَّلا َظْفَّللا)
 (اَقاَلَط َنْكَي ْمَل قاَلّصلا ُرَْغ ِهِب َدِصق نإَو

 نِم ٍفَلَخْلا ٌريِهاَمَجَو ءناَسْحِإِب مهل َنيِعِباَّتلاَو ِةَباَحَّصلا نِم ُفَلَّسلا 75594]

 ُهَرْيَغَو َقاَلَطلا ٌلِمَتْحَي يذلا َطْفَللا َّنَأ ىَلَع َنوُقَِتُم : ْمِِرْيَغَو ِةَعبْرأْلا ِةَمِئَأْلا عاَبتأ

 . اًقاَلط نكي ْمَل ٍقاَلََملا ُرْيَغ هب َدِصُق نِإَو ءٌقاَلَط َوُهَك ُقاَلََطلا هب َدِصُق اَذإ

 ةَياِكْلاَو حيِرّصلاب ُعَقَي لِ : َنوُلوُقَي اَذَهِلَف ؛ ُنّيعُم ظْمَل مُهَدْنِع قاَلطلِل َسْيَلَو

 ٍقاَلَط نت ُهُجِرْخُي اَمِب ُهَلَصَو ول «قاّللطلا ِظْمَلَك مُهَدْنِع حي ِرَّصلا ْظْفَلَو

 وأ ءِسْبَحْلا ٍقاَنَو نِم ٌقِلاَط ِتْنَأ : اهل كاك ول ام تالا ب غي مل وأرعا

 عامل م .ٌكِلَذ وُخحَنَو يليق ناك يِزْلا جْوّرلا نِم

© © © 

 (:ماَرَحْلاِب َفَلَح نم ىلع بترتي اذام)

 َيَلَع َلِحْلا وأ ءاَذَك ُلَعْفَأ ال يِنُمَرلَي ُماَرَحْلا : َلاَقَق ماَرَْلاِي فْلَح اذ | ةف]

 ىَلَع َلِحَي ام وأ ءاَّذَك تْلَعَ نإ ٌماَرَح ّيَلَع هللا َلَحَأ ام م وأ ءاَّذك ُلَعْفأ ا ٌماَرَح

 ةلاَشَمْلا ِهِذَه يِفَق هل كلذ ويت وأ ءاَذَك تْلَعَف ْنِإ ََلَع ُمْرْحَي َنيِمِلْسُمْلا

 اهب ُهُمَرَْي ال ٌنيِمَي ِهِذَه َّنَأ َحِجاَرلا َلْوَقْلا ّنِكَ ءٍِفَلَحْلاَو ِفَلَسلا َنْيَب ٌروُهْشَم ٌعاَرِ
 نع روهشملا دنحا بهدم وَعُو .قالطلاب َتِلَحْلا 0 «ٌقاَلَط

 .ُهَدْنِع ُقاَلََطلا ِهِب ْعَقَي ْمَل قالا هب ىَوَتَو ٌماَرَح َىَّلَع ِتْنَأ :َلاَق ول ىَنَ

 مك ل اذه إف :قالقلا وب ةضقز يلأ روك يلع نأ لاك ولد

 َنوُدْعَي اوناَك مُهَّنِإَف ؛َنآْرُقْلا هللا َكَرْنَأ َكِلَذ يِفَو ءاَمَلُعْلا ِةَّماَع َدْنِع ُقاَلّملا
 ََراَمَكْلا ٍراَهَظلا يف ليَ هلك َكِلَّذ كل لا عَ ءاَقاَلط ةءاّيإْلاَو اًفاَلَط َراَهْظلا

 كيل نأ اًمِلَق ءِرْهْش ذأ َةَعَبْرَأ ُلْجَّرلا اًهيِف ُصَنرَتَي اَنيِمَي ءاليإلا َلَعَجَو «ىَرْبْكْلا

 .ٍناَسْحِإِب َحّرَسُي وأ ٍفوُرْعَمِب

 ُهَتَأَرْما َمّرَحَك اًجّوَرُم َناَك اّذِإ هَل : ٍفَْلَحْلاَو ٍفْلَّسلا نِم ٌريِثك َلاَق َكِلَّذَكَو
0 

 .دمح أ ُبَمَْلَم َوُهَو اًرِهاَظُم َناَك :اَقَلْظُم َلاَكَحْلا َمّرَح وأ



 2و | قالاَطَلا ُباَتك

 ُهْنََّرْجَأ : ِهِنيِمَي يِف َثِيَحَو اَئْيَش ُلَعْفَي ال ماَرَحْلا وأ ٍراَهظلاِب فّلَح اّذِإَو

 .ِهبَهَذَم يِف ُةَراَمَكْل

 ُلوُقْنَمْلا َوُهَو ءَمَقْوَأ وأ تَلَح ُءاَوَس ءِراَهِظ ُةَراَمَك َبِجاَوْلا َّنِإ :َليِق ْنِكَل

 ا ُهَمِزَل عقد نإ نإو ( ِنيِمَي ا اع ب تلح نإ لب : ليقَو ا نَع

 . هِرْيَغَو 3 لضأ ىَلَع َسَيفأَو ىَوْقَأ اَذَهَو ٍراَهِظ

 :َلاَق اَذِإ ٍرْذَنلاِب فِلاَحْلا ُئِزْجُت اَمَك ؛ِنيمَي ُةَراَمَك ُهئِرْجُت ماَرَحْلاِب ُفِلاَحْلاَ

 [لتا١ 1١5١ رال] . َةَقَدَص يِلاَمَق وأ ُجَحْلا ّىَلَعَف اَذَك تْلَعَف ْنِ

 :ُهَّلَعَمَف اَنْيَش َلَعْفَي ال ْنأ فّلَح ْنِإَ : ٌماَرَح َسَلَع ِتنأ :ُهُلْوَق اَمأ

 ةيمت انك هيلع

 هب ُعَمَي اَلَو ءِراَهِظ ٌةَراَمَك ِهْيَلَع اَذَهَق ارغب اهيزع رب رعب كانو

 ديَِيَع هلل هللا ٍلوُسَر ٍباَحْضُأ نِ ٍمْلِعْلا ٍلهأ ٍروُهنُج مح + ُّلْوَك اَذَهَو ءِنْيَتَروُصلا يف ٌقاَلَط

 عدا امم . "وي ل 5| ُفاَلَط هب ُعَقَي الل َماَرَحْلا َّنِإ :َنوُلوُقَي : َنيِمِلْسُمْلا ِةَمئَأَو

 ه2

 (ةيقشمدلا ايتفلا)
 ُدَسْأَو ٍبوُرَحْلا ُتْيَل 0 ٌعاَجُشلا «مالسإلا ُحْيَس َلْيْسَو مةةاحن]

 نب ميِلَحلا د ٍدْبَع ُنْب دَمْحَأ ُةَجْحْلا ُمَلَعْلا :ةخملا ىَلَع هللا َتاَذ يف ٌرِباَّصلا هِهَنَسلا

 ِثاَلَّملا ٍقاَلَّطلاب َفَلَح لْجَر نَع : ِةّيِرَبْلا بر هثأك ةيوبت نبا مالكلا دبع

 ُهَديِفُي اَم ىَلَع «ىّوَتْسا ند ىلخأ# َّنَمْحَّرلا َّنأَو ءٌفْرَحَو ٌتْوَص َنآْرُقْلا
 ؟اَذَه يف ْتَدَحَي لَه ءوِرِهاَظ نِم ُْنِماّتلا ُهَمُهْفَيَو ءٌرِهاظلا

 داتعلا تاّوصأ نأ فِلاكْلا اَذَه ٌدوُصْقَم َناَك نإ :- ىَلاَعَت للا ُهَمِحَر  َباَجَأَ

 هم هم اَمَو ءهنيِمَي يف ٌتِيَح دَقَم :ٌُةيَِرَأ ٌةميدَق ِنآْرُمْلا فوُرُح هب ُبَتْكُي يِذَّلا ٍداَدِمْلاَو ِنآَرقْلاِب

 .ٌقاَلطلا هب ىَوَن ولَو عقي ال قالطلا نأ خيشلا حجر نأ قبسو )١(



 ُهْنَأك مالسإلا خيش لئاسرو ٌقواتف بيرقت 5

 يلا |ٍداَدِمْلا يف ماَلَكلا ُديِرجَتُهَركي دَق َناَك نِإَو ءَكِلَّذ ُلوُقَي ِساَّنلا نِم ادَحَأ تْمَِع

 .ٍنآَرقْلا ِقْلَحِب ِلْوَقْلا ىَلِ َكِلَّذب ب عَّرَذَتي الل ؟ِدْبَعْلا ٍتْوَص يِفَو ءٍِفَحْضُمْلا يِف

 < ضع

 َوُه ُهَْرْفَ يِذَلا نأ ْمَلَْ انُك نإ ِبَعْلا ٍتْوَص يف َمُلَكَت نم ٍساّنلا نمو

 . ةَقيِقَح 4 هللا مالك َوُه ِنْيَحْوّللا َّنْي ب يذلا نَأَو ورْيَغ ُماَلَك ال ةَقيِقَح هللا مالك

 مالك نِم َنوُمَهَْي ال أ ِءاَوْهَأْلا لْهَأ نِم , ٌْنَر مهبول يف َنِذلا نكَل

 ِتاَفِص باب يف ٍناَسْحِإب مهل َنيِعِباَّتلاَو َنيِلَّرَأْلا َنيِقِباَّسلا مالَكَو هل ِلوُسَر مالكو

 . ٍقِلاَخْلاِ ال قلاب قيلت ىلا َيِناَعَمْلا لإ

 َّوُه للي ٍلَّمَحُم ىَلَع هللا ُهَلَرْنَأ يِذَّلا َنآْرُقْلا َّنأ ٍفِاَحْلا ُدوُصْقَم َناَك َنإَو

 وه نبل نارعلا نأ ءاهيئاقمو اًهفورح + ةروش ةَّرْشَع َعَبْرَأْلاَو كاملا هْذَع

 ٍفوُرُحْلا ودي وه لب ؟فوادخلا ٌنوُد يِناَعَمْلا اَلَو ءيِناَعَمْلا َنوُد ُفوُرَحْلا

 00 بكمل 00 اًنَرُّوَصَت َصَتَو 5 قورخلل اَنَيَواَكَي نو ءيِناَعَمْلاَو

 اَلَو َنيِمِلْسُمْلا ُبَمْذَم اَذَهَف : اًنِدوُجُو ّلْبَق ٌةَدوُجْوَم َنوُكَت ْنَأ نَع

 هَتوُبُتُكَيَو َنوُمِلْسُمْلا هؤرقي يذلا َنآَرُقْلا اَذَه َّنأ ُهُدوُصْقَم َناَك ْنِإ َكِلَذَكَو

 .اًراَجَم ال ةَقيِقَح ُهَتاَحْبّس هللا ُماَلَك َوُه ْمِهِفِحاَصَم يف

 ع٠

0 

 نع ٍراَنآلاِب َقيِدْصَتلا :ٍتْوَّصلا ٍرْكِذِب ٍِفِلاَحْلا ُداَرُم َناَك ْنِإ َكِلَّذَكَو

 لْثِم ؛ٍلوُبَقْلاِ ُْفَلَّسلا اَماَقَلَتَو َنآَرَقْلا تَقَقاَو يتلا ْمِهيِعِباَتَو ِهِتَباَحَصَو لك يبا

 . تْوَصي َمَدآ يِداَنُي هللا نأ نِم لكي َيِبَّنلا نع رع (ِنْيَحيِحَّصلا» يِف اجرح ام

 اَلَو َكِلَّذ َركْنأ ُهْنَأ يناثلا | ِةئامْلا َنْبَق ماْسِإْلا ِءاَمَلُع نم ٍدَحَأ نع ُلَقْنُي اّلَ

 لج 0 لك يف ٌةَلواَدَتُم مُهنَ ةروُهْشَم ثاقآلا تناك لب ؛ةقالخ َلاَق

 - ْتَكَبَن يلا ِةَئِمْرَأْلا ُلَّوَأ 00 0

 صوُصنلا ىَلَع َكِلَذ ٍراَكْنإب ٌعَدبْلا

 0000 0 َوُه اَم َتِلاَحْلا َداَرَأ ْنِإَ

 ُهُمَهْفَيَو ُرِهاَطلا ُهُديِقُي اَم ىَلَع ىَوَتْسا ٍشْرَعْلا ىَلَع ُنَمْحَّرلا نأ ُهُفِلَح امو



 ا دك ل ل.ل. 5 5 .. ب ب55 120 ب 0100 31133 ا ا

 ٍرَطِفْلا يِف ٌرِهاَلا َّنِإَف ؛ة َرَتْشُم ُتَراَص دق «ِرِهاَظلا» ٌةََطْفَلَف : ِهِرِهاَظ نم ُساَنلا

 نم ٍريَِك ٍفْرُع يف ٍرِماََلا ُرْيَغ ِفَلّسلا ٍناَسِلَو مّيَقْلا ٍنيدلاَو ّيَِرَعْلا ٍناَسْللاَو ِةَميِلَّسلا

 :نيرخأتلا

 ِصْئاَصَخ نِم َيِه يِبّلا يِناَعَمْلا نم اَئْيَش ٍرِهاَّظلاب ُفِلاَحْلا َاَرآ ْنِإَ
 اوربا لكم ةردشالا نأ َمُهَوَتَي ْنأِب ءِصْقَن َعْوَن يِضَتْقَي ام وأ «َنيِئدْحُمْلا

 مشا يف ُهَدِْع لكنت ال تناك ذإ حاَورألا ِءاَوِيْساَك وأ ءماَسْجَأْلا ىَلَع ماَسْجَأْلا

 .َكِلَذ ُلوُقَي اًَدَحَأ ُمَلْعأ اَمَو ءَبَّذَكَو َكِلَد يِف َتِيَح دَقَق :ماَسخَأْلا

 ٍروُهظ َلْبَق َنيِمِلْسُمْلا رَطِف يف ٌرِهاَّطلا َوُه ام ٍرِهاَظلاِب ٌفِلاَحْلا َداَرأ نإ

 . 8 هِلاَلَجب ُقيِلَي يَا ُرِماَلا َوُمَو ِءاَرآلا ِت5َْعَتَو ِءاَمآْلا
 تاَمِصَو ِِئاَمْسَأ نم ُه هَاَحْبُس ِهْيَلَع ُنَلَظُي اَم ٍرِئاَس يف ُرِهاَطلا َوُه اّذَه َّنأ اَمَك

 ٍبَضَعْلاَو ِةَّبَحَمْل ِةَبَحَمْلاَو ٍةَداَرِإْلاَو ماََكْلاَو ِرَصَبْلاَو عْمّسلاَو دعك مْلِعْلاَو ة ٍةاَيَحْلاَك

 .اًضْرلاَو

 ٌلْئاَمُم َوُه اَم ِةَيآلا ِهِذَه ٌرِهاَظ َّنَأ هباَطِخ ِفْرُع يِف نّمِم ْفِلاَحْلا َناَك ْنِإَق

 َتِنَح دقق : َنيِقوُلْحَمْلا ِتاَنِصِل
 .َُنْحَي ْمَل :ىَلاَعَت هللاب ُقِيِلَي اَم و هباطخ ٍِفْرُع يِف َناَك نِإَو

 هب ل دسم ٌبَبَس نكي ْمَلَو «فلقفألا هِلَع يف هتيح هتَبِحاَت لأ َفْرُع ْمَلعَي ْمَل نإ

 نأ ٌراَج 3 اضم نم كازا هيك ذأ 0 ا
 » ع

2. 

1 
 ساو م 1 - « وم 020 سد

 اب ْتَنْحَي الق اُلِطاَب ىَنْعَم َداَرَأ َنوكَي
 ماو موس د مب هر 2 5 ملاوي م مر
 اَمُك ُهُدِقَْعَي ٍءْيَش ىَلَع فَلَح نَم نإ : لوي نَم ٍلْوَق ىلَع عيرمت اذهو

 . كح هفالخب َنيتك ِهَْلَع تلح
 اما  ةورمع] 2790ه هزيم هنيمحي يف ُْمُكَحْلاَ ةثلَحَي ْمَل نم ٍلْوَق ىَلَع اَمَأَو

 هه 6

 .ناميألا باب يف يتأيس امك 85 خيشلا هراتخا يذلا وه يناثلا لوقلاو ١(



 ُهْنََي مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت تس
 2 ل 002222 2 5

 ٍفِلَحْلاَو ِنيِمَيْلا ىَّمَسُم يِف ٍناَلْجْدَي ال ِناَرََجُمْلا ُقاَتَعْلاَو ٌقاَلطلا ةةةغ']

 ُهْلإَف ٍبيِذُكَتلاَو ٍتيِدْصَنلاَو ِعْنَمْلاَو ٌضَحْلا ىَلَع ٍفِلَحْلا ٍفاَلْحِب ءءاَمَلعْلا ٍقاَمَّناب
 [143/ /مع] ١ .ِةكِئأْلا ٍقاَفَتاِب ٌنيِمَي

 لف ُمِرَتْلَيَو ٍطْرَّشلا َلوُصُخ ٍرِذاَنلا ُدوُصْفَم َنوُكَي ْنَأ لْثِم :ِرّرََتلا ُرْذَن 45
 وأ ءاَذَك َموُصُأ ْنَأ َىَلَعَف يِضيِرَم هللا ىَفَش ْنِإ :ِهِلْوَقَك ؛ىَلاَعَت هلل اًرُكش ِءاَرَجْلا

 نَم» :ِهللكي َِّْنلا َلاَق اَمُك ِهِب َيِفوُي ْنَأ ِهْيَلَع ُرْذَنلا اَذَهَق :َكِلَذ وخت وأ ءاَذَكِب َقَّدَصَتَأ

 . "7ُيِراَخُبْلا ُهاَوَر . ؛هِصْعَي اَلَف هللا َيِصْحَي نأ َرَّذَت نَمَو ُهْعِطْيلَ هللا َعيِطْي ْنأ َرَذَن

 اَلَو ظْرَّشلا َنوُكَي ا ْنَأ ٍرِذاَّنلا ُدْصََقَف :ٍبَضَعْلاَو ٍجاَجّنلا ُرْذَن اَمأَ

 اَذَك ُمْوَص َىَلَعَف تْرَئاَس ْنِإ :ٌُلوُقَيك ءْنالُق َعَم ُرِفاَس :ُّهَل َلاَقُي ْنَأ ثم ؛ُهاَرَجْلا
 [144/0]  .ءاَرَجْلا اَلَو طْرَّشلا َلَعْفَي اَل ْنَأ ُهُدوُصْقَمَف ؛ُحَحْلا َيَلَع وأ ءاَّذَكَو
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 ىَلاَعَت للاب ِنيِهَيَلاَو قاَنَعْلاَو قالّطلاب ٍناَمِئَأْلا ٍلْئاَسَم يف دِعاَوَق)

 (َدِيَن وحَنَو ماَرَحْلاَو ٍرْدَتلاَو
 ِرْذَئلاَو ىَلاَعَت للاب َنيِمَيْلاَو ِقاَتَعْلاَو ٍقاَلّطلاب ِناَمْيَأْلا ٍلْئاَسَم ُبِلاَغع 45

 ْ :َدعاَوق ىلإ بف ُجاَمْحَي َكِلَ وْ ماَرَحْناَ
 هّنَأِب اًلِهاَج وأ ِهِنيِمَيِل اًيِساَن ُهَلَعَمَف اَنْيَش ُلَعْفَي ال فّلَح اّذإ : ىلوألا ٌةَدِعاَقْلا

 .ٍناَمْيَأْلا عيِمَج يف لاحب ُتَنْحَي ال :اًهُدَحأ

 ٍراَهُلاَو ىَلاَعَت للاب ٍنيِمَيلاَك ؛ِةرَفَكُمْلا ِنيِمَيْلا َنْيَب ُقْرَمْلا :[يناّثلا ٌلوَقْلاَول

 . ٍقاَمعْلاَو ٍقاَلََطلاب ُنيِميْلا َيِهَو ُرّمَكُت ال يتلا نيِميْلاَو ءماَرَحْلاَو

 ةَفيِنَح يبأ ُبَهْذَم َوُهَو ءِناَمْيَأْلا عيِمَج يِف ُتَنْحَي ُهّنَأ :ُتِلاَّقلا ُلْوَقْلا

 0 .ُهْنَع َوَِلَدلا ِةياَورلا يِف دّمْحَأَو ِكِلاَمَو

.)0555( )١( 



 2 قاكّطُلا ٌباَتك

 .حَصَأ ُلَوَْلا ُلوقلاَ
 اًعطخم و أ ايان ُهْنَع َيِهنَمْلا َلَعَك نم نأ ِةَنْشلاَو ٍباَتكْلا الدي ٌرفتْ با دَقَو

 وأ هيرب درست رجا هناك اا 0 0
 وه

 ِمِلاَعِل داق أ اق ول انلقم وا 53 6 م َكِلَذ يِف 000

 . اًئخُم وأ اًبيِصُم اًدهَتْجَم وأ هاكْيَم

 هيف سيل ُهَلَعَك يذلا اَذَع نأ َدّفَبْعا نكْلَو ءَةَمْلاَكمْلا دّمَعَتَي ل ُتْبَحَف

 . اًئاح ُنوُكَي ال ُهَنِإَف : ِنيِمَيْلِ ٌةَفَلاَحُم

 َدْعَب َلْعِفْلا نأ اًدِقَتْعُم ِْيَلَع فوُلْحَمْلا َلَعَمَو َعَلاَخ اَذإ : :اَذَه يف ُلْحْدَيَو
 ل را يللا

 .ِءاَمَلْعْلا ٍلاَوْقَأ ُحَصَأ َوُهَو ءُلِطاَب ٍناَمْيأْلا ُمْلُح َعْلُخْلا اَذَه َّنِإ :ُلوُقَي

 0 : ةَيِناَّثلا ٌةَدِعاَقْلا

 .اًلِهاَج وأ اًيِساَ ِهْيَلَع ِفوُلْسَمْلا ٍلعِف ِةَلَأْسَم نم ِثيِحَّنلا مّدَعِب ىَلْوَأ اَذَهَ
 َنَيبَتُف ِهْيَلَع فّلَح امك ُهُدِقَتْعَي رْأ ىَلَع ٍقالّطلاب ُفِلاَحْلاَف :اًذَه ىَلَعَو

 .لبقَتْسُمْلا يِف ُلِهاَجْلاَو يِساَنلا ثَنْحَي ْمَل اَذِإ ُتَنْحَي ال :هفاَلْخب

 [11  ؟١رم] .ِءاَهَقُمْلا نِم َنوَقّقَحُمْلا َرْكَذ اَذَكَمَو

 ه5 2

 ُلْخدَي ام ِثاَتلاِب فَآَحَو ءويخأ َرْهص ملكي ال تلح نّمع :َليْسَو ةقدهم ]
 ؟ةاَضِر ٍرْيَغِب َلَخَد مث 2 هَلْ

 أ َدَّمَبْعا دق ٌتِلاَحْلا َناَك اَذِإ :َباَجَأَ

 2 مك كيك هلل هلع وَ «َكِلَذ فاك ُرْمألا ُهَل َنّيتق هْيَلَع فّلَح اَذإ ُلُخْدَي اَلَو

 هك 2 ع معو هع شم هس 4

 هنيمي دو ةعيطي ع ةقيلختلا
 + مود نصر



 هدو مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت يمسح
 متت حل سس  سلتلسلا ٠١49

 رام مم .ُتََحَي ال ُهَّنَأ ىَوْقَأْلاَو ءِءاَمَلُعْلا َنْيَب ْعاَرن هِيْنِح هئنح ىَفَف : ففِلَْحَي

© 

 (هفالخب رم دمآلا َنَمَمَتَف ٍةَفِص ٍةَفِص ىَلَع َرْمَآْلا َّنَأ فلح نم مكح)
 و 000

 اَل ُهنإَف :هفالِخب ُرْمأْلا نتف ِةَِص 00 ْتِلاَحْلا َدَقَتْغا نإ فلس

 ا نم ٍريِثَك َدْنِع ْتّنْحَي

 : ٌدجاَع هنأ َنّيتف ةيراشملا زاد ىلع اكرام قارات هاد تتلو

 :عزذلا ىف انها ذو نْيلْوَقْلا ٌنَسْحَأ َوُهَو ءمْلِعْلا ٍلْهَأ نم ٍريِثك َدْنِع ُتَنسَي * يحي ال ُهَنِإَ

 هنأ َنّيَبَت ّمُث ِهَيَداَعِإ ىَلَع فّلَحَف ءاَلاَم َقَرَس وأ َناَح ُهّنَأ َدّقَتْعا ول َكِلَّذَكَو

 1م .ِءاَمَلُعْلا يَلْوَق ٌمَصَأ يف ْتَنْسَي ال ُهنإَف : وِرْسَي ْمَلَو ْنْحَي 3 2

 ه0 ©

 (ببسلا كلذ لاز مث ءببسل ِنِّدَعُم ىلع فلح نم مكح)

 ا ؛بَبَسِل ِنّيَعُم ىَلَع فّلَح نم ّنِإ ؟ة040]
 مع و5

 1 ُوْحَنَو قْسِفْلا ُلوُرَي مث اناَف ُمُلُكُي ال وأ .ملظلا ُلورَي مث هف هاد مل

 هلع َّتْنِح ا أ اًمُهُرَهظَأ وِرْيَغَو دّمْحَأ ِبَهْذَم يِف ٍناَلْوَق ٍذِيَِيِح ليديح هيلح هثنِح ىَفَف

 ِهِرْيَغ وأ ِهِسْفَت ىلع ُكفِلَحْناَف ؛ ىَهَنلاَو رْمأْلاَك ِنيِمَيْلا يف َّعْنَمْلاَو ٌضَحْلا َّنَأل

 . ٍلْعِفْلا نَع يالا ٍةلِْنَمِب

 نْب دْعَسَو اَطْمَر ىغأ هللكي هللا َلوُسَر نأ ١19١( :ملسمو .(79) يراخبلا نيحيحصلا يف تبث دقو )١(

 ؛ّيَلِإ ْمُهْبَجْعَأ َوْهَو ءوطْخُي ْمَل ْنَم ْمُهْنِم لكي هللا ُلوُسَر َكَرَتَق :ٌدْعَس َلاَق «مهيف ٌسِلاَج ٍصاّقَو يبأ
 ءاّمِلْسُم ؤأ» :ةلقي هللا لوس َلاقَق ءاَئيُْم ُهاَرأل ين هلاَوَك ؟ٍناَف ْنَع كَل ام ءولا َلوُسَر ا : ٌتْلُقَ

 .هدهُجَو ىَلَع ِراَئلا يف بكي نأ ةَيَح ُهْنِم ِيَلِإ ُبَحَأ ُهْدْيَغَو َلْجَرلا يطأ ين
 دعس نم وهو فئظأ : : ينعي ؛«اًممؤم هارأل ينإ هللاو» : ديفطط دعس لوق : نيك يبطرقلا لاق

 هرمأ الو لك يبنلا هيلع اهركني مل كلذلو «ةيغال نيميلا هذه تناكف هّنظ ام ىلع ٌفلح

 لوق وهو «ةيغاللا يه اهنأو ءّنَظلا ىلع فلحلا زاوج ىلع ليلد هيف ناكف ءاهنع ةرافكب

 .(1//0551) ملسم باتك صيخلت نم لكشأ امل مهفملا .روهمجلاو كلام



 : ىَنْعَمْلا َكِلَد َلاَز مْ ؛ ىَتْعَمِل ٌصْخش مالك وأ ِدَلَب لود نع ىَهَن نَمَ

 . َمَلْسَأَك اَرِقاَك ِهِنْوَكِل ؛ ماسلا اَلُجَر أَدْبَي ْنَأ َمَتَتْما اَذِإ اَمَك ءُهْنَع ُيِهْنَمْلا َلاَز

 .َكِلَذ وُحَتَو «ماَْسِإ َراَد َراَصَق ٍبْرَح َراَد ِهِنْوَكِل اَدَلَب َلْخْدَي ال ْنأَو

 ّ . اًِلاَوَرب َلاَر ِةَّلِعِب َتَبَت اَذِإ َمُكْحْلا َّنَِ

 هَلِطاَمُت اَهْنْوَكِل اَهَتَيوُقُع ُهَدْصَق َناَك اَّذِإ :ٌُهَتَأَرْما ُعِقاَوُي ال َفّلَح اذِإ َلُجَّرلاَق

 ُبَبَس َلاَز َةَقِفاَوُم ةَعيِطُم ٌتَراَصَو َكِلَذ نِم ْتَباَت اَذِإَف ءَكِلَذ َبَلَط اَذِإ ِهْيَلَع ُرُشْنت

 عررلم 7م ل] .َلاَز ل اَمَرَجَه ول اَمُك «وب اَهَمَلَع يِذَّلا ِرْجَمْل
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 ٍطوُرشلاِب ٍقاَلّطلا ٍقِيِلْعَت ُباَب
 َدْعَب ىّتثتْسا ّمُث ٍقاَلَّطلاب فَلَح ٍلُجَر نَع : لكك مالْسإلا ُحْنَش َنيس ةةدهحل

 ؟ماَلَكْلا هيف ٌنكمي اَم ِرْدَقب ٍةَهْيََه

 :ُهَل َليِق ولو ءِوْذَه ُلاَحْلاَو ِهْيلَع َةَراَمَك اَلَو ُقاَلَطلا ِهيِف ُعَفَي ال :َباَجْأَ

 .ُهَل َليِق اَمِل اّلِإ ُءاَتْيْساِلا ُهَل ُرَظْحَي ْمَل وّلَو ءاَضْيَأ َكِلَد ُهْعَمْنَي :هللا َءاَش ْنِإ :لق
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 ءانالت ٌقِلاَط ٍِتْنَأ :َلاَقَق ِهِيَجْوَر ني ّقنَح ٍلُجَر نع :هللك َلِيْسَو /ةةهد]
 ؟ائثيْساِلا ىَوَنَو تا عاقل را ةي

 قي ال هنأ : هللا ءاَش نإ يِمّرَْي اعلا :َلاَق اذ هنأ ُهُداَِتْعا َناَك ْنِإ : َباَجَأَك
 . ٌقاَلَطلا عَقَي ْمَل : ٍقاّللَلا ٌعاَقيِإ ال ءٍماَلَكْلا اَذَهِ "ل «ُقالَلا هب

 ةَميِنَح يبأ َبَمْلَم َّنِإَف :ُهللا َءاَش ْنِإ :ٍةَعاَّسلا هِذَه يِف َلاَق دق َناَك ْنِإَف

 ُمَقَي دَمْحَأَو ِكِلاَم ُبَهْذَمَو ءُعَقَي ال ٍةَئيِشَمْلاِ ََلَعُمْلا قالكلا ّنأ ٌيِعِفاَّشلاَو
 م م

 ةُضْنَتَو
: 

 و

 . ٍساّبَع ٍنْبا نَع يور

 اَل اماََك ُهَدْنِع ْماَلَكْلا َراَص ُعَمَي ال ُهْنَأ ُهُداَقِتْعاَو هُدوُصْقَم ناك اّمَل اَذَه َّنِكَل

 الاب ملا خي مق قات ب



 َمّلَكَت ول اَم لْثِم ؛ُقاَلَطلا ِهِب ُعَقَي ُهنَأ ُدِقَتَْي ال مالكب ْمّلَكَتْمْلا َدَصَق اَذِإَو

 ْمَقَي ْمَل :ُهاَنْعَم ُمَهْنَي ال َوْهَو ظْنَلِب ُيِوَجَعْلا
7 

 ساق نول قس مك ود اا] هه نك رس 2 8 كك
 .ُهَعاَفيإ ْدِصْقَي ْمَل نِإَو "”ُقاَللَملا م ِمْلا َدْصَم ّنأِل َعَق :ٍلِزاَهْلا ُقاَلْطَو

 تنأ ؛لاَقث هان: عار ول ام بْنم َوُهَو هذه لو اذه ال ٌلَسْفَي 0 قو

 رِحَّصلا ىَلَع ٌقاَلط ِهب ْعَقَي ال ُهّنِإَك هتَأَرْما تناَبَك ةيَتْجَأ اَهْنظَي ٌقِلاَط

 [ 1 معز

 ه5 2

 (ةيجيرسلا ٌةَلَأْسَمْلا)

 ني ذأ اهي تلي مل ةثدخت :مالشإلا يف ةلطاَب ةيجيرسلا ُهَلَأْسَمْلا ةةةؤ١]

 ٍةَكاِمْلا َن 0 ِءاَهَمُمْلا نم ٌةَفِئاَط اَهَرَكَذ اَمَنِإَو ْمِهِيِعِباَت اَلَو َنيِعِباَّتلاَو ٍةَباَحَّصلا
 م 02

 هَلاَق اَم َّنِإَف ؛ُباَوَّصلا َرْهَو «َنِِلْسُمْلا ِءاَهَقُف ُروُهْمُج مِهْيَلَع َكِلَذ َرَكْنَأَو هَئِلاَثلا

 ماسلا ن نيد نم راَرطضالاي َمِلُع دق ُهنأ اهنِب : :ورجو ني فاسق ُرَهظَي كيوأ
 ٍنيِدِل ٌفِلاَخُم َنيِمِلْسُمْلا َنيِد َّنأَو ءحاَكْنلا َحاَبَأ اَمَك ٌقاَلَطلا َحاَبأ هلل نأ

 ُهَعَم ٌعِنَتْمَي ِهْنَتْمَي ا ةسلشتلا نيد يف َناَك ولف ,ّقالطلا َنوُحيِي ال َنيِذَّلا ىّراَصَنلا

 .ىَراَصّنلا ٍنيِد لْثم َنيِمِلْسُمْلا ُنيِد َراَصَل ُقاَلطلا

 ِتْنأَك يِقاَلَط كِيَلَع َعَمَو اَذإ :ِهِتَأَرْماِل َلاَق اَذِإ : اوُلاَق مُهْنَأ ِءاَلُؤَه ٌةَهْبْشَو

 وَلَو ُقّلَعُمْلا َعَقَي ْنأ َمِرَل :ا ضَنم َرجَتُم اًقاَلط َكِلَد َدْعَب اَهَمَّلَط ّمُث 0

 : اطيق ااَذَعَو قي الك وجو مع مي وو اك ٠ ُلُجَتمْلا ُعَق : ُكَلَعُمْلا

 ءاَحيِحَص ُليِلْعَتلا َناَك وّل ٌحِصَي اَمّنِإ ُنّلَعُمْلا َعَمَوَل ُرَجَئْمْلا َعَقَو ول :مُهَلْوَ
 . ٌلِطاَب ُنيِلْعَتلاَو ءِقيِلْعَتلا ٌعوُقُو 5 كِطاَب ُنيِلْعَتلا َناَك اذ 7

 َكِلَذ َدْعَب َنَّلطَو ٍديِلْقَت وأ داَهِتْجاِب ِنيِميْلا اَذَه َةَحِص ُكِلاَحْلا َدَقَتْعا اَذِإ ْنِكَ

 .حضوأ يهو ..قالطلاب ملكتلا ّدَصَق هنأل )477/١(: ةيرصملا ىواتفلا رصتخم يف )١(



 مسد قالطنا بانك
 ا

 اَمب َمّلَكَّتلا دِصْقَي ْمَل ُهّنَأِل ؛قاَلَطلا وب َْقَي ْمَل :ُقاَلَطلا هب ُمَقَي ال ُهَّنَأ اًدِقَتْعُم

 اًناكت ُهَلْبَق ٌقِلاَط ِتنَأَك كُتْفّلَط ْنِإ :ِهِتَأَرْماِل ُلُجَّرلا َلاَق ول ُهَنَأ : : لِصاَحْلاَو

 00 .ُقّلَعُمْلا ُهَعَم ُعَقَي اَكَو حِجاّرلا ىَلَع ُرَجَتمْلا َعَقَو اَهَقَلَطَ

 تك نر دز

 (ُمَرَحُمْلا قالطلا)

 :هيف اًهَباَصَأ دك ٍرْهظ يِفَو ٍضْيَحْلا يِف ٍتاَلَملاَك :مّرَحُمْلا ٌقاَلّطلا م3491
 «هّللا ةودخل لمي وَهَو ٍروُهْمْجْلا َدْنِع ِثاللَثلا ٍقاَلَطلاَكَو َعاَمْجإْلاَو صّنلاب ماَرَح

 ه«ُذسْنَت ملط دقق هلا هوثخ ٌدَمَتِب نموه :ىَلاَعَت هللا َركَذ امك ِهِسْفَنِل ٌمِلاَط ُهلِعاَفَو

 ١[. :قالطلا]

 ْمِلَظَي وأ اًءوُس ْلَمْعَي نَم رظ :ِهِلْوَقِل ؛ِهّْيَلَع هللا َباَت بات اَذ اَذإ ِهِسْفَتِل ٌمِلاَطلاَو

 اًذِإ وهف 4٠٠١ :ءاسنلا] 4© اًميِحِي اًروُفَع هلأ دِحي هللا رفْغتْسي مث ُهَسْفن

 نورا لا يو رتل ام نيرتملا نو درك ليك سيق ل ع هرقل
 ا : قالطلا] 4ُثستَي ال ُثْبَح ني ُهَئْدررَو () اي أ .لمجي هللا نس

 َنيِمِلاَع اوُناَك :"”مّرَحُمْلا ٍقاَكََطلاب ُهَقَقاَو نَمَو ُرَمُْح مُهَمَرْلَأ َنيِذْلآَو
 َنوُمِلاَظ مُهَف «٠ 5 ا ل
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 ةَيوُه | َنوُقِحَتْسُم َدوُدُحْلا مهيٌدَعَتل

 ُلَعَجَي ْمَلَف هللا تَتَي ْمَل كَّمَع َّنِإ نطل سم 111 كلل
- 

 . اًجَرُخُمَو اًجَرَك ُهَل َلَعَجل هللا ىّقتا وَلَو ءاجَرْخَم اَلَو اَجَرَق ُهَ

 ٍدْهَع ىَلَع ُثاَلَثلا ٌقاَلطلا ِنُكي لَ :اهق ٍساّبَع ٍنْباِل ليق هنأ (1577) ملسم حيحص يف تبث )١(
 ُنماَّنلا عانت َرَمُع ٍدْهَع يف َناَك امَلُك َكِلَذ َناَك دق» :َلاَقَك ؟؛ةَدِحاَو ٍرْكَب يِبأَو للي هللا ٍلوُسَر

 يلع ُهَراَجَأَك «تاّلّطلا يف

 . هيلإ اوعرسأو هئم اورثكأ : هانعمو «دحاأو ىنعمب امهو عباتت : يأ ؛ َمَياَتَ :هلوق



 هنو مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 8ك ا مكب

 هت ب بحت 4س ندين 6

 ٍميِرّْنلاب ْمَلْعَي ال نَم امك ءُهَلَعَقَو ْمَرَحُم َكِلَد نأ م نأ

 نم تان مزقت فيك نأ © َفَرَع اَذإ ُهنِإَف ءاّيّدَعَتُم ْنوُكَي اَلَو َةَبوُقْعْلا ٌقِحَتْسَي

0 
 لإ هدوع

 02 م عَ

 هناف
 2 هنإ

 َنوُبوُتَي اوُناَك :ِهِتاَّيَح يف ّةَدِحاَو مُهَتَناَلَث ُلَعْجَي هلي ْنََنلا َناَك َنيِذَّلََو
 َنوُريِصَيَف َنوُبوُتَي اوُناَكَف َرَمُْع ُنْبا َقّلَط امك ٍضْيَحْلا يِف َقْلَط نَم َكَِذَكَو

 نوط مث َكِيَنوَك بْنَ ْمَل نمو :َلاَق اَمُك هِسْفَتل ُملاَظلا َوُهَق بكي ْمَل نَمَو «َنيِق

 الك مِلاَطب َسْيَلَف َباَت نَمَف ءْبّنَي ْمَل نَميِف َمْلظلا ٌَرَصَحَت 1١[: :تارجحلا] 40

 ُلَحَم َوُهَف ْبَْي ْمَل نَمَو وِمَدَعَك ِهِلْوَق ُدوُجُو لَب ؛هللا ٍدوُدَحِل اّيّدَعَتُم لَعْجُي
2000 

 . ٍداَهَيِجا

 ا نأ م قيال اونا «ليلخت َكاَْه نكي ْملَ مازولا: قاع رمش

 ةعقوم كتب وعلا مّرَحُمْلا ٍقالّطلا يف َنوُعَقَي ال 1ع َنْمُرْحَي

 ليبخشلا َءاَسّنلا َنوُدُرَي 3 رخَلا َقاَلَطلا َنوُعِقوُي اوُراَص 5 ءىللا دود

 لب ؛اًثالث لب ؛ ؛ ِنْيََرَم هللا َدوُدَُح َنْوّذَعَتيَو ِنْيَتَرم ّمّرَحُمْلا َنرْلعَفُي اوراَض : مّرَحُمْلا

 قر

 دار لب ؛هللا ودع يّذَعَت نع ٌففاَمكْلا ٍلاَحْلا هذه يِف ماَريْلاِلاِب لص لصحي بملف

 ٌرْيَخ - َنيِيِئاَث َرْيَغ َنيِمِلاَظ ل ل ل

 .هب مِهِماَّرْلِإ نم

 لولا كرت نأ َبيَر الف :نوبوتيو هللا نوقتي اوناك اذإ امأ لإ ٌيأ6 < لك <هس 3 < كم | ثلس يي تك يب عربا سرب

 ريح - رْكَب يِبأَو هلي َيِنلا ٍدْهَع

 ىلع داز ام عقي الو «بات اذإ هيف اهعماج رهط يف الو ضئاح يهو هتأرمال هقالط عقي الف )١(

 يف فالخلا رصح يغبني :ينعي ؛داهتجا لحم وه :خيشلا لاقف بتي مل اذإ امأ «ثالثلا

 ىلاعت هللا همحر خيشلاو ءاّيعدب اًقالط قلطملا بتي مل اذإ تالاحلا هذه يف قالطلا عوقو

 .نيهاربلاو ججحلا نم كلذ دعب هركذيس اَمِل ؛اًقلطم هعوقو مدعب لوقلا رصن



 0 ' ١. يا 0097717 222227222227 222 2 ٍقاَلاَطَلا ٌباَتك

 و َمّرَحُمْلا َنوُعِقوُي اَلَو ٍذِئَيِح َنوُهَتْنيَق ماَرْلِإ اَلِإ َنوُهَتْنَي ال اوناك نإَو
 0 00 ةناثلا عدلا ةّحاَدَهُ : ليت ىَلِإ 0
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 يح ريح ِماَرْإْل ُكْرَت اَنُهَف انُهَك : مّرَحُمْلا ٍليِلَخَتلا ىَلِإ اوُجاَتْحَي ْنأ : ُةكِاَثلاَو

 :ليلختك ل الب هب َنوُمَرْلُيَو مردف َنوُعِقوُي لب ؛َنوُهَتْنَي ال مُهَنَأ :ةَعِاَّولاَو
 طْفِحَو هللا ىَوْقَت مُهَل ْبِحوُت مل ُلاَلْغَأَو ٌراَصآ اّلِإ ٌةَدِئاَق هب ب ْمِهِماَرْلِإ يف نسب انه

 1 ا ه2

 .ظَقف مُهَراَيِد ْتَبِرَخَو مُهُؤاَسِن هيلع تمرح لب ؛ةدودح

 كْرَت لب ؛ٍراّيَّدلا َبيِرْخَتَو وانا ةَمْرُح ُبِحوُي ام ْيَكُب مَ ٌعراَتلاَ

 ّنِكل َنيَريِدْقَّتلا ىَلَع َنوُبْيْذُم مُهَم اوُبَتْدَأ اوثاك نِإَو ءاَداَسَق ُّنَقَأ َكِيَذب مُهَماَرْلِ
 - وت

 و ُهللاَو اًداَسَق ْرَثْكَأ ٍراَيَّدلا َبيِرْحَت

 ُلَكَأ اَذَهَو «ُهْنِم بْنَ ْمَلَو ِهِلْوَقب اًبْنَد َبَنْدأ ُهَّن نأ الإ هيف سيلك مالا كرت مَ

 [414 - :؟ ١/1 . ٍقيِرَط لك ُهَعَْمَو ُهَعُف ُهَعْفَد ٌعِراَّشل ا َدَصَق يذلا ٍداَسَمْلا نِم اًداَسَك

© 2< © 

 (قالطلا غيص)

 ؛ُهْمَرَْي ال ُهّنأ ٍقئِعْلاِب ٍفِلَحْلا يف َنيِعباَتلا رباكأو ٍةَباَحَّصلا نع َتَبَت 539؟]

 .ىلؤألا قير تاَطلاب ُفِلَسْلاَك ؛ِنيِمَي ُةَراَفَك ُهتِرْجُت لَ
 2, قاب

 ٍقاَقَتاب م َمَقَو يِعَرْشلا ِهْجَوْلا ىَلَع ّعَف َمَّقَو اذإ هنإف «قالطلا عاَقيإ ٍفاّلخب اَذَهَو

 اَمّنِإَو ءاَقَلظُم عاّمبإلا يف َةَراَفَك ال لَب كلا قاما ٌةَراَفَك هيِف ْنُكَت ْمَلَو ِقَمَأْلا

 .ٍفِلَحْلا يف َةّصاح ةَراَقَكْلا
4 

 ا ىَلِإ هيِف اوُمَزاَتَت ام ُدَر َبَجَو ٍةَلَأْسَم يِف َنوُمِلْسُمْلا َعَراَتَت اًذِإَف

 رق نَم ٍلْوَقَك ؛ُهُعاَبَتا َبَجَو ُةَنُّسلاَو ُباَتِكْلا ِْيَلَع َّلَد ِنْيَلَْقْلا ّْيَأَك ءِلوُسَرلاَو

 .درفم ال عمج رئامض :دعبو لبق رئامضلا نأل ؛(مِهْيَلَع) :باوصلا لعل )١(



 0 مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت م ع
 عج حجب صبح بحس سستسلا ا

 م 20ج ال م هس ةورمد ىف ع ل ماهس
 ذه نإف ؛ كِلْذِب ِنيِمَيْلا نيبو ٍقاَلَطلاَو ٍقتِعلاَو ٍرذنلا َنيِب

 .ُناَيِقْلاَو ِةَباَحَّصلا ُلاَوْقَأَو ُةَّنْسلاَو ُباَتِكْلا
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 . م 0و

 .ِساّنلا ٍقاَمَثاِب اَنِمَي ْتَسْيَل ِِذَهَك ٌقِلاَط ٍتْنَأ :ِهِلْوَقَك ؛ عاّميإ ُةَعبِص أ

 ِنبمَي ُةَعِيِص ِهِذَهَف ءاَذك نّلعْفَأَل يِمَرلَي ٌقاَلطلا :ِهِلْوَقَك ؛مَسَ ٌةَعيِصَو - ب

 / . ٍساّنلا ٍقاَعّئاب

 َعَقيإْلا ب َدَصَق نإ اَذَهَك ءٌقِلاَط ِتْنَأَك تْيَنَر ْنإ :ِهِلْوَقَك ٍقيِلْعَت ُةَعيِصَو - ج
 ا

 اَذَهَق ِةَيِناَر مه عم ميقي اَلَو ٍقالَطلا َعاَقيِإ ْتَنَو اذ ٌديِرُي 0 ْنَأ ٍةَمَّصلا ٍدوجَو

 اَذَهَق ْتَنَر اَذِإ اَهَقاَلط ُديِرُي اَلَو اَمَرْجَرَو اَهَعْنَم َدَصَق نِإَو ءنبمتي سلو ع

 [3- 1 .نماثلا ٍقاَمَتاِ ُنيِمَي

 ه0 +

 (قالطلاب فلحلا)

 ةرفكم نيمي هنأب لوقلاو :مالسإلا خيش لاق :هْأكك ميقلا نبا لاق 6595 ]
 مهنإف ؛ىلوألا قيرطب لب قتعلاب فلحلا يف ةباحصلا نع لوقنملا ىضتقم وه

 فلاحلاف رفكت نيمي هنأب رح يل كولمم لكف اذك لعفأ مل نإ :لاق نم اوتفأ اذإ

 .ىلوأ قالطلاب

 ةعامج نع مالسإلا خيش هاكحو .هموزل ىلع عمجت مل ةمألا نأ نيب دقو

 ديلقتلا ضيضح نع تعفتراف مهسوفن تفرشو مهممه تمس نيذلا ءاملعلا نم

 قلاط يتأرما :لاق نأب ءاهدحأب فلح نم نيبو «قّلط نأ قتعأ وأ رذن نم نيب قرفلا : يأ 000(

 .يدنع لكأت مل نإ

 .قالطلا غيص : يأ )0



 ا ٍقاَلَطَلا ُباَتك

 هيلع هب نودري ام هموصخ عم نكي ملو «لالدتسالاو رظنلا جوأ ىلإ ضحملا

 [18/6 كردتسملا] .ناطلسلا ىلإ ةياكشلا نم ىوقأ
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 (فلحلاب هقيلعت)
 .هللاب فلحلا ىلإ فرصنت امنإ ةقلطملا نيميلا :ةعامج لاق 1

 قلع ام اذكو :لاق «هملعأ عازن الب ثنح نيميلا دصق نإ :انخيش لاق

 [؟؟ /ه كردتسملا] .نيميلا دصقل

 ه2 2

 (مالكلاب هقيلعت)
 مالكلاب الإ ربي ال نأ يغبني :اًنالف نملكيل هريغ ىلع فلح نإ /ةةةه]

 بناج يف نيميلا نإف «هوحنو ٌبسلا نود ؛هوحنو فورعملاب مالكلاك ؛بيطلا
 فلح نميف انلق امك .ءصخأ تابثإلا بناج يفو «يوغللا ظفللا نم معأ يفنلا

 .ىمسملا لامكب الإ ربي ال هنإف هرئاظنو نجوزتيل
 ؛ةرضاحلا هتلاسر وأ هتباتك لهف :ديز مالك ىلع قالطلا قلع ولو

 ؟لاح لكب ثنحي وأ .ناهجولا اهيف ءيجيف ةراشإلاك

 [7؟ /ه كردتسملا] . سابعلا وبأ هيف ددرت

 اًقلطم ارمأ ءيشب اهرمأ مث قلاط تنأف يرمأ تيصع نإ :لاق اذإ

 نأل ؛ثنحي الأ يغبني ةزجاع وأ ةلهاج وأ ةيسان هتكرت نإو ,ثنح :تفلاخف

 [؟7 /ه كردتسملا] .اًئايصع سيل كرتلا

2 © 

 (نذإلاب هقيلعت)
 ؛ةرم لك ىلع وهف ءقلاط تنأف ينذإ ريغب تجرخ نإ :لاق ول 75559]

 :ىلاعت هلوق وحن معت طرشلا قايس يف يهو ةركن لعنلاو لد ةجرج نأل

 .[4 :ةلزلزلا] 4( كري ايس َوَرَد لاكقْنم ْلَمَمَي نمو



 0 ت77 يب7>”>”+7+” 9+ ل 0 لس _(وا١؟8م هني مالسالا خيش لئاسرو قوات بيرقت سس

 ةرم تجرخف ةرم اهل نذأ مث نذإ ريغب اهجورخ ىلع قالطلا قّلع نإو

 ءةركن لعفلاو «ءلعف تجرخ نأل ؛دمحأ بهذم وهو .«تقلط :نذإ ريغب ىرخأ

 .مومعلا يضتقت طرشلا قايس يف يهو
 ؛هيف اهل نوذأملا جورخلا تجرخ مث ءجرخأ ال :تلاقف اهل نذأ نإو

 اهعانتما نأل ؛ثنحي الأ هيف هجوتيو ؟ةلأسملا هذه نع تلئس :سابعلا وبأ لاق

 ءجرخأ ال :تلاق اذإ وه نكل ؛اًنذإ نوكي نأ نع نذإلا جرخُي ال جورخلا نم

 ءملع الب تجرح دقف جورخلاب هرعشت ملو جرخت ال اهنأ ىلإ نأمطا املف
 [؟6  ؟/ه كردتسملا] .ةحابإو ملع نذإلاو

 هنيع تقو يف هقح هنيضقيل فلح اذإ :سابعلا يبأ مالك رهاظ #:ةةه]

 دمحأ بهذم يف لوقو «دمحمو ةفينح يبأ لوق وهو «ثنحي ال هلبق هأربأف
 [؟60/8 كردتسملا] .هريغو

 هه مه

 (ةئيشملاب هقيلعت)
 :نالوق عفانلا ءانثتسالا يف ءاملعلل /5349]

 . يعفاشلا لوق وهو ءهنم ىنثتسملا نم هغارف لبق هيوني ىتح هعفني ال : امهدحأ

 ضعب هل لاق ول ىتح «.غارفلا دعب الإ هْدِرَي مل نإو هعفني :يناثلاو
 دمحأ بهذم وه اذهو «هعفن «هللا ءاش نإ :لاقف «هللا ءاش نإ لق :نيرضاحلا

 وهو «هريغو دمحم يبأ رايتخاو «هباحصأ ومدقتم هيلعو .همالك هيلع لدي يذلا
 .باوصلا وهو «ءكلام بهذم

 : اًكربت هب ىتأ وأ ةداع هناسل ىلع قبس ولف «ءانثتسالا دصق 2'ربتعي الو

 نيميلا مكح عفر

 باتك ققحم كلذ ىلع هبن امك اهفذح حجرألاو «(ةنراقم :ربتعي الو :دعب) :لصألا يف )١(

 .(284) تارايتخالا



 قممسس قالاطلا ٌباَتِك
 كا :

 .هرمأو هتبحم ال «هللا ةئيشم ةدارإلاب دصقو ءهللا دارأ اذإ :هلوق كلذكو

 هنأ ملع ول امك وهف :ءانثتسالا هتداع نم ناكو ءانثتسالا يف كش نمو

 لصألاو .ءضيحلا لقأ سلجت الو زييمتلاو ةداعلاب لمعت ةضاحتسملاك ؛ىنثتسا

 . اهتمذ يف ةدابعلا بوجو

 هيلع ثنح الف هللا ءاش نإ :لاقف نثتسا :هل ليقف قالطلاب فلح نمو

 ناك ءاوس «هعفري ال كلذ نإف ءهللا ءاش نإ :لاقو «قالطلا عقوأ يذلا فالخب

 هيلع لد يذلا حيحصلا وه اذه ءهدعب وأ نيميلا نم هغارف لبق ءانثتسالا ىون

 .كَي هللا لوسر َةَّئّسو فلسلا نم ريثكو دمحأ مامإلا مالك

 ىلع لدت هريغو ءاضيب نب ليهس ءانثتساو «(رخذإلا الإ) : سابعلل هلوقو

 [758 - ؟//0 كردتسملا] .نيميلل نراقملا ءانثتسالاب لحنت نيميلا نأ

 الو فلحي نأ بحأف ءيش ىلع فلحُتسا اذإ :لك ميقلا نبا لاق م57. ]|

 اهعمسي نأ طرتشي لهو «هللا ءاش نإ :لوقب هناسل كرحي نأ ةليحلاف :ثنحي

 .هسفن عمسي نأ دب ال :ليقف ؟هسفن

 اًملكتم ناك كلذب هناسل كرح ىتم لب ؛هيلع ليلد ال اذه :انخيش لاقو

 [؟8/ه كردتسملا] .ةبجاولا لاوقألا مكح اذكهو .هسفن عمسي مل نإو

 لجرلا لازتعاب رمأي هتدجوف دمحأ مامإلا مالك صوصن تلمأت 57:1 ]

 مأ اهيف ٌرابأ يردي ال وهو قالطلاب اهيلع لجرلا فلح نيمي لك يف هتجوز
 هنأ ملع نإو ءاّدبأ اهلزتعا] راب هنأ ملعي مل نإف «راب هنأ نقيتسي ىتح ثناح

 اذه عورف ىلع صن .كشلا تقو اهلازتعا :تقو يف كشو تقو يف "اراب

 :عضاوم يف لصألا

 اهلزتعي هنأ ىلع صن هنإف «قلاط تنأف الماح تنك نإ :هتأرمال لاق اذإ

 [٠/ه كردتسملا] . لماحب تسيل اهنأ نيبتي ىتح

 )١( تارايتخالا نم نيتفوقعملا نيب ام )7197(.



 امطمه دك هلشإلا ةيش كسروا ديلف سورأل سا

 هنأو «نيميلا ىمسم يف هدصقو ملكتملا فرعب لمعلا انخيش راتخا ةعز

 [8* _ ”؟/ه كردتسملا] .هصوصنو دمحأ لوصأ بجوم

 ه5 2

 (فلحلا يف ليوأتلا باب)
 الو ءهتجوز قلطت ال :2©"”هسفن بذك ملعي اًيذاك قالطلاب فلح نإ /59.؟]

 [7”8 /ه كردتسملا] .نيمي ةرافك همزلي

 يهف :لاقو ءبضغف رادلا نم تجرخ وأ :«كتأرما تنز :ليق ول 57:5 ]

 [”* /ه كردتسملا] .قلطت مل «قلاط

 هنلعفيل هريغ ىلع فلح نميف :هثَك نيدلا يقت خيشلا راتخا /ةا“.ه ]

 ؛بجي الو «رمألاك هنأل ؛همازلإ ال هماركإ دصق نإ ثنحي مل :هفلاخف

 هنربخيل مسقأ ركب ابأ نألو ,.فقي ملو فصلا يف هفوقوب ركب يبأل ِةْلك هرمأل
 دصقي مل هنأ ملع هنأل ؛مسقت ال :لاقف ايؤرلا رسف امل أطخلاو باوصلاب

 ["4/ه كردتسملا] .متكلل ةيضتقملا ةحلصملا عم هيلع ماسقإلا

 ["؛/ه كردتسملا 2 .يسانلاكف هنيميب هيلع فولحملا ملعي مل نإ /57:]
 تناك اذإ هيلع ثنح الف :هنع زجعف اذك هنيطعيل قالطلاب فلح اذإ (ةال.]

 [*ع/ه كردتسملا] .ةردقلا عم هيطعي نأ هتبن

 الف «تفكف «يفكت ام قالطلا يلع :لاقف نيط ةنجعم ىأر نم !ة#.ذ]

 .ثنحي ال هنأ رهظألا نكل ءاقالخ اهيف نإف نيميلا اذه لثم ىلإ دوعي

 [" 5/5 كردتسملا]

 تملع وأ ,؛فلح هنأ ملعت ملو اًئيش لعفت ال هتجوز ىلع فلح نإ ةا.ة]

 .هدنع ةقداص تناك نإ اهقدصي نأ هلو «هيلع ثنح الف :هتلعفف تيسنف

 ["ه /ه كردتسملا]

 .رفاس دق وهو «ترفاس نكأ مل اذإ قلاط يتأرما وأ ءينمزلي قالطلا :لوقي نأك )١(



 مم ٍقاََطَلا ُباَتك
 نور تتش 7 2 222222 777-

 «تلعفف اذك لعفت ال ثالثلا قالطلاب هتجوز ىلع فلح نم #590 ]

 لثم يف حيحصلاف :هيلع فولحملا ريغ هنأ تدقتعا هتلعف نيح اهنأ تمعزو

 وأ هنيميل اًيسان هيلع فولحملا لعف اذإ هنأ ىلع ءانب ؛هقالط عقي ال هنأ كلذ

 ["0 /ه كردتسملا] .دمحأو يعفاشلا يلوق دحأ يف قالط هب عقي مل الهاج

 هيف اذهف :ةفلاخملاب ةملاع ءاهيلع فولحملا ةجوزلا تلعف اذإ /75991]

 وأ «قالطلا هب عقي له قالطلاب فلحلا لصأف «فورعملا عازنلا ريغ رخآ عازن

 .فلخلاو فلسلا نيب كلذ يف عازنلا َّنِإف ؟عقي ال

 لهف لوخدلا دعب اهلعفب ةقرف تلصح وأ ءاهلعفب قالطلا هب عقو اذإ مث

 وه له جوزلا كلم نم عضبلا جارخإ نأ ىلع ينبم وهف ؟رهملاب اهيلع عجري

 نالوق هيف ؟قادصلا نونمضي له ءاوعجر مث قالطلاب دوهش دهش ولف ؟موقتم
 .موقتم هنأ حيحصلاو ءدمحأ نع ناتياور امه ناروهشم

 ءدمحأ نع صوصنم وهو ىمسملاب نومضم وه :لوقي كلام مث
 .دمحأل هجو وهو لثملا رهمب نومضم وه :لوقي يعفاشلاو

 لبق ةأرمللف :هدعبو اهب لوخدلا لبق ةأرما حاكن لجر دسفأ ول :كلذكو

 يف دسفملا ىلع هب جوزلا عجريو ءهدعب هعيمج اهلو «قادصلا فصن لوخدلا

 وهو ءدمحأ نع صوصنملا وهو «موقتم عضبلا جورخ لوقي نم دنع نيتروصلا

 اذهو ءعجري ال :لوقي موقتي ال :لوقي نمو «نيلوقلا ىلع هب عجري ام رادقم
 .دمحأ بهذم يف رخآلا لوقلا

 يل «هيلع علخلا زاوج :موقتم هنأ ىلع ليلدلاو

 هنأ فزنا تويم ثتكؤمْلا ْمُكََج اد اوما نيل اهيأَك© :لاق ثيح ةنحتمملا

 زكلا مي اكس 1> أذل 7: منج :ىلاعت هلوق ىلإ ريكي أ
 <09 ةكس خلع ةئلو كتي كعب لل كح كلت أل آم اوتو ٌمَْك 1م انو
 لِكَك يبنلا نيب ناك يذلا حلصلا ةيضق يف نيملسملا قافتاب تلزن 6٠١ :ةنحتمملا]



 هناك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت #8 بب |
 ل ماسلا نعش سوو يل سدح ل 7

 مهءاج نم نوملسملا دري نأ مهيلع طرش امل ةيبيدحلا حلص ةكم لهأ نيبو

 موثلك مأك ةوسن رجاهف ءاّدترم مهيلإ بهذ نم ةكم لهأ دري ال نأو ءاّملسم

 0 دزينمأو ءءاستلا يف درلا ىلاعت هللا خسنف ءطيعم يبأ نب ةبقع تنب

 وي نأ رمأف «ًاُتمنَأ آَ آم مُهوناءو## :ىلاعت هلوق كلذف «ةأرملا در نع اًضوع

 وه 0 يذلاو ءدرت ال يتلا ةنحتمملا ةأرملا ىلع اوقفنأ ام رافكلا جاوزألا

 ىلع اوقفنأ ام رافكلا اولأسي نأ نينمؤملل عرشف « مَعَ م آم اوُنَكَسَو#» ىمسملا

 ءاسنلا ىلع اوقفنأ ام رافكلا لأسي نأو ؛مهيلإ نددترا يتاللا ةوسنلا

 هنأو ءموقتم عضبلا جورخ نأ ىلع لد كلذب لي هللا مكح املف «تارجاهملا

 اهيلع عجر اهحاكن تدسفأ اذإ ةأرملا نأ ىلع ةيآلا تلدو «ىمسملا رهملاب

 .رهملاب اهجوز

 ةملاظ ةيصاع تناك :هيلع فولحملا تلعفو هتفلاخف اهيلع فلح اذإف

 ءاملعلا .يلوق حصأ ىلع ىمسملاب امإ :هنامض اهيلع بجيف «هيلع عضبلل ةفلتم

 .لثملا رهمب امإو

 ينإ :تلاقو هتضغبأ نيح سامش نب سيق ةأرما نم ناك ام :كلذ حضوي

 ةقرفلا نأل ؛هتقيدح هيلع درت نأ خلك هللا لوسر اهرمأف ناميإلا دعب رفكلا هركأ

 .اهتهج نم تءاج

 .اهتهج نم ةقرفلا ببس ناك اذإ اهقادص ذخأي نأ زوجي هنأ نيبتف

 بجوي ام لعف اذإ «قادصلا هيلإ عجرَي نأ زوجي هنأ ررقي هلك اذهو

 [*و4  ”ا//ه كردتسملا] .ةدرلا وأ «ةرجهلاب هيلع هتدسفأ اذإ ام :لثم نامضلا

 ىلإ علطي ال ةأرملا ماحرأ نم اًدحأ نأ :ثالثلا قالطلاب فلح اذإ 5

 دوعصلا نم اوعنتما مهيلع فلح اذإ هنأ دقتعي ناك نإف :هتبيغ يف علطف «هتيب

 0 ل ار ل ا

 «قلاط تنأ :لاقف ةيبنجأ اهنظي ةأرما ىأر نمك «ثنحي ال هنأ رهظألا ءءاملعلا



 مص قالاَطُنا بات
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 رهاظلا نييعت اهيف ضراعتي يتلا لئاسملا نم كلذ وحنو هتأرما اهنأ نيبت مث

 [9"7/ه كردتسملا] .دصقلا رابتعا حيحصلا نإف ؛دصقلاو

 مامحلا ىلإ الإ جرخت ال اهنأ قالطلاب هتجوز ىلع فلح اذإ 5

 .«كلهأ نم ىعنم تدرأ كنأ نظأ مل :تلاقو جوزلا نها ةيفىلا تجرخف

 نإو ءاهلوق لبقي مل اهبذك فرع نإو «قالط هب عقي مل كلذ يف اهقدص فرعف
 الف نيقيب تباث حاكنلا نإف ؛قالطلا عوقوب مكحي مل اهبذكو اهقدص يف كش

 4٠[ 97” /ه كردتسملا] .كشلاب لوزي

 ريغب تلخدف «هنذإب الإ هتيب لخدت ال هتجوز تخأ ىلع فلح اذإ /5994]

 «ثنحلاب تلحنا نيميلا نأ تدقتعاف تملع مث «نيميلاب تملع نكت ملو «هنذإ

 نأل ؛فلاحلا ىلع ثنح الف :لوخدلا ىلع ترمتساف «نيمي اهيلع قبي مل هنأو

 مل هنأو تلحنا اهنأ تدقتعا كلذ دعبو «نيميلاب ةملاع نكت مل لوألا لوخدلا

 ٠١:[ /ه كردتسملا] .نيمي هيلع قبي

 عقي ال هنأ دمحأ بهذمف :اهؤافتنا نّيبت مث ةلعب قالطلا للع اذإ /ةاذ ]

 نأ نيب هدنع قرف الو هتان لياعتلا رعد طرح ل نجح لعق «قالطلا اهب

 عقي مل اهؤافتنا نيبت اذإف «ةروكذم ريغ وأ ظفللا يف ةروكذم ٍةلعل اهقلطي

 ةمئألا دعاوق يضتقت الو «هريغ بهذملاب قيلي ال يذلا وه اذهو «قالطلا

 [ 200- .هريغ

 مل : اًمايأ مهدنع سلجو مهرازف هيبأ تيب نكسي ال :فلح اذإ مميت

 [؛١ /ه كردتسملا] .ةمئألا قافتاب اًنكس تسيل ةزايزلا نأل ؛ثنحي

ل ناسنإ دنع لمعي ال نأ هتجوز تخأ نبا ىلع فلح نم م ة19]
 هنوك

 مل :لجرلا كلذل هسفن رجأو هسفنب لقتساو هرمأ نع جرخو غلب مث ءهملظي
 5٠[ /ه كردتسملا] .فلاحلا كلذ ثنحي



 ُهْنَّدَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت اوس اذ
 0010 ا م يي يي شا

 لعف ىلع هركأ وأ ببسلا لازف ببسل اًئيش لعفي ال فلح اذإ /5914]
 .ثنحي مل :هيلع فولحملا

 اًحيحص اًعلخ هتجوز علاخف «فولحملا لعف دارأو اًّيقاب ببسلا ناك نإو

 هيفف نيميلا لجأل علخلا ناك نإو «ثنحي مل :علخلاب تناب نأ دعب هلعف مث

 .روهشم عازن

 هب دوصقملا سيل هنأل ؛للحملاك ؛حصي ال يلا علخ نأ حيحصلاو

 . ةقرفلا

 ءروهشم عازن هيف ؟ءيش هب عقي ال مأ ةيعجر ةقلط نيميلا علخب عقي لهو
 .لاحب ءيش هب عقي ال هنأ حيحصلاو

 هيلع ثنح ال هنأو لاز دق حاكنلا نأ اًدقتعم هلعفو هب تفم هاتفأ اذإ نكل

 هنيمي نإ نولوقي ءاملعلا رثكأو ءهيلع ثنح الف :هنيمي ةفلاخم دصقي مل هنأل

 .هيلوق دحأ يف يعفاشلاو روهشملا يف دمحأو ةفينح وبأو كلام :مهنم «ةيقاب

 .ةنونيب هتجوز نيبو هنيب لصح اذإ لحنت نيميلا نأ :رخآلا لوقلا يفو

 ال نأب هيتفي نم "”لئاسملا هذه لثم يف يتفتسي نأ يتفتسملل زوجيو

 الإ هنع ىهنيو هب رمأي ام لك يف "”اًدحأ عيطي نأ دحأ ىلع بجي الو

 لَو هللا لوسر

 لوقلا كلذ ناك ولو هاوتفب لمعي نأ زاج :هؤاتفتسا زوجي نم هاتفأ اذإو

 هنيعب مامإ لوق مزتلي نأ مزالب سيلو «هيلإ وه بستني يذلا بهذملا قفاوي ال
 4١/0 4١[ كردتسملا] .هناميأ عيمج يف

 ربيل هتأرما علاخف «رفسلا دارأف «قلاط تنأف ينالفلا دلبلا ىلإ ترفاس نإ :لوقي نأ :لاثم )١(

 .صخّرلا عبتت نم كلذ ربتعُي الو «قالطلا لئاسم هلثمو ناميألا لئاسم (؟)

 .هوحنو يتفملاك فرض



 كك 00 ِقاَلَّطْلا ٌباَتِك

 ىضفأ اذإف هّنُسلا ةفلاخم الإ هبحاصب ضفي مل ام نسحأ طايتحالا /599]

 1:١/4[ كردتسملا] .طايتحالا اذه كرت طايتحالاف كلذ ىلإ

6 600 

 (ةعجرلا باب)
 كسمأو اًحالصإ دارأ نم الإ ةعجرلا نم نّكَمُي ال :انخيش لاق #59. ]

 .تاياورلا هميرحت يفف : ”َّذإ قلط ولف ."'”فورعمب

 ول امك عقي مل هعقوأ ول هنأو ."”هكلمي ال هنأ ىلع لدي نآرقلا :لاقو

 .ضقانت دقف هيلع همّرح ام ناسنإلا كّلم عراشلا نإ :لاق نمو «نئابلا قّلط

 [5؟ /ه كردتسملا]

 علخلاو حاكنلاك ؛داهشإلا وأ حيرستلاو ةعجرلا نالعإب انخيش مزلأ مز

 متكي الغلو [؟ :قالطلا] «اوُدِْضَأَوظ :هلوقل ؛ةقرفلا ءادتبا ىلع ال ؛هدنع

 [1:7/0 كردتسملا] . اهقالط

 . ةعجر ءطولا لعجي ةفينح وبأ 5755 ]

 .ةعجر هلعجي ال يعفاشلاو

 «ةعجرلا هب دصق اذإ ةيعجرلا ءطو حيبيف ..ةينلا عم ةعجر هلعجي كلامو

 [47/ه كردتسملا] .لوصألاب اههبشأو لاوقألا لدعأ اذهو

 «يفاشلا يف ركب وبأ هركذو «لاحب نامتكلا عم ةعجرلا حلصت ال /ةالا؟ ]|

 اهعجارو هتأرما قلط لجر نع دمحأ تلأس :لاق بلاط يبأ نع يورو

 .اهيلع هل ةعجر الو امهنيب قرفي :لاق ؟ةدعلا تضقنا ىتح دوهشلا متكتساو

 [: /6 كردتسملا]

 .اهعم ةماقإلا اًيحُم ءاهب اًيغار «فورعمب هتجوز كسمأ :يأ )١(

 .حالصإلا ٍدصاق ريغو «فورعمب اهكسمُي نأ نود اهعجترا ْنأ دعب اهقّلط اذإ :يأ (؟

 .قالطلا اذه كلمي ال :يأ (؟)



 م
 هتك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت

 تجوزت اهنأ تركذ مث ةمرحملا هّيقلطم تباغ نمو :انباحصأ لاق

 هنظ ىلع بلغ اذإ اهحاكن هلف :كلذ نكمأو ءهنم اهتدع تضقناو اهباصأ نم
 .الف الإو اهقدص

 اهقلطف جوز اهل ناك هنأ تركذ اذإ ةأرملا نأ :ةلأسملا هذه تنمضت دقو

 . اهقلط هنأ تبثي مل نإو ءاهجيوزتو اهجوزت زوجي هنإف اهتدع تضقناو

 الف اهب جوزلا قح قلعت بجوي حاكنلاب اهرارقإ توبث نإ :لاقي الو

 [4/*17 كردتسملا] .هلاوز تبثي ىتح اهحاكن زوجي

 يدتفت دحج مث اًنالث اهقلط نإف :روصنم نبا ةياور يف دمحأ لاق م تفل

 برهتو هبرقت الو هل نيزتت الف كلذ ىلع تربجأ نإف «هيلع ردقت امب هنم اهسفن

 .كلذ

 ءهنم رفتو ءاهل سيل ام ذخأت اهنأل ؟؛ثرت ال تامو اهقالطب رقي مل نإف

 [54/6 كردتسملا] .اهدلب ىف ىفتخت نكلو دلبلا نم جرخت الو

 يمذلاو «قهارملا ءطوب اًنالث ةقلطملا لحب انباحصأ روهمج عطق

 .ةيمذ تناك نإ

 وه :2')[نوكي نأ يغبني ٌيمذلا] هل اهحيبي يذلا حاكنلا :سابعلا وبأ لاق

 انيلإ هب ءيجملا '''وأ ؛مالسإلا دعب هيلع ناّرَقُي نأ يغبني يذلا حاكنلا
 قفرفإ <حلل

 .( تارايتخالا نم نيتفوقعملا نيب ام 00

 .(5817) تارايتخالا نم بيوصتلاو .فطعلاب لصألا يف (؟)

 باتك ققحم كلذ ىلع هبن امك اهفذح حجرألاو «(حيحص :مكحلل :دعب) :لصألا يف (0)

 ,(887) تارايتخالا



 7 يقالاطلا ُباَتِك

 ىلع اهجوزت ول كلذكو «دوهش الو يلو الب حاكنلا اهلحي :اذه ىلعف

 . اهتقرافم لبق تخألا تتام مث تخأ

 انهف :دسفملا مايق عم اهقلط مث تخأ ىلع وأ ءةدع يف اهجوزت ول امأف

 ءيشب هيف نحن مكحن الو «ثراوتلا هب تبثي ال حاكنلا اذه نإف ءرظن عضوم

 [45/0 كردتسملا] .هل لحت ال نأ يغبنيف «حاكنلا ماكحأ نم

 [5ه /ه كردتسملا] .جوزلا هنع اهاهن ةنيزو ءانح كرت ا ةكذففلا

© © © 

 )١( (عماجلا) .ةيعجرلا .



هليوم ع او
 هك فالطإلا خلف ااسرو طالق 

 هلم :) نيف لق اتج قرردهط بانج جوجو

 ٍراَهَظلا ُباَب

 .رفكي ىتح 0 0007 : ةيبنجأل لاق نإ 75+
 .ةياور ُهْنَلُك ني يقت خيشلا هركذو «قالطلاك حصي ال : ليقو

 [1417/5 كردتسملا]

 .ءطولاب الإ ةرافكلا رقتست ال نيلوقلا حصأف :ءطولا ىلع مزع ول
 [17/ه كردتسملا]

 اًردق فرعلاب لب ؛عرشلاب ديقم ريغ :ةقلطملا ةرافكلا يف جرخي ام

 براقألاو ةجوزلا يف بهذملا سايق وهو «كيلمت الو ريدقت ريغ نم اًعون وأ

 .هماعطب رجأتسملا ريجألاو «فيضلاو كولمملاو

 [:8/6 كردتسملا] .الف الإو «مادإب هلهأ معطي ناك نإ بجي مادإلاو

 راسيلاو ءءالغلاو صخرلا يف ف كلذ يف فلتخت سانلا ةداع م1

 [58/6 كردتسملا] .فيصلاو ءاتشلاب فلتختو راسعإلاو

 ْنِإ :َلاَقَق ِهَيَجْوَر نِم َقْيَح ٍلُجَر نت : ما لا

 ؟اَيحِلاَصُي ذأ رومي لغ قبْعَكْلا ٍروُُس تحت يِمأ خكلأ كُحكْنَأ تيِقب

 ْدِجَي ْمَل ْنِإَف ٍةَئِمْؤُم ِةَبَقَر ُقْنِع :ٍراَهْظلا ٌةَراَمَك ِهْيَلَعَف اًهَحَكَن اّذِإ راج
0 - 

 ىّنَح اَهْسَمَي اَلَو ءائيِكْسِم َنيِّنِس ُماَعظِإَف ْعطَتْسَي ْمَل ْنِإَف ِنْيَعِباَتَتُم ِنْيَرْهَش ُماَيِصَ

 |[ . رفكي
 و

 اَهّنَأ يمَأ ّلْثِم [هتجوز :يأ] اَهّنِإ :ِهِلْوَقِب [جوزلا :يأ] َداَرَأ نإ 757؟]



 3 يَا لأ ٍلاَتِف ىلإ راهّلا ُباَتِك

 ع عم ظؤفر *عكم ردع 51ج بنيد ا 0 شرمو يد يور
 لَو َعَم مألا َلَعْفَت اَمَك يِنُموْلَت لَو ينُكيهَن الو ّيَلَع ُرثْسَت

 لا اَلَو ِلْوَقْلا اَذَه وععع رم

 اَتْمِتْسِإِلاَو اًهِيظَو نع عائِتْماِلا يِف :ْيأ ؛ يّمَأ ُلْثِم يِدْنِع اًهب َداَرَأ نإَو

 عقنوسالل العم سبل يتلا يمأ لذ يهم ألا ني ْمرَْي امم كِل رخو اهي
 ا ام دلع تحي «َءجاطم'اَدَهَك ١ ب

 ْنِإَك ءِنْيعباَتتُم ٍنْيَرْهَش ُماَيِصَق ْدِجَي ْمَل ْنَِ قر نييك «راهللا راد ركب ىلع
 ا

 . َنيِمِلْسُمْلا ٍقاَمْتاِب َكِلَذ ُهَل ّلَح َكِلَذ َلَعَم اَذِإَو

 ياخ اَذَهَق 00 ْلَع ماش اهي يوي ذأ ال

 عَقي لَه :َكِلَذ يف عار ِكِلاَم ٍبَْذَم يِف َيِكُحَو ءدَمْحَأَو ٌيِِفاّشلاَو فيَ
 ؟اَل ْمَأ ُثالتلا

 [ .َكِلَّذِب ُقاللّكلا وب ْعَقَي اَلَو ْمِهِتاَمَتاب

 يبأ لم ماَرَح ّيَلَع تْنأ :ُهنج كو 0 5 .ععدمم 0

 ؟ٌقالَط ِْيَلَع ُبِجَي لَهَف يح يّمَأ لْئِم ٌماَرَح َىَلَع ِتْنَأ :اَهَل َلاَكَو ءيّمأَو

 اَمُهْنِم لُك ىَلَعُك حاكتلا ىَلَع ٌرمَتْسا نإ ْنِكَلَو ."”َكِيَّذِب َقاَلَط ال : : باَجأَ

 ؛ نيام ننزغش مامف ذجت ملال قد نع نمو هيتخت ذأ راه
 [4/54] اًنيِكْسِم َنيّنِس ٌُماَعظِإَف ْمطَتْسَي ْمَل ْنِإق

 :عاونأ ةثالث ىلع عرشلا يف "رقما تابجاولا /595ه ]

 .ةاكزلاك اهاطعي نم ردقي الو ةبجاولا ةقدصلا ردقت :ةرات

 وز
 وع

107 

 و

 ىلع هقالطإ حصي ال هنأ خيشلا ررق نأ قبسو ءراهظلل ةحيرصلا ظافلألا نم ميرحتلا نأل )١(

 .قالطلا هب ىون ولو «ءقالطلاك «هريغ

 .(795) تارايتخالا نم بيوصتلاو «(تارّدقملا) :لصألا يف (5)



 هاك مالسإلا خيش لئاسرو ةواتف بيرقت دل

 .تارافكلاك لاملا ردقي الو ءىطعملا ردقي :ةراتو

 .ىذألا ةيدفك اذهو اذه ردقي :ةراتو

 .بجاولا لاملا اهيف ردقف لاملا وه ةاكزلا بوجو ببس نأل كلذو

 اهيف ردقف راهظلاو نيميلاو عامجلاك ؛هندب لعف اهببسف تارافكلا امأو

 .مايصلاو قتعلا ردق امك ىطعُملا

 اذه هيف ردق اذهلف ةيلامو ةيندب هتدابعف «لامو «ندب هيفف جحلاب قلعتي امو

 [144/ه كردتسملا] .اذهو

 :هنعو ؛هئزجي مل مهاشع وأ نيكاسملا ىدغ وأ ةميقلا جرخأ نإ /5956]

 .بجاولا ردق ناك اذإ هئزجي

 رهاظ وهو «بجاولا ردقلا ربتعي ملو ءازجإلا نيدلا يقت خيشلا راتخاو

 اًمحلو اًربخ :لاق ؟مهمعطأ ام :لاق مهعبشأ :لاق هنإف «هريغو دواد يبأ لقن

 [45 - 48/0 كردتسملا] .مكماعط طسوأ نم وأ «تردق نإ

2 > 

 (ناعللا)

 بهذملا سايقف «هب اهتيمر اميف :هناميأ يف جوزلا لقي مل ول مة959]
 [54/* كردتسملا] .تلبق :هلوق ىلع حاكنلا يف جوزلا رصتقا اذإ امك ءهتحص

 هزّوجن نألف «نعللا»و .ءطخسلاو ءةداهشلا ظفل لادبإ انزوج اذإ ةدفطلا

 [44/ه كردتسملا] . ىلوأ ةيبرعلا ريغب

2 2 > 

 (ٍبَسَّنلا نم ُّقَكْنَي ام ُباَب)
 :ةكْخَلِ وّلَو اهي َلَحَد ٍنيِح نم ٍرُهشَأ ٍةَنِس نم رئكأل ْتَدَلَو اَِإ قالة ]

 ْ .ِةَميَأْلا ٍقاَمَثاب ُدَلَوْلا [جوزلا :يأ] ُهَقِحَل



 8-0 يْمَبْلا ٍلمَأ ٍلاَثِق ىَلِإ ٍراَهَّظلا ُباَتِك

 رهشأ ٌةَِسِل ل ءاَمو» :ىَناَعَت ِهِلْوَقِب رُهشأ ةّبِيِل ِدّلَوْلا ِنْوَك ٍناَكْمِإ ىَلَع ٌةَباَحَّصلا ٌلَدَتْساَو
 نوح َنْهَدْلْوأ َنْعِضر ُتدِلوَوظ :ِهِلْوق َعَم ٠6[ :فاقحألا] ربه َنْولَت كلَ ا ل ا ا ا طعس ل ع 0

 2 ا د هور ا ها 2 0 طعم 3 عمو <
 لمَحْلا نوكَي :َنْيِلْوَح َنيِئالثلا نم عاَضّرلا ةذم ناك اذإف 71[0 :ةرقبلا] © ٍنيلِماك

 تْيَكَك ُةْفِحْلتْسَي ْمَل وَلَو عاَضرلا َماَمَتَو ٍلْمَحْلا نأ ِةيآلا يف َعَمَجَف ِرْهْشأ هن

 اَذِإ ؛َنيِمِلْسُمْلا ٍقاَمَتاِب ُهَقِحَل :ينبا ُهّنِإ َلاَقَو بَسّنلا َلوُهْجَم َقَحْلَتْسا ول لب

 .ِهْيَلَع ٌتْنِج اَلَو ِهنيِمَي يِف اًراَب َناَك :ُهّنْبا ُهَنَأ ٌدَحَأ عَّدَي ْمَّلَو اَنِكْمُم َكِلَذ َناَك
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 ٌحاَكِن ُهَنَأ ُجْوَّرلا َدَقَتْعا حاكن َّلُك َّنأ ىَلَع َنوُقِفَتُم َنيِمِلْسُمْلا َّنِإ 5

 َناَك نِإَو ءَنيِمِلْسُمْلا ٍقاَمّثاِب ٍناَنَراَوَتَيَو ُهدَلَو ِهيِف ُهُقَحْلَي ُهَنِإَف هيِف َئِطَو اذ ُعْئاَس

 وأ اَرِفاَك حك َوَس «َنيِمِلْسَمْلا قافتاي ٍرْمألا سفن يف الِطاَب خاكنلا كِل 1 اك مما ناك امش «تفلتتلا قاقثان رئألا -نيقت ىف ةلطات حاكللا َكَلَذ
1 

<2 

 4 ل عور2 عرب مر رو
 ٍِقاَمّتاِ ُهُنِرَيَو ُهْبَسَن ُهُقَحْلَي ُهْنِم ُهُدَلَو َناَك :ويِخَأ َتْنِب َجْوَرَت اذ ُيِدوُهَيْلاَو

 . َنيِمِلْسَمْلا ٍقاَمَتاِب اَلِطاَب ُحاَكَتلا َكِلَذ َناَك نِإَو َنيِمِلْسُمْلا

 ُدَلَوْلا لب ؛ِرْمَأْلا ٍسْفَن يِف حالا ةحِص ىَلإ ُرِقَتْفَي ال ٍبَسّنلا َتوُبُت َّنِإَ

 . "0هوجَحْلا ٍرِهاَمِْلَو ٍضاَرِفْلِل ُدََوْلا» :هلكي يلا َلاَق اَمُك ٍشاَرِنِ

 ِهِلْهَجِل اّمإ ؛ُقاََطلا وب ْعَقَي ْمَل ُهَنَأ ُدِقَتْعَي اَهَكِطَوَو اًناَكَت ُهَتََرْما َقّلط نَمَك
 ُبَسَنلا ُهُقَحْلَي ُهَّنِإَف :َكِلَذ ٍرْيَمِل اّمَِو ُجْوَّرلا ُهَدَّنَق ئِطْحُم ٍتْفُم ىَوْنَِل اّنِإَ
 2 َناك ُهَنِإَف ءاَمأَظَو َكَرَت ٍنيِح نِم الإ ُةَّدِعْلا ُبَسْحُن اَلَو لب ؛ِقاَمّثاِلاِب ٍناَنراَوََيَر

 000 ل . 12 2و 3 سوني لل 8 يصوم | عمم 0007 د عود
 .شارِفلا ُكْرْتَت ىتح هْنِم دَتْعَت الق هل َشساَرِف َيِهَف ُهَنَجَوَر اًهنأ دَقَتْعَي اَهُؤطَي

 3/1 - ١5[

 ١(. ه8 ملسمو ١ يراخبلا هاور قل
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 الب يفتني هركنأف دلوب تتأو لوخدلا لبق قلط نميف برح لقن م5141 ]
 اًشارف نوكت ال ةجوزلا نأ ةياورلا هذه نم ِهنَدُك نيدلا يقت خيشلا ذخأف «ناعل

 5٠[ /ه كردتسملا] .نيرخأتملا نم هريغو وه هراتخاو «لوخدلاب الإ

 صوصن هيلعو ''"ةدوس اي يبجتحا» :ِِلكك هلوقل ؛ماكحألا ضعبتت كتننلا

 5٠١[ /ه كردتسملا] . دمحأ

 الإو ءدلولا هقحل هزاوج نظ نإ :اهتمأ اهجوزل ةأرملا تلخدأ ول 7594 ]

 .كلذب اهلح نظ نإ حيحصلا ىلع اًمارح نوكيو «ناتياورف

 هقحل :كلذ زاوج نظو نهارلا نذإب ةنوهرملا ةمألا نهترملا ئبطو نإو

 [ه7/ه كردتسملا] .اًرح دقعناو دلولا

 خيشلا هركذو ءهيلع صن ءٍدَقعك ؛ةهبشلا ءطوب دلولا هقحلي 5955 |

 [57/ه كردتسملا] قام نيدلا ىقت

 لا لكارف لود وتو نع فلو ىعلعسا نإ هنأ :انختش ناقش مب ]

 [57؟/ه كردتسملا]

 يغبني :اهجتنت اذه ةباد نأ فئاقلا دهشف اًليصف وأ ةميهب ايعادت نإ اكذنفلا

 .ةيسحلا ديلا ىلع مدقتو «ةداهشلا هذهب يضقي نأ

 فرلا يف كلذب انمكح امك اهلك لاومألا يف '*”ةفايقلاب مكحُي نأ هجوتيو

 ديلا يف كارتشالا يف انمكح امكو ءرادجلا يف عضوم هل ناك اذإ عولقملا

 يف هبساني ام نيجوزلا نم دحاو لك انيطعأف «ةيفرعلا ديلا نم رهظي امب ةيسحلا

 )١( يراخبلا هاور )7678(.

 .(عماجلا) .عومجملا يف امم حرصأ اذه (758/9) ف .(574/9) فاصنإ (0)

 .(عماجلا) .حيضوتو مزج انه (7519/9) فاصنإو (251/0) عورف (0)

 نأب لجرلا فرتعاو «دلوب تءاجو هنم تلمحف ءجوز اهل سيل ةأرماب ىنز لجر :كلذ لاثم
 .هب قحليو هل بسنُي هنإف ءهنم دلولا

 .(401) تارايتخالا نم بيوصتلاو «(ةفاقلاب) :لصألا يف (4)
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 ةطقللا يف فصولاب انمكح امكو «هبساني ام نيعناصلا نم دحاو لكو «ةداعلا

 .هب هيبش وأ ةفاق عون اذهو «نانثا اهاعادت اذإ

 نم هنأ ةربخلا لهأ دهشف امهيديأ يف اًرمث وأ اًسارغ اعزانت ول كلذكو

 ىلإ عجر امك «نايعادتملا يوتسي ثيح ةربخلا لهأ ىلإ عجريو «ناتسبلا اذه
 .بسنلاب ةربخلا لهأ

 .رخآلا نود امهدحأ سابل نم العن وأ اًسابل نانثا عزانت ول كلذكو

 .ثلاث دي يف وأ امهيديأ يف ىَعّدُملا ناك ءاوسو

 ةفاقلاك اذهل ةضراعملا ةفاقلاف :رخآلا نود امهدحأل ديلا تناك نإ امأو

 انهش لوقن دقف ناحجرلا ةروص يف ةفاقلا ميدقتب انلق نإف «شارفلل ةضراعملا

 . كلذك

 رثأ فئاقلا صقيف «كلذ تبثيو ءيش هلام نم بهذ هنأ يعدي نأ لثمو

 بجوت عضوملا اذه ىلإ لخد لاملا نأ فتاقلا ةداهشف ءرخآ ناكم نم ءطولا

 :نيرمألا دحأ

 .هب مكحلا امإ -

 نإف ؛برقألا وهو «يعدملل نيميلا عم هب مكحيف اًنْول نوكي نأ امإو -

 .نيبناجلا ىوقأ يف ةعورشم نيميلاو «ءيعدملا بناج حجرت ةرامألا هذه

 [ه7  ه؟/ه كردتسملا]

 امو ءهلام فقوي :يزملا لاق ةفاقلا هارت نأ لبق لفطلا تام ول /5959]

 ثري نأ لمتحيو «ةكرشلا لمتحيو «ةعرقلا بهذملا سايق امنإو .«فيعض هلاق

 [ه7 /ه كردتسملا] .امهنئم دحاو

 :نيمتلاب ماكشلا فني ملا هزخأ عورو فورت ذأ دن
 ىَلَع اعدل مل هنأ وأ ءوُدِملا يف اَمذِلَت مل اَهّنأ ُنيِملا ِهْبلَع :تاجأك

 .هي ٍبَسّنلا قؤَحُل َنَكْمَأ ُتْيَحِب ؛ِهِتبَب يف اَمْدِلَت ْمَل اَهّنَأ وأ ءهِشاَرِف
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 تس تفس تت ت7 ---- 0و

 ُنيِميلا هْيَلَع َسْيَلَك :يناَثلا نِم اَهَْدََو اََّنَأ َنَكْمأَو ِهِرْيْعِب ْتَجَوَرَت اَذِإ اما
 1 000 قتلك مل اَهَن

 علال 1# .ةرارقإ ّحِصَي ْمَل :ٍراَرْمإْلا ىَلَع َةرْكَأ اَذِإَو
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 (ِدَدِعلا ُباَي)
 «حاكنلا ءاضقنال ٌمّرحَح يه ةافولا ًةدع َّنِإ :لاقي نأ باوصلا م559755]

 جوزلا قحل ةياعر ةافولا ةدع يف اهنع ىفوتملا ٌدِحُت اذهلو ء«جوزلا قحل ٌةياعرو

 لصف هذهب لصحيف «نأشو رطخ هل يذلا دقعلا اذه قحل اًميرحت ةدعلا تلعجف

 .ناحاكنلا لصتي الو يناثلا حاكنو لوألا حاكن نيب

 .؟هدعب هؤاسن مرح هقح مظع امل ِخككي هللا لوسر نأ ىرت الأ

 [04/5 كردتسملا]

 هيلع صن «ةافولا ةدع فنأتست اهنإف هتأرما ةدع يف دترملا لت ول 7570:]

 .روصنم نبا ةياور يف

 ةدع ىلإ لقتنت اهنإف :ةدعلا ءاضقنا لبق تام مث رفاك ةأرما تملسأ ول

 [58 /5 كردتسملا] .هلآك نيدلا يقت خيشلا هركذ اهلبق يتلا سايق يف ةافولا

 اهتدع رصق يف ضرغ اهل نمك ؛كلذ اهلف هب ضيحت ام تبرش نإ م5961 ]
 [هه /ه كردتسملا] .ضراعب ضيحلا عافترال

 وأ هنكسم يف اهنكسأ ءاش نإ اهتقفن همزلت مل نإو نئابلا ةقلطملا 67

 كلذكو «كلذ هلف اهيلع قفنأو «هئامل اًئيصحت ؛روذحم الو اهل حلص نإ هريغ

 انلق نإ اهتقفن ئطاولا ىلع بجي ال :دسافلا حاكنلا وأ ةهبشلا ءطو نم لماحلا

 «كلذ اهمزليف هئامل اًئيصحت اهب قيلي لزنم يف اهنكسي نأ الإ ءاهل ةقفنلاب

 [هد /ه كردتسملا] .ةقفنلا اهل بجتو

 نأ لبق هنم تجرخف اهناكم يف ةدعلا ءافوب اهمزلأو اًنالث قلط نم م570؟]



 عب يْمَبْلا ٍلَمَأ ٍلاَثِق ىَنِإ ٍراَهُظلا ُباَتِك
 فهلا"

 هذه لثم يف يضاملا ةقفنب بلاطت نأ اهل سيلو ءاهل ةقفن الف :اهتدع يفوت

 [هه /ه كردتسملا] .ةعبرألا بهذم يف ةدعلا

 دتعتف :هدوع مدع تملع نإ :هعفر ام يردت الو اهضيح عفترا نم م5985]

 [ه1/0 كردتسملا] .ةنسب تدتعا الإو ءرهشألاب

 ةريسو نآرقلا هيلع لد يذلا باوصلاو :ُهناك ميقلا نبا لاق دنقل

 دق اهنإف ءاّقلطم ةأرملا ءابسب خسفني حاكنلا نأ :سايقلاو ءايابسلا يف ِهلَكي يبنلا

 هكلم نع تلاز امك ءاهل جوزلا كلم نع ةمصعلا تلازو «يباسلل اكلم تراص

 .يعفاشلا بهذم وهو انخيشو باطخلا يبأ رايتخا اذهو ءاهعفانمو اهتبقرل
 [05757/6 كردتسملا]

 ِهِقاَلَطِب ٌمْرَق َدِهَش ٍةَأَرْما نع ِتِّيَم يف هدا هلك ِنيّذلا ْيَِقَ وت ُحْيَّشلا لاق

 كردتسملا] .ُمِهيِف ُحَدْقَي ْمُهَراَرْقإ َّنأِل ؛ُنَبْقُي ال :اهب ِهتَوْلَكِب ٌةَداَع ْمِهِمْلِع عم اناث

 [3/ه

 نم هريغو باطخلا نب رمع بهذم :دوقفملا ةأرما يف باوصلا مبدا ]

 دعب جوزتت نأ اهل زوجيو «ةافولل دتعت مث نينس عبرأ صبرتت اهنأ وهو ةباحصلا

 :اهجوزت دعب لوألا اهجوز مدق اذإ مث ءاتطابو اًرهاظ يناثلا ةجوز يهو «كلذ

 رهاظ وهو ءهدعبو لوخدلا لبق ام نيب قرف الو ءاهرهم نيبو هتأرما نيب ريش

 .دمحأ بهذم

 الب تجوزت ةدعلاو ةدملا تضم ولف «مكاحلا ربتعي ال حصألا ىلعو

 «هوجولا ضعب نم ةطقللا هبش هذه نإ :لوقأ تنلكو «سابعلا وبأ لاق ءمكح

 عرشلا يف لوهجملا نأل اذهو ؛كلذب لّثمو كلذ ركذ دق ليقع نبا تيأر مث

 .هنذإ ىلع اًقوقوم هلامو هلهأ يف فرصتلا ناك :كلذ دعب ملم اذإو ؛مودعملاك

 الب اندنع ةجاحلا دنع زوجي :هنذإ ىلع ريغلا قح ىف فرصتلا فقوو

 مدعب ةطقللا ىف فرصتلا زوجي امك «ءناتياور هيفف ةجاحلا مدع عم امأو ءعازن
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 «هتزاجإ ىلع اًفوقوم طقتلملا فرصت ناك كلاملا ءاج اذإف ءاهبحاصل ملعلا

 .ةطقللا يف لوحلاك نينس عبرأ اهصيرت ناكو

 ةقرفلا بجوي ببسب هتأرماو لجرلا نيب اهيف قّرف ةروص لكف :ةلمجلابو

 رهملاو ةأرملا نيب هيف رييختلاو «دوقفملاب هيبش وهف ببسلا كلذ ءافتنا نيبت مث
 .لاوقألا لدعأ وه

 ولو «هتوم تنظ ول امك وهف تجوزتف اهقلط اهجوز نأ ةأرملا تنظ ولو

 انهف يناثلا اهب لخد ىتح لوألا ملعي ملو هريغ تجوزتف جوزلا تمتك اهنأ ردق

 هنأ دقتعت نأب كلذ زاوج تدقتعا نإ نكل «ةأرملا فالخب ناروهشم ناجوزلا

 ةأرما هبشتف هريغب جوزتلاو خسفلا اهل زوجي هنأو هيف طرفم وأ اهقح نع زجاع
 .دوقفملا

 ةأرماب جوزتملاك اهب جوزتملا نكل «ةيناز يهف ميرحتلا تملع اذإ امأو
 [هال 51/0 كردتسملا] .هزاجأف اهسفن تقلط اهنأكو دوقفملا

 :ِساّيعْلا وُبَأ َلاَق ماله

 .ِبَهْذَمْلا يف ُهْجَو َوُهَو ٍقَضِيَحِب أرْتسُت ٍةَهْبْشب ٌةَءوُظْوَمْلا -

 .َدَمْحَأ نَ ٌةياَوِر َوُهَو ةَضِيَحِي اهب ُيِنَمْلا ُدتعَتَو -

 .ِِرْيَغَو َناَّفَع ِنْب َناَمْثُع بَهْذَمَو

 . حِلاَص ِةَياَوِر يِف ُدَمْحَأ ِهْيلإ اَمْوَأَو ءَكِلَّذَك اَهُحاَكِن ٌحوُسْفَمْلاَو -
 1 :ةنعاو ةقلخ اَهنَدِع تاكل ثالث )277 ةقاظملاواد

 ىلع عامجإلا نوكي ال نأ] َكِلَذب ٍدِئاَوَقْلا نِم ٍساَّبَعْلا وُبأ َىّلَع :تْلُق

 نع "”[كلذب لوقلا ءارفلا نبا نيسحلا وبأ يضاقلا ىكح دقو «هفالخ

 .(5:5) تارايتخالا نم نيتفوقعملا نيب ام )١(

 .(505) تارايتخالا نم نيتفوقعملا نيب ام (؟)
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 [ة584  ةال/ه كردتسملا] اي ٍنْئا

 عيِبَر نم َنيِرْشِعْلاَو ِنِماَّنلا يِف اَهُجْوَز اَهَقَلَط ٍةَأَرْما نَع :هللك َلِيْسَو /50هد]

 َنيِرْشِعْلاَو ِثِلاَثلا يِف َكِلَد َدْعَب ْتَجَوَرت ّمُك ٌةَرَم اَهَءاَج ضْبَحْلا مد َّنَأَو ِلَرأْلا
 ْنُكَن ْمَلَو ٍضَيِح َتاَلَن ْتَضاَح اَهَّنَأ ْتَعَّداَو هْوَنَّسلا نِم ٍرِخآْلا ىَداَمج نِم
 نِم ٍرْشَعْلا يف اّيِناَن ٌةَدِحاَو َةَقْلَط اَهَقَّلَط يِناَّنلا ُجْوّرلا َمِلَع امل َهَرَم اّلِإ تَضاَح

 لَهَف ٌدَسيآ اَهّنَأ ْتَعَّداَو يناثلا قْلَطُمْلاِب َجّوَرُت ْنَأ ْتَداَرَأ مث ءِوَنَّسلا نِم َناَبْعَش

 ؟اَهجيِورَت ُروُجَي لَو اَهّلْوَق لبي
 ال َعَمَتْذا ُهّلِإ ْتَلاَق اَدِإ ِهِذَه ْنكل َوأْرَمْلا ٍلْوَقب ُتْبْنَي ال ُسساَيِإلا :َباَجَأ

 هل تا اعلا عع ا ا اهو أ دوا د اع اك لل و نق وقع علل
 .ُتَجْوَر اَهيف ضِحَت مل ْنِإف ءَةَنَس لَجّؤَت اَهنِإف ُهَعَفَر اَم يِر

 أ 4 سوم 2م 55 2 7 كا ا وع وع | يو ع

 . ليجأت ىلإ َحاَمْحَت الف ساّيإلا ٌنِس يِف ْتَنَعَط اَذِإَو
 7 5 - »َ ٠ 0 ا 03 و مي م تهمس 8# مي
 َلوُرَي ىّتَح ٍةدِع يِف تناك :عاضر وأ صرمب عفترا اهضيح نأ َمِلَع نِإَو

 0 يلا -

 3 0 2 0 10 موك < و عع 57 0 3 -
 .يناثلا ٍءطَو نِم َةَدِعَو ءٍلَّوألِل َةَذِع :ِناَنْدِع اًهْيَلَع ناك ةَأْرَملا ِهِذَهَف

 . يقال ىَلِإ ُجاَمَْي ال ٌدِياَك ُهُحاَكِيَو

 : روُهشلاِب نْيئَّدِعْلا ٌدَمْعَت اَهَنِإَف :مّدلا ٌعاطِقْنا َرَمَتْساَو َةّرَم اَلِإ ٌضِحَت ْمَل اَدِإَ
 .ةَسيآ تناك اّذِإ يناثلا قاَرِف َدْعَب "”رّهْشأ ة

 [١ ةدءيود ه52- <ني ,(705- عم 2 اك(
 ٠١[ #8 .رهشأ ةثالثو َةَنَس ناك ا تناك اذِإَو

 0-8 مالمو ومو يل 2 هاه ج 5 2 .رلاج <او 5

 مل َنيِنِس عَبْرَأ ُهَدْنِع اَهلَو ةأَرْما َجْوَرَت لِجَر نَع :هللك لْيَسَو

 اَهِجْوَر نم َلَصَحَق ءضحَت ْمَل اَهِجاَوَز َلْبَق َنيِنِس َعَبْرأ اَهَل نأ ْتَرَكْدَو ء«ضِحَت
 ٌهَذِعْلا نوكَت فْيَكَو ؟رَخآلا ٍجْوَّزلاب اَهجيِوْرَت نوُحَي فْيَكَف «ُثاّلْثلا قالّطلا 5 4 50 سَ ءءفجم 00 0 5 ه2 ل شلع د.ه2ج 00

 1 مكرم <« ع0 00
 1 كنيس لوسمح رمعو

 .يتاثلل ةثالثو «لوألل ةثالث () .(7587) تارايتخالا )١(

 .اًهَضْيَح َعْفَر ام يِرْدَت ال يتلا يهو فرفز
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 ؛ِءاَمَلُعْلا يَلْوَق ٍرّهظَأ يِف ٍرّهْش ذأ َةَناَلَث ٍتاَسِيآلا َةَّدِع ُدَتْعَت ِذَه :َباَجَأَن

 اًعاَطِقْنا َهلطَقْنا دك ُهَّنَأ ْتََرَع دَمَو «مسقنلا نك اتت 5[ ترهل ديل

 َعاَمِتْرا ّوُه لَم :اًهَضّيَح َعَفَر ام يِرْذَت ال يلا ةييرتسمل ١ ٍفاَلْخب 5

 ؟عاَضَرلاَو ٍضَرَمْلاَك ُدوُعَي مث ضِراَعِل َعاَمِتْرا وأ ؟ٍساَيِإ

 202( 53 هع يرد
 .  عاَونأ ةثالث ِهِذِهَف

 الب ٍضِراَعْلا َلاَوَز ٌرِظَتْنَت اَهْنِإَف عاَضّرلاَو ٍضَرَمْلاَك ٍِضِراَعِل َعَمَتْرا امَق
 هم

 ف 03 ٍلمَحْلا هك كم 5ث تم نأ 5 ٍتاَسيآلا ٌةَدِع ٌدَتْعَت اَهْنَأ : َيِعِفاّشلِل ُلْوَقَو

 .َرْمُْع َكِلَذِ

 ا يتلا 0 ميِظَع ٌرَرَ روض ادع يِفَو 5 َهَذِع ّلَتْعَتَ عت ٍساّيإْلا

 َدْعَيَو . .ِةَداَلوْلا َبِقَع اًهَحاَكِن ُمُكاَحْلا ْمَسَق ٍةَأَرْما نَع :هلذك َلْيْسَو ةنفتلا
 م

 ها ا

 دتعت ن
20 

 و ءاَهْجَرَرََي نَم اَهيِف َبِغَر حاكْنلا خْسَف نم ٍروُهش ٍةَناَل 0
 ؟روُهّشلاِ

 َكِلَذ َرَخَأَت نإَو ءضّيِح تاَلَث ٌضيِحَت ىَّنَح ِةَّدِعْلا يِف ىَقْبَت لَ 0

 ىَضَق َكِلَذِبَو مرو : كيرالا ملا ٍقاَمَتاِب اَذَهَو ءعاَضَرلا ِةَ ٍةَذُم ٍءاَضِقْنا ىَلِ

 امُهْمِلاَكُي ْمَلَو ٍراَصْنأْلاَو َنيِرِجاَهُمْلا َنْيَب ٍبِلاَط يبأ ُنْب ُنِلَعَو ٍناَمَع ُنْب ُناَمْنُع
 .دَحَأ

 .نآرقلا صنب ٍرُهْشأ نات اَهّتَدِعو ءةسيآلا :لوألا )١(
 ُةَناَكَت اَهُتَّدِع هذهف ءُدْعَب اَميِف يِتأَي ال َمّدلا َّنأ ْمَلْعَت ثيحب ءاّرِمَتْسُم اًعاطِقْلا َّعطَقْلا اذإ : يناثلا
 .ةسيآلا ةدعك رّهْشَأ
 .ةنس دتعت هذهف ءعاَصّرلاَو ٍضَرَمْلاَك ُدوُعَي مْ 5 ضراَعِل مترا اذإ :ثلاثلا

 . جوزتت مث ةنس ثكمتف :هيلعو ءددعلا باب يف لوألا لوقلا خيشلا حجر دقو (؟)



 م يْفَبْلا ٍلَمَأ ٍلاَثِق ىَنِإ ٍراَهّظلا ُباَتِك

 7 ا ا 1 - 5 مس العم 5 همم 2 9 عمم ه6 6 2
 ام َبَرْشَت وأ ٌضيِحَتِل ُهْعِضْرُي نَم اًهِيْباِل ٌعِضْرَتْسَت نأ ةَأْرَمْلا تبحأ نإف

 يشن ل َكِلَذ اَهَلَف : هب ٌضيِحَت

 ِِتْوَمِب اًلِصَتُم اًضرَم َضِرَم ٍلُجَر نَع :- ىَلاَعَت هللا ُهَمِحَر  َلِيْسَو 5927]
 جوُرُخْلا نَع ْتَمَقَوَتَف اًهِجِراَخ ىَلِإ ٍراَّدلا ٍلخاَد نِم َجُّرْخَت ْنأ اَمَرَمََف ّةَجْوَز ُهَلَو 0 ساو هكرمم )ل 00 1 »َ 7 سوم 2 55 (ممسآك+ ظ م ه4 هول

 ؟ِةاََوْلا ُةَّدِع ْمَأ قاما اَهْمَرْلَي لَهَف . .ٌقِلاَط ِتْنأ :اَهَل َلاَقَ

 ,20كاتيملا اَهَلَو قذكلتلا َةَّذِع َمَم ِةاَقَدْلا دلع اَهْيلَع :َتباَجَأَ
- 

 ْمَل :اًبياَع ُهّلْقَع َناَك نإَو ءقاّلّطلاب َمّلَكَت َنيِح اًرِضاَح ُهّلْفَع َناَك ْنِإ اَذَه 0 ع ه5 هرج ءرعلا هييزتا هدأ 2ع تل“ م لا ع نك و -

 [ .ِةاَقَوْلا ُةَّذِع اّلِإ اَهْمَرْلي

 َةَئيَزلا ُبْيَتجَتَو ءارْضَعَو رُهْشَأ َةَعَبْرَأ ٌصَبَرتَت ِةاَقَوْلا َةَّنِع ٌةّدَتْعمْلا 5

 ُمَرْلَتَو ءقَيُزلا َباَين سبلت اَلَو ُبّيطََت اَلَو ُنيرََت اَلَو ءاَماَيَِو اَهَِدَب يف َبيَطلاَو
 ْنَأ اَهَل ُروُجَيَو ةَروُرَضِل اّلإ ٍلْيَللاب اَلَو ءةَجاَحِل اّلِإ ٍراَهَّلاب ُجُرْخَت الق اَهّلَِْم 5 04 500 7 2 0 7 1 مام او 0 7 36 موه هر
 .هللا ُهَحاَبَأ ام َّلُك َلُكأَت

 للا ُهَحاَبَأ امم َكِلَد ٍرْيَغَو ِناَّتكْلاَو ٍنظُقْلا َباَيِئ َسَبْلَت ْنَأ اَهَل ُروُجَيَو
 0 1 2 2 ًَء مم سصردو مام سهوكس م ا مكش

 سبل اهل ٌروجَي لب ؛ِةَدِعْلِل ضيب َرْيَغ وأ َءاَضْيَب اَباَيِث َعَنْصضَت نأ اَهّْيَلَع َسْيِلَو
 ِرَضْحَأْلاَو ٍرَمْصَأْلاَو ٍرَمْخأْلا لْثِم ؛ُةَأْرَمْلا هب ُنّيرَتَت اَم ٌسبْلَت ال ْنِكَل ."”ٍصُفَقْمْل
 ٍةَروُسأْلا لْثِم َيِلْحْلا ُسَبْلَت اَلَو ءَكِلَذ وْحَنَو يِفاَّضلا ٍِقَرْزَأْلاَو يِفاَّصلا

 ٍلُْش ْلَمَع اَهْيَلَع ُمُرْحَي اَلَو ِرْيَغ اَلَو ءاَنِحِب ٌبِضَتْخَت اَلَو «ديالقلاو ٍلْخاَكَخْلاَو
 .ٍةَحاَبْمْلا ٍلاَعْشَأْلا نم

 [54- <7/1 .َكِلَذ رَيَغَو 1 َتَناَك اَذدِإ لاجمل 7 هياَلَك ىَلِإ ُجاَتْحَت نَم مالك لْثِم ؛ِةّدِعْلا ٍرْيَغ يِف اَهَل ُحاَبُي اَم ٌرِئاَس اَهَل ُروُجَيَو

 دتعت ْنأ ىنعملا سيلو ِِواَقَوْلا ِةَذِع وأ قالا ِةَدِع نِم :ِنْيَلَجَأْلا َدَعْبأ ٌدَتَْت نأ اَهْيَلَع :يأ ١(
 .سكعلا وأ ةافولا ةدع ىف تعرش تهتنا اذإو «قالط ةدع

 . صَمَقلا ةئيهك طلطخملا :يأ (0
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 2 ١١ ا

 لَو ِتْوَمْلا ٍنيِح نِم اًرْشَعَو ِرُهْشَأ ٍةَعَبْرَأ ٌيِضَمِب ْتْضَقْلا ُةَّدِعْلا 755934

00 

 0 ا ءاَهْيَلَع

 اَلَو َكِلَذ نم ِهْيلِإ ُبوُعَتَو هلا رِفَْتَْتلَف :َداَدِْإْلا تكَرَت وأ ٍةَروُرَض ٍرْيَغ يِف ْتَناَب
 [1 41 . اًهْيَلَع َةَداَعِإ

 ِةَِعْلا يف َرِفاَسُت ْنَأ [اهجوز اهنع ىفوتُمْلا ةأرملا :يأ] اَهَل َسْيَ قلما
 11 .ةعبرألا ِةَميَأْلا ِبَمْذَم يف ّجَحْلا ىَل ىلإ ٍةاَقَوْلا نَع

 هه 6

 (عاَضَرلا ُباَب)
 ءماطفلا لبق :انخيش لاقو ءاقلطم طقف نيلوحلا يف مرحملا عاضرلا /5933]

 [ه9 7/6 كردتسملا] . تاعضر سمخ ءامرحم هلعج وحن ةجاحل ريبك وأ :لاقو

 ا 4 يلا كان دل ل امأ مى ]

 َنْيَب اًعاَّرِن ِهيِف ملأ ال «َنيِمِلْسُمْلا ُءاَمَلُع ِهْيَلَع َقَمّنا اّمِم اَذَهَو ."قداَلوْلا

 . ؟9تيِفوُرْعَمْلا ِءاَمْلُعْلا

 َراَص ٍماظِفْل َلْبَق ٍنيلوَحلا يِف ٍِتاَعَضَر سمحت ٍةأَر | نم لفظا َعَصَنْا اًذِإَ

 عِضَتْرُمْلا اذهل يأ ِهِيظَوِب نبا َّد يلا لُجرلا َراَصَو قَنَبَأْلا ٍقاَمتاَب اَهَدَلَو

 . ٍلْخَمْلا ُنْبَل ىّمَسي د اَذَهَو «َنيِروُهْسَمْلا ٍةَمِيَأْلا ٍقاَمَثاِب

 )١( ملسمو 5516(2) يراخبلا هاور )١556(.

 )١555(. ملسم هاور )00

 ةَميأْلا َّنِإَف ؛ٍلوُبَمْلاب ىَّنَلَُم َرُهَو ءهيَّحِص ىَلَع نقم ٌحيِحَص ٌتيِدَح َةَسْئاَع ُتيِدَح :خيشلا - 0
 (1/84) .هب ٍلَمَعْلا ىَلَع اوُقَقَت



 كس يفَبَلا لق لاق ىلإ راهظلا ُباَتك

 و اَمِهِداَلْوَأ نم لُك َراَص : عِضَئْرُمْا ْيَدِلاَو ُرَمْلاَو لُجَرلا ٌراَص اَذِإَو - عمم

 الاك ىآ كوم نا ةناركلا وينوأ هلطقت بألا نِم اوُناَك ُءاَوَس عا

 َةَعاَضّرلا نِم عِضئْرُمْلا اذهل ةرخإ نورس مُهْن َةَعاَضَرلا نِم اَمُهَّل اًداَلْوأ

 ْمَلَو «ِنْيَوَخَأ اًناَك :َةَلِْط ِهِذَهَو اُلْفِط ِهْذَه ُتَعَضْرَأَ ٍناَنأرْما لُجَرِل َناَك ول ىَّنَح
 هم ل

 .َنيِمِلْسُمْلا ِءاَمَلُع ٍروُهْمْجَو ٍةَعَبرألا ٍةّمْيَأْلا ٍقاَمّثاِ ٍرَخآلاَ ُحُمرَتلا اًمِجِدَحَأِل ْرْجَي

 ُلُجّرلا :يِنْعَي ؛ٌدِحاَو ُحاَنّللا :َلاَقَف ٍساّبَع ُنْبا اَهْنَع َلْيْس هلام هَلَعَو

 :كَحناَو لل رد َىَّتَح 0 َعوطَو يِنَْلا

 2 َنْيَبَو ٍلُفظلا َعَم مم اَوُعْضَو َنيِذَْلا ٍةَْوَمْلا دال 2 : نيملشملاا قف رف اَلَو

 ٍةَعاَضَّرلا َدْعَبَو عضل 0 اَهَل َدِلُو نَم

 :ٍةَعاَضَرلا نِم ضم ُبِراَقَأ ٍةَأْرَمْلا ٍبِراَقَأ ٌعيِمَجَف :َكِلَذَك َناَك اَذَِو
5-2 

- 

 ُةُداَدَجَأ اهكاَقَمَأَ اَمُؤاَب او « دوُخِإ د / / الد ُداَلْوْأَو ُةَنَّوُخِإ 00
 و

 و ُهَلاَوْخَأ اَهُناَوَحَأَو اَهُنَوْخ

 َّنَأ امك .'"هيَلِزْنَمِب عِضتْرُمْلا ُداَلْوأَو

 ؛عاَضَر اَلَو ِبَسَن نم ال هيأ ٌةَوْخِإ اَلَو ُهَتَوْخِإ اوبك 0 ِعاَضّرلاَو ب تنيدلا نف

 . ْمُهُتاَلاَحَو مُهّلاَوْحَأَو مُهُئاَّمَعَو مُهُماَمْعَأ مُهْنَأل

 مُهَف :ِةَعِضْرُمْلا ِِذَه اصرخ عض وا اوح ىو مولدعلا ةوخِإ امو

 0 ل ا ءالْؤَع ةّرخإل ُروُجَيَف ءاَهِبِراَقُأ نِمَو اًهْنِم ُبِناَجَأ

 َجوَرَتَي نأ را :ِسُْكَعْلابَو و ذم هييأ نم ٍلجرلِل ّح َناَك اّذِإ اَمَك
 ورق رع

 ُهَسْفَن وه ْعِضَتْرُمْلا َكِلَذَكَف ءاَمُهْنِم اًدِحاَو ٌحَوَرَتَي ال ُهّسْفَن َّوْهَو نعل اخد

 )١( عِضَتْرُمْلا :يأ .



 هناي مالسإلا خيش لئاسرو ٌقواتف بيرقت 2

 نم اًَذَحَأ اَلَو ءهِعِضْرُم ٍداَلْوَأ نم اًدِحاَو ُحّوَرَتَي ال

 .ِبَسَّنلا نِم ع ءالْؤَمَو 0 نم ُهُنَوْخِإ

 زوج اَمَك ءتستل 2 ل نم ُهّنَوُحِإ اوُجوَرَكَي

 الملا 1 هللخ ققتم هلك [3هو هنأ ع هو عا رن ذا ا
 مري ربح

]3" "١/7": 

 تَراَص ِنْيَلْوَحْلا يف ٍتاَعْضَ اكد منح ُعيِضرلا َعَصَتْرا اًذِإ ”ة4]
 نِم اَمُهْنِم ّلُكِ انْبا ٌراَصَق ُهاَبأ هْيظَوب ُنَبَللا ءاَج يِذَلا اَهْجْوَر َراَصَو ُهَمأ ُهََْمْلا

 فاعلا
 و

 ٌعيِمَجَو هوِرْيَغ نِمَو ٍلُجّرلا اَذَه نِم ِةَأْرَمْلا ٍداَلْوَأ ٌميِمَج ُنوُكَيَف ٍذِئَئِِحَو
 ا َعاَضّرلا َلْبَق اوُدِلُو ٌءاوَس هَل ةَوخِإ : 0 نمو اَهْنِم ٍلْجَّرلا ٍداَلْوَأ

 . عاَضّرلا نِم ُهّئاَدَجَو كاد اهنأَو اهوتأَو مد وع

 ا ٍلُجّرلا وُبَأَو هَئاَمَعَو ُهُماَمْعَأ ٍلُجّرلا ُةَوِْإَو

 مُهَف + : يتلا نواةزأو تلت نب ةزئأز يسقلا ني عوترتلا ةزهإ 7

 ُةَلِص ِءاَلْؤَمَو ِءاَلْؤَح َنْيَب َسْيَل ءعاَضّرلا نِي ِهِتَوَِْو ُمأَو هيبَأ "”[نع] بِناَجَأ
 . ٌعاَضَر لَو َتَمَن اَلَ

 اًَهَجْوَر َّنأِل ؛ويبأ َةآَرْما اَلَو ُهَنَأ ْتَسْيَلَف ٍةَعاَضّرلا نِم ٍهيِخَأ ُمَأ اّمَأَ

 [4. 0/041 .َوَماَضَّرلا نِم اَلَو ٍبَسَنلا نِم ال اَذَهِل اب َسْيَل ِنَبَللا َبِحاَص

 وهو «(450) ةيرصملا ىواتفلا رصتخم نم تيثملاو «لصألا يف سيل نيتفوقعملا نيب ام )١(
 ابن ولا



 ا يْفَبْلا لمَ ٍلاَتِق ىلإ ٍراَهَظلا ُباَتك
 ال

 ال اَنُهَف ؟ْلصْحَي ْمَل وأ ٌيِبَّصلا ٍفْوَج يِ ُنَبَللا َلَحَد لَم :ّكش اَذِإ ة#59]

 .ٍبْيَر الب ميرْحّتلا ْمُكْحَن
 ةَمْرُحْلا ُرْشْنَي ال مَّمْلا يِف نّبَّللا َلوُصُح َّنِإَ ريك سومعتلا دقو

 [40 841 .َنيِمِلْسُمْلا ٍقاَمَئاب

 اَذَهَف :ّنَبَل اَهَل َباَن َكِلَد َدْعَب َمُث ءّجْوَر [ةأرملا :يأ] اَهَكِطَو اذِإ م507:]

 يف َةَمْرُحْلا ُرْشنَي اَذَهَك : طق جوت ْمَل ٍةَرْماِل َباَ َنَبللا اَذَه ّنأ َرْدُق لَ
 م و ا 2 20 زب كرم رع 75 د ف وع 2 1“ أ ِبَمْذَم

 ال ةنأ هبهذم ٌرِهاَظَو «دمحا نع ةياور ّىهو ٌئِعفاشلاَو ِكِلاَمَو ةفييحح ىب
 نع

 [ه١/:] . ةَمْرْحْلا ٌرُشْنَي

 : '"1هُدِلاَو َلاَقَف ُهَتَبيِرَق َبطَح ٍلْجَر نَع :ُهنَُك مالْسِإْلا ُحْيَش َلْيَْسَو

 ُلوُدْعْلا َناَكَو اًهي َحّوَرَت ُهوُبَأ َيْفْوُت اّمَلَك اهب جيوْرّتلا نَع ُهاَهَنَو كَعَم ُتَعَضَر َيِه

 اًَذَه تْنُق ام :ْتَلاَقَو ْتَرَكْنَأ َكِلَذ َدْعَب مث ُهْئَعَضْرَأ اَهنأ اَِتَدِلاَو ىَلَع اوُدِهَت

 ؟اًهجيِوْرَت لحي لَهَف : ٍضَرَعِل لإ َلْوَقْلا

 َسْمَح ُهْبَعَضْرَأ اَهّنَأ ْتَرَكَدَو ٍقْدّصلاِب َةَموُرْعَم ُّمأْلا تناك ْنِإ :َباَجَأَ

 يّلَْق حَصْأ يف اَهَجّوَرَت اَذإ اَمُهَنَِب ُقَرَمْيَك ءَكِلَذ يف اَهُلوَق ُلَبُْي ُهّنإَف :ٍتاَعَصَر
 ِثراَحْلا َنْب َةَبْقُع َرَمَأ هللكي َيِبَّنلا َّنأ "”َيِراَخّبْلا حيحص» يف َتَبَت اَمُك ؛ِءاَمَلْعْلا

 : مقعدا اَهْنأ ءاوؤشلا ةمألا كدكذ اعل ُهَبأَرْما َقِراَمُي نأ

 نم نوت اَهَنِإَق :ٍتاَعْضَّرلا ِدَدَع يف أ اًهِقَدَِص يف ٌكَش اَذِ اكو

 ُبجوُت ٍةَجُحِب الإ اَمُهّتْيَب ٍقيِرفَتلاِب مُكْحُي الو «ىلْؤأ اَهُباَِيْجاَف ءِتاَهّْبُشلا
 . َكِلَذ
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 فرع ْنِإ ْنِكَل ُةَجْوّرلا مّرْخَت ْمَل :جيوزّتلا َلْبَق ِةَداَهَّشلا نع ْتَعَجَر اَذِإَ

 .باوصلا وهو )١77/7(« ىربكلا ىواتفلا نم تبثملاو (اَهَّدِلاَو) :لصألا يف )١(

 .(355590) (؟)



 ُهْنَدك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ©

 ْمَل :َةَداَهَّشلا تَمَتُك ىَّنَح اَهْيَلَع َلَخَد ُهّنَأِل ْتَعَجَر اَهّنَأَو اَهِعوُجُر يف ٌةَِذاَك اَهْنأ
 [01 4*1 . جيِوْرَتلا َّلِحَي

 ٌةَديِدَع ْدالْوأ اَهْنِم ُهَل َدِلُوَو «ةأَرماي جّرَرَت ٍلُجَر نع :هللك َلِيْسَو [قلا']
 َةَجْوَّرلا ِهِذَه َّنَأ اَهجْوَرِل َرَكَّذَو َةَجْوَّرلا عا نَم ّرّضح ِةّدُمْلا ِهِذَه يِف َناك اّمَلَق

 ؟كّمأ نبل نم ْتَبِرَش كِتَمْصِع يف 2" يتلا]

 0 َركذ اَمِي ٌريَِح َوُهَو ٍقْدَّصلاب اًفوُرْعَم ُلْجّرلا اَذَه َناَك ْنِإ : تاج

 ِهِلْوَق ىَلِإ َعِجُر :نْيَلْوَحْلا يِف ٍتاَعَضَر ٌسْمَح جْوَّرلا ّْمُأ نِم ْتَعَضَر اَهَنأ
 [ 1*0 . َعاَضّرلا َنَياَع دق َناَك نِإَو «ٌعوُجرلا بجي ل لَو َكِلَّذ

 كِل زمن مك :هيأرما ربع ني وأ هيأرنا ني عصا اذإ مبكلا لكك
 ُباَتِكْلا َكِلَد ىَلَع َّلَد اَمُك ِ؛ِءاَمَلُعْلا ٍريِجاَمَجَو ٍةَعَبْرَأْلا ِةمِيَأْلا َدْنِع عاَضّرلا ُةَمْرُح

 ؛َكِلَذب مُهَدْنِع ٌصَمْخُم ةَفْيَدُح يِبأ ىَلْوَم ِمِلاَس ٍةّصِق يف َةَصِئاَع ةيرغو عقخلاو
 [هه 4 ميلا نيت لكنا مُهَنَأ لجأ

 .ةَعضَر ِهِذَهَف هُهْعَدَي َّمُث ُهْنِم بَرْشَيَك يذلا َمِقَتْلَي نأ :ُةَعْضّرلا ة»95]

 .ٍتاَعَضَر ٌُسْمَح ِهْذَهَق :ِتاَّرَم ٌسْمَح ُهَل ىَرَج دق ٍةَدِحاَو ٍةَرَك يف َناَك اذَِق

 .ِتاَعَضَر ٌُسْمَح اًضْيَأ َوُهَف ِنْيتَرَك يِف ٍِتاَّرَم َسْمَح َكِلَذ ىَرَج َنِإَو

 هْعِضْرُت دق اَهْنِإَف ؛ِهيْرُش يف ََدِحاَو ٍةَبْوَت يف ُْبَرْعَي اَم ٍةَعْضّرلا ُداَرُمْلا َسْيلَو
 [ها//"4] .ًةَرييَك ٍتاَعْضَر ُهَْعَضْرَأ دق د وت لُك يف ُنوُكَي ٌيِشَعْلاب ّمُث ٍةاَدَعْلا

 كت ار از

 (ٌمّركُمْلا ٌغاضْؤلا)
 نَع ِتاَياَوِر ُثاَلَث ٍةَروُهْشَم ٍلاَوْقَأ ٌةَثاَلَث ِهيِف ِهيِف :ُمُرَحُمْلا َعاَضَّرلا ةنمدلا
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 )١( ىربكلا ىواتفلا نم تبثملاو ءلصألا يف سيل نيتفوقعملا نيب ام )/17١(.



 ميمي يفَبْلا لَمَأ ٍلاَِق ىلإ ٍراَهَظلا ُباَتك
 ا

 ٍقالظإل ِ؛َةَفيِنَح يِبَأَو ِكِلاَم ُبَمْذَم َيِحَو ءُهليِلَكَو هُريِثَك ُمُرَحُي ُهّنَأ :اَهُدَح

 00 َوْهَو ءَكِلَذ َقؤم ام ام موك ٍناَتَعْضَرلاَو ٌةَعْضّرلا ُمُرَحُت ال :يِناّثلاَو

 2770ِناَئَعْضَولاَو م ةَعْضّرلا ُمّرَحَت مح الد : حلا َتيَدَكْلا» يف دلع ِهِلْوَقِل ا

 .موَُمْلاَو موُمُعْلا ىَلَع يِتاَبْلا يَ قو بو اَمُهْنَع َميِرْحّنلا ىَقَنَق

- 

 رِهاظَو ٌيِعِفاَّشلا ُبَهْذَم َوُهَو ءِتاَعَضَر ٌسْمَح الإ ْمّرَحُي ال ُهَّنَأ :ُتِاَّثلاَو

 مث ٍتاَموُلْعَم ٍتاَعَضَر ٌرْشَع ِنآْرُقْلا نِم َلَرَت اي َةَضِئاَع ِتيِدَح أ
 . "0«َكِلَذ ىَلَع ٌرْمَأْلاَو لكي هللا ُلوُسَر َيَفْوُتَق ءِتاَموُلْعَم سْمَحِب نخسن آس 6 2 9

 نا ل ل ا
 ."0كِلَّزب اَهَل اًمَرْحَم َريِصَيِل ٍتاَعَضَر ٌسْمَح َةَعبيَر ِنْب ةبتع ِنْب ةَقْيَدُح ا

 َُهَو ُدَعْبْملا يِم تسيل دمخَأَو ٌيِعِفاَّشلا ٍبَمْذَم يف ُةَع ٌةَعِضَرلاَف : اَذَه ىَلَعَو
 هكر كَ 4 مقلي را هكا ل را

 رث مث يي يذتلا ذأ اَذإ لب ؛َعبْشَي ىَّتَح هييسي 5 < مك هبيسي مث يتلا َمَِي ذأ

 [”"5- "هد /*:] . تاَعْضَرِ الإ ْعَب اب ْعَبْسَي ْمَل وأ اهب َعِبَش ٌءاَوَس ٌةَعْضَر َيِهَف هِراَيتْخاِ
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 (ريبكلا عاضرإ مكح)
 رع لفرلا َماَمَت َّنِإَف ٍ؛ِنْيَلْوَحْلا يِف َناَك اَم ُمّرَحُمْلا ٌعاَضّرلا مةةال5]

 0 هنأ نكل يع ع معدلي قو :, ٌتلولَو8# :ىَلاَعَت َلاَق اَمَك ٍناَلِماَك

 اَذَهِلَو ؛َةَعاَضّرلا نِم َسْيَلَك ٍةَعاَضَرلا مام َدْعَب َناَك اَمَو «[77» :ةرقبلا] ب دعاَسل

 هل يما اَل ٍريبَكْلا َعاَضَر نأ ىلع نخدوعو ةقيرالا ةييالاو ءاملخلا روومح ناك

 هلي هللا ُلوُسَر ّىَلَع َلَخَد :ْتَلاَق َةَسْئاَع ن ا ل اوشعشاَ

0 

 )١( ملسم هاور )١561(. ملسم هاور (؟) )؟١56(.

 )6( ملسم هاور )١468(. )5( ملسمو «(5741) يراخبلا )١500(.



 مع. و مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت
 همم 2

 اي اَذَه نم» :َلاَقَف ءلُجَر يِدْنِع

 (ِةَعاَجَمْلا نِم ٌةَعاَضَدلا اَمَّنِإ ؟َنكْئاَوْحِإ نَم َنْرَظْنأ ا

 نم ُمُرْحَي الد : ِهَلِلَع هللا لوس لاف : تلا َةَمَلَس ّمَأ نع "يي 00 ىَدَرَو

 . ؛ماَطِْلا َلْبَق َناَكَو يذّنلا يف َءاَعْمأْلا َقَتَك اَماّلِإ ِة َةَعاَضَولا

 يف ًءاَح اَمَك :ناَلْؤَحْلا َّوَهَو ُهَثْفَو يأ ؛؛يْدَّنلا» يف ِهِلْوَق ىنعمو

 ”«يذنلا يف َتاَم ميِهاَرْبِ 7 َّنِإ) :ُثيِدَحْلا . عاَضّرلا ٍنَمَز يف َوُهَو : أ

 َناَك نِإَو ماَطِفْلا َدْعَي اَلَو َنْيَلْوَحْلا َدْعَب َع

 :َلاَق َةَعاَضَرلا نم يِخَأ :تْلُق «؟ُةَضِاَع ا

 َدْعَب َعاَضَر الأ ُهَّنَأ يِضَتْقَي مي ال اَذَمَو

 ل

 ٍريِبَكْلا َعاَضْرِإ َّنأ ىَلِإ ٍفَلَخْلاَو 0-0 تقلد

 0 ا 6 يبل مقل مالا بع لب :َةَمِئاَعِل َةَمَلَس م
 :ْتَلاَق َة مخ يا ١: َّنِإ ؟َرْسَأ للي هللا ٍلوُسَر يِف كَل اَمأ :ُةَمِئاَع ْتَلاَقَق

 «ةْئَش ُهْنِم َةَمْيَدُح يبأ ِسْفَن يِفَو ُلُجَر َوْهَو َّىَلَع َُلُجْدَي اًمِلاَس َّنِإ وللا َلوُسَر

 .«ْكِيَلَع َلْخْدَي ىَنَح ِهيِعِضْرَأ» :هيكي هللا ُلوُسَر َلاَقَ

 َناَكَف ,«ٍتاَعَضَر ٌسْمَح ِهيِعِضْرَأ» :َلاَق '*”هؤطَوُمْلا» يف كِاَمِل ِةَياَوِر يِفَو

 . ٍةَعاَضّرلا نم ِهِدَلَو ٍةَلِْنَمِ

 ْنَأ لك َيِبّنلا جاو نِم اَمْرْيَغ ىَبَأَو ُةَسِْئاَع ِهب ْتَّدَحَأ ُتيِدَحْلا اَذَمَو

 . هِقَعاَجَمْلا ني ٌةَعاَضَرلا» :َلاَق “*[هنأ] ُهْنَع ْتَوَر َدَمْياَع نأ َعَم ءوب َنْذُخَأَي

 ُدوُصُمَمْلا َناَك ىَتَمَق :ٌةيِذْعَت وأ ٌةَعاَضَر َدِضْفَي نأ َنْيَ يَ ب ّقْوَمْلا أر اًهّنِكَل

 .ِساّنلا ٍةّماَع ٌعاَضْرِإ َوُه اَذَعَو ماظل َلْبَق ناك اَم اَلِإ ْمّرَحُي ْمَل يناثلا

 * ةفرقلمفا ملسم هاور (؟9) )١( )١1١619(.

 م () .040 5
 . بوصأ هلعلو «لصألا يف سيل نيتفوقعملا نيب ام )2(



 ا يمَبْلا لمَ ٍلاَتِق ىلإ ِراَهَّظلا ٌباَتك

 ان ةجاشلل زوجي دقو «مَرْحَم اَذ ِهِلْعَج ىَلِإ جبيْحَأ نإ ُروُجَيَق ُلّوَألا اّمَأَو

 .ةجوتم لوك اَنَعَو ءاَهرْيَعِل ُزوُجَي ال

 [50 د هو: :ءاملعلا روني د دع حال جنامقألا يلو

 ه6 م

 (ٍةَئاَضَحْلا ُباَب)
 يب دأ دازأ نمل ليك نزع نهد َنعِْب تلوم :ىّلاَعَت هلؤق مقلال]

 َوُهَف َكِلَذ َدْعَب اَمَو ءٌيَعاَضّرلا ُماَمَت اَذَه َّنأ ىَلَع ُلُذَي «[578 :ةرقبلا] «ةَعاصل

 ٍةَيِزْعَأْلا نِم ٌءاَّذِغ

 ريكا ِعاَضَو ِةلِْنمِ ِنْيلَْحْلا َدْعَب ٌعاَضّرلا :ٌُلوُقَي نَم ٌليَتْسَي اَذَهِبَو

 ٍضْعَبَو ٍلْوَح ىَلَع ُعَقَي ِنْيلْوَحْلا» َطْفَل نأ ىَلَع لدي دي 4 نيك يلوع» :ُهلوَكَو
 . َكِلَّذ َلَمْكَأ اًذِإ ءاّماَع َنوُرْشِع نافل :ُلاَقُي قي نول يف ٌفوُرْعَم اَذَهَو َّرَخآ

 لَقَأ ُديِرُيَو ؛ِنْيَلْوَح» :َلوُقَي ْنَأ َراَج اّمَل :اَمُهُرْيَغَو ُجاَجّرلاَو ُهاَرَمْلا َلاَق

 اجي 5 ُموُلْعَمَو «[20* :ةرقبلا] عنيمْرَي يف َلّجَمَت نَمَم :ىَلاَعَت َلاَق اَمُك اَمُهّْنِم
 رمت ب للي طا او ب د »هَ هو روبي عيل 2

 :َرَخآ ضْعَبَو اَمْوَي ُديِرَت اَمْنِإَو ءِنْيَمْوَي انا د ْمَل :ُلوُقَتَو ءَرَخآ ضْعَبَو مْوَي يف

 َطْمَل َنِإَق 1١95[ :ةرقبلا] 4 أيا 5َرََع م كريد يا هلَْف ٍةَلِزْنَمب 1

 ْمَل نِإَو ءماّيأ َةَرَضَع تْمَقَأ :ُلاَقْيَ ٍرِشاَعْلا ٍضْعَبَو ٍةَعْسِي ىَلَع ُعََي اا

 ا انه ِهِلْوَق و ةَلَْْمِ [ :ةرقبلا] كل ماك» : كانه ُهَلْوَقَف ت2 0 2 و وج
- 

 ِتاَفّلَطُمْلاِب ٌصَتْخَي وأ ؟ِتاَدِاَوْلا عيِمَج يف ٌماَع َوُه لَه جَرَمْل وأ رك

 ْنَأ 44 وم 2

 ٌءاوَس اهَدلَو عاضرل اهسْفن روت



 ناو مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت قم

 َّنُهَتَوْسِكَو ّنُهَقْرِر ٍتاَعِضْرُمْلِل تْبَجْؤَأ اَهَنِإَق ؛ْمِهْيَلَع ٌةَجَُح ُهَيآلا :تْلُق

 موت .٠ 0 نع 4 ل وح عير و ها ع م وم 01 لا عمسك
 !ِةَقَمَتلا رْيَغ ِةَرْجَأِب اهسفن 43 :لوَقَي وهو «كِلَذ ىلع َةَداَيَز ال .يفورغملاب

 ٌعِضْرُت اَهَّنَأ ىَلَع ْتْلد َةَّماَع ُةَيآلا تّناَك اّذإ لب ِاَذَه ىَلَع ُلُدَت ال ُةَيآلاَو

 ُلُحْدَتَو ءاَهْيَلَع ُقِفْنُي ُهَنِإَف الِماَح تناك وّل امك ءاَهئلَع جّرلا قال عَ اَمَدلَو

 د دما ءادعب و يف لاح ىف َكِلَّزَكَو 1 لا َّنَأِل ٍ؛ةَّيِجْوَّرلا ِةَقَمَت يِف ٍدْلّولا ُهَقَمَ
 0 َُقَعَ هم عع 7
 . عِضّتْرمْلا َةَقفن ّيِه ٍلْمَحْلا َهَقْق نِإَف «٠

 اوُبَجْوَأ ِتاَقَّلْطُمْلاِب ُهوُصَح َنيِذَناَك ؛ِنْيَلْوَمْلا َنْيَب َءاَقاَُم الق :اًذَه ىَلَعَو

 . ةَفَلطُمْلا ٌُصَنْحُم اَذَهَو «قاّلطلا ٍةَروُس ف َرِكذ امك عاَضرلا ب بّبَس ٌةَديِدَج َهَقْفَت

 ٍوَداَلِوْلا نيِح نِم ٍلْوَحْلا أَدْبَم َّنأ َمِلُع َدَق دق 4 قلمك قل + نلاعت هلؤكو

 .َكِلَذ ٍريِظَن ىَلِإ َلاَمَكْلاَو

 كلين لطم ىز مززجتلا راع يز لاحكلا ناك ءرضعلا ضاق نونا اًدإَق

 َلاَق امك ٌّيِلالِهْلا روشلا نع ماي قع اننا وه ملظُملا َلّرَكْلا َنِإَ ؛َةَعاَسلا

 .[0+ :ةبوتلا] ولأ بّتكح ىف اًرْهَس َرَكَع اَننأ ِهَسَأ َدنِع ِروُبّشلَ َهَّدِع َّنِإ» : ىَلاَعَت

 ثلا نيم نفاه وأ وشعر رشا ةقترأ ودملا نه كو اف كشر

 نفاخ اهردلاك قمل فت و تاكالتإت 0و رلزتاةقب هذه تقع انقل

 . طْرَّشلابَو عْرَّشلاب ُلُجَوُي ام ٍرِئاَسَو َعوُيبْلا يِف ىّمَسُمْلا َلَجَأْلا َكيََكَو
 27 20 7 مي

 :ِناَميِعَض ِناَرَخآ ٍناَلْوَق اَنُه ِءاَهَقْمْللَو
 ٍروُهَُشلا ٌعيِمَج َناَك ِرْهَشلا ءاَنثأ يِف َناَك اَذِإ :ُلوَقَي نَم ُلْوَق :اًمهْدَحَأ و و 0 ا ل 2 < اد! م عم اعد 2 م
 200 - 0 هل

 . َنيَتِسَو ةئامتلُت نالؤَحلا نوكَيف ءِدَدَعْلاِب

 .ْنيِب طلغ وهو !اًمْوَي رْشَع ئنئا ةذملا ديزت ٍلْوَمْلا اذه ىلَعَو يوم من12 رع هد هم تع تس ا

 2 عم مر 5 و 2
 .ةلهألاب اَهُرْئاَسَو ءِدَدَعْلاِب ٌدِحاَو اَهْنِم :ُلوُقَي نَم َُلْوَق :ىناَثلا لوقلاو



 مي يَفَبْلا لقَأ ٍلاَتِق ىَنِإ ٍراَهْظلا ُباَنك
 حا 159 لي ا رح ااالاللاسبببوووررورررإابشُْْئ5ئ5ْئئ 55 221 22ش آ ضضصششططل7للل ب ت77

 7 ٌربَح «غن ُهَلْوَع ّنأل ٍءُدَعاَضرِ ملا ىلع نأ ىَلَع لدي نآَْقْلا ٌدِهاَطَو

 .ٍرَحآلا ِلْوَقْلا ىَلِإ َبَمَذ نَم اَهَلَوَت اَذَهِلَو ؛ عاَرن ُةَلآْسَم َيِهَو ءِرمأْلا ىَتْعَم يِف

 بألا ىَلَعَو هَلِْفْلا ّمأْلا ىَلَع نال َّنَأ ىَلَع َّلَد ُنآْرُقْلا لَب :ُلاَقْيِق
 . َةَقَقتلا

 ل 5-

 ُنِحَتْست ُةيتْجَأْلاَو ةرجأْلا ُقِحَْسَت َيِحَو اَهْيَلَع َنيَعَت اَهْرْيَغ ْدَجوُي ْمَل وّلَو

 . اَهُْيَغ ْذَجوُي ْمَل ولَو َةَرْجَأْلا
 َديِرُي ْنَأ "'ةُروُجَي ُهّنَأ ىَلَع ٌليِلَد يدعاَبيلا يم نأ َداَيأ نمل :ىَلاَعَت هلؤَّثو

 هِلْوَقِب َكِلَد َنّيَب دَقَو َةَحَلْضَم َناك اَذِإ َكِلَّذ َلْبَق ُماَِفْلا ُروُجَيَو ءعاَضرلا َماَمْنِإ

 ىَلَع ُلُدَي َكِلَذَو ؛ كمي َحاتج الك رات اين ٍضار نع اَلاَضِو ادانأ َنِإَقط : ىَلاَعَت
 ءعاروو ئي وَ

 رخآلاو م ٍِنيَوب الا اضرب َلْبَق َلاَصِفْلا ُرَحآلاَو َماَمْنإْلا اَمُمُدَحَأ َداَرَأ وّلَق ءنْيََبَأْلا اًضرب اّلِإ ُلَصْفُْي ال ُهْن
 -ٍ -آآ

 لَو [؟7 7“ :ةرقبلا] 4 فورعملاب نموسكو نه 7 هه ِدوُلوْل لعو# :ىناَبَعَت هلؤقو

 امآَو ُهَدِلَت يِتّلا َيِه َةآْرَمْلا نأ ؛ الون » َلاَق امك هدِلاَوْلا ىَلَعَر» :ُلْقَي

 «اننسخإ نيدَولبَوا : لبق اَمُهَنْيَب َنِرُق اَذِإ ْنِكَل ءُّهَل ٌدوُلْوَم َوُه لب ؛ُهْدِلَي ْمْلَك ُبألا

 .اًبأ لب اَدِلاَو ُهتيِمْسَت ِنآْرَقْلا يِف َسْبَلَم ٍداَرْثإْلا َّمَم امَأَق 010+ :ءاسنال

 2و ةكنخ ةلقنت دلع اع اًذهلَو ؛ٌمأَلِل ال بآل َدِلُو َدَلَوْلا َّنأ ُناَيب ِهِبفَو

 رولا هانم نمل ُبَهَيَو اًملتإ ُهَكَي نَمِل ببي :ىَلاَعَت هلْؤَق ُقِفاَوُي اَذَهَو سلس نص  مصسس ل هت آ 4 0 هت :

 . بآل اًيوُهْؤَم ُهَلَعَجَف [:4 :ىروشلا]

 1١[. :رونلا] 4 مكتوب نم أوك أت نأ حسن ع الو هوت واخ دو

 خيشل ىرخألا بتكلا يفو ؛دهف كلملا عمجم اهعبط يتلا ةخسنلا يهو ءلصألا يف اذكه ٠ )١(

 .تبثملا باوصلاو ءُزوُجَي ال :يفنلاب مالسإلا



 ا ية ببي ُهَدََي مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ل

 َتْنأ» :ه6 ِهِلْؤَِل اًقِباَطُم اَذَه َناَك :ُهُعْرَّز َوُهَو ِبَألِل ُدَلَوْلا َناَك اّذِإَو

 نم ُهَدَلَو َّنِإَو هبْسَك نم ُلُجَرلا َلَكَأ اَم َبَيْطَأ َّنإ» : لل ِهِلَْكَ 2 7:كيبأل كُّناَمَو
 يِذّلا َعْرَّرلا َّنِإَك ؛ُةَيآلا ِِذَم ِهْيَلَع ْتّلَد اَمُك هِيْسَك نِم ُدَلَوْلا لَصَح دقق ."هوبْسَك
 َّنِإَف ءضزألا ةَرْجَأ ىطْعَأَو ُاََسَو ُهَرَذَي يِذَنا ُهَل عرمُْمْلا ٌبْسُك ٍضْرَأْلا يِف
 خدع َحَنْج الو» ا لاك امك فلخلا خ1 و ءاهتزم ةآؤّعلا ىلقغأ َلُجَّرلا

 آم» :ىَلاَعَت ِهِلْوَقِل ٌقِباَطُم َوُهَو ٠١ :ةنحتمملا] 4 هيرب موسم 11 قهوُكتت نأ

 40 بسك اوه َرْمُن دَقَو 211 :دسلا] 400 بسك اَمَو ُهْلاَم ُهْنَع َقْغأ

0 

 اَمّرَجأَتْسا ُبَأْلاَو ءٌّعْرَز اَهيِف يِتَّلا ٌضْرَأْلا َيِهَو ءُتْرَحْلا َيِه

 ّمُث ءالِماَح تناك اّمَل ِهِتاَمِْإب عَّْرلا ىلع ققناو قضوا 0 0 7

 اَذِإَو اًروُتْسَم ناك اَذإ رَمثلاَو عْررلا ىلع ُرجاعسُمْلا ني امك عبِضّرلا ىَلَع نأ

 .هبْسُك نم َوْهَو ُدلَوْلا َوُه ٌعرّرلاَك َررَب

 )١( ءاورإلا ىف ىنابلألا هحّشصو «(5407) دمحأو «(1١؟١4) هجام نبا هاور )47/7(.

 :(54079) دمحأو :(719/) هجام نباو :(4544) يئاسنلاو :0578) دواد وبأ هاور (؟)
 .دواد يبأ حبيحص يف ينابلألا هحححصو

 :ةلدألا هذه نمو ءهلام يف ا هنبا ىلع بألل نأ ىلع ةلدألا تءاج ()

 ْنَع ه هيبأ ّن ْنَع ِبْيَعُش ِنْب وِرْمَع ّْنَع 75797(2) هجام نباو ((7670) دواد يبأ دنع ءاج ام ١-

 «كيبأي ناَمَو َتْنأ» :َلاَقَ ؛ لات اجا يب بأ َّنِإ :َلاَقَق لكي يِبَنلا ىَلِإ ٌلُجَر َءاَج :َلاَق ِهّدَج
 .مِهِلاَوْنَأ ْنِم وكت .نحينم بأ نب 3١ َّنِإ» :ِئكَي هللا ُلوُسَر ط

 اًمدتإ ُهكَي نمل بَبَيِ» :ىَلاَعَت 5 00 ّنجوسكو هني هل دولا لعو» : ىَلاَعَت ِهلْوَق -
 .« تيوب ْنِي أوت ل ْحِْشَأ قع الد : ىَلاَعَت هلؤقو :«هّرْمَّذلا ةَكِي مِن ْبَهَكَ
 . هلك مالسإلا خيش 5 هركذ اهنم ةلالدلا هجوو

 - نم ولو هدلو لام نم ذخأي نأ بألل :اولاقو ءاهقالطإ ىلع 1 هذهب ةلبانحلا ذخأ دقو



 م يَفَبْلا ٍلَمَأ ٍلاَتِق اَنِق ىَنِإ ٍراَهّظلا ُباَتِك

 ياا تل

 ٌرْضَي ال اًَحاَبُم ّلَمَعْلا َناَك اّذِإ ا ىَلَع 0 ها وجو اذه قَفَو

 اذ هنأ «ريَع نم الياَح أي نأ ٍلجّرلِل روي ا

 هْيَلَع ُمْرْحَيَف ِيَّلَوْلا يف ٌةكرش ُهَل ىَقْبَيَو ه1 هيف ا

 له ايما مرح اهو وربع نم الاخ هنآ كلم ولف ةلَوْلا اذه ءاَيَفْقْما

 ة يعي 0 ل َوُهَو ُهَدِبْعَتْسَي ٌفِيَك» :هلي ِهِلْوَقِلَو ؛ُهاَقَس ُهّنَأِل ِ؛ِدَلَوْلا

 .2052] ُّلِحَي ال َوُهَو - ثم اًكوُروَم ُهَلَعْجَي : ْيَأ -

 تناك َةآْرَمْلا َكْلِي َّنأِل ؛ َطِلَغ دَقَم اَنِراَو ُهّلَعْجَي فيك :داَرُمْلا َّنأ َّنلَظ نَمَو

 .اًنوُرْوَم ُلَعِجُي اَمَّنِإ ءاّنِراَو ُلَعَجُي ال ُدْبَعْلاَو ءَئِطاَوْلِل َدَمَأ
 وم

 .َكاَنُْه اَنُه َعْرَر ال ُهّنأ َمِلُع ُهَأْرَمْلا تن 1 رْبتْسُأ اذِإ امك

 .رخآ اًدلو يطعيو' هدلو لام نم ذخأي الأو «دلولا لامب فحجي الأ طرشب نكل «ةجاح ريغ -

 اَمب بألا نِم ُنَحَأ ُدَ دَلَوْلاَو ّيلُكْلاب يفنم هَقَح ْنأب كلذ ينعي الو فَ ىَلَع ٌمدقم بالا قف

 .ُهَتَجاَح هب ْتَقَلعَت

 هدلو لام نم اًئيش ذخأي نأ هل قحي الف ةيافك يف ناك اذإ بألا ا ءانندلا وهم بهذو

 .هاضر ريغب
 ّعَم ُهَكَلَمَتيَو ءاَش اَم ِوِدَلَو ٍلاَم ْنِم َّدُحأَي ْنأ ٍبَأِلَو :(37/5) ينغملا هلك ةمادق نبا لاقو

 : نْيَطْرَش اي ا َناَك اًريِغَص ءاََدَع َمَمَو ُهْذُحَأَي ام ىلإ بألا ٍةَجاَح
 .ُهتَجاَح هب ْتّقَلعَت اًديَش َّلُحَأَي اَكَو هوب ٌّرُصَي اَلَو «نيالاب تبجي ال نأ :اَمُه --

 .رخآلا هيت لَو ٍلاَم ْنِم َدْحأَي ال ْنأ :ين
 َّنأل ؛هِتَجاَح ٍرْدَقِب الإ ِهِدَلَو ٍِلاَم ْنِم لأي نأ ُهَل ُهَل َسْيَل :ُنِعِفاَّشلاَو ُكِلاَمَو ةقينَح ونأ ل 0
 فاَّذَه ْمُكِرْهَش يف ءاَّذَه ْمُكَيِؤَي ة ةَمْرَحَك ٌماَرَح ْمُكْيَلَع ْمُكَلاَوْمَأَو ْمُكَء َءاَمِد َّنِإ» :َلاَق هلك َيِبَنلا
 و مور

 .ها. هْيَلَع ّْنَّفَتُم

 يف اهيلع رم :يأ - ٍةَأَرْماِب ىَن أ هنأ 2 ّيِْنلا ٍنَع هبط ِءاَدُرَّدَلا وبأ هاور ام ثيدحلا را قل

 ديري ُهّلَعلا :َلاَقَق ءِطاَطْسُق ٍباَب ىَلَع  اهتدالو تبرق يتلا لماحلا يه حجم  هرافسأ ضعب
0 

 مَعَ :اوُلاَُك - >< ميرت تع يعاب لدم ذل ةظشم ةلباخ تناكر اهوطي :يأ  «؟اَهِب ّمِلُي ْنأ

 د ال وه و ُهَثرَوُي ٌفِيك ربك ُهَعَم ُلْخْدَي اًنْمَل ُهتَعْلأ ْنأ ُتْمَمَه دّقل» : هلو هللا ُلوُسَر َلاَقَق
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 ِءظَوْلا ُراَوَج ُرَهْظَأْلاَو ءٌعاَرِن هِيِفَق اَمُؤطَي ال نَم َدْنِع وأ اًرْكب تّناَك وّلَو

 يِف ىَلاَعَت َلاَقَو .«نوتلاب لجون ًاقنر ل موأؤلا لول :نلاغت لوك
 اَذَم َّنأ ىلع لدي [5 :قالطلا] و 0 ل نسي ْنَّيِه :ِةَيآَ

 .َْلِإ ٍناَعِجْرَت ىّمَسُم اَمُهّنَْب نكي ْمَل اَذإ ٍفوُرَْمْلاِ ٌنُهئَوْسَو َنُهُقْرِر َوُه 6
 امك 7 نا ل سم َكاتُه َناَك اَذِإ ىّنَسْمْلاِ ُرَّقُ اَمَنِإ : لْئِمْلا ُةَرْجَأَو

 لما ع َبَجَو ىّمَسُم نَمَكِ الدم أ يه ٌةَعْلسلا َناَك اَمَل «َةَراَجِإْلاَ عْيبْلا يف

 دبع يي ُهَ آ اًكرِش َقَتْعَأ نَم» :هللك ْنِبَنلا َلاَك اَمَكَو ءوِراَيتحا رْيَعِ 2 اَذإ

 ُهَءاَكَرُش ىَطْمَأَف ءٍِلْدَع َةَميِق ِهْيَلَع ُدْبَعلا موق ِدْبَعلا َنَمَن ُعْلْبَي ّلاَم ُهَل

 «)هّقعَع ام ُهْنِم َقَتع دقق اَّلِإَو ُدّبَعلا 00

 َيِح يلا ُةَميِقْلا ُفَرْمُعَك ءِقوُسلا يف ٌعاَبُي ُهلِْمَو ُهّنأِل ؛ُدْبَعْلا َميِقَأ َكاَُهَ
 .ُعِناَّصلاَو ٌريجألا َكِلَّذَكَو ءِتْقَوْلا َكِلَذ يِف ٌرعّسلا

 اَذَه ل ُنِحَتسيف 4 هده ىلع ةرجألا طبي نم سانلا نم اك نو

 نأ 500 ُهَفِحَتْسَي اَم ٌقِحَتْسَي ٍةَمْدِخْلا ٌُريجأ َكِلَّذَكَو وار ُهُقَِكْسَي اَم طايل

 . سائلا َدْنِع فور ٌةَداَع َكِلَذ

 قالا َدْعَب ٍتاَعِضْرُمْلا ِتاَمَمأْلا ٍرِئاَس ٌريِظَن َيِهَق ُةَعِضْرُمْلا ُمأْلا امو
 اًلياَح تّناَك اّذِإ َيِهَو هّركُذ اَمِب ب عاَضَرلا ب ٍلاَح ٌراَبِتْعا اَّلِ 0 ةذاغ هل َنسبلَو

 ٌدَقَنَت ةقدقحبأ هيد ا أ 0 أ ّدَمَّل م و
 ةقفن ٌةَقيِقَحلا يِف َيِهَو ءٍِفوُرْعَمْلاِ اًهتَّوُسِكَو اَهَتَقَفن ْتفَحَتْس ا ٌةَقَّلَطُم َيِهَو ُهْنِ

 ؛ِءاَمَلُعْلا يّلْوَت :رلأ انَهَ 4 ك0 ًااَحَت َاَق
 .[- :قالطلا] نول َنْعَصَي ّقَح نبع
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 2 يفَبلا لهَأ ٍلاَتِق ىلإ راهْظلا ُباَتك
 هك 1 رت ت2 كتل

 : ٍلاَوْقَأ ُهثاَلَث اَنُه ِءاَمَلُعْلِلَو

 اًلباَح َنوُكَت ْنأ َنْيَب َّقْرَف اَلَو «ةَّدَتْعُم ٍةَجْوَر ُهَمَمَن َهَمَمَنلا هِذَه َّنأ :اًمُدَحَأ

 .ةّيِعْجّرلل اَهُبِجوُي اَمُك َنْئاَْلِل َةَقَمَتلا ُبِجوُي نَم ُلْوَق اَذَهَو ءاَلِياَح وأ

 ُلْوَق اَذَمَو . .ٍلْمَحْلا ٍلأل ٍةَجْوَر َةَقَمَت اَهْيَلَع ُنِقْنُي ُهّنَأ : يِناَّنلا ُلْوَقْلا

 نإَو هِدَلَوْلا لُجأِل ال َةَجْوَر اَهِنْوُكِل َبَجَو دَقَف ٍةَجْوَز َهَقَفَ داك نإ ُهَّنِإَف ؟ ُضِقاَنَتُم
 ْ .ِةَجْوَّرلا ٍرْيَغ ء َعَم ُبِجَت ٍدّلَوْلا هَفَقت ُةَقْمَت ِدَلَوْلا ٍلْجَأِل َناَك

 لجأ نِم اَهَلَو ءِلْمَحْلِل ُبِجَن َهَمَمَنلا أ :ٌحيِحَّصلا َوُمَو ُتِاَنلا ُلْوَقْلاَ

 .َةَجْوَر اَهِنْوكِل اَهْيَلَع ال ُهاََأ ِهِنْوكِل ِهْيَلع َهَمَفَن َيِهَه وِدَلَوب اًلِواَح اَهِنْوَكِل ؛ِلْمَحْلا

 ال وبا ىَلَع بألا ِةََمَن باب نم عاَضَرلاَو ٍلْمَحْلا َةَقََت هن نأ 04ه اَذَعَو

 [7/1- 1 .ِهتَجْوَر ىَلَع جْوّزلا ِةَقَقَت باب نم

 وأ ةبصعب ةيلدم وأ ةثراو ةأرمال وأ ةبصعلا نم لجرل الإ ةناضح ال 7 عابد

 .مكاحلاف اومدع نإف ءثراوب

 . مكاحلل مث براقألا نم مهاوس نمل تبثت اومدع نإ :ليقو

 [14/ه كردتسملا]

 ءاسن ىلع نمدقي قحأ بألا ءاسن اذكو «ةلاخلا نم قحأ ةمعلا مة#ا/و]

 موقي ال هنأل بألا ىلع مألا تمدق امنإو «هبراقأ اذكو بألل ةيالولا نأل ؛مألا

 .لفطلا ةحلصم يف انه اهماقم

 اهتمع ىلع ةزمح تنئب ةلاخ مالسلاو ةالصلا هيلع عراشلا مدق امنإو

 يف اهب اهل ىضقف ءاهتلاخ نع اًبئان بلط رفعجو «بلطت مل ةيفص نأل :ةيفص

 [14/ه كردتسملا] .اهتبيغ

 [16/ه كردتسملا] .حلاصملا

 هيلإ اهمضب قحأ دلاولا :كلام نع لقئف :تغلب اذإ ةيراجلا امأ ةنملا



 مر 7 بي ب7 لل ل صحار هناك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت عربا

 نأ الإ تءاش ثيح نكستو اهسفنب قحأ يه مث «جوزلا اهب لخديو جوزت ىتح

 .هيلإ اهمضب بألا اهعنميف عضوم ءوس وأ ةعيض وأ ىوه اهنم فاخي

 : اًهجوو نيتياور ررحملا يف اهركذ لاوقأ ةثالث دمحأ بهذم يفو

 وه اذهو «جوزلا اهب لخديو جوزتت ىتح بألا دنع نوكت اهنأ :اهدحأ

 اًركب تناكو تغلب اذإ ةيراجلا نإ :اولاقو «مهبتك يف هريغو يضاقلا هرصن يذلا

 . اًعازن هيف اوركذي ملو «جوزلا اهب لخديو جوزتت ىتح اهيبأ عم نوكت نأ اهيلعف

 .مألا دنع نوكت :دمحأ نع ةيناثلا ةياورلاو

 تءاش ثيخ نوكت تغلب اذإ اهنأ وهو :«هبهذم» يف ثلاثلا لوقلا امأو

 مالغلا ريخ نمف «مالغلا ريخي امك اهريخي نم لوق ىلع ءيجي اذهف «مالغلاك

 .امهريغو دمحأو يعفاشلا لاق امك هسفن ىلإ هرمأ غولبلا دعب ناك هغولب لبق

 يهو «ةغلابلا يف هررحم يف ةثالثلا لاوقألا هذه ىكح تاكربلا وبأ نكل

 دنع روهشملا ىلع هنإف «ةغلابلا ريغ يف اهانركذ يتلا ةثالثلا لاوقألل ةقباطم

 نأ ىلوأ غولبلا دعب يهف بألا دنع غولبلا لبق تناك اذإ اهنأ دمحأ باحصأ

 اكلامو ةياور يف دمحأو ةفينح ابأ نإف «مألا دنع اهنم بألا دنع نوكت

 نأ ىلع لدي اذهو «بألا دنع اهولعج غولبلا دعبو «مألل غولبلا لبق اهنولعجي

 ام نيب قرف الف كلذك ناك اذإف ءاهتحلصم يف رظنأو نوصأو اهل ظفحأ بألا

 .كلذ يف هدعب امو غولبلا لبق

 نم حجرأ :- بألا دنع ةزيمملا تنبلا لعج وهو  لوقلا اذه نأ نّيبتف

 [484 ملال /ه كردتسملا] . هريغ

 ةءافصلاف قت َرْفَس ْتَرْئاَس اَذِإَو ءاَهَل َةَناَضَح الق ُمأْلا تَجوَرَت اَذِإ 5945]

 اَهَل نكي مل َِ ٍةَقَقَتلاِب ٌتَبَلاَطَو اَهَل ٌةَئاَضَحْلا نكت ْمَلَو ُهْئئَضَح نَمَو ءاَهَنوُد ٌدَجْلِل
 ٌدَجْلا َناَك نِإَو ةَقَمَتلاِب َةَبَلاطُمْلا ٌقِحَتْسَت اَلَف ءِةَئاَضَحْلاِي ٌةَمِلاَظ اَهّنِإَف ٍ؛َكِلَد

 قس -

 [ ا هتَعفَت ِهْيَلَع ْبِحَت ْمَل ِهِنْبا ِنْبا ٍةَقَمَت نَع اًرِجاَع



 د يّْمَبْلا لمَ ٍلاَثِق ىَلِإ ٍراَهَظلا ٌباَتِك

 1 يلا وه مآ ّنأِل ؛ ؛ُةاَبَأ َدَقَف لم : َنيّيِمَدْلا يِف م بم

 ىِدِلاَوِل ٍنيَّدلا يف اًعباَت َناَك اَذَهِلَو ؛ ٍِقوُلُحَمْلا عْبََملا ٍبَجوُمب 00 قر

 . هْيَلَع ُهُيئاَضَحَو هْيَلَع ُهُتَفَمَت َناَكَو

 . ىَدَأْلا ُمُفَدَو ءاَويإْلا اَهّنَأِل ؛ُرْصّنلا َيِه ُةَتاَضَحْلاو ءُقْرّرلا َوُه ُقاَقْنِإْلاَو

 يِف ىَماَتَيْلا َرْمَأ هللا َمَظعَأ اَذَهِلَف ؛ . .يِف ُسوُفْنلا تعم ُهوُبَأ َمِدُع اذإَق

 [60 . ةَريثك ها يد

 هكدا دقو هُْيَلَع ُقِفْنُت َيِهَو [مألا دنع :يأ] اَهَدْنِع ُدَلَوْلا ماد اَم

 ؛دَمِيَأْلا ٍقاَمثاب اَهَل ََمَمَت ال : بألا ىَّلَع َعِجْرَت الَو يلب ني ع قي ذأ ىلع

 يف ةَمبلاب ٌتْلظَت ْنأ ْتَداَرَأ ول نك ٌهّدُمْلا وِذَه َت ْتَقَقْنأ امي ِهَْلَع ُعِجْرَ ال : يأ

 يف ٍةَئاَضَحْلا َنْيَب اَهَل ُعَمَجُي ال ُهَنِإَم ءاَضْيَأ اَهْنِم َدَلَوْلا َدُحْأَي ْنأ بآللَم ِلّيَْتْسُمْلا

 عا الب اَنْرَكَذ اَم َعَم ِةَقَقَّتلا بألا ٍةَبلاَطُمَو ٍلاَحْلا ِوِذَه

 .فالخ ِهيِف اَذَه ؟اًمِزال اَمُهَنَْب ٌدْقَعْلا ُنوُكَي لّهَف :َكِلَذ ىَلَع اَنَمَنا ول ْنِكَل

 اَذَه يِف ِبَآّلِل َرَّرَض الق َكِلَذَك َناَك اّذِإَو «ٌمِزال َوُه ِكِلاَم ٍبَمْذَم نِم ُروُهْشَمْلاَو

 11١[ . ماّرِتْلاِلا

 ه5 2

 (ْزّيَمُمْلا ٍريِغَّصلا ٍِةَئاَضَح يف حجارلا)
 ِريِغَّصلا ٍةَئاَضَح يِف ِء ءاَمَلُعْلا ني ِِرْيَغَو دّمْحأ ماَمإْلا ٍبَمْذَم يِف قالهم |

 باعيضأ بْنُ نم اريؤك نم ؟اَمُهَْب ريكي دأ مآل أ بآل ّيِم لع رْيَمُملا

 ٌةَيِراَجْلا اّمَأَو ."'وْيَوَبَأ َنْيَب َرْيُخ َنيِنِس َعْبَس َعَلَب اذِإ َماَلُعْلا نأ اًهيِف اَمَنِإ دّمْح

 ىف دّمْحَأ ٍصوُصُن ضْعَب مُهَعْلَب ِهِرْيَغَو يقرخلاك اَذَه اوُرَكَذ َنيِذَلا ٍءاَلُؤَعَو
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 )١( :رظنُي .خيشلا يتفُي اذهبو )17+8/4(.



 ُهْنََك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 66 ا
 0 ب يت ا ل حلا اك

 َّلَكَو ءادج ٌرِشَعُم ريك دمْحَأ مالك َّنِإَف ؛هِصوُصُت ُرِئاَس مُهْفَلَْي ْمَلَو ِةَلأْسَمْلا هِذَع
 ِةَرْثكَو ِراَسِيْناَو وِماَلَك ِةَرْثَكِل ٍلِئاَسَمْلا نم ٍريِثَك يِف ٍهِصوُصُن َعيِمَج ظِبْضَي نَم

 هع َمْلِعْلا ل ناك نَم

 وخُن ِهْقِفْلا ٍلْئاَسَم يِف ِهِصوُصُن نِم َعَمَجَو َداَلبْلا فاط دق  ُلاَّلَحْلا ركب وُبَأَو

 .هبتُك يف ْتَسْيَل ٌةَريثَك ٌروُمأ ُهَئاَكَو ءاَدّلَجُم َنيِعَبْرَأ

 نَع ىَنْعَتْساَو َلَمَع اَذِإ ماَْعْلاِب ٌقَحَأ ُبَآْلاَو :ٍبِلاَط يبأ ٍةَياَوِر يِف َلاَقَو

 لاس يف اَمُهاَتْلك ٍنيَلَأْسَمْلا يف ٌدومجْوَمُهْلَع علا نأ انه ُدوُصْفَمْلاَ

 . ٍةَقورْعَم ِتاياَوِر ثالث نبال يف ُهْنَعَو «نْبالا ة ا يِفَو ةكذلا

 يِف دّمْحَأ نع ّلقن ِهِقيِلْعَت يف ىَلَي بأ يِضاَقْلا مالا ِهِذَه َرَكَذ نَمِهَو

 هلق يِذْلا اَذَهَو . .هب ُقَحَأ ُبآلا ّمُن ءاَهْنَع ىِنْعَتْسَي 0 ُهمَأ : : ماَلْغْلا
- 
2 

 هَدَحَو اضَوَكو هَدَحَو ضِبَلَو هَدَحَو لَك اَذِإ ا ةَفيِنَح ىبأ نَع ٌلوُقَتَملا وه

 ٌبَمْذَم َوُهَف :ِهُي َوَبَأ َنْيَب ماَلُعْلا ٌريِيْحَت َُهَو دّمحَأ لا

0 

 . هْيَوَهاَر ِنْب ٍقْحْسِإَو ٌيِعِفاَشلا

 .ِكِلاَم ِبَمْذَمَك اَقَلظُم مالُعْلاب ٌقَحأ َّمأْلا َّنأ :دّمْحَأ نع ُهَلاَدلا ُةياَورلاَو
 : ِنْيَئَصوُصْنُم ِنْيَتياَوِر ُهْنَع اَنْذَجَوَف :ةَرْيَمُم ُتَراَص اَذِإ للا ُةَئاَضَح اَمَأَو ماقد

 .اًَهب نَحَأ بألا َّنأ :اًمُهاَدْحِإ

 ضْقُي :ٍروُصْنَم ِنْب ّقحْسإ ِةَياَوِر يِف َلاَق ءاَهب ٌقَحَأ أملا َّنأ :ةّيِناَنلاو

 يف َلاَكَو ءاَهب ُنَحَأ ُبَآْلاَك جيوْرَتلا ىلِإ ثبات اّذِإ ىّتح ٍةَلاَجْلاَو مدل ةَيِراَجْلاب
 هادا سم

 . جرت تح ٍةَيِراَجْلاِ أ َةَّدَجْلاَو 2 : ىَّيَحَي ِنْب امهم ٍةَياور

 مألا : ُهّْنَعَو



 اًدإَف «ىَتْنَأ وأ اَرَكَذ َناَك ِكاَوَس 0 دولاب ةعأ ألا نأ :كِناَم ِبَْعْذَم
 ممجع هدملل ١( زلات
 اه ُقَحَأ َيِهَق ٍنّصَحَتَو ٍةَعْنَمَو "د يف ألا تناك اً : ٌترظْن 01

 .ةَنَس َنيِعَبْرَأ ُتَعْلَب نإَو .خكلت ْمَل اَم

 قوتي نمو شيدت ىلع يراعلاب عا ةنِجلاَد مألا :ةقينح ا وبا لاَكَو
 . ىَهَنْسُت اًدح َعّلْبَت ىَّتَح اَهِب ُقَحَأ ِةَّدَجْلاَو ملا

 نع ال اّلوُقْنَم ُهْذجأ ْمَلَو «َىِعِفاَّشلا ُلْوَق َوُهَف :ِةَيِراَجْلا يف ٌريِيْحَتلا امَأَو

 . ماَلُعْلا يف ٌريِْخَنلا اَمُهْنَع َلِقْن اَمَك َقاَحْسِإ نع اَلَو دّمْحَأ

 ُهْنَع ٍروُهْشَمْلا يِف دّمْحَأَو َيِعِفاَّشلا "[ُبَمْذَم ّوه] ماَلْعْلا يِف ٌريِيْحَتلاَو

 و نس اًمالُعغ دبع خيبنْلا َريَخا ُث ْتيَح َكِلَذ يف دِراَوْلا ْثيِدَحْلِل ؛ ٌقاَحْسِإَو

 . انعم ِدَلَوْلا ريحت يف ٌّماَع صن ُهْنَع ْدِرَ لَو 1 5220 ةَيِضَق َيِهَو

 .ْمِهِعاَمْجِإل فِلاَحُم ٌفيِعَض ِيِراَجَْلا ٍرِيْخَت يف ُدِراَوْلا ُتيِدَحْلاَو

 ال ِةَوْهَش ٌريِْخَت َرييْخَنلا اَذَه نأ :ِةَيراَجْلاَو ٍماَلُعْلا ٍريِيْحَت نب 0
 عل فدَصَتي ع (4) م
 .ّيِلَوْلاَو ماَملاَك ِرْيَعِل ف ّرَصَتَي نم ٍرييْخَتُك ؛ٍةَحَلش يَ 0

 يف ٍروُمأْلا هِذَه نم ٍدحاَو ُلْغِف نيكي ُيَعَتَي ال ُهَّنَأ رييْخَت» :اًنِلْوَق ىّنْعَم ْنكَلَو هع ٠
 نم اًنِّيِ> 0 يف ُهَلْوَكَو ءٌةَراَت اَذَعَو ةَراَت اًَذَه ُلْعِف ُنّيَعَتَي دق لب ٍ؛ِتْفَو ّلُك

 يف اَذُه َريِْغَت َرييْغَت ٌعْنْمَي ال َكِلْذَو ءِنْيَرْمَأْلا ٍدَحَأ َلِْف يِضَئْقَي [: :دمحم] دف مو دعي

 .لاَح يِف اذهو لاخ
 وي

 ص

 )١( لئاسملا عماج نم تبثملاو ؛(زوح) :لصألا يف )4٠7/7(.

 0( ةيرصملا ىواتفلا رصتخم نم بيوصتلاو :(بهذمو) لصألا يف )/511(.

 ( يذمرتلا هاور )١7517(: .يذمرتلا حيحص يف ينابلألا هحّحصو

 ةيرصملا ىواتفلا رصتخم نم بيوصتلاو «ىنعملا ريغُي أطخ وهو ؛ (ٌريِيَخَتَو) : لصألا يف 2

 .(61؟ /1) ةيميت نبا ىواتف ىلع كردتسملاو 1٠5(« /7) لئاسملا عماجو :(5148)



 ُهْنَأكك مالسإلا خيش لئاسرو .قواتف بيرقت #0

 اورج اَمّنِإظ :َنيِبِراَحُمْلا يِف ىَلاَعَت هلْوَق ِءاَمَلُعْل عيِمَج َدْنِع َناَك اَذَهِلَو

 لضفت و انته را اَولَتَفِي نأ اًداَسَف ضر ف 00 وسد هلأ نوب أح َنِذّلَأ

 نأ ىِضَتْعَي الل [م# :ةدئاملا] «ضرأْلا ترم م أوفْنب و وأ ْنِي مُهْلَجْرَأَو 0
 سمس نر سل َءاَمال

 ' قيوم يخت ديكي ما

 اَعْيَف اَهِلْعَج َنْيَب (ةَوْنَع ٍةَحوُتْفَمْلا ضْرَأْلا يف مالا ٌريِبْخَا باَبْلا اَذَه نِمَو

 انئيغ يبت يذل ةئيع يبأك ؛َنيِرُأْلا ُلْو 72 هيلع اهلف

 اًهَمَسَك ٌةَمِينَغ اَهْلْكَح ٌةَحَلْضَمْلا أر نإ :اوُناَق مُهّنِإ ُهْنَع ٍروُهْشَمْلا يِف دّمْحَأَو

 هَل امك َراَج اَهَمِسَْي ال نأ ىأَر نِإَو ”

 ةَوْنَع اَهَحَنَف ُهَّنَأ ْعَم َةَكَم هلك ْيَنلا مِسُقَي

 ةءانلخ نآلَو ؛ةَضيِفَتْسُمل ذَتسُمْلا ٌةَريَسِلاَو .ةعيجشلا مدواخ َكِلَّذِب ْتَدِهَش

 ٍموُرْلاَو ِبَرَعْلا ٍضْرَأ نِم اوُحَتَق ام اوُحَتَف  ُناَمْئَُو ُرَمُْعَو و ٍرْكَب وُبَأ  ُهَدْعَب

 انيق تانلخلا نمد يَ ْمَلَو َناَساَرْخَو ٌرْضِمَو كلا ِقاَرِعْلاَك ؛َسِراََو

 َراَقَعْلا لحج لب ٍ؛ِداَوَّسلا َرْيَغ 0 0 ال : َنيِمِناَعْلا َنْيِب , ٍموُنْعَمْلا ٍراَقَعْلا نِم

 كلل لف ديلا ٍلمأ نم .دلوشت لع أ 20 انج :هلزك يف الاد َنيِمِلْسْمْلل اك
 .[ا/ :رشحلا]

 مُهَو ءٍِلوُصْأْاَو ِةَْسلاَو ٍباَكلاب اَهُهَبْشَأَو ٍليِواَقَأْلا ُلَدْعأ ٍروُهْمُجْلا ُلْوَكَو
 ع كه ملا 0 همم

 ٍةَوْهَش َريِيْخَت ال ٍةَحلْصَمَو يأ رييخك يَرملا َنئَب مامإلا رّيخي :اولاق َنيِذلا

 .رْمأْلا هالو ديف رحت ام رام اَذكهوأ هةبكمو

 ٍليكَوْلاَو «ميِتَمْل ّيِصَوَو ِفْقَوْلا ِرِظاَنَك ؛ةيالوب ِهِرْيَعِل َفَّرَصَت نمو

 يرحتو ِبَلطَو ِرظْنَو ٍداَهَتجلا َرييْخَت لب ؛ِةَوُْهَشَو ٍةَكيِشَم َريِيْخَت َنوُرّيَخَي ا :ِقلْظُمْلا
 فن | لل

 ةيرصملا ىواتفلا رصتخمو «(404/1) لئاسملا عماج يفو .(حّلضألا ٍزاَوَجْلا) :لصألا يف )١(

 )08/١(. مالسإلا خيش ىواتف ىلع كردتسملا نم تبثملاو «حلصألل ىزجُيو :(51)



 18 يف سييي 2 07 5-5-1 نا يْفَبْلا لأ ٍلاَتِق ىَلِإ ٍراَهَّظلا ُباَتِك

 را انااكوكا لع راد هلك خرم قاتم ذك
 هَل ُروُجَيَف َلَضْفَأ ٍلاَصِحْلا ُدَحَأ َناَك نو ُهَنإَك ٍقْيِْلاَو ٍةَوْسْكْلاَو ماَعظإلا نيب ري

 . ٍلوُضُفَمْلا لْعِ

 ؟ٍبيِتْرَتلا ىَلَع وأ ٍرخَتلا ىَلَع يِه لَ َناَضَمَر يف ِعِماَجَمْلا ةراَثَك يِفَد

 ّنِكَل «بيِتْرّتلا ىَّلَع اَهّنَأ ىَلَع َنوُرَتُكأْلاَو ءدّمْحَأ نَع ٍناَئَياَوِر اَمُه ِناَلْوَق اًهيِف

 داملشلا صفت هدأ ذِي ؛"ماَع ِظْفَلِب اَل عِياَجَمْلا ة ٍةَياَكِحِب َتَبَت اًهيِف َبيِتْرَتلا
0 

 ؛ اًماَع اَعْرَش َسْيَل اَهيِف َبيِتْرَّتلا َّنَأَو ءاَنْيَع مْوّصلاب ِكوُنُمْلا ُضْعَب َّمّرْلَ ْنَأ ىَلَع

 كي يا ل ل
 ُهُميِدْقَت ُبجَي اللف ِهّْيَلَع َلَهْسَأ ُقْنِعْلا َناَك نَم مو «بارغأْلاَك ماّيّصلا

 َريِظَن نْيَوَبَأْلا نم ّلُك َناَك اَمُقْيَح ٍةَوْهَش َرييْخَت ُرّيَخُي ُّرْيَمُمْلا ُيِبّصلا اّمَأَو

 ةاغ :لاقب نأ نعني ذلك“ مافيا رأ بالي ماع مكع ركع ىف يطب كف رغألا

 دق لي ؛بَأْلا نيم ُهَل ُحَلْضأ يه ا ل
 يف َحمَلْصَأ ُبَألا ُنوُكَي دَكَو ءَحَلْضأ تاهحألا ففي“ .َحَّلْضأ امال ضب نكي

 .اًذَه يف اَمُهُدَحَأ ا «ٍلاَح يف َحّلْصَأ ُمُأْلاَو ءِلاَح

 ُقَْرَأ َءاَسْنلا َّنأِل ؛بَألا نِم ُهَّل ٌحّلْصَأ ملا َنِإَف ."'ريِغَّصلا ٍفاَلْخب

 ربخَأَو ُرَدُقَأ َيِهَف ءوب محْرَأَو ءَكِلَذ ىَلَع ُرَبْصَأَو ءِهِلْمَحَو ِهتيِذْعَتِب ُرّبْخَأَو ٍريِغّصلاِب

 ِرَْمُمْلا ٍرْيَغ ٍلْفظلا ٌقَح يِف ّمأْلا تئّيْعَن ءْعِضْوَمْلا اذه يِ ُرَبْصَأَو مح

 اَمَتْيَب :َلاَك هيف َةَرْيَرُه يبأ نع )١١١١(« ملسمو :(1975) يراخبلا نيحيحصلا يف 00(

 :َلاَق «؟كَل اَم» :َلاَق :ككلخ لا را 0 ل و

 َةَبَكَر دجت لَه» :هِلكي هلا ُلوُسَر َلاَقَق ءٌمْياَص اَنَأَو يتأَرْما ىَلَع ٌتْعَفَو
 . «انيكسم ني َنيّثِس َماَعْطِإ ُدِجَت لهَخ» :َلاَقَف ءال :َلاَق ءهِنْيَمياَتتم ٍنْيَرْهَش َموُصَت ْنَأ ُعيِطَتْسَت لَهْف»

 .ثيدحلا ..ال :َلاَق

 .زييمتلا ّنس نود يذلا (؟)



 هْنَأك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت قا“

 ىَلَع َةَمّدَقُم ّمألا ةَباَرَق ِنْوَكِل ٌعِراَّشلا ّنُهَتّيَع لَه : طاََمْلا حيت ىََْي ْنكلَو

 ٍلاَجّرلا نِم ٍةَناَضَحْلا ٍدوُصْفَمِي َمَوُقَأ ِءاَسْنلا ِنْوَكِل وأ ؟ِةَئاَضَحْلا يِف بألا ِةَباَرَق

 ِبِراَقَأ ىَلَع ِةَبَصَعْلا ِءاَسِن ميِدْقَت يف اَمُهُرْمَأ ُرَهظَي ئاَمَلْعْلِل ِناَلوَق هيف اّذَهَو
 2 ع

 لْثِمَو بألا نم ٍتخألاَو ّمألا ني ٍتخألاَو بلا ٌّمأَو ُمأْلا ا لْئِم ملا

 ٌمَجْرَأَو ءدّمْحَأ نع ِناَتَياَوِر اَمُه ٍناَلْوَق ِهيِف اذه ءَكِلَذ وْحَتَو ٍةَلاَحْلاَو ٍةَّمَعْلا

 يف ِهِرَصَْخُم يف يقرخلا ُهَرَكَذ يِذَلا َرُهَو ِدَبَصَعْلا ِءاَسِن ُميِدْقَت ِةَجُحْلا يف نْيَلْوَمْلا
 .ِةَلاَكْلاَو ٍةَعَعْلا

 ىَلَع ٌةَمّدَقُم بألا نم ُتْحَأْلاَو مأْلا ٌّمأ ىَلَع ٌةَمَّدَقُم بآلا ُمُأ :اَذَه ىَلَعَو

 5 5 ُتراَقأَر مق نع ولاكلا ىلع تعش نعل وألا ني كعألا

 نِم ىَلْوَأ ُمَعْلاَو مُأَلِل خألا نم ىَلْوَأ بلل ُنَأْلاَو ّمَأْلا ٍبِراَقَأ ىَلَع ٍلاَجّرلا
 . ٍلاَكْلا

 . لاب 0 31 0-0

 0 مّدَقُي لَو كلك ا ا ا ٍةَياَلوَو هِقَمَمَتلاَو ءِدْقَعْلاَو

 تَلاَخ دّقَف ِةَئاَضَحْلا يف ّنُهَمّدَق نَمَف ءماكخألا نم مك يف ملا ا

 .ٍةَعيِرّشلا لَ

 ىَلَع ٌتاَمَّدَقُم ةئاَضحلا يف ِءاَسْنَلا سْنِجَو ٌّةأَرْما اهل ملا ّمْدَق --

 َمُدُق اَمَك ءَدَجْلا ىَلَع بألا ّمُأ ِةَدَجْلا َميِدْقَت يِضَمْقَي اَذَهَر
 ٍداَلاََخَو مامعأ لع قِئَاَمَعَو ىَتَرُخِإ ىَّلَع ِهِتاَوَحَأ ُميِدُقَت و بألا

 . ُحيِحَّصلا ُراَِتْعاِلاَو ُنساّيِقْلا َوُه اَذَه ءِلاَوْعأ

 ءٍلوُقْعْلاَو ِلوُسْأْلِل تِلاْخَمُف بألا ِءاَسي ىَلَع مآل ِءاَسِي سْنج ْميِدْقَت امو



 7 يَمَبْلا ٍلَهَأ ٍلاَتِق ىَنِإ ٍراَهّظلا ٌباَتِك
1 

 ُدِجَت اَذَهِلَو ؛ُهَلْضَأ ُدِرَطَي اَلَو ُضَقاَنَتَي ٍعِضْؤَم ©"”يف] اَذَه َلاَق نَم َناَك اَذَمِلَو

 يف َدَجوُت ىََنَح ٌةَضِقاَنَتُم اّلاَو وف َكِلَ يف هدوصْفمَو ْرّشلا لضأ ظبضَي ْمَل نمل

 . "سْنجْلا اَذَه نم اَهِرْيَغ يِف ُدَجوُي امم َرْثْكَأ ٍةَضِقاَنَتُمْلا ٍلاَوْقَأْلا نِم ٍةَئاَضَحْلا

 مُهّلْصَأ َناَك امل :ّمأْلا ِةَباَرَ مُدَقَتل ْتَمّدُك ألا َّنأ اوُدَمَتْغا َنيِذّنا َّنَِو
 مِْلتْسَي مِزاَّللا ٌداَسْفَو ةَفيِعَض ِفيِعَضلا ٍلضَأْلِل ُةَم اللا ٌعوُرْفْلا تناك اًنيِعَض

 . موُرْلَمْلا َداَسَق

 قحأ ءادَمْلا نوُكَتَف هةر َرْما اًهِنْوَكِل ْتَمّنُك اَهَّنَأ ٍبْيَر الب ُباَوَّصلا لب

 ع ىَلَع ُةَدَجْلاَو ءبآلا ىَلَع ُمأْلا مد ُمتقُتُك ءٍلُجَّرلا نم ٍريِغّصلا ِةَناَضَحِ
 هل ىَلَع ُةّمَمْلاَو ءِلاَكْلا ىلَع ُةَلاَكْناَو خألا ىلع -

 نْيَوَبَأْلا ٍدَحَأ ِنيِيْعَن نِم ىَلْوَأ ُه ُهَنُّسلا هب ْتدَرَو يذلا ٌىِبَّصلا ٌريِيخَتَف

 ُهَلَق 0 اقحثا منهُ بألا َراَتخا اق! : :اوُلاَق اَذَهِلَو ؛ِةَرْهَش ٌُريِيْخَت 0
 نإ َكِلَّذَكَو ههْيَلِإ َلِقُْن َرَخ لا راما َُ مدا را : اوُلاَق ىَّتَح ءَكِلَذ

 . اًدَبَأ َراَتْخا

 دّمْحْأَو ُيِيِفاَشلاَو حِلاَص ُنْب ُنَسَحْلا :ريِيحَّنلاِب َنيِلِئاَقْلا ُلْوَق َوُه اَذَهَو

 رصتخمو «(417/7) لئاسملا عماج نم تبثملاو ءلصألا يف سيل نيتفوقعملا نيب ام )١(
 .باوصلا وهو (777) ةيرصملا ىواتقلا

 برقا اَهناَهمأ مث مث مَ اهب ُقَحألا :ةناضحلا باب يف دازلا بحاص لوق يف م رهظيو (0
 مث مآل م نيو تأ مث كِيذك ُهئاَهَمأ م ُدَج ْمُث كِلذك ُهئاَهْمأ مث ءبأ ْمُث ءىَْرُْلاَ
 ل 8 ل ٌتالاََخ ّ «َكِلْذَك ٌتاَّمَع ٌِم 5 ءبأل ُ مال مث م ِنْيَوَبأِل لاك مث 5 بآل

 .هيبأ ُتاَمَع مث وأ
 لصأ ىلع اًئبم سيل فلؤملا هركذ يذلا بيترتلا اذهو :36 نيميثع نبا ةماّلعلا لاق كلذلو
 فلتخا اذهلو ءهيلإ نئمطت ال سفنلاو «ضقانتلا نم ءيش هيفو «ليلعتلا نم الو «ليلدلا نم
 «هيلع دمتعي لصأ اهل سيل اهلك اهنكلو «ةددعتم لاوقأ ىلع ةناضحلا يف بيترتلا يف ءاملعلا

 نم وأ ءمألا وأ ءبألا ناك ءاوس ءاّقلطم برقألا ميدقت ىلإ :هثلكك مالسإلا خيش بهذ كلذل
 عرقي هنإف نييثنأ وأ نيركذ اناك نإف «ىئثنألا تمدق ايواست نإف ءمألا ةهج نم وأ .ءبألا ةهج
 .(078 /17) عتمملا حرشلا .ةوبألا ةهج مدقت الإو «ةدحاو ةهج يف امهنيب
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 بألا َدْنِع ُنوُكيَف ٍراَمّتلاِب اّمأَو ءاَلْيَل اَمَدْنِع َناَك ّمأْلا َراَمْحا اَذِإ :اوُناَقَو ءلَبْنَح
 يو

 َكِلَذ ىَضْفَأ :َةَراَت بألا َدْنِعَو َةَراَ ملا َدْنِع تَناَكَف ْثَرّيُخ اَذإ ُتْنِْلا ام

 اَلُكَوُم ُبَأْلا ىَقْبَي لَو ءِناَكَم ىَلِإ ٍناَكَم نم اَهِلاَقِيْلاَو اَهِجّرَبَتَو اَهِزوُرُب ِةَرْثَك ىَلِ

 ىَلَع متل ُبَواَنَتَي اَم َّنَأ ٍةداَعْلاِب فرع دَقَو ءاَهِظْفِحِب َهَلُكَوُم ُمألا اَلَو ءاَهِظْفِحِ

 . (نْيحاَبَط ني ُدْدِقْلا ُحّلْصَي الر :ِةَرِئاَسْلا ٍلاَعْمَأْلا نِمَو ءَعاَض هظْفِح

 قانقلاو ناسكالا ووقت | ةيقز فيطت اهيرعأ ةاكغاف ف امْئأَو
 هم

 ىتئألاك ُرَكَّذلا َسْيَلَو ءاَهظْفِح يف ِةَبْعَرلا َةّماَت ُمأْلا اَلَو َدَبْعَرلا مات ُبَآْلا ىَقْبَي 2> 9
 نِم ُجاَتْحَت َةَأْرَمْلا َّنأ :ِةَبِرْجّتلاِب ٌفوُرْعَم ٌرأ اَذَهَو ..َناَرْمِع ُةأَرْما تّلاَق اَمَك

 . ٌيِبَّصلا ِهْيَلِإ جاَمْحَي ا ام ِةَناَيّصلاَو ِظْفِحْلا
 نِم ُنُكَمُت ال ءاّفَّلْظُم َنْيَوَبَأْلا ِدَحَأ َدْنِع َلَعْجُت ْنَأ اَهَل ٌحَّلْصَأْلا َناَكَف

 دم ةقينح باو كِلاَ :َنيِمِلْسُمْلا ِءاَمَّلُع ٌروُهْمُج َكِلَذ َلاَق اَمُك هِريِيْخَّنلا
 هرروم<

 مهريغو

 و - ّس م هوم

 -- يل :نبالا ربحت ا اًهِريِيخَت 0 قتلو

 هيف اَهَتَبْعَر َعَم اَهيِف ُدَمْرَي دق َنْيَدِلاَوْلا ٌدَحَأَك ءاَهيِف ٌدوُهْرَم ُتْنِبْلاَو ءٌبوُعُْرَم
 .اَمُهنْيَب ُدْدَرَتلا ال اَمِمِدَحَأ ُموُرَل اَهَل ٌحلضأْلاَك ؟هيِف اَهِدْهُز َعَم تفْيَكَ

 يِبَأَو ِكِلاَمُك ّمأْلا َنّيَع نَمَف :اًمِجِدَحَأ نيرعَت يف ُداَهِيْجاِلا ُلُصْحَي َكاَنُه ّمُ
 .اهل مألا هلا كيم عم اواي ذأ دب اَل نيتي

 1 ل ا يو ا

 ءاَهتَحَلْصَم هب لَصح اَذإ ُهُمّدَقُن اَمنِإ ِنْيَوَبَأْلا نِم ُهاَتْمَّدَق نَم لُكَف
 ريش عة 2

 .اهتدسفم 4 هب ٌتَعْفَدْنا

3 

 اًوُرلا ىَّدْحِإ يف دوا ةنيع ع

 ىَّنَح ءِبْيَر الب اَهِب ىَلْوَ دَحآلاَق : : اَمِهِدَحَأ َعَم اَهِرْمَأ ٍداَسَق ٍدوُجُو َعَم اّمََ تس



 مسد يْمَبَلا ٍلهَأ ٍلاَثِق ىَلِإ ٍراَهّظلا ُباَتِك

 ٍلاَوَرَو ِهِيَحَلْصَم ٍلوُصح اهوقب ةمدقت امن ةاَنَمَدفَو 2 أ َراَتا اذ ٌريِغَّصلا

 : هتَدَسْفَم

 كي مل نال ل ل

 0 هه 5< 59 أ

 نيذتم ا 0 َةَرَض َدْنِِع ُكَرْتَت د َيِهَو ةرض جورت ب ١ نأ ردق 3

 مس (؟)#* عه م 5 م 3 2 أ واط ما 7 قا
 اهتم لَمْعَت اَهُمَأَو ءاَهِيَحَلْصَم يِف ٌرّصَقُت وأ اًَهِيِذْؤُ + اهتحلصم

 ِنْيَوَبأْلا ٍدَحَأ ميِدْقَت يِف ٌماَع ٌصَن ُهَل َسْيَل َعِراَّشلا َّنَأ َمَلْعُي ْنَأ يِخَبْني اًمِمَو
 ُنّيَعَتَي ال ُهّنَأ ىَلَع َنوُقِفَتُم هاَمَلْعْلاَو ءاَقَلْظُم ِنْيَوَبَأْلا ٍدَحَأ ٍريِْخَت اَلَو ءاَقّلْظُم
 هلا ىلع كرنك تركي وع ةذقي ا ةفيرذلا# نادذقلا مك نب قلم اًيهدَحأ

 [)3-- 73 .ٍبجاَوْلاي مِئاَقْل ٍنِسْحُمْلا ٍلِداَعْلا

 ه5

 َعوُجُيلا َكِلَنِب يوُنَت ِهْيَلَع ْتَقَقْنَأَف ِهّمَأ ٍةَئاَضَح يِف ُنْيِإِلا َناَك اَذإ)
 (؟بّآلا ىَلَع َعِحْرَت ْنَأ اَهَل لهف بآل ىَلَع

 َعوُجُملا َكِلَّدِب يوْنَت ِهْيَلَع ْتَمَمْنأَك ِهُمَأ ٍةَئاَضَع يِف ُنْبالا َناك اَذِإ الت
 ِكِلاَم ُبَهْذَم َوْهَو ِءاَمَلُعْلا يَنَْق ٍرَهظَأ يِف بألا ىَلَع َعِجْرَت نأ اَهَلَق بألا ىَلَع

 ىّذأ نَم نأ اًمهلْصَأ نِم َّنِإَف ؛ هباَحْصُأ ٌءاَمَدُق ِهْيَلَع يِذَلا ِهبَهْذَم رهاظ ىف دّمْحَأَو
 لص رع لس ل

 َلاَق دَكَو . .ُهنْيَد َيِضْقَي ْنأ لْثِم ؛ِنْذإ ِرْيَعب ُهَلَعَك نِإَو ِْيَلَع َّعَجَر اّبِجاَو ِهِرْيَغ نع

 .برقأ وهو «مّلعت :(57ص) ةيميت نبا ىواتف ىلع كردتسملا يف )١(
 .برقأ وهو ءمّلعت :(57ص) ةيميت نبا ىواتف ىلع كردتسملا يف (؟)
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 ِدَرَجُمِب ٍرجألا ِءاَئيِب َرَمأَك ء[* :قالطلا] ٌنشَروَل َنْهْواَم يل َنْمَسيأ نّو» : ىَلاَعَت

 .انْذِإ اَلَو اَدّشَع ظِرَتْشَي ْمَلَو َعاَضْوْلا

 َعجْرَت ْنَأ اَهَل نكي ْمَل َكِلَّذِب ُتََّرَبَت ْنَِق

 كلان فو اقل اهنا نقع لل للى تزف نر اهلا هيلع طرق نر

 ِرَمّسلاب ٌةَيَدَعَُم ٌةَمِلاَط اَهّنأل «عوجولا توت ولو ةققت اَهَل نكي ْمَل اَهِب ُتَرَئاَسَ
 و

 [15 /*:] ومآ ِنْذِإ ريغ هب َرِفاَسُت نأ هَل ع هنإف ؛اَهب

© © © 



 م |[ 6 5 لاكا 0

 056 ِتاَياَنِجْلا ٌباَت 255

 ةرداص يهف «هدابعب هللا نم ةمحر تعرش امنإ ةيعرشلا تابوقعلا

 سانلا بقاعي نمل يغبني اذهلو «مهيلإ ناسحإلا ةدارإو «قلخلاب هللا ةمحر نع

 دلاولا دصقي امك «مهل ةمحرلاو مهيلإ ناسحإلا كلذب دصقي نأ مهبونذ ىلع

 [9 /ه كردتسملا] .ضيرملا ةجلاعم بيبطلا دصقي امكو «هدلو بيدأت

 نم ةعنام ةباصإلا لبق يمرلا دعب وأ حرجلا دعب ةبوتلا تسيل
 [9* /ه كردتسملا] .صاصقلا بوجو

 [98 /ه كردتسملا] . يعم هيا تاحلا كاتم

 وأ لقاع غلاب وهو هب هلكآ ملع نإف ..هب ملعي ال امس هؤاقسإ [.5909:]

 خيشلا لاقو ءهيلع نامض الف هنذإ ريغب ناسنإ هلكأف هسفن ماعطب هطلخ

 [ة /ه كردتسملا] .رظن هنامض يفف اًريمم ناك اذإ :نيدلا يقت

 ؟ُهُلِتاَق ُهللاَو ُهبِراَض نأ :َلاَق نَّمَع :هلأك َلْيْسَو

 [148/4] .ٍلِياَقْلا ىَلَع ُبِحَي اَم ِْيَلَع ُبِحَيَو ِهراَرْفإب ُذَحاَوُي اذه :َباَجَأَت

 ("”باّبد هب ّرَم ءِسَرَك ٍبْكاَر ٍلُجَر نَع :- ىَلاَعَت هللا ُهَمِحَر - َلِئْسَو
 ؟تانق الجر ىَتَرَو ترق 3 ةنكار لفرق نَرقْلا لطشَم ثك غتر

 ْيَلَع باّبدلا نكَل وِذَه ُةَلاَحْلاَو ِسَرَّفْلا ٍبِحاَص ىَلَع َناَمَض ال :َباَجَأَ
2 . 

 [1 7:1 : ةيوقعلا

 ًةنهم وأ ٌةبعل ةماسلا تايحلا كاسمإ حبصأو «كلذب نامزلا اذه يف سانلا ضعب لهاست دقو )١(
 .ةرهشلا وأ لاملا بسكل



 هناك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 0 حل
 حس ب بح 0

 الجر هب ّمَهّناَك لام هَل َدخَأ ٍلُجَر نع 21 ىلاعت 9 هللا ُهَمِحَر - م

 ِهِريِرْقَت رصف 000 ء ُهَبرْضَف (ُهَدْنِع َكِلَّذ َر د لا له

 ؟ هيلع 5 ٌتاَم

 ان

 اَّلِإ ءِلُثْفَمْلا اَذَه ٌةَّيِد ُبِجَتَو ةَراَفَك َةَئِمْؤُم َةَبَقَر َقِيْعُي ْنَأ ِهْيَلَع :َباَجَأَف 0. 5 ها ع 2 ءكو كءاو هو هو 000

 َكِلَذ نِم َلَقَأ ىَلَع ُهَتَتَرَو َحِلاَصُي نأ

 وّلَو ُدَوَقْلا َبَجَوَل ٍةَهْبُش اَلَو ْنَح الب اَبِلاَغ ُلْثْقَي اًلْعِف هِب َلَعَف دق َناَك وّلَو
 1 .ٌءْيَش ْبِجَي ل ٌّقَحِب َناَك

 ةَيِماَرَحْلا َلَتَقَك ءْمُهوُلَئاَقَف ٌةَيِواَرَح مُهْنَءاَج ٍراَفُس نَع :هللك َلْيْسَو كنفللا

 هَقوُق تع نساَتَو وه ةيفاَرَكْلا بْن ٍلوُعفَمْلا ْمَع نبا نإ 3 ءالْجَر ٍراَفَّسلا نم

 َلتَق اَذَه :اوُناَ مُهْنِم اًصْحَش ُةيِاَرَحْلا َنّيعَق د ِلِياَمْلا نع َلَأَسَو مُهَضِبَكَو مُهَِحَلَ

 ُهَنيَع يِذّلا ِصُخّسلا َكِلَذ اَحأ َلِتاَقْلا َمَلَط َكِلَذ َدْعَب مك َلَتََف ل

 ؟ةيِءاَرَحْلا

 ٍةَيِماَرَحْلا نِم ُهَلَثَق نَم ىَلَع ُبِجَيَف اَمْلظ ُلوُعْقَمْلا ٌرِفاَسُمْلا اًمأ :َتاَجأَق

 . هِطوُرُشب ُدَوَقْلا

 : اًموُضْعَم َناَك اَذِإ امْلُظ ُلوُْقَمْلا ىِناَثلا ٌصْخَّشلا امأَو
- 

 .ُدَوَقْلا ِهْيَلَعَف َبِذَكْلا اًدّمَعَتُم ِهْيَلَع ُلاَّدلا َناَك ْنَِق

 ءَدْيلَعف اَّلإَو سل و م يل

 اوُبِلاَطُي ْنآ ِةَتَرَوُلِلَف :هيِف أاطخأ لب ؛ُهَلْبَق ْدَّمَعَتَي ْمَل ْنِإَف :©"”ُهُلَياَق 4

 ؛ِهِتَلِقاَع وأ "”َلاَّدلا ىَلَع اهب َعَجَر َةّيّدلا َنِمَض اَذِإ ْنِكَل ههِتَلِقاَعِل وأ ُهَل

 نجت ار هلق ةعنع اكاهو اخ للم وو لكلاب ترقق ىذا َوُه ُهَن
 6أ عع

 .رشابملا )١(

 .لتاقلا هنأ معز لجر ىلع لوتقملا ءايلوأ لد يذلا (؟)



 م 1311 557777777777777 712 2-2222 عمعجج ٍتاَياَنِحّلا ُباَتك

 ْدَّمَعَت اوُناَقَو ٍةَداَهَّشلا نَع اوُعَجَر اّذإ ٍدوُهُّسلا ىَلَع ُلْئَقْلا ُبِجَي امك ءَبِذَكْلا

 [امال 0": .َبِذَكْلا

 ةَناََث َلَتَف اَلُجَر ىأَر ٍلُجَر نع :- ُهَحوُر هللا َسّدَ - َلِيْسَو الحد ]
 0 ٍدقَي ْمَل رمألا َيِلَو َّنَأَو ءوِمَِب فْيَّسلا َسِحَلَو َناَضَمَر ٍرْهَّش يف َنيِمِلْسُمْلا

 لَهَف ءوكْسَم ىَلَع ُرِدْقَي ْمَل ٍناَكَم يِف ُهَدَجَو دق ُهآَر يِذَلا َّنَأَو ّدَحْلا ِهْيَلَع َميِقْيِل

 ؟ٌّقَح ِرْيَعب َروُكْذَمْلا َلِتاَقْلا َلْثقَي ْنأ ُهَ

 ُروُجَي اَلَو ُهَلْنَك َبَجَو :ْمِهِلاَوْمَأ ٍذْخَأِل مُهَلَتَ ٍقيِرط َعِطاَف َناَك ْنِإ :َباَجَأَ

 ىَلِإ ُهُرُمَأَف :ِةَواَدَع وأ مهني ٍةَموُصُح لثم صاحت ٍضَرْعِ مُهَلَتَ ّناَك نإ

 َدَيُدلا اوُدَحَأ اوُبَحَأ َنِإَو ُهْنَع اَوَمَع اوُبَحَأ نِإَو هوت هلْ اوُبَح أ نإ : ليِعَقْلا هَكَوَو

 . َنيِرححآلا ِةَثَرَوْلا ٍنْذِإب لإ هيك رم و الك

 َمِلَع نَمَق ؛ماَمإلا ٍنْذإِب :َليِقَق :قيرط َعِطاَ َناَك ْنِإ اّمأَ

 000 َكِلَذ ىَلَع ُهَلْثْمَي ْنَأ َّراَج ٍلاَحْلا ٍلِئاَلَدب ِهِلْثَق يِف

 . عْرَّشلا يِف ٌّبجاَو ُهلْثَق َنَأَو راك ةرئاطي روثألا

 [ . َكِلَّذ يف م ُهلَتاَق َناَك 8 ٌبَجَو اَذِإَو

 رع علا هوعاو خلع اهفتعأ َضَبَق ِنْيَلُجَر نَع :هلك َلْيْسَو 250 كنفللا

 هدي ْتَلُشَت
 ءَبَجَو نإ ُدَوَقْلا َنْيَتْثاِلا ىَّلَع ُبِجَي ُهّنأ ُرَهْظَأْلاَو ءٌعاَرِن هيف اَذَه :تباَجأك ما را عر هه 1 - وَ عي

 ل .اَمُهْيَلَع ُةيدلاَق اّلَِو

 [اام يد هيف ديلا للَش ةنفتل

 ل

 مث ٌميِلَس ّدْبَع ُهّنأَك ِهْيَلَع ْنْجَمْلا ُمّوَقُي «شزألا ِكَنَحْلا ليوخَت يِف ُبِجَيَو

 ةَيَذلا نم ِهتَبْسِِب ُبِجَيَف ِنْيَتَمِِقْلا َّنْيَ 4 تق اق قلو ف هتيم دبع رع



 هنو مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 5

 ءُصاَصِقْلا ِهْيَلَع ٌَيِنْجَمْلَِق ِةَداَعْلا يِف َناَتْسَأْلا ُعَلْفَت امم ُةَيْرَّضلا تناك اّذَِو

 عاالا م4 .ٍبِراَّضلا نم ٍناَنْسأْلا َكْلِي لْئِم ُهَل َعَلْفَي ْنَأ َوْهَو

 هللا ُهرِفْغَي ُبْنَذلا اَذَهَ ءوِتاَمْرُح َكَمْناَو هللا ةوُدُح ىّدَعَت هنوَكب هلل قع -1
 ني أوطَنْقَن ال ْمهِسفَنأ ع ارت َنيِدْلا ىداَبهي» :ىَلاَعَت َلاَق اَمَك ٍةَحِيِحَّصلا ِةَبْوَّتلاب
 .َباَت نَمِل :ْيَأ ؛[0» :رمزلا] «ًاعيِج َبْونُدلا ٌرْفْمَي هلأ َّنإ هلأ َةََ

 ٍلوُعَْمْلا ءاَيلْوَأ َيِطْعُي ْنَأ ِلِتاَقْلا ىَلَعَك ءَنييِمدآْلا ٌقَح :يناّدلا ُقَحْلاَو - ب
 اَدِإَك َوْفَعْلا مُهْنِم َبْلظَي وأ ءلاَمِب مُهَحِلاَصُي وأ ءٍصاَصِقْلا نم مُهَتُكَمْيَف مُهّنَح

 ]07١/94-171[  .ةَبْؤَتلا ماَمَت نِم َكِلَّدَو ْمِهَّقَح نِم ِْيَلَع اَم ىّدأ دَقَف َكِلَذ َّلَعَف

 ٍلَْق يِف ال ءِلِتاَقْلا مِلاََطلا ٍراَمْعَيْساِب طْقْسَي ال :موُلْظَمْلا ُنَح

 ٍدَّرَجُمب طْقْسَي ال موُلظَمْلا ٌّقح ْنِإَف ؛ِداَبِعْلا مِاَطَم ٍرِئاَس يِف الو ءِسْنْنلا

 َّقَحْلا وتلا هل للا ُرِفْغَيَم قَمََظلا ني ريع ٍلَِلا ُهَبَْت لفت نكل ءِراَمْغتْسالا

 [17م .ِهِدْنِع نِم اّمِإَو

 :صاصقلل بجوملا ءاّدمع لتقلا روص نم :نيدلا يقت خيشلا لاق

 .هلتق اندمع :اولاقو اوعجر مث كلذب لتقف ةدرلاب ةنيب تدهش ْنَم

 دوهشملا ُنكْمْيف «بتي مل اذإ لتقي امنإ دترملا نأل ؛رظن اذه يفو :لاق

 عة" /ه كردتسملا] :اهنف. نقلا اذإ نانلا نم. ىصلدخلا هنكتي انك ةةيونلا: هيلع

 نم حيحصلا ىلع هدحو يلاولا هنمض ٌةنيبلاو يلاولا عجر ول /54:؟]

 .كرتشمك اًعم ةئيبلاو ىلاولا هنمضي :هباحصأو ىضاقلا لاقو «بهذملا

 «ةيدلا الإو دمعت نإ دوقلا همزلي يلاولا نأ :نيدلا يقت خيشلا راتخاو

 [554/ه كردتسملا] . ثري ال رمآلا نأو



 -- ٍتاَياَنِحْلا ٌباَتك

 . . اًيبرح هنظي نم برحلا راد يف لتقي نأ يناثلا :(دمعلا هبش) 7ة4؟

 ؛روذعم رافكلا نيب وه يذلا ملسملا يف اذه لحم :نيدلا يقت خيشلا لاق

 يذلا امأف ءمهفص نم جورخلاو ةرجهلا هنكمي ال يذلا ملسملاو ءريسألاك

 [44 /5 كردتسملا] .لاحب "نمضي الف هرايتخاب مهلاتق فص يف فقي

 رئاج وأ لداع ٌناطلس - لتقلا :ينعي هب رمأ ول :ررحملا يف لاق #54:4]

 ألا لع دلو كر :هلتقف هيف هملظ فرعي مل نَم اًملظ اًملظ

 لتقلا يف ناطلسلا ةعاط بوجو ىلع ءانب اذه :سايعلا وبأ لاق

 هلتق زاوج ملعي ىتح عاطي ال لب ؛رظن هيفو «ءلوهجملا

 «ملظلاب اًفورعم ناك اذإ اميس ال «ةيصعم هل ةعاطلا نوكتف :ذئنيحو

 .ةمرحلاب ملعلاك لحلا مدعب لهجلا
 بجي هنأ كلذ يف ابلاغ هعيطي نمم رومأملا ناك اذإ هنأ :بهذملا سايقو

 [44/ه كردتسملا] .دوهشلاو مكاحلا نم ىلوأ وهو ءامهيلع لتقلا

 ه2 6

 (صاصقْلا يف ةمهم لئاسم)
 ٌيِمِشاَهْلِل ُصَعْقُي قَمَأْلا ٍقاَمّئاِب َنيِمِلْسُمْلا َنْيَب ٌتباَن ٌصاَصِقْلا ”ةه.ه

 ِءاَمَدلا يف ٍمِلْسُمْلا ٌيِوِشاَهْلا نم 0 نبع همِلْسُمْلا ٌيِشَبَحْلا نِم م ِمِلْسُمْلا

 نر . ِضاَرْعَأْلا يِف ٌصاَصِقْلا ُروُجَي ُتْيَحِب ءَكِلَذ ٍرْيَغَو ٍضاَرْعَأْلاَو 0

 ُهَل َلاَق «هللا كَنَعَل :َلاَق اَّذِإَو ءبلك اي :ُهَّل َلاَق ءبّلك اي :ُيِمِشاَهْلا ُهَل

 ني مِيَكَع ام َكِلْود بِ َدْعَب رست 50 :ىلاعت لوك نقم ع اذه هللا كلتعل

 4١[ :ىروشلا] 49 ليم ليس

 ٍلُجَر اَبأ ٌّبَس نَم َكِلَدَكَو ِهْيَلَع َبِذُكَي نأ ُهَل نكي ْمَل ِْيَلَع َبّذك وّلَو

 .هلِتاق )١(



 ُهَدَْج مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ١

 ْمَل ٌباَّسلا اَبأ َّنِإَف ؛ٌيِمِشاَم َرْيَغ وأ اًيِمِشاَم َناَك ٌءاَوَس ُهاَبَأ ٌبُْسَي ْنَأ ُهَل َسْيَل

 .[174 :ماعنألا] 4 دْدِو زا رز الو# ُباَّسلا ُهَمْلَظ اَمّنِإَو ُهُمِلْظَي

 . َكِلَذ ىَلَع ُرّرعي ُهّنَِف مِلْسُم اَبأ ٌمِلْسُم ّبَس ْنِإ ْنَكَلَو

 ءَكِلَذ يف اًرِهاَظ َسْيَل َطْفّللا َّنِإَف ؛للكي للا ىَلَع ْلَمْحُي ْمَل ُهَّدَجَو ُهاَبَأ ٌّبَس وّلَو
 .بألا وُبَأ َوُه ُقَلْظُمْلا َّدَجْلا ذإ

 .َلْثَقْلا ُبِجوُي ٌرْفُك هلك َيَِنلا ُبَسَو
 .ُكَّشلاب ٌموُضْعَمْلا ُمَّدلا ُحاَبُي اَلَو ءُكَّشلاب ُنّيعَتمْلا َُناَميِْلا ُلوُرَي اَلَق

 مع "خه /*:]

2 

 (صاصقلا بوجو طورش باب)
 ىلع برضي نكل ءعطق الو لتقب نونجملا بقاعي الأ يغبني يذلا 254:1 ]

 .اًعيلب اًريزعت رزعيو «ةشحافلا ىلع بقاعي زيمملا يبصلا اذكو ءرجزنيل هلعف

 [96 /ه كردتسملا]

 بهذم وهو «هلام ذخأل ةليغ هلتقي نأ الإ ءيمذب ملسم لتقي ال #54 ]|

 [45/6 كردتسملا] .كلام

 كلذب دجلا قاحلإف ؛2””«هدلوب دلاو لتقي ال» تءاج امنإ ةّنّسلا [ةه.4]

 [56/86 كردتسملا] . كيعب مألا يبأو

 ٌةَحيِرَص ٌصوُصُن ٍدّْبَعْلا يف سيل :هللك نيدلا يقت خيشلا لاق ةةه-ة |

 ىَوْقَأَو ٌحِجاَّرلا اذه :لاقو ءوب لتْفَي هنأ ىَّقَو وب مم َلْثَق ْعَنْمَت يع

 [946/0 كردتسملا] .هلك َدَمْحَأ ماَمِإْلا ٍلْوَق ىلع

 )١( دمحأ هاور )1:5*(.



 اس اه

 (صاصقلا ءافيتسا باب)
 نأ امإ :دحاولا لوتقملا مد قاقحتسا يف نوكرتشملا ةعامجلا

 وأ دقع يف نيكرتشملاك نونوكيف «ءاقيتسالا ضعب مهنم دحاو لكل تبثي

 .عنتمملا نع هتباينل مهيلع رجؤي امك «يوق مامإلا نييعتو «ةموصخ

 [355 - 4ةه/ه كردتسملا]

 وأ اًقحتسم دحاو لك ناك اذإ لصألا يف تعرش امنإ ةعرقلا /5411]

 . قحتسملاك

 لهس نب نمحرلا دبعل ِهِلك هلوقل ؛لضفألا وأ اًمح رثكألا مدقي نأ هجوتيو
 .حاكنلا يف ءايلوألاكو ء(رّبك) :يراصنألا لهس نب هللا دبع هيخأ لتق ةصق يف

 [1/ه كردتسملا]

 «نيعتي نأ يغبنيف :2'”ةيدلاب وأ ءافيتسالاب يضر لوتقملا ناك اذإ و تنشأ

 «يجراخلا مجلم نب نمحرلا دبع هلتاق عم يلع ةصق جرخت هيلعو ءافع ول امك

 .ةمئألا لتاق وأ ضرألا يف اًدسفم وأ اًدترم هنوك ىلع جرخت مل اذإ

 [0/ه كردتسملا]

 [957/8 كردتسملا] .وفعلا نم كلذ

 لتقلا نع هحور هللا سدق ةيميت نبا سابعلا ابأ انخيش تلأس انكتشتلا

 .هب لتق امك لاحلاب هلتقي نأ ىلولل :لاقف ؟صاصقلا بجوي له «لاحلاب

 صاصقلا ناك اذإ ناطلسلا روضح ريغب ءافيتسالا زوجي نأ لمتحي مه ]

 [941/6 كردتسملا] .“”نيدلا يقت خيشلا هراتخاو «سفنلا يف

 .لمعلا هيلعو (؟) .هتوم لبق )١(



 ُهْنَأَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 0
 12277 ا ُظُسمُلسل 222222222227772 2222 حو 0

 نكي مل ام «هيلع ينجملاب لعف ام لثم سفنلا ىلع يناجلاب لعفي 75413 ]
 .دمحأ نع ةياور وهو ءءاش نإ فيسلاب هلتقي وأ ءهسفن يف اًمرحم

 نإ هاوك ام لثم هيوكي نأ هيلع ينجملل ناك :رامسمب اًصخش ىوك ولو

 [9ا17//ه كردتسملا] .لدعلاو ةّنسلاو باتكلاب هبشأ اذه :لاقو .نكمأ

 صتخت لب ؛ةئرولا عيمجل ةماع تسيل هنع وفعلاو صاصقلا ةيالوو /5417]
 [ة9ا//6ه كردتسملا] .دمحأ نع ةياور جرختو «كلام بهذم وهو ةبصعلاب

 «لاملا نم هثاريم ردق ىلع صاصقلا ثرو لاملا ثرو نم لك /بحغل

 .ماحرألا يوذو نيجوزلا ىتح

 هناك نيدلا يقت خيشلا اهجرخو «ءانبلا نبا اهركذ ءٌةبصعلا صتخي :هنعو

 [8//91 كردتسملا] .اهراتخاو

 هه م

 (صاصقلا نع وفعلا باب)
 رذعتل ؛ةليغلا لتق يف حصي ال وفعلا نأ نيدلا يقت خيشلا راتخا /5419]

 [9107/0 كردتسملا] . "”ةيراحملا يف لتقلاك ؛[هنم] زارتحالا

 ناسحإلاو ءناسحإ وفعلاو .لدع مدلا نم هقح ناسنإلا ءافيتسا 7547: ]

 الأوهو .لدعلا دعب الإ اًناسحإ نوكي ال ناسحإلا اذه نكل ءلضفأ انه

 امإو هسفنل امإ يفاعلا نم اًملظ ناك ررض هب لصح اذإف ءررض وفعلاب لصحي

 [910//ه كردتسملا] . عرشي الف هريغل

 :نيدلا يقت خيشلا راتخاو «هتكرت يف ةيدلا تبجو لتاقلا تام نإ #ة451]

 ءاوسو ءاّرسوم وأ اًرسعم ناك ءاوسو ءاّهجو هجرخو ءهلتقو هتومب طقست اهنأ
 . ”ةيئيش دحأ وأ اًئيع صاصقلا بجاولا :انلق

 )١( تارايتخالا نم بيوصتلاو «(ةرباكم لتقلاك ؛زارتحالا رذعتل) :لصألا يف )477(.

 0( فاصنإ )5/1١١. 7(.



 11110 بجبل 22 0 ا ا ج7 5-2-7722 82 تاقاسلا تا

 هقح طقسي نأ :يناجلا اضرب الإ ةيدلا ذخأ يلولل سيل :انلق اذإ هجوتيو

 يف دمحأ مالك رهاظ وهو ءهب لوفكملا وأ «يناجلا دبعلا تام ول امك «هتومب

 .كلذ هجوتيو «بلاط يبأو مساقلا نباو باوث يبأ ةياور

 ءوفعلا ليدع ةيدلا نأل ؛نيئيش دحأ وأ اًئيع دوقلا بجاولا :انلق نإو

 [98/0 كردتسملا] .2”الف كالهلا عم ةيدلا امأف

2 22 

 (سفنلا نود اميف صاصقلا بجوي ام باب)
 [هم/5 كردتسملا] .ناطلسلا ةرضحب الإ فرطلا يف دوقلا ىفوتسي ال /545؟]

 نم ىلع روزب دهشي الو هيلع بذك نم ىلع بذكي نأ زوجي ال /5455]

 هفذق امك اًبذك هفذقي الو «لطابلاب هرّمك امك لطابب هرْكُي الو ءروزب هيلع دهش
 وه رجف امك ههيصاخ اذ[ جنب الو ال

 هنوخي الف ءهب رّرغ هنوك لجأل امهنيب هدقع دقع يف ررغي نأ زوجي ال كلذكو

 ذخأي الف ءاًصاصق كلذ لعجي ملو «هناخ نمل ةنايخلا نع ىهن عراشلاو «هناخ امك

 [48/ كردتسملا) .ءاملعلا يلوق حصأ اذهو ءوه هذخأ ام ردقب هملع ريغب هلام نم

 اي :وحن ةيرف ريغب همتشو ؛هيلع ءاعدلاك ؛كيلع ربكأ هللا :هلوقو /5454]

 نعل زاوج ىلع ينبني ؟هنعلي نأ هل لهف هنعل ولو ءهريزعت وأ هل هلوق هلف «بلك
 [49/6 كردتسملا] . نيعملا

 ينارصنلا نم ردص نوكي نأ الإ ءاّميفخ ابدأ بدأ اًيئارصن نعل نم م5455 ]
 [487/6 كردتسملا] .كلذ يضتقي ام

 امف هجلاظ ىلع اعد نمو ءصاصق ءاعدلا :ُهنكك دمحأ مامإلا لاق /5455]

 [49/0 كردتسملا] .ربص

© © 

 .(؟997) تارايتخا )١(



 هن مالسالا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 1

 (؟ًاَطَخ وأ اَدْمَع ٍلِتاَقْلا ىلع ةَراَفَكْلا بجت لق)

 .هيف مّن اَلَو ُةَراَفَكْلاَو ُةَيّدلا اّلِإ هيف ُبجَي ال :اطَخْلا لَ ”ةدعسب]

 اوُدَحَأ وأ ٍلوُثْمَمْلا ُءاَيِْوَأ ُهْنَع افع اًذِإَك ءُمْنإْلا ِهْيَلَعَف اَدْمَع ُلِتاَمْلا اَمأَو

 .ةرخآلا يف ِلوُقَمْلا ّنَح َكِلَدِب طْمْسَي ْمَل :هَيَدلا

 ّنكل ءَطْقْسَي ال ْنأ ُرَهْظَأْلاَو ءدّمْحَأ ٍبَمْذَم يِف ٌعاَرْن ِهيِفَك :ُهوُلََ اَذِإَو

 هللا ُهْضّوَعُي وأ ءُلوُْقَمْلا هب ىَضْرَي اَم اَهّضْمَب َهْنِم َّلِخَأ ةَتاَتَسَح ُتَرْدَت اذ َلِتاَقْلا

 . اًحوُضَن ََبْوَت ُلِتاَقْلا َباَت اَذإ ِهِدْنِع نم

 .ِةَمَأْلا ٍقاَمَتاَو ٍنآْرُْلا صن يدا ِهْيَلَع ُبِحَت ْأَطَخْلا ُلِتاََو

 ٍفَلَّسلا ُلْوَق َوْهَو ءُنآْرُقْلا ِهْيَلَع َّلَد د اَمُك ٍدَماَعُمْلاَو مِلْْمْلِل ٌبجت ٌةَيَدلاَو

 نأ َمَعَز ةيِرِهاَطلا يِرُحأَتُم ضْعَب َّنكَل ٌمُدَقَتَم فال هيف ُفَرْعُي اَلَو قَمِيَأْلاَو

 .هَل َهَيِد ال يلا

 ٌصّنلاِب َكِلَّذ َّراَج ِةَيَّدلا ىَلَع اوُحَلَطْصا نِإَف هُدَوَقْلا ِهيِفَك :اًدْمَع ُلِتاَقْلا اّمَأَ

 .ِهيَلَقاَع ىَلَع ُهنيِد َّنِإَف [طَحْلا ٍفاَكْخِب ءِلِتاَقْلا ٍلاَم نم ُةَيَدلا تناَكَف ءعاَمْجِإْلاَو

 َىَفكُي ْنأ نم ْمَظغَأ ٍدْمَعْلا ُلْيَ :َنوُلوُقَي ِءاَمَلُعْلا ُروُهْمْجَ :ُةَراّمَكْلا اَمأَو

 يف دّمْحَأَو َةَقيِنَح يِبَأَو ِكِلاَم ُبَمْذَم اَذَه ءِسوُمَمْلا ِنيِمَيْلا يِف اوُناَق َكِلَذَك

 .ُهْنَع ٍروُهْشَمْلا

 ُةراَّفَكْلا ْتبَجَو اَمّنِإَف هَرَّثكُي ْنأ ني ْمَظْعَأ ىتّزلا َّنأ ىَلَع مُهّلُك اوُقَمَتا اَمَك
 .َناَضَمَر يف ِءْظَوْلاَو ٍرِجاظُمْلا ِءظَوب

 ٍدْمَعْلا يِ ُةَراَّفَكْلا ُبِحَت لَب :ىّرخألا ةَياَوّرلا يِف دّمْحَأَو ُيِعِفاَّشلا َلاَقَو

 . ِسوُمَمْلا ِنيِمَيلاَو

 خيشلل «ةبوجألاو لئاسملا» :نم تبثملاو :«يِذَنا ُهّنأ» :خيشلا بتك عيمجو لصألا يف )١(
 . بوصأ وهو :(7١ةص)



 م تاما

 [ 4 كلوا كلا ةكككب فتي هل كذلا نأ نلخ اوُقَنتاَو

 ؟لجر لتق يف اوكرتشا اذإ ةعامجلا لتقُت له)
 (ِراَِكلا عم ٍلثقلا ىلع ِراَغَصلا يو ةقفاَوُم لبقُت لهو

 ْمِهِعيِمَج ىَلَع ُدَوَقْلا َبَجَو [ملسملا لتق :يأ] ِهِلْثَق يِف اوُكَرَتْا اَذِإ 75454
 .اوُمْعَي ْنَأ مُهَلَو ءاوُلُتقَي ْنَأ ِةَئَرَوْلِلَو ءٍةعَبرألا ِةَمِيَأْلا ٍقاَمَثاب

 يبأك ؛ِامللا رغأ دْنِم كيك مهلك ملفك ىلع ةكدؤلا نم ابك قا اذ
 . ِنْيََياَوُرلا ىدخإ يف دمحو كلامو ةَنِيَع

 ٍراَبْكْلا َعَم ٍلْمَمْلا ىلع ةرْيَغ وأ ُمِكاَحْلا ٍراَغّصلا ُنِلَو َقَقاَو اًذِإ اَذَكَو
 سمس عم
 م.

 ١15٠١[ /":] .نولتفي

 َتاَم ىَّتَح [الجر برض نَم :يأ] هَبَرَض نَم ىَلَع ُهَنْيَبْلا تَماَق اَذإ 4

 اوُلُثْفَي ْنَأ مُهَلَو ءْمُهَّلُك مُموُلُتْفَي ْنَأ مّدلا ِءاَيِلْوأِل َّنَِك :ٌرَثْكَأ وأ َناَك اَدِحاَو
 ةهري ” هس

 هديَعي ٍدِحاَو ىَلَع اوُقِلْسَي ْنأ ٍلوُتَْمْلا ِءاَِلوألَف :ٍلتاَْلا ُنْيَع ْمَلعُت ْمَل نِإَو
 [11 4 .مّدلاب مُهَل ْمكْحُيَو ُهَلََك ُّنأ

 اَمَك ءٌيِبَتِجَأ ُلُجَرَو ُهئاَلؤأ ِهِلْبَق ىَلَع ّنَمَنا نَّمَع :هلثآك َلِْيْسَو 754:]

 ؟مهيف هللا م

 َسْيَل َكِلَذ يف ٌرْمَأْلاَو ءْمُهْعيِمَج مُهّلثك َراَج :هِلْثَك يف اوُكَرَتْشا اّذإ :َتاَجَأت
 هَءاَيِلَوَأ مُه اوُناَك ٌةَوخِإ ُهَل َناَك ْنِإَف هويَنَرَو نِم ْمِهِرْيَعِل لب ؛ ِهِلْثَك يف َنيِكِراَمْمْلِل

 .َلوُتقَمْلا ُتِرَي ال َنِتاَقْلا َّنِإَك ؛ِهِلاَمِل َنيِئِراَوْلا اًضْيَأ اوُناَكَو

 ٍةَنُسلا ٍلْهَأ َدْنِع َكِلْذ ٍدّرَجُمب ٌرَمَكُي اَلَو :خيشلا لاق ءرفكلا ىلإ لصي ال هنكل ءميظع همثإو )١(

 ٍلهَأ َدْنِع دَحَأ ٍديِحْوّتلا لْهَأ نِم ٍراَّثلا يف ُدَلَحُي اَلَو ُجِراَوَحْلا اَذَه ثوب ُرْمكُي اَمّنِإَو ٍةَعاَمَجْلاَو

 (1707/ /94) .ها .َةَعامَجْلاَو ةَئَّسلا



 نا مالسإلا خيش لئاسرو قواتك بيرقت 1
 سستم 107١ يح

 هتك تخ خخ خخ

 لا ؛ِهِلاَم يف اَلَو ِهِمَد يف ال َّقَح ٍناَطْلّسلِل َسْيَلَو
 ْمُهْنِم ْغِلاَبْلا وْ 5 يف َنيِكِرَتْشُمْلا َعيِوَج ولك اوواَش نإ ءاأ

 0 وَضنَب ارثك اوُؤاَش نِإَو - ب

 00 ٍةَمِيَأْلا ٍقاَمَثاب اّذَهَو

 .ةّمِيَأْلا ٍقاَمّثاِب مُهْلتَق ُروُجَيم ِهِلْثَمِل َنوُرِشاَبُمْلا اّمأَو

 ٍوْحَنَو ٍباَوْبَأْلا ِظْفِحَو ِتْيَبْلا ىَلِإ ٍلُجّرلا ٍِلاَحْدِإ لْئِمِب اوُناَعَأ َنيِذّلا امأَ

 .ِِرْيَغَو ِكِلاَم ٍبَهْذَم يِف مُهّلْدَك ُز وُجيَو ِءاَمَلُعْلِل ِناَلْوَق م ْمِهِلْنَك يِفَف : َكِلذ

 اَلَو اَمِهِرْيَغَو َنْيئياَوُرلا ىدْخِإ يف دّمْحَأَو ِكِلاَم ٍبَمْذَم يف ُلَتْقُي ُكِسْمُمْلاَو

 .اَمُهَل ٌتاَريِم

 مهْيَلإ ُهُمَد نُكَي ْمَل :ِهِلْثَق ىَلَع اًضْيُأ اوُناَعَأ ِهِداَلْوَأ نِم ٌراَغّصلا َناَك نو

 ةَوخإلا ىلإ لب ؛ْمِهيِلَو ىلإ ال
 دَمْحَأَو ٌيِعِفاَّشلا ٍبَهْذَم نِم ُروُهْشَمْلاَو ٌعاَرِن هيِفَك ِهِلاَم نِم مُهُتاَريِم اّمأَو

 يبأ ُبَمْذَمَو َنوُلَتْقُي الو ٍبيِدَأَتلاب َنوُبَكاَعُي ُراَعّصلاَو ءِهِلاَم نِم َنوُنِرَي ال 0

 [144 - 1" .هِلاَم نِم َنوُنرَي ٌراَعّصلا :ِكِلاَمَو َةَقِيَِح

 ه2 2

 «لماح هتجوزو َلِتَق نم مكح)
 (؟لمحلا عضو لبق لتاقلا نم اوّصتقي نأ ةثرولل لهف

 اَمُرْمُع تْنِب ٍلوُتْفَمْلِلَو ءاَدْمَع اجو َلكَق ٍلُجَر نع : : ناك ريس اذهك |
 تك م دا رك نكح ء.ءانثأو هم لماح ُهُنَجْوَرَو نيته سمح

 ؟ِلْمَحْلا ْعْضَوَو يْيبلا غول

 نس ع َلْبَف ِةَئَرَوْلا ٍرِئاَسِل ٌسْيَل :ٌَباَجَأَ

 كلذ ني ني اوضتن ذأ ةيضغلل ةئنعي نك كيا



 5 ِتاَتاَنِجْلا ٌباَتك
 0 سدشلا

 :ِةَكِرَتلا نم ٌبيِصَن ّمَعْلا يِنَبِل ُنوُكَي ُتْيَحب ِنْيَْنِب وأ اَنْنِب ْتَعَضَو ْنِإ اّنأ

 ف دبع كامو ةقينَع يبأ نع ابا موب لَك اوقف ُهَمْفَي ْنَأ ٍةَبَصَعْلِل َناَك

 [11 "1 . ٌيِعِفاَّشلا ُلْوَق َوْهَو ءُهْنَع ٍروُهْشَمْلا يِف ة ُصاَصِقْلا هَل جي مل «ةَياَوِر

 ههه

 (ُدَوَقْلا ٍهِب ُبِجَي اَبِلاَغ ُلّثْقَي يِذّلا ُلْعِفْلا)
 ٌيِعِفاَّشلاَو ِكِلاَم ٍبَهْذَم يِف ُدَوَقْلا هب ُبِجَي الاعلي يِلا لغِفْلا ةةدك؟]

 8 ل ل ل فل ورع قدرا : 2
 ُبِجَيَف َتاَم ىّنَح ِهْئَيَكْنَأ يِف ُهَبَرَض ول اَم 2 :20َةَفيِنَح يبأ ْيَبِحاَصَو دَمْحَأَو

 10 . ؟اًعَمَتْجا اَذِإ تْيَكَف ُدَوَقْلا تيَو َتاَم ف ُهَقََح وّلَو ءُدَوَقْلا

 2 عاوو

 [1 ٍةَجَح رْيَغب ُهْنِم لّبْقُي ْمَل : اًبِلاَغ ُلْثقَي ال اَذَه َّنَأ ىَعّذا وَلَو

 ه2 2

 (؟رفاكلاب ملسملا لتي له)
 لَهَف ءٌمِلْسُم ُهَلَتَق ٌيِدوُهَي لُجَر نَع :- ىَلاَعَت هللا ُهَمِحَر - َلِيْسَو [ةد؟؟]

 يلا ريويشلا هوا ديب لع نم اَضِق ال :ٌباَجَأَت
 ْمِلْسُم ُلَتْقُي الد ُهَنَأ هلك َيِبّنلا نت دول تح

 (”«رِفاَكي

 .ةيذلا ِهْيَلَع ٌبجَت ْنِكْلَو

 [6 .اًضْيَأ لْئَقْلا ُةَراَمَك ُبِجَت ٍلاَح لك ىَلَعَو

 ه2 ©

 .ردصملا سفن يف امك خيشلا هب يتفي يذلا وهو )١(

 .(11) يراخبلا هاور قفز



 هنا مالسإلا خيش لئاسوو قواتف بيرقت قم ويا ل
 د 0 سه تت ب تتح

 00 اذإ رمخلا براش لتقُي له)

 َداَق َوُهَف َلَتَك اّذإ اًَذَهَف :ُلوُقَي ام ْمَلْعَ َرْمَحْلا َبِرَش يِذَلا ناك نإ قهك*]

 و قانا 0 ٍلِتاَق ُةَبوُقُْعَو ُدَوَقْلا ِّْيَلَع ٌُبِجَي

 :َّلَتَقَو َكِلَذ نِم َرَثْكَأ وأ ُلوُقَي ام م ُمَلْعَي ال ُتْيَحِب ب ٌرِكَس دق َناك ْنِإ اّمأَو

 هيف اَذَه :؟اوُواَس نإ ُهوُلْفيِل ٍلوُثَْعْلا ءاَيِلوَأ ىلإ لدلو ةونلا ويلعن لهن
 يِبأ ٍباَحْصُأ نم ِءاَهَقُمْلا َرَثْكَأ ّنِكَل ءدّمْحَأ نع ٍناَئَياَوِر ِهيِفَو ِءاَمَلُعْلِل ٍناَلْوَق
 امك هَدَوَقْلا ِهْبَلَع َنوُبِجوُي دّمْحَأ باَحضَأ نِم ٍريِثَكَو ٌيِعِفاَّشلاَو ِكِلاَمَو َةَفِيِنَح

 ُءاَيِلْوَأ َكِلَذ َعَم فِلْحَي نأ الإ هب ْمُكْحُي ْمَل : او الإ لقلب دَهَْي ل ذ ْنِإَق

 .اًضْحَم اًناَوُدُع ُهْيْرَض َناَكَو ءويْرَضِب َتاَم اّذِإ اَذَهَو ءاَنيِمَي َنيِسْمَح ٍلوُتْفَمْلا

6 

 اًعْفَد ُهَبَرَض ْنِإ َكِلَّذَكَو «ٌعاَرِن ِدَوَقْلا يِفَق :رخآْلا ٍبْرَض عم َتاَمْنِإ اًمأَق

 [161/84-167] .ورْيَغ وأ َرَخآ ٍبّبَسِب َتاَم ٌءاَوَس ُةَبَرَض ام لْذم ِهبْرَض وأ ِْيَلَع ِهِناَوْدْعِل

 ه2

 (هُقِرَي ال ادفع ُهَتَرَوُم َلَتَق اَذإ ِهِرْيَغَو ٍبآْلاَك ُثراَوْلا)

 نم اَئْيَش ُثرَي ال ُهّنِإَف اًدْمَع ُهَنْرَو رم لق اذ عَ بآْلاَك ثياَولا مةهكق]
 و 2

 3 اَقلا اَهُمْرْحَي ِهِلاَم ٍرِئاَسَك هيد نوُكَت لب ؛ ِةَكَيَأْلا ٍقاَمَتاِ هتيد اَلَو ِهِلاَم
 0 نرحب 8

 [1 5 /8:] . ٍلِتاَقْلا ٍرْيَغ هَ ٍةئَرَوْلا لوا اني ريغ عمو

 ه2 2

 (ّيِبّصلا ٍةَياَنِج ٌمكح)
 ُبِجَي ٌةَياَنِج ىَنَج ْعوُلُبْلا َنوُد يِبَص نع :- ىَلاَعَت هللا ُهَمِحَر  َلِيْسَو [ةدك“]

0 
 عِلاَبْلاَك ٍبْيَر الب ِهِيَلِقاَع ىَلَع ُهُئيِدَ : ًاَطَح َكِلَد َلَعَم اذِإ ام



 _# بس ٍتاَياَنِجلا ٌباّتك

 هده #
 «نورسسلا نع لو : اًَذْمَع َلَعَف نِإَو

 ِقاَقّتاِب ْمِهِِنَبَو ِةَوْخِْلاَو ِيِنَبَو ٌمَعْلاَك ُهْتَبَصَع مُهَف :ٌلِمْخَت يتلا ُةَلِقاَعْلا اَمأَر

 :واملْعْلا
- 

 ةيح رباك رريخغلا دلو نبأ كاناع نوووت ُهْنْباَو ٍلُجّرلا وُبأ عَ

 َلَدَق َّوَهَو ىَرْخُأْلا ةَياَوَرلا ىف يِفَو َهْنَع نيتياورلا ٍرَهظأ يف دما كِلاَمَو

 .ةلقاعلا نم اسيل ُهْنئاَو ةوبأ :ةيعفاشلا

98 300 

 ِنْيَعْلا عْلَق لْثِم ؛ةّيّدلا ِثْلُث َقْوَك َناَك اَم :قاَمّنالا ُةَلِقاَعْلا ُهَلَمَحَت يِذّنَو 5 0 وسد اره ودجر س 0

 َيِهَو عُبضأْلا هور ةقيدلا نفع كنق فز كلا ةيزك ةفلتلا نرد نأ 0 ب ل ل 1 2م 5 2ء

 .دَّمْحَأَو ِكِلاَم ِبَمْذَم يف ُهلِقاَعْلا ُهّليَحَت ال اَذَهُف :ِةَيّدلا ٌرْشُع

 ىّدُحِإ يف ُهوُبأ ُهْنَع ُهَلَمَح رمح ْيَس ٌىِبَّصلا ىَلَع َبَجَو اَذَِو

 ىَتّمْذ يف ُهَنَأ :َنيِرَتْكأْلا ُلْوَك َرُمَو ىّرخألا َِياَوُرلا يِفَو هدّمْحَأ نع 00
 [٠١ه9  هم/:] .ٌءْيَش هيبأ ىَلَع رسبلَو
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 (لمحلا طاقسإ ا

 ْمْنِإْلاَو كِْنظَب يِف ام يِطِقْسَأ :ِهِتَجْوَرِل َلاَق ٍلُجَر نَع :هللك َلِيْسَو قددففأ

 اَدِجَي ْمَل ْنِإَف «"”ٍةَِمْؤُم ِةَبَكَ قْمِع ةَراَمَك اَمِهْيَلَعَف َكِلَذ ْتَلَعَف ْنِإ : :ٌباَجَأَ

 .حورلا هيف خفُت دق نينجلا ناك اذإ اذه )١(
 نظَب نم طْقْسَي يذلا ٍنينَجْلا يِف ُبجَت َهَرمْلا َّنَأ ُءاَمَلُعْلا َعَمْجَأ :فلك ديلا دبع نب رم وب ”( لاَ

 اعقنم لاو لك يف هاش كيك يف كالو ركذلا ذآ اش نب يف يح هو ايم نأ

 .(74/4) راكذتسالا .ها .ُةَرْغْلا



 هندي مالسالا خيش لئاسرو قواتف بيرقت بع
 0222222 22222222 22 ل

 اَل ُهلْْمَي ْمَل يِذَلا هِي ِهثِراَوِل '8ُهَمَأ وأ ٌدْبَع :ُةَرُع اَمُهْيَلَعَو ؛ نْيَعِاَتتُم ِنْ :يَرْهَش ُماَيِصَق

 [ 1/1 , 70 ئي قحتْسَي َدْسَي الق هلق ثيآلا َوْه َبآْلا َنِإَف ؛ بآل

 يلا دولا نع وهو قييلشتلا عام ْماَرَح ٍلْمَحْلا ظاَنْسإ 754154

 .[14 +١ :ريركتلا] 40 تليف ند يب © تيس ُةَدرْوملا اًدإَوط :هيف هللا َلاَق

 طخ ةازعلا ترفت ذأ لني طخ نتعلا طقشا سخشلا نأَُْم ولو

 ةَرُعْلا ُةَميِق ُنوُكَتَو «َةّمِيَأْلا ٍقاَفّثاَو لي َيِبَنلا ٌصَنِب ؛ٌةَمأ وأ ٌدْبَع م

 .ءاَمَلْعْلا ٍروُهْمُج َدْنِع ّمَأْلا ِةَيِد ِرْشُع ٍرْدَق

 2م

 علا .ِءاَهَقَملا ٍروُهْمج َدْنِع ع ِلَْمْلا ةراقك هيلع كِلَذَك دن
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 (ٌبَّسلاو ٍةَيْرّضلاَو ِةَمْطَلا يف ٌصاَصِقْلا)

 ءاَمَلُحْلا ُبَمْذَمَف :َكِلَذ وْحَنَو ٍةَبْرّصلاَو ٍةَمظّللا يِف ٌُصاَصِقْلا اّمأ م59
 .ِهلُك َكِلَذ يف ُتباَت ٌصاَضِقْلا نأ ٍنْيَعِباَتلاَو دب ةَباَحَّصلا نم ْمِهِرْيَغَو َنيِدِشاَّرلا

 َةاَواَسْمْلا َّنَِل ؛ ؛ٌّصاَصِق َكِلَذ يف ُعَرْشَي ال ُهْنَأ ىَلِإ ِءاَهَقْمْلا نِم ٌريثك َبَمَدَو

 .ٍبِلاَخْلا يف ٌةَرَّذَعَتُم هيف

 ٌحَصأ ُلَوَلاَو

 ٌةَرذَعَتم َدَعَتُم َةَياَنجْلا ِهِذَه ين ََلئاَمُمْلا َّنِإ 0 4 اكو

 روج اّذإَف «ٌريِزْعَت اَّمِإَو 0 امإ :ةَبوُقُع نم ِةَي ٍةَياَنِجْلا ِهِذَهِل لب ال :ٌلاَْيُك

 ىَلِإ ُبرْقَأ َوُه اَم ىَلِإ َبْقاَعُي ْنأَلَك ِهِرْدَقْلاَو ٍسْنِجْلا 0 اًريِزْعَت َرَّزَعُي ْنَأ

 قىّرخأَو ىلْوأ َكِلَذ نِم طْبصلا

 .(ررغ) :ةدام ءثيدحلا بيرغ يف ةياهنلا يف امك ٌُةَمأْلا وأ هُسْفَن دّبعلا :ُهرْْلا 0(
 م | ةيد ٍرْشْع ٍرْدَقب ِةَّرُغْلا ٌةميِق ُنوُكتو

 .كلذ ىلع هتقفاو اهنأل ؛كلذك مألل الو ()
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 . ةنغلي امك ةنملي نأ لثم“ ةُةْيْسَي امك هبي نأ 2 َكِلْذَكَو

 ْنَأ ُهَل نُكَي م دل ا ل

 ْمَل ُهاَبَأ َّنأِل ؛ُهاَبَأ َنَعْلَي ْنَأ ُهَل نُكَي ْمَل ُهاَبَأ َنَعَل اَذِإَو وُْيَلَع بِذْكَي ال
 [138- 357 /*:] . ُهَمْلْظَي

 همه 6

 (؟برهو هدبع ىنج اذإ ءيش ديسلا ىلع له)

 ىَلَع َسْيَلَف :ُهَميِلْسَ ُهْدْيَس ُنِكْمُي ال ُتْبَحِب َبَرَهَو ُدْبَعْلا ىتَج ْنِإ [كهك ]
 لدم 4# .َراَتْحَي ْنَأ اَّلِإ ٌءْيَش ِدّيّسلا

 ه2

 (اهب ىنز يذلاو ةينازلا هتأرما لجرلا ٍلتق مكح)
 ادا هتََرْما َدْنِع َدَجَو ٍلُجَر نع : - ىَلاَعَت هللا ُهَمِحَر - َلْيْسَو 5441 ]

 يف هْيَلَع َءْيَش الف اَهَّلَتَكَو َةَِحاَمْلا ِناَلَعْفَي اَمُهَدَجَو دق َناَك ْنِإ :َباَجَأَت

 ناك نإَو دما ٍبَهْذَم يف ِنْيَلْوَقْلا ُدَهَظَأ َوُْهَو ىاَمَلْعْلا يَلْوَق د ٍرَهظأ ىف ٍنِطاَبْلا

 هنأ هلك َيِبَتلا ن نو ل لل رت هبت امك «ماّكْلاِب اَهِيَظَو نع ُهْعْفَد ُهْنِكْمُي

 داك قو «ءش كيل ناك ام بع تاقفك كنب ف لا اجو نأ ولا :َلاَق

 . مالكا ُهَعف ُهَعفَد ٌنكْمُي

 0 يحل

 اَذَهَق :َكِلَذ لجأ َلَصَو ْنِكَلَو َةَسِحاَف دْعَب ْلَعْفَي ْمَل ُلُجّرلا َناَك نإ اّمأَ ًَء

 .ٍةَروُصلا ِهِذَه لْثِم نِم ِلْثَقْلا نم َبوُكَي ْنأ اَذَهِل ظّوخألاَو ءٌعاَرِ هيف

 ةراَمَكْلا َّنِإَف ؛طوخألا َلَعَ دَقَف َرّمَك اَذِإَف ٌعاَرِن ِهْيَلَع ِةَراَمَكْلا بوججُو يِفَو

 ربو ِكِلاَمَك ٍروُهْمَجْلا َدْنِع هيف َةَراَّمَك اَلَث ِدْمَعْلا ُلْثَك اَمَأَو ءطَحْلا ٍلْثَق يِف ُبجَت

 )١( ملسمو «(588/) يراخبلا )014(.



 ُهْدَأَك مالسإلا خيش لئاسرو 8واتف بيرقت 2ع اح

 ةَياَوَرلا يِف دّمْحَأَو َِعِفاَّشلا َدْنِع ٌةَراَمَكْلا ِهْيَلَعَو ُّهْنَع ٍروُهْشَمْلا يِف دّمْحَأَو َةَفيِنَح

 ىّرخألا

 هن ءانيِكسو ينس هلو هلع ولقب ٌرْثَكَي لَو ةَراَذكلاهَلَع نم تام اَذِإَو

 اَذَهَف َناَضَمَر ماّيِص يِف ُهْنَع َمَعظَأ اًذِإَف ُهّنَوُق ُهّْنَع ْتَرَجَع يذلا ماّيَّصلا لد

 [لم١- 01 نأ
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 ممل 752222272272 2 5-55-222 تابدلا تاتك

 ل ني هسبع يح
 هيفف ريغصلا الإ «ديلاب ال ؛فالتإلاب نمضي رحلا نأ فورعملا 5455 ]

 .هتقرس يف نيتياورلاك ناتياور

 وأ دوق قح هيلع نوكي نأ لثم هريغل قح هتبقرب قلعت دق رحلا ناك اذإف
 نوكي نأ لثم ؛هفلتب تفلت بوصغ وأ تانامأ هدنع وأ ةعفنم وأ لام هتمذ يف

 نم هفالتإب بهذ امف فلتأ نإ هنأ يغبنيف :ظفحلا لاز فلت اذإو اهيلع اًظفاح

 :ةوحتقم هنإف':ةرقلا# تس ةنومضت ةطفتم وأ يع

 نم كلذب فلت ام نمضي نأ هجوتملاف ةيداعلا ديلا تحت فلت اذإ امأو

 نيبو قحلا لهأ نيب لاحف دوق هيلع ناك اذإ :لاقي ثيحب ءدوق لدب وأ لام

 [١٠٠/ه كردتسملا] .ةيدلا مهل نمض تام ىتح دوقلا
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 (هلمحت امو ةلقاعلا باي)

 َلُجَّرلا َنوُرُضْنَي َنيِذّلا :مُهَو ِةَلِقاَعْلا ىَلَع ٍةَيّدلاِب ىَضَن للي ْىبَنلا 25455 ]

 اَهَّلَعَج َرَمُع نَمَز يف َناَك اّمَلَك ُهُتَبَصَع مُه ِهِدْهَع ىَلَع ُهَلِقاَعْلا ِتَناَكَو «هَنوُنيِعُيَو
 مُه َةَلِقاَعْلا َّنأ َكِلَذ لضأ :ُلاَقْيَق ُءاَهَمُمْلا اًهيف تّلتا اَذَهِلَو ؛ِناَويَّدلا ٍلْهَأ ىَلَع

 . ِنيِْعَت ٍرْيَغ نم ُهْنِعُيَو ُهَرصْنَي نم مه وأ «عْرَّشلاب َنوُدوُدَحَم

 .هِيْهَع ىَلَع ُهَلِقاَعْلا مُهَّنِإَف ؛ِبِراَقَأْلا نَع ُلِدْعَي ْمَل ٍلّوَأْلاِب َلاَك نَمَق

 ُهيعُيَو َلُجَرلا ٌرُصْنَي نَم ٍناَكَمَو ٍناَمّز َلُك يف َهَلِقاَعْلا َلَعَج يناثلاي َلاَق نَمَو
 .ناَكَمْلاَو ٍناَمَّزلا َكِلَذ ىف



 هناك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ب ما
 تت تب تت تب تبت  تتاتنا_0لل-ل-بببببببتس ١

 2 0 0 َجَع - قرب نا َّناََسَسم >*ًَ هم 2ك 8

 ذإ ؛ةَلِقاَعْلا ْمُه اوناك ُهُيِراَقَأ ُهْنيِعْيَو ُهرصْنَي اَمنإ لي يِبْنلا ٍدْهَع يِف َناَك امل
 0 سره مس مس 1 هدرا هيا 6 نر تاز م هاما ا 112 سلا 6
 ناك َناَويّدلا ُرَمُع ٌعْضَو املف قاطع الَو ناَويِد كك يبنلا ِدْهَع ىلَع نكي مل
 ْمَل نِإَو ءاَضْعَب ُهُضْعَب ُنيِعُيَو ءاَضْعَب ُهْضْعَب ٌرُصْنَي ٍةَنيِدَم ّلُك َدْنج نأ اًموُلْعَم 0 سك هم 0 - ” هم هم هم ند 5 6 01 - 2

 و

 .ةَلقاَعْلا ْمُه اوُناَكَف براَقَأ اوُنوُكُي

 ["51- 766/141 .ٍلاَوْحَأْلا يفاليخاب كِلتْحَت اَهْنأَو ءَنْيلْوَقْلا حَصَأ اَذَهَو

 ِهْبِش يِفَو ءعاَرِي الب َدْمَعْلا ليخت ال أَطَخْلا لِمَن اَمّنِإ "”َلِقاَعْلا 5 م ه2 ٠5 0000 وي 271.22:

 ُباَجِيِإَف ُناَسْنإْلا هيف ُرَّذُْي امم ُأَطَحْلاَو ؛ُهَلِمْحَت ال اَهْنأ ُرَهْظَأْلاَو ءٌعاَرن ِدْمَعْل

 ٍلَدَب باَجيإ نم ّدُب اَلَو ُهَدْمَعَت ٍبْنُذ ٍرْيَغ نِم هب ٌميِظَع ُرَّرَض ِهِلاَم يف ِةَيَدلا
 :لوُتقَملا

 ىَلَع ُهوُنِيِعُي ْنَأ ُهرْضَنَو لِتاَقْلا ةاَلاَوُم مِهْيَلَع نَم ىَلَع َبَجْؤَأ ٌعِراَشلاَف
 م 7 2 - 0 7 <22 5 سل 00

 ِءاَرَقْفْلِل ُبِجَت وأ ءبيرقلِل ٌبجت ىِيَلا ِتاَقَنْنلا باجيإك اَذَه َناَكَف ءَكِلَذ
 0 ََج 2 0 ًّّ 7 0 5-0 3 0 08 2

 يتلا ِةَيدلاب ٌريِسَأ اَذَه َّنِإَف ؛ٌوُدَعْلا ٍدَلَب نِم ريسألا ِكاَكِف ٍباَجِيِإَو ءِنيِكاَسَمْلاَو
 5 ع 0 8 ص - 26 1 مو 2> 2 - 2 2 ٠

 ُبِجَت يتلا ٍنوُيّدلاَك ِِراييْحاِب اَلَو اَهّقِحَتْسُم ٍراَيتْخاِب ْبِجَت ْمَل َيِهَو هِْيَلَع ُبِجَت
 قال َّنِإَف ءِتاََلعُمْلا ٍلاَدْنِإَك ٍبِلاَعْلا يف ةَليِلَق اًضْيَأ ْتَسْيَلَو «عْبَبْلاَو ٍضْرَقْلاِ
 ُدْمَعْلا هتيم امك طخ سفنلا لثق العب ءاّدج ردات طخ ةّيثلا رذقب ريثك لام ىمس؟ --ك معد عمم 0 8 0 - د د ” هم و 1
 نم اطخلا ب امو َقَب ملل ةيف نعت مِلاَظ ههِلْبُمْلاَق ٍلاَم وأ مَن ىف

 [هما# 9١ .ةّيذلا يفالخب ٍةَداَعْلا ىف ٌليِلَمَك ٍلاَوْمَألا

 ١١ ٠[ /ه كردتسملا] . مهيلع ةقفنلا

 نيدلا لهأ وأ «نيملسملا نم هثري نم هنع لقعَي نأ بجي دترملا 5

 ٠١١/6[ كردتسملا] .هيلإ لقتنا يذلا

 )١( مهينبو ةوخإلاو « مهينبو مامعألاك بألا ةهج نم ءابرقألا مهو «هتبصع :ناسنإلا ةلقاع .



 قومدصب تايدلا باتك
 07 11/1 تت ب ب حل بخ

 يلوق حصأ يف ةلقاعلا رذعت دنع أطخ يناجلا نم ةيدلا ذخؤت 5459 ]

 [١١٠/ه كردتسملا] املعلا

 ه5 0

 ("(ةماسقلا باب)
 اذإ ةماسقلا ىلإ بهذأ :لاق هنأ دمحأ مامإلا نع ينوميملا لقن /5444]

 ىعَّذُملا لثم ناك اذإو «ةوادع َّمَث ناك اذإو ءَنّيِب ٌببس ناك اذإو «خلطل َّمَثت ناك

 .اذه لعفي هيلع

 :رومأ ةعبرأ دمحأ مامإلا ركذف

 .ةدودرملا ةداهشلاك هضرع يف ملكتلا وهو «خطللا أ

 .ليتق نع قرفتلاك ؛نّْيبلا ببسلاو - ب
 .ةوادعلاو - ج

 .لتقلاب نيفورعملا نم بولطملا "”نوكو د

 .يزوجلا نبا هراتخاو ءباوصلا وه اذهو

 ءايلوأل زاج :هلتقب مهّنا نم لَتَق هنأ نظلا ىلع بلغي ثؤل ّمَث ناك اذإف

 [١٠؟/0 كردتسملا] .همد اوقحتسيو اًئيمي نيسمخ اوفلحي نأ لوتقملا

 نورركيو «لتاقلا وه هنأ ىلع نوفلحيو ءّنالف هلتق مهّتّروم نأ ٌموق يعدي نأ :ةماسقلا ةفص )١(
 سيلف «هنولتقي ءالؤهل هيلع ىَعَّدملا يطعأ ةماسقلا طورش تمتو كلذ اولعف اذإف «ناميألا
 .طقف ناميألا هذه اهيف امنإو «ةتّيب اهيف

 :لاثملاب اهفيرعت رهظيو

 :اولاقو ءهلتقأ مل :صخشلا لاقف ءمهئروم لتق يذلا وه هنأب صخش ىلع ديز ةثرو ىعّذأ

 ؟مكئّروُم لتق هنأ اذه ىلع نوفلحتأ :مهل لاقف ءيضاقلا ىلإ اومكاحت مث ء«لتاقلا تنأ لب
 .لتقو ذخأ «مهئروم لتاق هنأ لجرلا اذه ىلع اًئيمي نيسمخ اوفلح اذإف «فلحن معن :اولاق

 .(197/15) عتمملا حرشلا :رظنُي

 .(575) تارايتخالا نم تبثملاو ءواو الب (نوك) :لصألا يف (؟)



 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو ثواتف بيرقت 0
 0 2222 255222 22ج 2

 عوهتلا ةعيبع هلق جلع تلقيت ابتدا "ىلع لوي "هنآ ةديغو

 .مدب خطلم فيس هعم نم دنع ليتق دوجوو «ليتق نع ةعامج قرفتك ؛هب
 ءدحاو لدعو «نايبصلاو ءاسنلاك مهتداهشب لتقلا تبثي ال نمم ةعامج ةداهشو

 خيشلاو نيزر نباو يزوجلا دمحم وبأ ةياورلا هذه راتخاو «كلذ وحنو ٍةَقَّسْفو

 [١٠؟/ه كردتسملا] . "”وهريغو نيدلا يقت

 يفف ةيدلاب هلوكنب هيلع يضق نم :ةماسقلا يف بيغرتلا يف لاق 545: ]
 .رارقإك هلام

 .ثوللا عم ءادتبا فلحي يعدملا نأ :نيدلا يقت خيشلا راتخاو

 [ ٠١ /ه كردتسملا]

 هه ©

 (؟ُةَماَسَقْلا ْعَرْشَت ىتم)
 اًذِإَف ٠ .هب َنوُلاَبُي انو مهنتي لثقلا رثكي . ٍةَقِئاَط نَع : : هللظ َلْيْسَو كدننلا

 َتيْنَأ َنيِذْلا ٍفْئاَولَتلا نِم ا ُْفَرْعُي ال يِذّلا ٍلوُتَْمْلا ِةّيِد َعْضَو ِرْمأْلا ُيِلَو ىأَر

 َّعْضَو ىَأَر وأ ؟ال ْمَأ َكِلَذ ُهَل ءْمُهْنِ ٍفِئاَوطلا عيِمَج + ىّلَع ِذاَريدلا يِف مُهَءاَمْسُأ

 .؟لياَقلا م لأ ىلَع َكِلُذ

 .ِةّمِيَأْلا ٍقاَمَتاِب ٍلوُْقَمْلا ٍناَكَم

 .ُةَماَسَقْلا ٌعَرْشَت اَذَه لْثِم يِفَق :ِراَرْفإ اََو يب ال ُهَلتاَك فَرْعُي ْمَل اذِإ اّمأَ

 در د ود نمل تاما ٌتثْوَل َكاَتُه َناَك اّذِإَق

 .(عماجلا) .عماج اذه )١40/٠١( فاصنإ (؟) .ٌةرهاظلا ٌةوادعْلا وهو ِءُتْوّللا :يأ )١(
 رارقإ ىَلَع ٌدِحاَو ةهاخ دهشت ناقش توّتلا :(َتوَل) :ةدام ءثيدحلا بيرغ ةياهن لاق (5)

 ُهْنِم ٍديِدْهَت وأ ءاَمُهَتْيَي ٍةوادَع ىَلَع ٍنادهاش دهْمَي وأ ءينّلَتَك انالُق َّنأ َتوُمَي نأ َلْبَق لوتقَملا
 .َكِلَذ وخَت وأ كل



 هل تايدئا باتك
 لأ ١14١و ل ل >>

 َدِجو يِذّلا ٍلبِعَقْلا ٍةَّصِق يِف هلك َيِبَنلا نَع َتَبَت اَمُك دّمْحَأَو َيِعِفاَّشلاَو ِكِلاَم

 .ِهْيَلَع ىَعَّذُمْلا فَلَح اوُمِلْحَي ْمَل ْنِإَف هرْبْيَحِب

 نأ ُهَبَهْذَم َّنِإَف ؛ هلو مِهْيَلَع ىَعَّذُمْلا ٌفِلْحَي َةَقيِنَح يِبأ ُبَعْلَمَو

 0 ةول وقل لاو ىَعّدُمْلا ٍبِناَج يف اّلِإ ُنوُكَت

 نييِعاَدَتمْلا
 ممر

 دحأل َسْيلَو ءاذح ُماَمِإلا ُهْلَثْمَي ءٌبَراَحَم َوُهَف :ِلاَم ٍذْخَأِل ُهَلَتَق ناك َنِإَف تام اير او زا را كا رو لا للا رع ل او ظ ع و مكرم كاس
 5 .ّ سس م 1 ل موسم

 . ْمُهرْيَغ الَو 0 ٌءاَيِلْوَأ ال ُهْنَع َوْفْعَي نأ

 اوَمَع اوُواَش ْنَِف ءِلوُتقَمْلا ِءاَيِلْوَأ ىَلِإ هْْمأ اَذَهَك :ٌصاحَح رمل َلَمَق نإَو -

 [4"/148-15]  .ةَنَس ُهَسِيْحَيَو َةَاِم ُهَدِلْجَي ْنَأ ِكِلاَم ٍبَمْذَم يف مام
 «ْثْؤَل اذَهَف : اَمُهَتَلاَدذَع تبي لَو ُناَدِهاَش ِلوُتْقَمْلا ِءاَيِلْوَأِل د َدِهَش اذ معز 2 وفك ل2 و مور ه 285

 َمكُح ِهِنْيَعِب ٍدِجاَو ىَلَع  ٍةَماَسَقْلا َناَمْيُأ  اَئيِمَي َنيِسْمَح َنوُعّدُمْلا ُهَعَم فل اَذِإ

 .ٌعاَرْي ِدَوَقْلا يِفَك :ِدِحاَو نم رّثكأ ىَلَع اوُمَسْقَأ نِإَو

 ل ِدْمَع َهْبِش وأ أَطَح َناَك َلْئَمْلا َّنأ اًوَعَّدذا نإ 0

 َكِلَذ يِف اوُكَرَتْشا مُهْنَأ ٍةَعاَمَجْلا ىَلَع اًوَعّدا اذِإ اَُهَق :اًبِلاَغ ُهّلْثِم ُلْثْقَي ال

 [1١ه١ /":] . ةَيَذلا نو ٌةَلوُيْفَم ا

 سا

 .ها .ُهثَوَلو «بارتلا يف ُهَناَل :ُلاَقُي .خطُلتلا :ثوَتلا َنِم َوُهَو -

 ُْتْيْنَي ْمَلَو ٍناَدِهاَش ِلوُكْفَمْلا ِءاَيِلوَأل َدِهَش اَذِإ :خيشلا لوق نم يتأيس ام هلوقل دهشيو
 ول اَذَهَق : اَمُهَتلاَدَع

 1١4( /"5) .ها .هَلتَق َهّنَأ ّنَّطلا ىَلَع ُبِلْمَي اَم َوُه :هلوقب خبشلا هفّرعو
 نيب تناك ءاوس ء«لوتقملاو نلداقلا نيب عاطل هوادعلا رهاحرالا 0

 )١5//1917(. عتمملا حرشلا :رظنُي .ةرهاظ ةوادعلا نوكت نأ دب ال نكلو «دارفألا نيب وأ «لئابقلا



 هنآك مالسإلا خيش لئاسرو 8قواتف بيرقت 0س ا
 ب ب و ري م رم م ل و ا ا يجر م دس | اة

 لهم «ناَلُف اّلِإ يَِتاَق ام :ُبوُرْصَمْلا َلاَم اذ مَع :هلأك َلْيْسَو م ؟ده"ك]
 402 ءسو
 ؟هلْوَق لقي

 اَنوَل ُهْلْوَق ُنوُكَي لَه ْنِكَلَو «عاّرِن الب ِهِلَْق ٍدّرَجُمِب ْذَحْوُي ال :َباَجَأَت 2 د رم 2 0 - 01 هاهم م اع را سر س92
 ؟ِهْيَلَع ٍفوُلْحَمْلا مد َنوُفِحَتْسَيَو اَنيِمَي َنيِسْمَح ٍلوُْقَمْلا ُءاَيِلْوَأ ُهَعَم فِلْحَي

 .ةقيخ أو دمحأو ةزيفاشلا تَعْذَم وهو تولب سيل هنأ :امهدَحأ

 [لها١ /:] , 0كلاَم ُلْوَق وهو ثول هن

 ( ْءلَعَع نا لَم ها ا ا ع نع ل ىظ04 ماسع ب سف
 زاج : هلتق هن ٌنّطلا ىَلَع ُبِلْعَي اَم َوُمَو  ُّثْوَل َكاَتْم َناَك ْنِإ 75461]

 راع 22 مقا دتعاو قيمي 8“ ذا 2 0 ا 00 م6
 .[مهتملا مد :يأ] مد نوَقحَتسيَو انيمي ّنيييمخ ١ 1 ب ْنَأ ٍلوُقَمْلا ءايلْرَل

 0200 00 ً هر كير » 2 506 3 و زن 8 هب 8

 َنِإَك ءُهَلَتَك ُهّنَأ ىَلَع ُلُدَت يِتّْلا ِنْئاَرَقْلا َعَم الإ ُروُجَي الف :ّرِقيِل ُهبْرَض اّمأَو

 َكِلَذ نِم َعَنَم مُهُضْعَبَو ِءِلاَحْلا ِهِذَه يِف ٍبْرَّصلاب ُهَريِرْفَ ّرَوَج ِءاَمَلُعْلا ٌضْعَب
 و

 اقلطم . ]:*/ :5 ١[

 تناكو « تامدك وأ ٍبْرَض ٍرَّثُأ وأ حْرُجك  ِلْئَقْلا ٌرَأ لوتقملاب ناك اَّذِإ يرجي فالخلا اذه )١(
 1 قنيبست "قاتم ةوادع اميثي
 .ِكِلاَم نَع ِنْيئَياَرُرلا ٌمَصَأ يفو .ءاملعلا روهمج دنع هيف َةَماَسَق الق طحت ُلْئَمْلا ناك وّلَو
 ١155(. /98) :رظنْي

 رئاسك هاوعد نوكتو «أربيو ةدحاو اًئيمي فلحي هنإف :ثول ريغ نم ُلتقلا هيلع يعُدا نم امأ
 ام :هيلع ىعدملا لاقف «ثول كانه سيلو «هئّروم لتق انالف نأ ىعدا لجر :هلاثم «يواعدلا

 هيضتقت امب انلمعو ءاهرضحأ :انلق ءمعن :لاق نإف ؟ةنيب كل له :يعدملل لوقنف ءتلتق

 مث «لجرلا اذه تلتق ام هللاو «ةدحاو ةرم فلحا :هيلع ىعدملل انلق ءال :لاق نإو «ةنيبلا
 .(198/15) عتمملا حرشلا :رظنُي .أربي

 نأل ؛هببسب لتقلا نظلا ىلع بْلْغَي ام لك ثْرَّللا نأ ىري هك مالسإلا خيش نأ حضاولا نمو
 هنإف لتقلاب نظلا ةبلغ تتبث دق هنأ ماد امو «لتقلا عوقوب نظلا ةبلغ يهو «ةمولعم ةماسقلا ةلع

 1 .اهب ذخؤي
 .(198/15) عتمملا حرشلا .هلك نيميثع نبا ةمالعلا رايتخا اذهو



 # لسا تايدلا باتك

 ب كلش

 سوسمو سا عن وش 7 3 و كت ظل مسوي منع عم سد «رلىع م
 َفَرَتْعاَو مهوبرضف ليِتقب اومهتأ نم :- ىلاعت هللا هَمِحَر - لكسَو ةمععز]

 ؟يتاَبْلا ىَلَع يِرْسَي لهَف ءةَبوُقْعْلاِب مُهّْنِم َّدِحاَو
 ْنَأ ٍلوُثْفَمْلا ٍءاَيِلْرَذِلَف ءاَنْوَل َناَك ُهّلَتَق ُهّنَأ ٌلْذَع ٌدِجاَو ّرَمَأ نإ :َباَجَأَف

 20 4 سه صل عا ه < 00

 .مدلا هب اوَمِحَتْسَيَو انيوي َنيِسمَح اوفِلَحَي

 الو ٌمُكَح ِهْيَلَع ُبّئرََي ال اَنهَه :ِِراَرْفإ ُقْذِص ْنّيتي ْمَلَو اَهَرْكُم رك اد اًمأَ
 وعوو

 2 ع
 [0 1 .ةريغ اَلَو هب وه ْذَحْؤُي



 ُهْنَأص مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ل
04 

 ساهل لعند كح

 :هِلْوَفَك اًقَلظُم اًباَطِخ ٍقوُقْحْلاَو ٍدوُدَحْلاِب َنيِنِمْؤُمْلا هللا بطاح
 دج نزلو ُهيَرآ#» :ِهِلْوَقَو ء[58 :ةدئاملا] «ًاَوْعطَقَأم ٌةَقِراَسلَأَو ُفِراَصْلََو

 هْيَلَع اًرِداَق َنوُكَي ْنَأ دب ال ٍلْعِقْلاِب ّبطاَخُمْلا َّنأ َمِلُم دك ْنِكَل ..[؟ :رونلا]
 .ِةياَمِكْلا ىَلَع ٌضَْم اَذَه نأ َمِلُم دَقَو ءْمِهْيَلَع ُبجَي ال َنوُرِجاَعْلاَو

 ل ا ل “م روب حل و د نا ا و 8 م
 افإ بجو اذّهلف ؛«ناطلسلا َِه :ةردقلاو

 نأ ضِرُف اذِإَف ُهْباَّوُن َنوُقاَبْلاَو ءٌَّدِحاَو ٌماَمِإ َنيِمِلْسُمْلِل َنوُكَي ْنَأ ُةَنَسلاَو 52 2 عاذ كيت ا - مس( هولي < شلل و 2 2 7
 5 5 1 ماه ١> ةهاماس 2 059 تع هس 2005 2 2 ريع ما 22

 َكَِذ ٍرْيَغ وأ «َنيِقاَبْلا نم ٍزَجَعَو اًَهِضْعَب نِم ٍةَيِصْعَمِل َكِلَذ نَع ْتَجَرَخ َةّمألا

 َيِفْوَتْسَيَو ٌدوُدُحْلا َميِقُي ْنأ ماَمِإ لُك ىَلَع ٌبجَي َناَكَل :ِةَّمِئَأ ُةَّذِع اَهَل َناَكَف
 و

 و

 . ٌقوُقَحْلا

 .ِهْيَلَع ٍرِداَقْلا ىَلَع ُضْرَمْلا َكِلَذ َناَكَل :َكِنَذِل ِهِيَعاَضِ

 َنيِرِداَق اوُناك اَذإ :«ةَباَوُنَو ناَطْلَسلا اَّلِإ َدوُدَحْلا ميِقِي اَل» :َلاَق نَم ُلْوَقَو

 ُرِداَقْلا ُلِداَعْلا َوُه اَمّنِإ مِكاَحْلا ىَلِإ ٌرْمَأْلا :ُءاَهَقُمْلا ُلوُقَي اَمَك ءِلْدَعْلاِب َنيِلِعاَف

 ََم هَِْإ اَهُميِلْسَت ْبِجَي ْمَل :اَهْنَع اًرِجاَع وأ ىَماََيْلا ِلاَوْمَِل اَعّيَضُم َناك اد
 مل اَهْنَع اًرِجاَع وأ ٍدوُدْحْلِل اَعُيَضُم َناَك اَذِإ ٌريِمَأْلا َكَِذَكَو ءهنوُدب اًهِظْمِح ٍناَكْنِإ
 .ِهِنوُدي اَهَيَماَقإ ٍناَكْمإ م ِْيَلِإ اَهْضيِوْفَت ْبِجَي

22 

 اَهُتَماَقِإ َنكْمَأ ىَتَمَ ووُجْوْلا نَسْحَأ ىَلَع ُماَقُت ِتاَبِجاَوْلا ِهِذَه َّنأ ْلْصَأْلاَو



 ج7 188 7 ا و ل 2 ة ها ٍدوُدَحْلا ٌباَتَك

 «ْتَمِيِقَأ ٍناطْلُس ٍرَْ نَِو دعب اّلِإ "قت مل ىَبَمَو ءِنيتْلا ىلإ ْجَتْخُي ْمَل ريمأ نم
 ٍفوُوْعَمْلاب رمأْلا ٍباَب نم اََّنإَك ؛ اهَتَعاَض ىَلَع ُديِزي ُداَسَن اَهَِماَقِإ يف نكي ْمَل اذ
 ٌديِزَي اَم ِةّيِعَرلا وأ رْمَأْل ٍةاَلُو ٍداَسَف نِم َكِلَذ يِف َناَك ن 00 ع يفّنلاَو
 علالك  ١ا/ه ا": ا ْقْدُي ْمْل اَتَعاَضإ ىَلَع

 :ءاسنلا] «ٍلدمْلآِ أومْكَحَك نأ نيا َنْيَب مثَنَكَح اًدإَو» 007 ؛ امأَو ةكمعا]

 :ِناَمْسِق اَمَُهَو ءِقوُقْحْلاَو ٍدوُدحْلا ف نو سانا ّنْيَ 2 ب َمُكَحْلا نإ 04

 اَهَتَعَمْنَم لب ؛ َنيِنِّيَعُم م ٍمْوَقِل لل يتلا ٍُقوُقْحْلاَو ُدوُدَحْلا :ّلّوَألا ُْمْسِقْلاَ

 هللا دود َنكَسُنَو و ءاهتنإ م ٌجاَتْحُم ل ْمُهْنِم أ نيِملَسُمْلا قلظُمل

 يف مكحلا ُلْثِمَو «ْمِهِوْحَنَو ٍةاَنُزلاَو ٍقاَرُسلاَو ٍقيِرطلا عا ّدَح لْثِم للا َقوُقُْحَو

 رونا ْمَهَأ نِم ِذَهَف ءِنّيَعُمِل ْتَسْيَل يلا اًياَصَوْلاَو ِفوُقوْلاَو ِةّيِناَطْلسلا ٍلاَومأْل
 . ِتاَياَلوْل

 وو د يرغو اعرب ازور ل دحلا الذل نع دي ُمُسِقْلا اَذَهَو

 .هب ٍدَحَأ ىو ِرْيَغ نو وبف هال ْماَقُت َكِلَّذَكَو

 لِي اَلَو ءِفِيِعْضْلاَو عيضَوْلاَو ٍِفيِرَّشلا ىَلَع ُهُتَماَقِإ ب ُبِجَي ُمسِقْلا اَذَهَو

 ُهَلطَع َنَمَو ءهيف ٌةَعاَفّشلا ّلِحَت اَلَو ءاَمِهرْيَعِب كو هِيَ الو ةَعاَفَسب ال ُهُنيِطْعَت

 ال َنيِعَمْجَأ ٍساّئلاَو ٍةَكِئاَلَمْلاَو هللا ُهَنْعَل ِهْيَلَعَف  ِهِتَماَقِإ ىَلَع ٌرِداَق َوُهَو  َكِلَذِل

 .اًيَ اَنَمَث هللا ٍتايِب ىَرتْشا نّمِم َوْهَو ءاَلْذَع اَلَو اًْرَص ُهنِم هلل ُلَبْي
 هقلط َناَمْنُع ىلإ ُهوُعَمْرَيِل اضل اوُكَسْمَأ َةَعاَمَج َّنأ :«أّطَوُمْلا» يف ُكِلاَم ىَوَر

 اًذإ» :َلاَقَق ُهَدْنِع هيف ْعَمْشاَف َناَمْثُع ىلإ َعِفُر اَذإ : اوُلاَقَك هيف َعَمَشَف ُرْيَبُرلا مُهاَقَلَت

 .2َعَمَسُمْلاَو َعِفاَّشلا هللا َنَعَلَف َناطْلّسلا ُدوُدَحْلا تْعَلَب

 .تابجاولا :يأ )١(
 .باوصلا وه تبثملا لعلو :(ْمُمَي) :لصألا يف :هيبنت

 بترت اذإ ةعيرشلا لماك قيبطتو «دودحلا ةماقإ ةمكحلا نم سيلف «بهذلا ءامب بتكُي مالك (؟)
 .ريبك داسف كلذ ىلع
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 اَمُهَوْحَنَو ّصّللاَو ٍقيِرَكلا َعِطاَق َّنأ ىَلَع - ملأ امِف - ءاَملعلا ّققّتا ل

 ُبِجَت لب ؛ُمُهْنَع ديلا طقشي مل كركدني اراك ع رمأْلا َيِلَو ىَلِإ اوُعِفُر اَذإ

 َناَكو ْمُهَّل َةَراَمَك دَحْلا َناَك ِةَبْوَّنلا ىِف َنيِقِداَص اوُناَك ْنِإَ ءاوُباَت نِإَو ُهَتَماَقِإ

 نِم ُنيِكْمَتلاَو ءاَهِلْمَأ ىَلِإ ٍقوُقُحْلا ٌدَر لَم هِوَبْوَتلا ٍماَمَت نم َكِلَذ نم 2

 .َنينمآلا قو يف ٍصاَصْلا ءان

 : اًباَت ِبْنَّذلاب اّرِقُم َءاَجَو ٍراَرِِْب َناَك اّذِإ امك ءَِئْيَبْلاِب َتّبَت د َناك اّدِإ اَذَه
1-1 

ِ 

 . عِضْوَمْلا انه ريع يف ٌروُكدم ٌءاَر هيف اَذَهَق

 لب ؛ةَروُصلا ِهِذَه لْثِم يف ّدَحْلا | ٌةَماَقِإ يال 1 رج اب دال

 .دح هْيلَع ْمَقُي لَه 0 فانز للك نإ 82# وورود / 5 2ع ها 4 5

 ثثيدحو هوُمُتْكَرَت هّلَهَف :َلاَق اَّمَل ِكِلاَم نب ْزِع ٍدَح 0 اذه

 .رخَأ راآ 5 0 اًدَح تْبَصأ» :َلاَق يِذْلا

 ُهُدوصْقَم هوِقوُقْحَو هللا ٍدوُدُح يِف ٍمْكَحْلا نِم ُهاَنّرَكَّذ يِذَّنا منهل اَذَهَو

 .رَكُْمْلا نع يَهّنلاَو ٍفوُرْعَمْلاِ ُرْمأْلا َوُه :ربكألا

 َئاَمَأْلاَو ٍقْدَّصلاَو ٌجَحْلاَو ماَيصلاَو ٍةاَكّرلاَو ٍةاَلّصلا لْثِم : ٍِفوُرْعَمْلاِب ُرْم هَاَلاَق

 ؛َكِلَذ ٍوْحَنَو ِناَريِجْلاَو ٍلمألا م عَمَو ٍهرْثِعْلا ِنْسُحَو ماَحْرأْلا ٍةَلِصَو ِنْيَدِلاَوْلا ٌرِبَو كر

 ىَلَع ُرِدَْي نم َعيِوَج ِتاَبوُتْكَمْلا ٍِتاَوَلَّصلاِ َرْمأَي ْنَأ ِرمأْلا َىِلَو ىَلَع ُتِجاَوْلاَق

 دب اا !قيولجُملا عاَمْجِإب َكِراّثلا َبِقاَعُيَو وِرْمَأ

 ال :ِهِرْيَغ وأ ذَحْؤُي لاَمِي ّدَحْلا َليِطْعَت نأ ىَلَع َنوُمِلْسُمْلا َعَمْجَأ [ةههحز

 ٍبِراَّشلاَو ٍقِراَسلاَو يِناَّزلا نِم َدوُحأَمْلا َلاَمْلا َّنأ ىَلَع اوُعَمْجَْأَو ُروُجَي

 [م:08/14] . ٌثيِبحَح تحس ُلاَم ٌدَحْلا ٍليِطْعَتِل َكِلَذ وْحْنَو ٍقيرطلا ليات ٍبراَحُمْلاَو

 . .عاَمْجِإْلاَو ٍةَنُسلاَو ٍباَتِكْلاِب ىَْمُيْلا ِِدَي ُعظَق ُبِجَيَف ُقِراَّسلا اًمأ 146

 ٍلاَم اَلَو سْبَحِب ال ُهُريِخأَت ٍراَرْقِإْلاِب وأ ِهْيَلَع ٍةَئيَبْلاِب ّدَحْلا ٍتوُبُت َدْعَب ُروُجَي اَلَو



 َةَماَِإ َّنِإَف ٍ؛اَهِرْيَعَو ٍةَمّظَعُمْلا ٍتاَقْوَأْلا يف ُهدَي عطقُت لب ؛ِرْيَغ اَلَو وب يِدَتْفَي

 ا .هللا ليبَس ىف ٍداَهِجْلاَك ؛ِتاَداَبِعْلا نِم ٌدَحْلا

 : 0 وِداَبِعِب للا نم ٌةَمححَر ةولكلا َةَماَق نأ َفَرْعُي ْنَأ يِغَبْنَي ؟ م0٠ ]

 ُدْصَق ُنوُكَيَو ءُهلْظعُيَف هللا نيد يف ةَقَأَر ُهَُدْحَأَت ال ٌدَحْلا ِةَماَقِإ يف اًديِدَش يِلاَوْلا
 ىلع وقل ةَداَرِإَو ءوِظْيَع ءاَفْش ال ِءِتاَرَكْنُمْلا نَع ِساّنلا كب ِقْلَخْلا َةَمْحَر

 هب ٌريِشُت اَمُك  ِهِدَلَو ِبيِدأَت نَع فك وَ ُهَنَِق ؛ُهَدَلَو َبَّذَأ اذ ٍدِلاَوْلا ةَلِْيمِ ؛لعلا

 دَوَي هلأ َعَم ؛ِهِلاَحِل اًحاَلْضِإَو هي ٌةَمْحَر ُهَبُدَوُي اَمَّنِإَو دولا دل َأَرَو همر ُمُأَ
 . بيوت ىلإ هجري ال نأ ُدزُيَم

 #2 ْنَأ

 ءاَهِتَماَقِإ يِف يِلاَوْلا ٌةّيِن َنوُكَت ْنَأ يِخَبْنَي اًذَكَمَو ُدوُدُحْلا تَعّرُش اَذَكَهَف

 مُهَل َ ٍةَعَفْتَمْلا ِبْلَجيِب ِت ِتاَرَكْنُمْلا نع ء َيْهَنلاَو ِةّيِع َةيِعَرلا ححاَلَص ُهَدْصَق َناَك ىَتَم ُهَنِإَف

 هَل هللا َناَلَأ :ورْمَأ ةَعاَطَو ىَلاَعَت هللا َهْجَو َكِلَّذِب ىَعَتْباَو مُهْنَع ةَرَضَمْا عفو

 قط رو دقو .ةنرقملا ةبوتنل «نق وة وقكلا تاجقا هل تشمت هفراتلا
 هيَساَيِر َةَماَقِإَو مهْيَلَع َّوُلْعْلا ُهٌضَرَع َناَك اّذإ اّمأَو ءَّدَحْلا ِهْيَلَع َماََأ اَذِإ ُدوُدْحَمْلا

 04/681  .ةُدوُصُفَم ِهْيَلَع سْكَْنا ٍلاَوْمأْلا نم ُديِرُي ام ُهَل اوُلْذبيِل وأ ُهوُمَظَعُيِل

 ِنِئاَخْلا اَلَو ِسِلَتْخُمْلا ىَلَع اَلَو ٍبِهَْنُمْلا ىَلَع َسْبَل» :هلكي بلا َناَن ؟ةدكئ]

 يِذّلا ُسِلَتْخُمْلاَو «َنوُرظْنَي ُنماَّنلاَو َءْىَّشلا ُبَهْنَي يِذّلا ُبهتْنمْلاَ 5

 اَهَوُحَنَو َماَمُكأْلاَو َليِداَتَمْلاَو َبوُيْجْلا طبي يِذَّلا طامَبْلا َوُهَو ُراّرَطلا 3

 ا“ 1 . حبِحّصلا ىَلَع ٌعطْقَي ُهنإ

 اببِحَص احاكي اََجّررَت نَمِل - تلكم ُرُخ َوُهَو - لَو نَم ُنصْخمْلا [قدتك
 .َةَدِحاَو َةَرَم ولَو اًهِلَِق يِف

2 

 هنا

 .(5*هكر) يمرادلا هاور )١(



 رت راسا ةيش لئاشوم وقل هيوزطتا ا. ل

 ْمَلَو ٌديَس اَلَو ّجْوَر اَهَل نْكَي ْمَلَو ىَلْبُح ْتَدِحُو اَذإ ِةَأْرَمْلا يِف اوُمَلَتْخاَو
 ّدَح ال :ليق وِرْيَغَو دّمْحَأ ٍبَمْذَم يِف ٍناَلْوَق اًهيِفَك :ِلَبَحْلا يِف َةَهْبَش عّذت

 لي :َلِبِقَو لي طربا لاكجبا ركل حرك نأ زوجي ةنأل ؛ اَهْيَلَع

 ةَعيِرَّشلا ٍلوُصأب ُهَبْشأْلا َوُهَو ءَنيِدِشاّرلا ِءاَمَلُكْلا نع ركل 0 1

 ٍلاَمَيْحاَك ءاَهْيَلِإ تَّقَتْلُي اَل ةرِداّتلا ٍتاَلاَمَيْخالا َّنِإَف ؛ِةَئيِدَمْلا ٍلْمَأ ٌبَه
 . ووُهّشلا ِبْذَكَو 1

 َنوُد :َليِق دَكَو الا دسك ُهدَح :ُلوُقَي نَم ِءاَمَلُعْلا َنِمَق ظاَوْللا اَنأ اكو
 ىّلغألا ِناَنْنإِلا َلَثْفُي ْنَأ :ٌةَباَحَّصلا ِهْيَلَع ْتَمَمنا يِذَّلا ٌحيِحَّصلاَو ءَكِلَك
 . ٍنْيَيَصْحُم َرْيَغ وأ ِنْيَبَصْحُم اَناَك ٌءاَوَس ءُلَقْسَأْلاَو

 هنللط ٍقيَّدَّصلا ِنَع َيِوُرَك ءديف اوُعّوَنَت ْنِكَلَو ِهِلْثَق يف ٌةَباَحَّصلا ٍفِلَتْخَت ْملَو

 قات نقلا يف راج ىلشأ ىلع يي ه3 ١ : ْمِهِضْعَب نَعَو . . قير َرَمأ هن
 (ِساَّبَع ٍنْبا ٍنَع ٌةياَد ِهْذَهَو طول ٍمْوَقِب هللا َلَعَف اَمَك ِةَر داجحلاب يمول

 1 ْمَجَر هللا َّنأل اوُناَق ءِفَلَّسلا ُرَتْكَأ اَذَه ىَلَعَو ءْمَجْرَي :َلاَق قيخألا دي ُةياَورلاَو

 اَناَك ٌءاَوْس ٍنانالا م ْمَجْرْيَف ءطوُل مْوَق م اًهيِبْشَت يِناَّزلا َمَجَر و 5

 نِإَف ءَنْيَمِلاَب ناك اَذإ اًرُخ ُرِحآْلاَو اَكوُلْمَم اهقدعأ َناَك وأ نيكول أ

 .عِلاَبْلا الإ ْمَجْرُي اَلَو ِلثَمْلا َنوُد اَمِي َبِقوُع لاَ َرْيَ 0000

 اةرفرإب 5 سررت ةيكلا

 « ٌنيِحَبْرَأ ٍلاَعّتلاَو 0 هنأ هلي َيِبَنلا ِنَع َتَبَت مةد55
 م ع فيج

 هن هيئالخ يف ُرَمُع َبَرَضَو «َنيِعَبْرَأ # ركب وُبَأ َبرَضَو

 0 ةووألا يِفْكَتُق ٍبِراَّشلا ِرْمَأ ِبْرُقَو َنيِبِراَّشلا ِة لق 9 اّمَأَق

 عاب ا َِعِفاَشلا ُلْوَق َوُهَو ءنْيَلْوَقْلا

 لك :اَهِِراَش ِدْلَجِ فكي يلا َرمَأَو ُهَلوُسَرَو هللا اَهَمَرَح يتلا ُرْمَحْلا ةه6]
 . لضأ يأ نم ٍرِكْسُم ٍباَرَش
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 2 ١ ٍدوُدُكْلا ٌباَّتَك

 :ْيأ ؛ٌبيِبَرَو ٌرْمَت ِءاَمْلا يف َذَبْنُي ْنَأ َوُهَو َوْلْحْلا َليِبّتلا َنوُبَرْشَي اوُناَكَو

 هيف َّنِإَف ءِزاَجِحْلا ِءاّيِم نِم و ةيثك اَمّيِس ال ُهاَمْلا َوُلْشَيِل ؛ حولا ُذبنلاَو «ويف ُحَرظُي
 .ٌرِكْسُي ال ُهَّنأِل ؛َنيِمِلْسُمْلا عاَمْجِإب ٌلاَلَح ديلا اَذَهَك َدَح

 اوُدَقَتعاَق دينا َنوُبَرْشَي اوُناَك ٍةَباَحَصلا ضْعَب َّنأ ِءاَهَقُمْلا َنِم ٌةَقِئاَط َعِمَسَف

 هلا نم تسل يلا ةرشألا معاون برش يف اوضحت رك ملا ُهّنأ

 .َتِراّشلا ركشُي ْمَل اَذِإ بييرلاَو ِرْمَدلا ِذيَِن نم خوُبظَمْلا يف اوُضَحَرَتَو ِِرْمَثلاَو

 ُهْبِراَش ُدَلْجُي ءٌرْمَح ركْمُم ّلُك َّنأ هيل ِهاَمَج ِهْيَلَع اَم ُباَوّصلاَو
 سس م ع

 .ِواَدَت ٍرْيَغ وأ ِوادتِل ٌةَدِحاَو َةَر هك هْنِم َبِرَش وَلَو

 :ةراشلا ترتخا وأ يلا :تقاك ااذإ ضنا: دَحلاَو

 مع 2 25 00 5 و 4 ًَ هم؟ 00 0 ه م

 :ليِق دّقَف : ٌكِلَذ وُحَنَو اهؤيقتي َوُهَو َيِئَر وأ ٍرْمَخْلا َةَحئاَر َهْنِم ْتَدِجَو ْنِإَف
 5-2 هه 4

 .دَحلا ِهْيَلَع ْماَقِي ال

 125 5 نتأمل هدم فيسوعب 20075 5 سو ب ير ع[ رس ب( سم
 ِِء | ٍنَع ٌر اًوُه اذَعَو ءٌرِكْسُم َكِلُذ نأ فرع اذِإ دْلْجُي لب :ليِقَو

 و اق
 يس ُقُدَك ِهْيَلَعَو (ٍدوْعْسَم ٍنْباَو ٌيِلَعَو نانتعك «ةباخلا نم ْمِهِربَعَو نب ٍدِشاَّرلا

 نفددمخاو كلاع تعلم ُوُهَو مالا ِهْيَلَع ُحّلْصَي يِذَّلا َوُهَو 36 هللا ٍلوُسَر

 0 ِهِصوُُصُن ٍبِلاَغ
 يك اًهّيِحاَص دل "ل ٌماَرَح َِنِعْلا ِقَدَو ص ع 5 يلا 2 يشَحْلاَو

 َجاَرِمْلاَو َلْقَعْلا ُدِسْفُت اَهَنَأ ٍةَهِج نِم ٍرْمَحْلا نِم ُثَّبْحَأ َيِهَو ِءِرْمَكْلا ُبِراَش ُدَلْجُي

 .ِداَسَمْلا َنِم َكِلَد ُرْيَغَو هَ يو تلك لغلاف ريب ع

 اًمُهاَلكَو ِةّلَئاَقُمْلاَو ٍةَمَصاخُمْلا ىَلِإ يِضْمُت اَهّنَأ ٍةَهِج نِم ُتَبْخَأ دمكلاَو

 علو ل1 .ةاَلَّصلا ِنَعَو ىَلاَعَت هللا ٍرْكْذ نَع ٌّذدُضَي

 ُلْبَقُي يِذَلاَك ؛ُةَراَفَك اَلَو ٌرَدَقُم َّدَح اَهِيِف َسِيَل يِنَلا يِصاَعَمْلا امآ ةةمتد]

 )١( .ٌحيِحَّصلا ُرايِتْعالا َوُه اَّذَهَو ِةَيوُرْشَمْلا ٍرْمَحْلاَك ٌةَسِحَن َيِح :َليِق :خيشلا لاق )18/84٠(



 00 مالسإلا خيش لئاسوو قواتف بيرقت و

 0 ب يا تت تككجككتحتشسسل 5 -

 اَليِكَْتَو اًريِزْعَت َنوُبَكاَعُي ِءاَلُؤَهَف . .عاّمِج الب ٌرِشاَبُي وأ ةّيبَتِجَأْلا َةَْرَمْلاَو ىبَّصلا
 اذإف هويلقو نماثلا ىف تنذلا كلذ ورثك بجخ ناع لاذلا او اناردك ادا جم كلا ةك0 ج4 سوما معا ع © واب نعد فال طق

 . اًليِلَق َناَك اَذِإ ام يفالْخب ةَبوُقْعْلا ىف َداَز اًريثَك َناَك

 يف َديِز ِروُجُفْلا ىَلَع َنيِنِمْدُمْلا َنِم َناَك اًذِإَف ءِبْنْذُمْلا ٍلاَح ٍبَسَح ىَلَعَو

 .َكِلَذ نِم ّلِقُمْلا فالخب ءهتَبوُقُع

 ِساّنلا ِءاَسْنِل ٌضّرَعَتَي نم ُبِقاَعُيَف ءوِرْعِص َو ٍبْنَدلا ٍرَبِك بّسَح هى لقو

 .ٍدِجاَو يِبَص وأ ّةَدِحاَو ٍةَأََمِل لِ ضَرَعَتَي ْمَل نم ُبَقاَعُي ال ةادنلا

 ٍلْوَ نم ِناَسْنإْلا ُماليإ هيف ام لكي َوُه لَب ؛ٌدَح ٍريِزْعَتلا ٌّلَكَأِل يلو

 هَل ٍظاَلْغِإْلاَو ِهْحيِبْوَتَو ِهِظْعَوِب ٌلَجّرلا ُرَّرَعُي دقق ءٍلْعِف ِكْرَتَو ٍلْوَق عَ 57

 امك ءةَحّلْصَمْلا َوُه َكِلَذ ناك اذ َبوُثَي ىّنَح ِْيَلَع ٌماَلَّسلا 0 ِهِرَجَهِب ري دَقَو

 امك ءهِتياَلو نَع ِهِلْرَعِب ُرّزَعُي دَكَو ءاوُهّلُخ َنيِذّلا َةناَلَنلا ُهْباَحْضْأَو هلي ْيِنلا رجم

 .َكِلَذي َنوُرُرَعُي دعب هباَحْضَأَو لي كيلا ١ ناك

 ّنِم ٌريِثَك َلاَثَو .«ِطاَوْسَأ ٍةَرَسَع ىَلَع ُداَرُي ال١ :ليِق 0 :ُةالْغَأ اَمأَو

 ّدَحْلا هب ُلْبَي ال ِءاَمَلُعْل

 :ِناَعْوَن َةَبوُقْعْلا َّنأ َكِلَد ٌعاَمِجَو

 ِبراَّشلا ٍدْلَجَك ؛هللا َنِم اُلاَكَن َبَسَك اَمب َءاَرَج ضاَم ِبْنَذ ىَلَع :اًَمُهُدَحَأ

 .ٍقِراَّسلاَو ٍبِراَحُمْلا عطَقَو ِفِذاَقْلاَو

 امك ؛لَبْفَتْسُمْلا يف ٍمَرَحُم ُكْرَتَو ِبِجاَو ٌّئَح ِةَيِدَأَتِل ُةَيَوُقْعْلا :يِناَتلاَو

 ٍةاَلَّصلا ُكِراَب ُبَناَعُي اَمَكَو ءَلِيُق اّلِإَو بات نإ « لشي تح دَتْرَمْلا ٌباَتَتْسَي

 . اًهوُدَوُي سَ يي َقوُقْحَو ٍةاَكَّرلاَو

 ْنَأ ُروُجَي اَذَهِلَو ءِلّوَأْلا ٍبْرَّضلا يِف ُهْنِم َدَشَأ ٍبْرّضلا اَّذَع يِف ٌريِزْمئلاَ
 هللا سس سل ةرو
 .هيَلَع تحاول َىَدؤَي وأ ةَبِجاَوْلا َماَلَّصلا يدوي يت ٍةرم دعي رم تبرضي



 يا ٍدوُدُكَلا باك

 َقْوَق ُدَلْجُي اَل» :َلاَم ُهّنَأ لكي يِْنلا نع "0 ؛ِنْيَحيِحّصلا' يف ة يذلا ٍُتيِدَحْلاَو

 أب ملهم لأ ني ٌةماَط ُهَرست دن :اهللا ٍدوُدُخ نِم ّدَح ّ يف الإ ٍطاَوْسَأ ٍةَرْشَع

 27 دنقلا ِباَتْكْلا ِظَْل يِف َدوُدَحْلا َّنِإَف ؛هللا ٌّقَحِل َمُرَح اَم :هللا ٍدوُدُحب َداَرُمْلا

 يف ُلاَقْيَ مارح َلَّوَأَو ٍلاَلَحْلا رخآ لْثِم ؛ٍماَرَحْلاَو ٍلاَكَحْلا َنْيَب ُلْصَمْلا اَهِب

 َكََيِ :ضاخلا 5 ُلاَقُيَو «[778 :ةرقبلا] موت اودّتمت الق هلأ دودَح كلتا :ٍلوَأْلا
014 

 .[18ا/ :ةرقبلا] 4« لذ هلآ ُدوُدَح

 نأ فيرا ذاريز هشياع تقدس |[ ةوكقملا ةكوقملا ةنمشت انو
 2 - 58 0. اه عطلام 3 03 4 - 2 ا
 ٍرْشَع ىَلَع ُديِزَي ال ٍزوُشْنلا يِف ُهَنَأَرْما ٍلُجّرلا ٍبْرَضَك ِهِسْفَن ُقَحِل َبرَض نَم

 م1 د "#1 /؟م . ِتاَدَلَج

 0 هَ
 دق َناَكَو ٍمكاَحْلا َدِْع ٌدِعاَش َدِهَش ول هنأ ىَلَع َنوُقَِنُم م َءاَهَقْمْلا نإ

0 

 ع
 لري رغب ل نإ :ِةَداَهَّشلا يِف ٍةَحِداَقْل ٍقوُسُفْلا عاَوْ ذأ نم ٌعوَن ُهْنَع َضاَمَتْسا

 لَك َيِبَنلا ٍنَع َتَبَت مم دَقَك ُهَري ْمَل نِإَو َكِلَذب ُهَحَرْجَي ْنَأ ٍلُجَرلِل ُروُجَيَو ءهَيداَهَش

 راجي لع دم ْتَبَجَو ْتَبَجَّول :َلاَمَف اًرْيَخ اَهْيَلَع اْوَتْنأَك ةّراَتجب ِهْيَلَع ّرُم هنأ

 ٌةَراَتِحْلا ِهِذَه :َلاَقَف َكِلَد نع ُهوُلَأَسَك ءْتَبَجَو ْتَّبَجَو 0 ا 1

 تْلُقَف اًدَش اَهْيَلَع ْمُتْيَْنَ ٌةراَتِجْلا ِهِلَهَو َهَّنَجْلا اَهَل ْتَبَجَو تلق اَرْيَخ اًهْيَلَع متين

 . 2(ٍضْرَأْلا يف هللا اد ْمنأ ُراَنلا اَهَ 0

 رْبَعب اًدَحَأ اَمِجاَر تْنُك ول :َلاَقَق َروُجُفْلا ُنِلْعُت ٌةآَرْم ما ِهِناَمَّر يِف ناك ُهّنَأ َعَم
 0 هله ت هجر هني و

 هَئاَمأَو ِهَيداَهَش يِف ٍلُجَّرلا نم ُرَّدَحْلا امو قَتيبلاِب اّلإ ُماَقُث ال ُدوُدَحْلاَ
 َنوُد ّوُه اَمَو كلذ يف ٌديِفاَك ُةَضاَفِيْساِلا لب ؛ ةئياَعمْلا ىلا ُجاَتْحَي اَلَف َكِلَذ وْحْنَو

 )١( ال00 ملسمو 440 يراخبلا هاور ١(.

 يراخبلا هاور قفز 597 1(.

 )”( ملسمو 6816 يراخبلا هاور )»#ة١1(.



 1 مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 8و
 ب برر ب اا ااا ا ااا اب ا سوت بيست | 1357 يح

 ياللا اوُربَتْغا» : ٍدوُعْسَم ُنْبا َلاَق اَمَك هِناَرْقَأب 4 هْيَلَع ُلدَتْسُي ُهْنَأ ىَّنَح ءَةَضاّفِتْسالا

 .ٌوُدَعْلا نم ٍزاَرَيْخالا لِْم ِهَرَش عْفَدِل اَذَهَف ««ْمهِناَدْخَأِ

 اَذَهَف ء(ٌّنّظلا ٍءوُسب ساّنلا َنِم اوُسرّتْحا» : هو باطَخْلا نب ُرَمُع َلاَق دَقَو
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 عملا مالا 141 .نظلا ِءوُسب ا م را ا توا

 ٍِطْرَسشِب عاَمْجِْلاَو ِةَنُّسلاَو ٍباَتِكْلاِب ٌتباَن امنا حاّرجْلا ين 3 ٌصاَصِقْلا #

 .ةاَواَسْمْلا

 َنوُد ُهَبْسَي وأ ءاَنِطاَب امْظَع ُهَل َرِسْكَي ْنَأ لْثِم :ُةاَواَسُمْلا نِكْمت ْمَل اَذَِو

 .ُشرأْلا وأ ُةَدوُدْحَمْلا ٌةَيَذلا ُبِحَت لب ؛ٌصاَصِقْلا ٌعَرْشُي الق ٍةَحِضوُمْلا

 وأ ُهَمِطْلَي ْنَأ لْثِم ِهِطْوَس وأ هاَّصَعِب وأ ِِدّيِب ٍبْرَّضلا يِف ُصاَصِقْلا اَمَأَ

 ّصاَصِق الل ُهَّنِإ :ِءاَمَلُعْلا نم ٌةَفِئاَط ْتَلاَق دقق قرت ركنو اضن قرا هكا

 .هبف ٌةاَواَسُمْلا نكْمُت ال ُهنَأِل ؛ٌريِزْعَّتلا هيف لب ؛هيف

 َّنَأ :َنيِعِباَتلاَو ِةَباَحَّصلا نِم ْمِرْيَغَو نيدشالاءاملُْلا> ع ةوئاَمْلاَو
 ُهَُس تءاج َكِيَذبَو ِءاَمَمُقْلا نِم ِهِرْيَغَو دّمْحَأ ُصَن َوْهَو َكِلَذ يِف ٌعوُرْشَم ٌصاَصِقْلا

 "لو .َباَوَّصلا َوْهَو لَك هللا ٍلوُسَر

 وأ اُلُجَر َنَعَل اًذِإ جملا ١ : 0 : ٌعوُرْشَم ضاّرغألا يِف ٌصاَصِقْلا مدح

 ُوُفَعْلاَو .اهيف بِذَك ال ةَمْثَشِب ُهَمَتَس اَذِإ َكِلَذَكَو ءَكِلَذَك هب َلَعْفَي ْن ْنأ ُهَلَق ِهْيَلَع اَعَد
 كَ ط2 وع 1 متلي اسمح ْنَمَك 3 كيم وكي م م اووعو» كات هينا َلاَم ضن

 <4© لي دي ميكع ام ةتثك ينط دب ّيّصتنأ ِنَمْلَو ©) َيِييطلا بِي ال ُدَنِ

 2.5٠ 5١[. :ىروشلا]

 .راضتنالا اذه ىمسيو

 وأ «جْئاَبَقْلا نم هيف اَمب ُهْنَع ٍراَبِإْلا لْثِم :اًهيِف َبِلَك ال يِّلا ُةَمِيِيَّشلاَو

 .َكِلَذ ٍوْحَنَو ٍراَمِحْلا وأ ِبْلُكْلاِب ِهِيَيوْسَ قوس

 رْيمِب ُهََّسَق وأ ُهَرَمك وّلَو هَل يرقي نأ هَل لجَي مل :ِْيَلَع ىَرتما نإ ام
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 ادن هس دو بانك دكْلا ُتاَّنك

 لْهَأ وأ ُهَتليِبَق وأ ُهاَبَأ َنَعَل و وح ٍرْثَع ُهَقْسَُي وأ ُهَرْفَكُي نأ ل آ َلِحَي ْمَل ُقَح

 .هوُمِلظَي ْمَل مُهَّنِإَف َكِيَل 1رآ ىلع ندي ذا 11 لدي كرد وك ون

 : ىّدَأْلا نِم ُهُقَحْلَي اَمِل ؛هّمِحَل اَمّرَحُم ٍضْرِعْلا يِ ِهْيَلَع ُناَوْدْعْلا َناَك ْنِ

 .ُهاَعَد ام لْئِب هْيَلَع ِءاَعُدلاَك ِهِلْدِب ُهْنِم ٌصاَصِيْقالا ٌَراَج

 .لاحب ْرُجَي ْمَل :ٍبِذَكْلاَك ىَلاَعَت هللا ٌّقَحِل امّرَحُم َناَك اذ امو

 وْحَن وأ ِقْدَح وأ ٍقيِرْغَت وأ قيِرختب ُهَلتَق اَذإ : ِءاَهَمُمْلا نِم ٌريِثَك َلاَق اَذَكَمَو

 رثخلا عيرجتك سنت يف ارحم ٌلثفلا نكي مل ا لعق امك وي لَمْ هَ كلِ
 ْ .هب ِطاَوُللاَو

 .ٍيّسلاب اّلِإ ِهْيَلَع َدَوَك ال :َلاَق نم مُهْنِمَ

 ممل 0 :لذَعْلاَو هْسلاَو باَتِكْلاِ ُهَبْش ُهَبْشَأ ُلّوَأْلاَو

 الو هل ةيد الف هنيع اوؤقفف مهنذإ ريغب موق تيب يف علطا نم» /5415]

 موق تيب يف علطا نم كلذكو :قبس مالك دعب ُهنكك ميقلا نبا لاق :"'”"صاصق

 هنعطو هفذح مهلف ةروع وأ هميرح رظنف مهنذإ ريغب بابلا يف قش وأ بقث نم
 اذهو :لاق مث ثيداحألا قاسو «مهيلع نامض الف هنيع تعلقنا نإف ءهنيع يف

 لب لئاصلا عفد باب نم سيل اذه :لاقو هُهْنَثُك ةيميت نبا مالسإلا خيش رايتخا
 [1؟١/57 كردتسملا] .يذؤملا يدتعملا ةبوقع باب نم

 هللا َوَمَأ امِب ٍنْيَجْوَرلا َنْيِ 2 ب مُكَحْلا ٌبِجاَوْلاَق ؛ٌعَضْبأْلا : ٍقوُقُحْلا نم 7 41.

 .ٍناَسْحِإِب حيرْسَت وأ فوُرْعَمي ِكاَسْمِإ نِم هب ىَلاَعَت

 يفت بيلو قوق ٍرحآلا ىلإ يدوي ذأ نول نم لك ىلع بَ
 ُةَمَمَتلاَو ُقاَدَّصلا ّوُهَو ِهِلاَم يف 0 ٍلُجَّرلا ىَلَع ِةَآْرَمْلِل َّنِإَف ٍ؛ِرْدَص ٍحارِشْناَو
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 تَقَحَتْسا اَهْنِم ىَلآ ول ُثْيَحِب ؛5 عملو ُةَرْشِعْلا َوُهَو ِهْيَذَب يِف اَّقَحَو ءِفوُرْعَمْلاِ

 .يئاسنلا حيحص يف ينابلألا هححًّحصو +(84917) دمحأو «(4850) يئاسنلا هاور )١(



 يف ١ [| 315 واسإلا يش للاسرم ةهطق بورقت“ تس سل ملا

 اًهُعاَمِج ُهْنِكْمُي ال اَنِْع وأ اًبوُبْجَم َناَك ول َكِلَّذَكَو «َنيِمِلْسُمْلا موب ةَقَُهْلا

 [م 1 :قاَملُعْلا رع َدْنِع هْيَلَع ٌبِحاَو اَهّؤْطَوَو ٌةَقْرفْلا اَهَلَق
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 (اَنّزلا ّدَح ُباَب)
 يف 00 لق يعَو كلذ ميِرْحَتِب ٍهِمْلِع َعَم ِهِتْحَأِب ىَنَز نَم هتفلا

 ا تلق نار ةقمو ةكاوتا يلا يب ٌرَم :َلاَق ِبزاَع قب الا اور امن كلذ

 ينو هيبأ ٍةَأَرْماب َحّوَرَت ٍلَجَر ىَلِإ لك هللا ُلوُسَر يِيَنَعَب :َلاَق ؟يِلاحت اي ُبَمْذَ

 [اوا 1 ا او ذأ

 نم 0 ْنَأ [ةينازلا :يأ] اًهِتّبْصُعَو اَمِداَلْوَأ ىَلَع ُبِجاَوْلا ل

 ِدْيَقْلا ىَلِإ | ثجاتخا ْنِإَو ءاَموُسبَح ِسْبَحْلاِب لإ . ْعِنَتْمَت ْمْل ْنِإَف ت0

 ُثْيَحِب اَهُتَعَطاَقُم مُهَل َروُجَي اَلَو ءاَمّرب اَهوُعَتْمَي ْنَأ مُهَل َسْيَلَف اهرب اّمأَو

 قذر ىلإ ثجاتخا نَِو «ْمَتَرْدُق ٍبَسَحِ اًموُعتْمَي لب ؛ءوُسلا نم َكِلَذِب ُنُكَمت

 "وربع اَلَو لْثَمِب اَهْيَلَع َّدَحْلا ُةَماَقِإ مُهَّل ٌروُجَي اَلَو ءاَمْوَسَكَو اَهوُقَرَر ٍةَوْسِكَو
 [1 .َكِلَذ يِف مْنِإْلا مِهْيَلَعَو

 ركل ركل د نإ هنأ هدلول هلع قمف :ةنءولاقت هل[ ةمعير َلْيْسَ فدك ]

 يف ُروُجَي لَهَف ءماَع ُبيِرْغَت َِقَبَو ٍةَدْلَج َةكام ُهَبَرَصَف ِهِدِلاَوِل َرَهأَك ّدَحْلا ِهْيَلَع ْميِقُي

 )١( ينابلألا هححصو مهريغو (7777) يئاسنلاو «(5401) دواد وبأو «(18577) دمحأ مامإلا هاور .

 ربلا يف ةاهّقح طقسُي الو ءميظع ءانبألا ىلع مألا قحف !اهضرع كهتنُيو ةيناز اهنأ عم (؟)

 .اهكرش الو لب اهروجف ناسحإلاو
 .رمألا يلو ىلإ اهعِجرم دودحلا ةماقإ هنأل ()



 ميصر ٍدوُدُحَلا ُباَتِك
 ا

 َناَك نِإَو ءهِنيِمَي يف رب :بألا ٍراَد يف وّلَو ٍسْبَحْلا يف ُهَيَرَغ اًذِإ :َباَجَأَ

 . مِلَظُم ٍناَكَم يف ُهَلْعَج الو ُدْيَْلا ُبِجَي ال ُنَِ ِنّيعُم عِضْوَم يف ِدّيَقُم َرْيغ اًفلظُم

]١ 76 /*:[ 

 ىلإ َعَمْرُي ْنَأ َلْبَق ٍرْمْحْلا ٍبْرش وأ ٍةَئِرَّسلاَو ىنزلا نِم بان ْنِإ مها: ]

 اَذِإ عاَمْجإْلاِ َنيِبراَحُمْلا نَع طْقْسَي اَمُك ُهْنَع َطْقْسَي َّدَحْلا نأ ٌححَّصلاَف : ماَمإْلا

 [1 4٠١ 7": :ةوُدعلا لبق اوباَت
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 (؟انزلا دلو مدي اذامل)

 لإ اَمْنِإ ةةمسد |
ّظَم ُهَّنَأِل نزلا دلو

بَح اُلَمَع َلَمْعَي ْن أ ٌة
 ءاريِثَك ْعَقَي اَمك اًئيِ

 .ريَحْلا ٍلَمَع هدم اَهّنأِل ؛ُةَلِضاَفْلا تاَينألا 0 امك

8. 80 

 . ْمُهاَقْنَأ هللا َدْنِع ٍقْلَحْلا ُمَرْكََو هْيَلَع ُءاَرَجْلاَك :ُلَمَعْلا َرَهَط اَذإ اّمأَ

[:/17"] 

 ه2

 (طاوللا ةبوقع)
 اَناَك ُءاَوَس ِةَراَجِحْلاب اَمُجَر اَمُهّلْيَف ُبجَيَق هب ُلوُعْفَمْلاَو ُلِعاَمْلا اَمأ موال“

 ُهوُمَتَدَجَو نَم» :َلاَق ُهْنَأ للك َيِبَنلا نَع ِنَئّسلا يف اَمِل ؛ِنْيََصْحُم َرْيَع وأ ِنْيَئَصْحُم

 للي يِبَنلا باَحْضَأ َّنَأِلَو .2"”وي َلوُعْفَمْلاَو َلِعاَمْلا اوُلتاَف ٍطوُل مْوَق َلَمَع ُلَمْعَي

 اَل ْنِكَل ءِلاَسِتْغالا نِم ٌةَباَنَجْلا ُعِفَتَْتَو ةَباَنَجْلا نم ُلاَسِتْعالا اَمِهْيَلَعَو
 [111 1 . ةَبْوتلاِ الإ ِبَْذلا َةَساَجَن نم ِناَرْهظَي
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 لاقو 56 نرش دمحأو 6 ل هجام نياو ء(١1ه5) يذمرتلاو 2( 57) دواد وبأ هاور )غ5(

 . حيحص نسح :دواد يبأ حيحص يف يننابلألا



 هناك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 8”
 ب ير تت” 21 2 2 حا يت ل

 (يفْذَقْلا َّدَح ُباِت)
 «ريخلا لها ني ٌةَأَرُم | َجْوَرَت ٍلجَر نَع ع : هلك مالشإلا تح ليت كفك 41

 فدو ةفلطُمْلا ذو هن مَ ءالاَح + نادل ناك ةكفلطم ك5 نإ طرق هدقلظُم هلَو

 يِذَّلا اَمَك ءاَهب ِهِلوُخُح َدْعَب َمَمَلَطَو ؟اَنّلاب اَهْوَمَرَو ٍةَجْوَّرلا ن َضْرع ُهَُقَّلَطُمَو ٌوُه

 ٌةَأَرَمْلا َكِلَذ ْتَبَلَط اَذِإ َةَدْلَج َنيِناَمَت اَهِفْذَق ىلَع ل دحتف هتَقلَطم امأ : باَجَأَف ومو رلا ماج ار صعق ار سيبك مر ا ث روم عويذسو سك ا ل 6<
2 - 0-7 

 .ًةقِساَ اَنأِل اب ةداَهَس اَهَل ُلَبُْت الو ُةَوُذَْمْلا

 لبث الو كد ةارعلا تبلط ا5إ ةئلجج َنوُنامت هلع َلُجَرلا َكِئدكَ

 د ا و 2 2 3 2 7 5 0 26ه 4 م

 اذَهَو هلك هللا َلوُسَر َكِلَذ َّنَس اَمَك ِناَعَللاِب طَقْسَي ال هيَلَع قاب اًهَقاَدَصَو
 ةتالثلا لاونألا يفق ناعللا زاَوع نم هاك م م الإ قَمِيَأْلا يق 11111 0 و و

 ُبَمْلَم اَذَعَو «ُهُتَداَهَش طقْسَتَو ٍفْذَقْلا ّدَح ُدَحُي لَب ؛نِعاَلُي ال :اًهُدَح

 . ٌيِعِفاَشلا ٍبَهْذَم يِف ِنْيَهْجَوْل ُدَحَأَو ُهْنَع ِتاَياَوُرلا ِرَهْشَأ يِف دّمحأ

 ع هنع ٍةَياَوِر يف دَّمْحَأَو يع يب 3 َوهَو ؛ ُنِعاَلَي : ىناّثلاو

 يف ِنْيَهْجَوْل دَحَأ َوُهَو ءالق الو هيْفَتِل ا َناَك ْنِإ :ُتِلاَثلاو

 [1845- 0/1 كي ْنَع ٌةَياَوِرَو ٌيِعِفاَّشلا بَهْذم

 نجلا فلك ناكر :طاوللا وأ ىنزلاب [اَلْجَر َفَدَك :يأ] ُهَقَذَق اذِإ /ةهالغز

 َّوْهَو 000 ُهَبَلَط اَذِإ ٍِفْذَْلا ٌدَح ِهْيَلَعَف :َكِلَذ ُهْنَع وهي السم ارح

 2 ِةَئَيَأْلا َلْبِع ءاّقيِقَر َناَك ُن |! ةوشترأر ارح ُفِذاَقْلا َّن َناَك ْنِإ َةَدْلَج نوبات

]186 /*:[ 



 00 أ ِدوُدَحَلا ُباَتك

 نر كش

 (ِرِكْسُمْلا ّدَح ٌباَب)
 بهذمل ةقفاوملا نيتياورلا "”دحأ :رمخلا دح يف حيحصلا /5+99]

 ىلع ةبجاو تسيل نينامثلا ىلإ نيعبرألا ىلع ةدايزلا نأ :هريغو ىعفاشلا

 امك .مامإلا داهتجا ىلإ اهيف عجري لب ؛قالطإلا ىلع ةمرحم الو «ءقالطإلا

 بايثلا فارطأو لاعنلاو ديرجلاب هيف برضلا ةفص يف داهتجالا هل انزوج
 :ةردخلا ةيفب ةيفالخك

 سانلا هتني مل اذإ هلتق ىلإ ةجاحلا دنع ةعبارلا يف رمخلا براش لتقيو

 ١1٠١١[ /ه كردتسملا] . هنودب

 اذإ سانلل هتحايإ يغبني الو «هبراش ىلع دحلا مقي ملو «كشلا درجمب كيلع

 /ه كردتسملا] .لالحلا ميرحت لثم مارحلا ةحابإ نأل ؛اًركسم نوكي نأ زوجي ناك

 -١1١١[

 لكأك هللا قحل تامرحملا نم هيلع هركي اميف ءاملعلا رثكأ صخر كلا

 [7١١١1/ه كردتسملا] .ُهْنأُك دمحأ بهذم رهاظ وهو رمخلا برشو ةتيملا

 ٍناَسْحِإب مُهَل نْيَعِباَتلاَو ٍةَباَحَّصلا :َنيِمِلْسُمْلا ِءاَمَلُع ٍروُهْمُج ُبَهْذَم 747

 هلِلَقَف ُهُريِثك ٌرَكْسَأ اَمَو ءٌماَرَح ٍرْمَح َّلُكَو ءٌرْمَخ ٍرِكْسُم ّلُك نأ ِءاَمَلُعْلا ٍرِئاَسَو

 اًبْنَح نْب دّمْحَأَو ءوِباَحْصْأَو يِعِفاَّشلاَو ءوباَحْصَأَو ِكِلاَم ُبَهْذَم اَذَهَو «ٌماَرَح
 2و

 ِنْب ٍدَّمَحُم ٌراييا َوُهَو ةَمِنَح يِبأ ٍبَهْذَم يف ِنْيَْوَملا ُدَحأ َوُمَو ءوباَحْصَأَ هادمع وع

 ةَفيِرَح يبأَو َيِبْعَّشلاَو ّيِعْحّنلاَك ٍةَفوُكْلا ٍلْمَأ نِم ِءاَمَلُعْلا نم ةَفْئاَط َبَهَدَو
 ٍذيِبْتُك  ِبْنِعْلاَو ٍلْخّنلا  ِنْيَتَرَجَّسلا ٍرْيَغ نم ٌرّكْسأ ام نأ ىلإ ْمِهِرْيَغَو ِكيِرْشَو

 .أطخ وهو :(ىدحإ) :عوبطملا يف )١(



 هنآك مالسإلا خيش لئاسرو واتفق بيرقت 5
 202160222 27ج 77777 7 6

 ُرْدَقْلا ُهْنِم ُمُرْحَي اَمَنِإَق َكِلْذ ِرْيَغ َعَو ِلْيَخْلا نبل ٍلَسَعْلاَو ٍةَرّذلاَو ٍريِعّسلاَو ةطْنِحْلا

 مرحي الق ركسي ال ييِذَلا ليِلَقْلا مو ءَركَسُي يلا

 ُهليِلَك 0000 نر ا د اكأَو

 :نيمِلْسُمْلا 0 هريِثَكَو

 لدي يِذَّلا ٌحِبِحَّصلا َوُه َنيِمِلْسُمْلا ِءاَمَلُع ُروُهْمُج ِهْيَلَع يِذَّلا ُلّوَأْلا ُلْوَقْلاَو
 . ٌراَبَتْعاِلاَو ٌةَنّسلاَو ُباَتكْلا ِْيَلَع

 ربثم ىَلع لاك اهو ٍباطحْلا نب رت ذأ رم نبا نع ؛ٍنيَحِِحْصلا» يف

 . 990غ احح َرَماَحَت اب هذَكْلاَ :ريَقلاَو َةطْنِحْلاَو لمْ را

 «ٌماَرَح َوُهَو ٌرْمَح ٍرِكْسُم ل َتَضاَقَتْسا دَقَو

 - عنبْلا نت ء نك هللا ُلوُسَر ليس 0 رع ""(َنْيَحِيِحَّصل 00

 روت ركقأ بارك لاو :َلاَقَف ُهَنوُبَرْشَي ِنَمَيْلا ُلْهَأ َناَكَو  ِلَسَعْلا ُذيِبَن َوُه
 7 58 2 م

 : َلاَق هنتي 5 نَا نأ اح َرَمُع نبا نع ورع (مِلْسُم حيحَص١» يِفَ 5 ل

 ْماَرَح ٍرِكْسُم لكَ ٌرْمَخ ٍرِكْسُم لك» م ا هروب هع 50076 هو ع

 نم نأ اوُعِمَس ٌءِوَسَو مهمل مل اهّنأ ملْلا لغأ نم اَهَْلاَح نَم َرْذُع نك

 َناك ُهوُبِرَش يِذّلا نأ اوْنَظَم ءٌراَنآ َكِلَذ يِف مُهْنَعَلَبَو َديَِنلا َبِرَش نَم ٍةَباَحَّصلا

 ل ِءْوَأْلا يِف لت اَم َوُه ُةَباَحَّصلا هيف َعّراَنت يِذَلا َناَك اَمَنِإَو ءاّرِكْسُم

 ,070735) ملسمو :«(4519) يراخبلا هاور )00(

 .(0600) ملسمو .(0086) يراخبلا هاور (؟)

() (5008). 
 ةكش ٌءاََس ءٌماَرَح اًركْسُم ُةسْنِح ناك ٍباَرَش ّلُك داَرأ ُهنأ ني اذ :رخآ او اا لاق )0

 ُباَرَّشلا نكي ْمَل ظَقَف َريخألا َحَدَقْلا ركل َداَرَأ ولو ءبنِْلا ٍرْمَح يف اَمَك ءْرَكْسَي ْمَل وأ
 (19454/954) .اوٌُركْسَت اَّلَو ُهْنِم اوُيَرْشا لوم مهل نيب َناَكَلَو 0 86



 3 9 3 بحسب يس كول عمم ٍدوُدُحَلا ٌباَتِك

 هَ

 ةَقيِنَح يِبأَو َيِعْحَّنلاَو "7َيِعِفاَشلاَك : : ْمُهْنِ ٌةَمِئاَط َلاَقَك َرِكْسُمْلا اوُبِرَش مُهْنَأ

 َنوُدِهَتْجم َكِلَّذ يف مُهَو َمَّدَقَت امك َكِلَّذ 0 : ْمِهرْيَغَو ئليل نبا ِنباَو ِكيِرْشَو

 ءِناَرْجَأ ُهَلَق َباَصَأَ ُمِكاَحْلا َدَهَتجا اَذإ» :ِةِلك ْىبَّنلا َلاَق دَقَو ءٌقَحْلِل َنوُدِصاَق

 . ””نجأ ُهَلَف ًاَطْخَأَف ُمِكاَحْلا َدَهَتْجا اّذِإَو

 وأ َرْمَثلا َنوُذِبْنَي اوُناَك مُهّنَأ َوْه ُةَباَحَّصلاَو لكي ْيِبنلا ُهَبِرَش يِذّلا ْذيِبَلا لب 3 -1 م 2 أ يه 5 8 25

 ٌتِلاَثَو مْوَي َيِناتَو موي لَو ب رشيق َىّلْحَي ىَّنَح ِءاَمْلا يِف َكِلَذ وُحَت وأ َبيِبَّزلا

 َكِلَذ َلْبَق َدَتْشا اَذِإَو ءويف ْتَدَب د ٌةَّدَّشلا َنوُكَت الكل ؛ثالت َدْعَب ُهُبَرْشَي اَلَو ؛ موي
 هال

 ١586[ دق ا١م5/*:] . برشي

 ه5

 (ةشيشحلا مكح)
 لي هلل ٍلوُسَر ِةَنُسِب ٌماَرَح َوُهَف ءٌرْمَح َرُهَف رِكْسُم ٍباَرَش لك ةةددك]

 . ِةَباَحّصلا ٍقاَقَتاب ُهْنَع ٍةَضيِفَتْسُمْلا

 ْمُهُرْيَغَو دَمْحَأَو ُيِعِفاَّشلا َلاَق اَمَك ِةّميَأْلا ِءاَمَلُعْلا ٍريِهاَمَج ُبَهْذَم اَذَهَو

 ِةَئِيَأْلا َلْبِع سجن َوُهَو ءوبِراَش ىَلَع َّدَحْلا ُبِجحوُي ٌرِكْسُمْلا اَذَهَو

 ٌّحَصَأ يِف ٌةَسِحَن َيِهَو 0"2دَحْلا اًهيِف ُبِحَي ُةَرِكْسُمْلا ُةَضيِشَحْلا َكِلَذَكَو

 لك كسي الا أَم ٍفالْخب يملا ٍرْمَكْلاَك ةلاَحوْسالاب مكس اَهَنأِل ؟..و وول

 َسِيَل َكِلَذ َّنِإَف ؛بيلا ِةَرْوَجَك ٍةَلاَحِتْسالا َدْعَب ٌرِكْسُي وأ جْنَبْلاَك ُلْفَعْلا ُبِّيَكُي
- 
٠. 

 وويل © َ
0 2 

- 

 م ١

 بهذم نأ ركذ خيشلا نإف «خسانلا نم أطخ هلعلو «يعفاشلا ال يبعشلا هنأ :باوصلا )١(
 .زاوجلا يبعشلا بهذم ّنأ ركذو ءروهمجلل اًقافو ميرحتلا يعفاشلا

 «(؟514) هجام نباو :(0881) يئاسنلاو )١775(« يذمرتلاو «(0951/5) دواد وبأ هاور (7)
 .دواد يبأ حيحص يف ينابلألا هحّحصو «(١الالا/5) دمحأو

 (؟5*/14) .ُباَوَّصلا َوُه اَذَه َنيِعَبْرَأ وأ اَطْوَس َنيِناَمَ َّدَحْلا ُدَلجُي :رخآ عضوم يف خيشلا لاق (6)
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 ا يب

 ْفرْعَي ْمَلَق ٍةذَل الب َلْفَعْلا ُبِّيَعُت اَمّنِإَو ٌرِكْسُت ال َةَضيِشَحْلا َّنأ َّنَظ نَمَو

 ٍفالْخب ءاَموُلَكَأ اَلَو اَهوُلَواَتَتَي ْمّل ِةَّذَّنلا نم اَهيِف اَم اَلَْل ُهنِإَك ؛اَمِرْمَأ َةَقيِقَح

 اَمَق ءهيِهَتْشَت ال اَمَو ُنسوُفْنلا ِهيِهَتْشَت اَم َنْيَب ٍِتاَمَّرَحُمْلا يِف َقّرَك ٌعِراَّشلاَو

 هيف ةَبوُقُعْلا َلَعَجَف َيِعْرَّشلا ٍرِجاَّرلاب هيف َيِفُْكَأ ِةََِمْلاَو مّدلاَك ُسسوُقْنلا هيِهتْشَت ا

 َوُهَو اًيِعيِبَط اًرِجاَز ٌيِعْرَّشلا ٍرِجاَّرلا َعَم هيف َلَعَجَن ُسوُفْنلا ِهيِهَتْشَت اَم امو

 -١94[ . ِباّبْلا اذه نِم ُةَضيِشَحْلاَو ّدَحْلا

 نِم اَهِرْيَغ ٍةَلِزْنَمِب يِهَف :ُهَرِكْسُمْلا ُةَنوُعْلَمْلا ُهَسيِشَحْلا امأ ؟ةدهك]

 ُهَنِإف َلْفَعْلا ليزي ام ع لب ِ؛ِءاَمَلُعْلا ٍقاَّمَثاِ ٌماَرَح اَهْنِم ٌرِكْسُمْلاَو ءِتاَرِكْسُمْلا
 َرْيَغَو دَحْلا هيِف ُبِجَي ٌرِكْسُمْلا ّنِإَف ؛جْئَبْلاَك اًرِكْسُم نُْكَي ْمَل وّلَو ُهلكأ ُمّرْحَي

 نو القل رقم قافلفلا وياج دلي قرع نيت وقيوعلا ليك الار
 ْ . ِتاَرِكْسُمْلا

 ءاَعِئاَم وأ اًدِماَج وأ ءاَبوُرْشَم وأ اًلوُكأَم ٌرِكْسُمْلا َنوُكَي نأ َنْيَب َقْرَق اَلَو

 . اًماَرَح َناَك ٍرْمَكْلاَك َعّبَطْصا ول

 لك يف َةّماَع تناك :َةَعِماَج َةَمِلَك َلاَك اَذِإَف ءمِلَكْلا عِماَوَجِب تحب ل اَنْيْنَو

 ا ة ةَدوُجْوَم ُناَْعَأْلا تناك ٌءاَوَس ءاَماَتْعَمَو اَهِظْنَل يِف ُلُخْدَي اَم
 . "0ك ْمَل وأ

 مثلا ٍرْمَح نم ٍَيِدمْلاب ناك اَم َكِلَد َلَوانت :«ٌماَرَح ٍركْسُم ُلُك» :َلاَك امل
 ٍلَسَعْلاَو ٍريِعَّشلاَو ٍةَطْنِحْلا ٍرْمَح نِم ِنَمّيْلا ضْرَأب ناك اَم ُكَواَنَتَي َناَكَو ءاَهِرْيَغَو

 .ةّنَسلاو باتكلا صوصن عيمج يف اهب لمعلا بجي «ةمهم ةماع ٌةدعاق هذه )١(



 3 ١ ٍدوُدكْلا ٌباَتك

 ٍرِْخاَوَأ يف َنيِمِلْسُمْلا َنْيَب ْتَرَهَظ اَهَنَأ اَنَعَلَب اَم َلَوَأ َّنِإَف ٍةَميِشَحْلا ِهِذَمَو
 0-5200 مو ورح < ل ماس اه ا 2 هس تب 03 00 ا 03 - 04

 عم اهروهظ 0-0 ةنعتلا ةلوَد ل تفتيح ٌةعِباَسلا لئاوآو ٍةّسِداسلا َةَناملا

 2 8 2 ل 0 - 0 57 0 .٠ 5 مه 4

 بونذلا نم ع ُهلوُسَرَو هللا مُهاَهْن ام ٌنسانلا َرِهظأ امل ناخسكتج ٍِفْيَس ٍروُهظ

 تاَرَكْنُمْلا مظْعَأ نِم ُةَنوُعْلَمْلا ُةَسيِشَحْلا ِهِذَه تَناَكَو «''اَوُدَعْلا مِهْيَلَع هللا طْلَس
 .٠ 70 52د هعكيم 5١ 8< هع. 2 2و -

 ِهْجَو نم اَهْنِم رش ٌرِكْسَملاَو ءووجّولا ٍضْعَب نم ٍرِكْسَملا ٍباَرْشلا نِم رش َيِهَو
 ءَجاَرِمْلا ُدِسْفُتَو «ةثويدلاو َتيِنْحَّتلا ٌثِروُت :اًهَّلكآ ٌرِكْسُن اَهْنَأ َعَم اَهَنِإَف ٍ؛َرَخآ
 ص 2 5 2 ِِ 0 7 26 2 0

 ِبَبَسب اًنوُنَجَم َراَص ِساّنلا نِم ٌريِثَكَو َنوُنْجْلا ُتِروُتَو «لكألا َةَرْثَك ُبِجوُتَو

 .اًهلكأ

 #مه موو رقع وك ريالم قول او ل 6 » 2 دوم < 6
 ةمرحم اهنأو «هلوسَرَو هللا فرعي ام هنإف . . الهاج كِلذ لحَتسَي ناك نمو

 نوُكَي ُهنِإَف َكِلَد ميِرْحَتِب ّرِقُي ْمْلَو َكِلَذ َفَرَع اّذِإَو ءعاَمْجِإْلاِ مارح اهني رْكسلاَو
 [ل١1 تحمد 0 .اذترم اًرْفاَك 22عمو

 ٍلوُهُك ٍلاَجِر َنيِمِلْسُمْلا نِم ٍةَعاَمج نع :- ىَاَعَت هللا ُهَمِحَر - َلْْسَ
 ٍةاَلَصَو ِمْوَص نم مُهْيَلَع َضرْْمَأ اَم ِءاَدأ ىَلَع َنوُبِظاَوُم ٌجاَسُح مُمَو ٍناّبْشَو
 ناك لا لكأ ىَلَع مُهُيَأَرَو مُهُناَمْذَأَو مُهُّلوُقُع ْتَعَمَتْجا دَكَو . .ِةداَبِعَو

 ِتاَدْبَعَتَو ٍلْيَّلاِب اًدْرو مُهَل نأ َرْيَغ . .ُةكْيَسَو ٌةَيِصْعَم اَهّنَأ اَهيِف مُهُداَقِيْعاَو مُهْلْوَ
 مُهُرُمأَت اََو ِةَداَبِعْلا َكْلتِب مُهُرُمأَت ْمِهِسوُؤُرِي اَهُنَوْشَت ْتَّلَصَح ادِإ اَهّنَأ َنوُمُعْرَيَ

 سم وع
1 . 

 . انوتف . ٍةَّشِحاَف الو ءوسب .٠

 لاه ٌلاَلْص ْمَْقْلا ِءالْؤَمَو ءِرْمَكْلا ٍبِراَش ٌدَح اَهِلكآ ىَلَع ُبِجَي :َتاَجَأَ
22 
 هنأو ءمّرَحُم لْعِفْلا اذه نأب فِرْعَي نأ اَلْهَج ٍلْجَرب ىَمكَو ِهِلَوُسَرِلَو هلل ٌةاَصع 2-0100 26 ا 8-5 هما؟ 5 00 - كك سوس ل الو م 1 ا

 ءادعألا طّلستو مهقرفتو نيملسملا لذ نم مويلا هارن امو ءهدابع يف ىلاعت هللا ةَّنُس هذهو (1)
 ببسب امنإ :مهتارارقب مكحتلاو «مهلاومأ ةقرسو «مهيضارأل اًلالتحاو اًديرشتو اًليتقت مهيلع

 .رصنلاو ةوقلا بابسأب ٍذخألا مدعو ءهب زازتعالاو مهنيد نع مهيلخت
 8 0 و 200000

 راتخمو «ثيدحلا بيرغ يف ةياهنلا :رظنُي .ٌرِكْسُي ِةَرْذلا َنِم َشَبَحْلا ُهذْحَنَت ٌباَرَّش وه (0
 .(َرْبَغ) :ةدام ءحاحصلا



 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 0 |
 0 ا ل ا ا ا تت كك تك ا

 !ُهلاَح ُهَل آ ُحّلْصَمَو !ةَداَبعْلا ُهَّل بي لإ :ُوُي مك هِلوُسرلو ل غم ُثنطَت 1

 اف قلل ىلع َمّرَح لي ُهَلوُسَرَو لي هللا 1 0 2”! !لِئاَقْل اَذَه ُحْيَو
 !!؟ءُهَلاَح مُهَل هلأ ْصيَو ع

 ؛ هل هللا هم ربي ِهِيعَفَْم نِم ٌرثْكأ ٌةَرَضَم هيِفَو َعَمْتَم ِءْيَّشلا يِف ُنوُكَي دق ْمَعَن

 .ًةَضْخَم َةَّرَضَم ٌةَداَيّرلا تّيِقَب ِةعَمْتَمْلا نِم َرَثْكَأ تناك اَذإ َةَرَضَمْلا َنأِ

 ٍلاَومَأْلاِ ةيرخفلاةةةعلاو ميحتلا عا عاَمّسلا يِف ةيوفتلا دوت اَذَه

2 0 

 َكِلَّذ َّنَأِل ؛هِلْعِف ىَلِإ ! َنِمْؤُمْلا 0 ِمِراَحَمْلا َكْلِي ُحيِي يِذْلِ اذه اَمَو

 وعدد

 ُهَلَذَب امي لابي ””مَل : مّرَحُمْلا َطَحْلا نم ُهَبيِصَن َّدَحَأ اّمَل َعْبَطلا َّنآِل َناك اَمّنِإ

 .َكِلَذ نَع اًضَوِع

 ءٍةَعاَس ُةَذَل َكِلَد اَمنَِو ُهاَيْنُد اَلَو ِءْرَمْلا ٍنيِد يف ٌةَعَفْنَم اَذَه يِف لو

 َلاَح ِرْمَجْلا ةَذَلَو ءِلْيقْلا َلاَح ٍبَضَعْلا ِءاَفِش لَو :لْعِفْلا َلاَح يناّزلا ل لَم

 َصَقَن دَقَو وب َةَطيِحُم ُهَبوُنُدَو ءاَلِطاَب ُهَلَمَع َّدَجَو َكِلَذ نِم اَحَص اّذإ ّمُث وَوْشَنلا
 .(9ظُُخَو ُهئيدَو ُهلْفَع ِهْلَع

 )١( هلك عيدا همدختسي ام ردانلا نم ظيلغتلا يف بولسألا اذه .

 ةشاشبلاو مركلاو نسحلا قلخلاب مارحلا يف رخآلا امهدحأ لماعُي ةأرملاو لجرلا دجت كلذلو (؟)

 فالخب ءاّزأ مارحلا ىلع ممهزأي ناطيشلا نأل ؛لالحلا يف هَعّبَر لعفي ال ام «ةيحضتلاو

 ام هيلع ردكُي ىتح «حبقي ام لعف ىلع هنُحَيو «لمجي ام لعف نع هبحاص طبثي هنإف «لالحلا

 نم لقاعلا هبنتيلف . .هسفن يف هنّيزي مث «لالضلاو مارحلا ىلإ هلقنيو «ةعاط وأ حابم نم هيف وه

 اهب ديصي دقو «ةدارإلاو ملعلاو لوقعلا ءافعض اهب ديصي يتلا هلئابحو ناطيشلا دئاكم
 مهدشرو مهلوقع ىلإ نوعجري ام ناعرس نكل «ةقداصلا ةدارإلاو ةحيحصلا لوقعلا باحصأ

 .مهبرو

 .باوصلا وه تبثملا لعلو «فطعلاب )ْمَلَو) :لصألا يف 2

 «ةيسحلا ضارمألا كرَوُتَو «تارسحلاو مالآلا اهبقعيو ؛تاظحل يصاعملا ذئاذل اًذكهو (:5)

 مل نإ ةمايقلا موي ميلألا باذعلا نع كيهان «لمعلاو ملعلاو ةكربلا نامرحو «؛ةيسفنلا مالآلاو

 ؟هلك اذه ثروت ةيصعم ىلع ٌلقاع مدقُي لهف ءاهبحاص بتي



 ميا ٍدوُدَحَلا ٌباَتِ
 كشف ض7! 7بسككو ج2 222 2:2

 ٍلاَوَرَو هقَرَيَكْلا َوْلِف قم ٌةتوقلتلا ولم ُهثَرَوُك ام لالُصلا ٍءاَلْوَع بَ

 .اَمُهاَلِك اّمِإَو "!اَنوُيَأَم اّمِإَو ''”اَثوُيك اًمإ اَهْلِكآ َريِصَي ىَّتَح ءةّيِوَحْلا

 دّقَف مُهْنِم ّنَجُي ْمَل نَمَو «َنيِناَجَم اًريثَك اَقْلَح ْتَلَعَج ىَّبَح َةَجِزْمأْلا ُدِسْفُتَو
 0 رك يف ةرك ذا ذل 124 اي اعلم ولا رثعلا ل ذا

 تَناَك نِإَو َيِهَو ءِةاَلَّصلا نَعَو هللا ٍرْكِذ نَع َّلُصَي ىَّتَح ٌرِكْسُي اَهَريِثَك نإ ّمْن

 اَهّنَأ اًرَش ٍلُجّرلاب ىَفَكَف .2*)مِتاَنُيَو َبراَضُي ىََّح اَهِبِحاَص ٍِسْفَن ةَوُق ُبجوُت ال
 . هني دك نإ ٍةاَلَّصلا َنَعَو هلا رك نع دش

 .ٍرْمَحْلا ليلك ِةَلِْنَمِب َوُهَك ْرِكْسُي ْمَل نِإَو اَهُلَِِكَو

 .ٌرْمكْلا هثِروُياَل ام م ِهََوْهَش حاتفْناَو وِسْفَِةءاَنََو ءاهلِكآِةئاَهَم نم ُتروُث اَهّنإ مَ

 ْتَسْبَل ٌةَدَسْفَم ٍرْمَكْلا يِف َناَك نِإَو ٠ ٍرْمَكْلا يف َسْيَل ام ٍدِساَمَمْلا نم اَهيِفَ

 7 ٍةَسيِشَحْلا لكآ َرَّرَض َّنأِل ؛ِرْمَكْلا نم نآدأ ٍميِرْخّنلا يِهَف ءُةَّدِحْلا َيِهَو اَهِيِف
 هلأ ِساّنلا ىَلَع ٍرْمَحْلا ِبِراَش 0 ٍرْمَكْلا ِرَّرَض نِم ٌدَشَأ ِهِسْفَن

 [1754 - 371/4 . اًهباَحْضَأ ُدْضَن اًهْنل َمراَحَمْلا ُه هللا مرح

2 © 

 (؟ةعبارلا يف برش اذإ لتقُي لهو ءهّدحو رمخلا برش مكح)
 َكِلَذ َتَبَت اذ َّدَحْلا َدَلْجُي ْنأ ِةَمِيَأْلا ٍِقاَقَناِب ٌُبِجَيَم ٍرْمَحْلا ُبِراَش اَمأ 7ةهه1]

 ٍِقاَمّثاِب ٌزاَج َنيِناَمَت ُهَدَلَج ْنِإَف ٌةَدْلَج َنوُناَمَن وأ َةَدْلج َنوُعَبْرَأ ُهَدَحَو هْيَلَع

 . ٌعاَرِن ِءاَرْجِإْلا يِفَك َنيِعَبْرَأْلا ىَلَع ٌرَصَتْقا نإَو هِوَمِيأْلا

 ؛ّتّيدُم ٌريِعَب :مهلؤق نم ٌدوُحأم ءهِلْمَأ ىلع ُراَغَي ال يِذّناَو ءهِلْمَ ىلع ُداَوَقلا َوُه :ُتوُيدلا 00(
 ْيَلَع بُْعْصَي ال ءِضَوَرُملا ِداَقْتُملا ريعَبلاك راَص ىّبَح لل هّنأك هَل َةرْيَغ ال هنوكل ؛لّلَذِم : يأ
 .(ثيد) :ةدام سوما جات :رظنُي .ٌرمألا

 . ىلاعت هللاب ذايعلاو ٌةشحافلا هيف لعفُت نَم وه : :نوبأملا (؟)
 .هللاب ذايعلاو هلهأ ضرع يف ىتح كشلاو ةسوسولا اهلكآ ثروُتو «فورعم دهاشم ٌرمأ اذهو ()
 .رمخلا يف امك (:)



 مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت عا
 ةنشنت 2

 5 هر عدل بماك هد 9 سم كو ++ . تاو وب " /ٍ وو ل ا ا
 ْنِإ مث .ةودِلجاف َرمخخلا ترش نما : هديك يلا نع . نع هوجو نم يور دقو

 ٍةَعِباَّرلا وأ ٍةَكِلاَّثلا يِف اَهَبرَش ْنِإ م مث هودي اف اًهَبِرش نإ مث .ةودِلجاف اَهَبِرَش
 ٍةَعباَرلا وأ ٍةئلاَثلا يِف ٍبِراَّشلا قب َرَمَأَك .2"”وُلتقاَ

 َوُهَو اًضوُسْنُم ٌتيِدَحْلا اذه َنوُلَعَجَي لب ؛لْئَمْلا َنوُبجوُي ال ِءاَمّلْعلا ٌرْثْكََو

 0 تفاَذُم و روهشَمْلا

 . َكِلَذ راج ِلَْمْلاِب اَلِإ ٍبْرّشلا نَع اوُهتنَي ْمَل اَذإ :َنوُلوُقَي ٌةَقِئاَطَو

 اناث نفذت َناَك 2 " حيِحّصل | يِف َتَبَت دَقَو ."ّدَقَت اَم ٌّقَحْلاَو

 :َلاَقَف ّلُجَر ُهَنَعْلَف للي ينل ُهَدَلَج َبِرَش اَمَّلُك َناَكَف د ٌبَرْشَي َناَك ّوُهَو

 هللا ِّبِحُي ُهّنإَق ؛ُهْنَعْلَت اَل» :َلاَقَ لكي ِبَنلا ىَلِإ هب ىَنْؤُي ام اَم َرَكْكَأ اَم هللا ُهَنَعَل

 [لا17- 1:1 . ويرش ٍةَرْثَك ّعَم َدِلُج ُهَنَأ يِضَنْقَي اَذَهَو (هَلوُسَرَو

 هج ه

 ءّموب عويس
 (ٍريِزغتلا ٌباَ)

 نكي مل نإف «هيلع ءاعدلا وحن نم وهف :كيلع ربكأ هللا :لاق نم #ة+ههال |

 وأ ءهلوق لثمب امإ «كلذل هنم راصتنالا قحتسي «.هل اًملاظ ناك الإو قحب

 [١١1؟/0 كردتسملا] . هريزعت

 ىلع رزع باذك وهو سانلا ميرح ىلإ رظني هنأب الجر فذق نم #ةههه]

 قساف هنأب همتش اذإ كلذكو «كلذب فوذقملا هبلاط اذإ هلاثمأو هرجزي امب هئارتفا

 [١1؟/4 كردتسملا] .رزعي هيلع بذاك وهو ءرمخلا برشي هنأ وأ

 اذإو ,فلخأ دعو اذإو ءبذك ثدح اذإ راصف بذكلا داتعا نم /ةيهد]

 1 .ِثيِدَحْلا ٍلْهَأ َدْنِع تباَن َوُهَو قَدّدَعَتُم و هوجو نِم ُيِوْرَم َّوُهَو + :خيشلا لاق )00

 (519/5) .ديف َحَنَق اَدَعأ ُلْعأ اَلَ اًمُهْرْيَغَو يلي هلاو دمحأ ٌءاَوَركَي

 .خوسنم ثيدحلاو ءاّرارم برش ولو لتقُي ال هنأ وهو (؟)
 .(519/80) يراخبلا (©



 2 ل ٍدوُدحلا ُباَتِك
 ا

 :بذكي يذلل لجر لاق اذإف ءرفاكلا نم رش قفانملاو قفانم وهف :ناخ نمتتا

 باذكلا اذه نم ريخ بذكي ال يذلا ينارصنلا نأ دصقو «كنم ريخ ينارصنلا

 نمو «قافنلا ساسأ بذكلا نإف ؛هيلع ءيش الف قحلا وه مالسإلا نيد نأ عم

 [١1١1؟/08 كردتسملا] .بذكي نمم ريخ بذكي ال

 :يعفاشلاو دمحأ هيلع صنو ةّنِّسلا هب تءاج يذلا ريزعتلا نمو مةه9:]

 ءءاسنلا هب نتتفا امل هافنو جاجح نب رصن سأر رمع قّلَحو ؛ءثنخملا يفن

 [117/8 كردتسملا] .ىلوأ وه لب ؛نادرملا نم لاجرلا هب نتتفا نم كلذكف

 لينلاو لزعلاب نوكي دقو ءرّزعملا عدري امب لب ؛ريزعتلا رّدَقُي ال
 .سلجملا نم هتماقإبو «يدتعم اي «ملاظ اي :هل لاقي نأ لثم ؛هضرع نم

 ام ىلع اًريزعت ناك اذإ اميف وه امنإ :انباحصأ نم ريزعتلا اوردق نيذلاو
 .كرت وأ لعف نم ىضم

 دترملا لتق ةلزنمب وهف :هل لعاف وه ام كرت لجأل اًريزعت ناك نإف

 ىلإ يهتني دق لب ؛ردقم ريغ ريزعت اذهو .يداعلاو يغابلا لاتقو يبرحلاو

 .لتقلاب ولو ذخألا نم عنمي نأ زوجي لاملا ذخأل لتئاصلا يف امك «لتقلا

 «لتق لتقلاب الإ عفدني ملو داسفلا ٌمفد ٌدوصقملا ناك اذإف :اذه ىلعو

 ىلع رمتسا لب ؛ةردقملا دودحلاب عدتري ملو «داسفلا لعف هنم رركت نمف ذئنيحو

 .لتقيف لتقلاب الإ عفدني ال يذلا لئاصلاك وه داسفلا كلذ

 [١١/ه كردتسملا] .اذه ىلع ةعبارلا يف براشلا لتق جرحي نأ نكميو

 .مهودعل نيملسملا ىلع سسجتلا هنم رركت يذلا سوساجلا لتقي /549؟]

 .سانلا حالصإ يف ميظع لصأ وهو

 .هلعفي ىتح بقاعي لازي الف «ءبجاولا كرات كلذكو

 [١١/ه كردتسملا] .لتق هلتقب الإ هررض عفدني ملو ودعلا دالب ىلإ رف نمو



 2 رز يي يي بي يل ل لسسا هيب هلك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 7 صب اذ

 ؛دمحأ بهذم ىلع راج وهو اًدخأو اًقالتإ ءغئاس لاملاب ريزعتلا /5455]

 . اهلك ةخوسنم ريغ لاومألا يف تابوقعلا نأ هباحصأ فلتخي مل هنأل

 رّرعملا :ينعي ؛هلام ذخأ زوجي ال :يسدقملا دمحم يبأ خيشلا لوقو

 [١1/ه كردتسملا] .ةملظلا ةالولا هذخأي ام ىلإ هنم ةراشإف

 .تابجاولا كرتو تامرحملا لعف ىلع نوكي ريزعتلا 75445]

 ,''"سلدملا عئابلاك ؛هنايب بجي ام متك نم :تابجاولا كرت نمف

 ءربخملاو دهاشلا اذكو :2""'َنيلِماعُملا نم مهريغو حكانلاو ءسلدملا رجؤملاو

 .بذكلاب هبشم قحلا نامتك نإف ءمهوحنو مكاحلاو يتفملاو

 .نامضلل ببس بذكلا نأ امك ءنامضلل اًببس نوكي نأ يغبنيو

 نم :انلق ىتح «تامرحملا لعفك نامضلا يف اندنع تابجاولا كرت نإف

 .هنمض تامف لعفي ملف يقس وأ ماعطإب صخش ءاجنإ ىلع ردق

 نأ لثم .هنمض ملسم قح اهب لطبأ اًنامتك ةداهش متك ولف :اذه ىلعف

 نمض ىتح ةداهشلا متكف «ءادألاب ةنيب هلو ءهّقح هادأ دقو ةنيبب قح هيلع نوكي

 «قحلا تاف ىتح اهدحج وأ اهمتكف لجرل قئاثو تناك ول امكو «قحلا كلذ

 .رهاظ نامضلا بوجوف ءاهيدؤأ الو اهملعأ انأ :لاق ولو

 مل يذلا سطاعلا رزعي امك «ءبحتسملا كرت ىلع ريزعتلا نوكي دقو
 . هتيمشت كرتب هللا دمحي

 ىلع ليلد ءيشلا ىلع ريزعتلاو :رخآ عضوم يف سابعلا وبأ لاقو

 . هميرحت

 نم ةيعادلا لتق نم يعفاشلا باحصأو انباحصأ هركذ ام بابلا اذه نمو

 .هوحتو بيع ءافخإب عيبملا يف 49

 ١785(. /5) عانقلا فاشكو «(457) تارايتخالا نم بيوصتلاو «(نيملاعلا) :لصألا يف (0)



 2 7777772272 ل2298 مدح دوُدَكَنا بات

 .يردقلا ناليغو ءناوفص نب مهجلاو «مهرد نب دعجلا لتق امك ؛عدبلا لهأ

 :ناذخأم هل ءالؤه لتقو

 اذهو .ةظلغم +م وأ ةدرجم ةدر دترملا لتقك ؛اًرفك كلذ نوك :امهدحأ

 لتق باب نم مهلتق نوكيف اورفك اذإو «يعادلا ريغو اهيلإ يعادلا معي ىنعملا

 .دترملا

 اذهلو ءسانلا نيد داسفإ نم ةعدبلا ىلإ ءاعدلا ىف امل :ىناثلا ذخأملاو

 نيب نوقرفي مهنأ .مهئاملعو ثيدحلا ءاهقف نم هريغو دمحأ مامإلا لصأ ناك

 ةالصلاو «هنع ةياورلا كرتو «ةداهشلا در يف يعادلا ريغو ةعدبلا ىلإ يعادلا

 نع ةياورلا هدئسم ىف دمحأو ةتسلا بتكلا باحصأ كرت اذهلو ؛هرجهو «هفلخ

 . ةاعدب اوسيل نيذلا ةيردقلا نع ةياورلا اوكرتي ملو .«هوحنو ديبع نب ورمع لثم

 نأل ؛نيبراحملا نيدسفملا لتق باب نم مهلتقف :ذخأملا اذه ىلعو

 :نيلاب هند اسمتاك :نامللاب ةيراخيلا

 وهو «ةياورلاب اهل نيبراحملا َّلتق :يأرلاب ةّنّسلل نيبراحملا ّلتق هبشيو

 هيلع بذك يذلا ِهَي ىبنلا لتق امك لي هللا لوسر ىلع بذكلا دمعتي نم لتق

 . هتّنُس رييغت نم هيف امل ءديج ثيدح وهو ءهتايح يف
 متاش ىلع «لولسملا مراصلا» يف هل رئاظن عم اذه سابعلا وبأ ررقو

 .ةعامجلا قيرفت نم هيف امل نيملسملا ةعامج نيب قرفملا لتقب

 .نيملسملا

 نايعأ هب لتقي ىتح كلذب رمأي وأ ءهطخ وأ هناسلب بذكي يذلا هنمو

 . نتفلا جيجأتو هنايصع ىلإ وعديو ءملسملا رمألا يلو ىلع جورخلا ىلع ضرحُي نمك )0(



 7س ف 77772 تا ؟ مو هنآك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 2

 مل ىتم اذهف ءداسفلا نم ةريثك عاونأ هبذكب لصحيف ءاهؤارمأو اهؤاملع :ةمألا

 :عفدني الأ زاجو عفدني نأ زاج نإو ءهلتق يف بير الف هلتقب الإ هداسف عفدني

 يف واسم وأ نيِقت ٍرْيَعِب انت َلَتَق نمإ» :ىلاعت هلوق ءاج اذه ىلعو
 ف َنوَعَسَو 50 ٌوكْوَج اَمَّنِإ8 :هلوقو ء["7 :ةدئاملا] ه«ٍضّرأْل

 #1717 :ةدئاملا] #اداَسق ضال

 لحم وهف «كلذ نود داسف يقب نكل «هلتقب ربكألا داسفلا عفدنا نإ امأو

 .رظن

 اذإ ؟''ةيبرحلا يف ريبك ركسع ىلع اًمدقم اًريمأ تيتفأو :سابعلا وبأ لاق

 مهنأ ولو هلتقب نوفكي نم لتقي نأ لتقلاب الإ اورجزني ملو نيملسملا لاومأ اوبهن

 .لئاصلا عفد باب نم وه ذإ ؛ةرشع

 لتق دق نميو سيق نيب ةرئاثلا ةنتفلا نيكستل جرخ اًريمأ ترمأو :لاق

 .ةئام مهنأ ولو «ةنتفلا فك هلتقب لصحي نم لتقي نأ نافلأ مهنم

 نم لتقب ةثام عبسو عبرأ ةنس «ءناضمر رهش يف رومألا ةالو تيتفأو :لاق

 وهو ةمذلا لهأ عم رمخلا برش دقو ناركس وهو نيملسملا قوس يف كسمأ

 بقاعي هنأب :اذه لبق مهيتفأ تنكو «هئامدن ىلإ اهب بهذي محل ةقشب زاتجم

 ام :اولاقف ءناضمر راهن يف رطفلا ىلع ةبوقعو ؛برشلا ىلع ةبوقع نيتبوقع

 لاحو «بنذملا لاحو «بنذلا فالتخاب فلتخي اذه :تلقف ؟ريزعتلا رادقم

 نإ هنأ تفخ ىتح سانلاو ءارمألا ىلع اذه ربكف «لتقلا نع تفقوتو «سانلا

 راهن يف مراحملا كاهتنا ىلع سانلا ةأرجل مالسإلا ماظن ٌلحني لتقي مل

 رهظأ هنأو اًيدوهي ناك هنأ دعب اميف رهظ مث «لتقف هلتقب تيتفأف ءناضمر

 1١ 1١١5[ /ه كردتسملا] .مالسإلا

 .ةيمارحلا :(497/) تارايتخالا يفو «لصألا يف اذكه )١(



 مح دوُدُحْلا ُباَتك
 ب 669يي

 :لاوحأ ثالث هل : "”يولطملا ةهةه]

 .نيتياور ىلع ؟مكاحلا هرضحي لهف ءرهاظلا يف هتءارب :اهدحأ

 هاوعد يف هبذك رهظ ثيح يعدملا نأ :رخآ عضوم يف سابعلا وبأ ركذو

 هذه در يضاقلا ةقيرط نأو «هاذألو هبذكل رزع هيلع ىعدملا هب يذؤي امب
 ةياور يف دمحأ صنو «ةنكمم تناك اذإ ام فالخب «نيتياورلا ىلع ىوعدلا

 اميفو «'"”هيّدعي ال ىوعدلل ةقيقح ال 7 ا فرعلاب ملُع اذإ اميف هللا دبع

 قيرفتلا اذهو «مرثألا ةياور يف امك 97ويدعي ةريرمألا نم دحاو قرعي مل

 . نسح

 .فالخ الب هرضحي هنأو «نيرمألا لامتحا :يناثلا لاحلاو

 ماهتالا نإف «هدنع قحلا نأ مهوي ببس مايق وهو «هتمهت :ثلاثلا لاحلاو

 وأ «ريزعتلا لبقو ةنيبلا ةماقإ دعب هسبح ةلزنمب انه هسبحو .«مهولا نم لاعتفا
 .نيدهاشلا دحأ ةداهش دعب هسبح ةلزنمب

 او مخ يحوي اعب امهتمت ناكو ريرعتلا قدما اذإ هنأ < درصقملاو

 تبثيو هجارخإو لاملا ذخأب رقي ملو هلوخدو زرحلا كته هيلع تبثي نأ لثم

 اذهف ءذخألاو لتقلا هيلع تبثي ملو ءهل هرهشو حالسلاب هجورخل ةبراحملا هيلع

 ال اًناحتما اًضيأ كلذ '”لعجي نأ زوجي لهو «يصاعملا نم هلعف امل رزعي

 .نييمدآلا قوقح يف يوق اذه ؟نيتحلصملا نيب عمجيف ءري

 ركنأ اذإ كلذ ىوقيو «لمتحيف اهتماقإ ىلإ ةجاحلا دنع ىلاعت هللا دودح امأف

 1١57/6-/1١1[ كردتسملا] . اًثول ريصي هنإف ركنأ ام ضعبب ةنيبلا تماق مث عيمجلا

 .ءاضقلل بلط يذلا )١(

 .(478) تارايتخالا نم بيوصتلاو «(هبذعي) :لصألا يف (؟)

 .(478) تارايتخالا نم بيوصتلاو «(هبذعي) :لصألا يف ()

 .(عماجلا) .(اًدح وأ :هلعل) :( أ ) شماه يف (:)
 .(879) تارايتخالا نم بيوصتلاو :(لعفي) :لصألا يف (0)



 نا مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 5 0
 5 المل

 .ةبوتلا دعب هريزعت غاس هتبوت تلبق اذإ دترملا نأ :سابعلا وبأ ركذ 75

 ١١٠١[ /ه كردتسملا]

 .رزعي هنإف :اهلعفو «ةرافك الو اهيف دح ال ةيصعملا تناك اذإ ةهقا/]

 امك اًضيأ ريزعت الو دح الو اهيف ةرافك ال ةيصعم لعفي دقو
 هسفن متش ول

 .ريزعتلا بوجو ىلإ نيدلا يقت خيشلا لامو «يضاقلا هلاق اهّبس وأ
 ١٠١[ /86 كردتسملا]

 َبِرْصَو مِهناَف ٌريِغَص ٌدَلَو ُهَل لُجَر نَع :- ىَلاَعَت هللا ُهَمِحَر  َلِيْسَو ةةددغ]

 ٌبِحاَص َءاَجَف ٌةَّفرَّسلا تّدِجُو أ ءمَهُرِد كايتو أ ُهَذِلاَو ريسخ 37 ءعِراَقَمْلاِ

 2 8. سم( (١)عد 0 م 504 8 1 1 5 2 8 >"َ

000 0 7 
 ؟رجَحْلا َتْحَت َناَك اّذِإ ِهِدِلاَو

 اَلَو ُهُحْلُص ّعِصَي ْمَل :ويبأ رجح َتْحَت ُبوُرْضَمْلا َناك اّذإ :َباَجَأَف
 2 فقرا 5

 3 هٌواربإ

 ميله سب ام سا هس ؟5 872 يسكر سأر هس ٍض 7 2 # عمم
 ُهَمَّرَع نَم ىَلَع هب َعِجْرَي نأ ُهَلَق ٍةَلِطاَبْلا ٍةَمْهَتلا ِهِذَه ِبَبَسِب ُهوُبَأ هَمِرْغ اَمَو
 ساشس هيس ؟9* كب صور هلس هي ه6 5 0. 01 يا 0

 نم ترضي نأ ٌقِحَتْسَي ٌتوُرْضَمْلاَف ؛ هئِرْبي مل وأ نبال ُهَأَرْبَأ ٌءاَوُس ِهِناَوُذَعِب ُهاَّيِإ

 اًدُكَه ءَكِلَد َلْبَق ٌرّشلاب فَرْعُي ْمَل اذ َُبَرَض اَم لْفم هَل َنيِمَِتُمْلا نم ُهَبْرَض َبّلط
 َلاَق ُهنِإَف ُهُرْيَغَو دْواَد وُبَأ ُهاَوَر ِهِلوُسَرَو هللا مكُح َكِلَّذ نأ ريِشَب ُنْب َناَمْْلا ُهَرُكَذ مي عك ه2 7 م 8 0 سمس وعم 4 موق مَ

 مس اس سو2 ؟ 2 هُنا هدم معو ري ؟ سموتعلا 5 نكرم لا هلل ؟6 م ا

 ام َرَهَظ ْنِإَف ْمُكَل هتْبَرَض ْمتْئِش نإ :ِةَمْهَن ىَلَع اَلَجَر َبِرْضَي نأ ُهّْنِم اوُبْلَط مْوَمِل
 اَذَه :َلاَقَف ؟كُمْكُح اَذَه :اوُناَقَف ءهتْبَرَض ام لْئِم ْمُكْبْبَرَض اُلَِو ُهَدْنِ 02 ه ٌُثآأ
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 .بورضملا يبصلا نم : يأ )0

 اًقهارم ناك نإو ىتح ءّيِلَو ند رْيَغِب ِهيِفَسَو ٌيِبَص ُفْرَصَت ّحِصَي ال هنأ ىلع ءاهقفلا ّصن دقو (5)
 مل ريغص هنأل ؛هعيب حصي ال هنإف ءءارشلاو عيبلا يف اًديج اًقذاح ناكو ءةنس ةرشع عبرأ هل

 .غلبي
 اومضدأَف اذشر َمهَتَم نما ْنْإَك عاكيلا اوه ادإ َهّهَح تلا الْلَوط :ىلاعت هلوق كلذ ىلع ليلدلاو

 «غولبلاب كلذو حاكنلا غولب :نيطرش مهلاومأ عفدل هللا طرتشاف «[5 :ءاسنلا] «َمكونَأ َمِِبلِ
 )1١١/8(. عتمملا حرشلا :رظني .دشرلاو



 برب ا ٍدوُدُحْلا ٌباَتك

 (10هلوُس و هللا 2

 َكاَذَق ٌرَّشلاب فرع نِم ُبْرَض اَمَأَو ٌرَّشلاب فَرْعُي ْمَل نَم ٍبْرَض يف اَذَمَو ا
 ”0 يب ىل

 [137 _- 0/1 .رخآ ْماَقَم

 ةَرَدَقُم ْنْكَت ْمَل ْنِإَف «ةَبوُقُم ل ا و و ب و تملا

 ْنِإَك ءِسْبَحْلاِ 0 ّيِنَكْلا ُبِقاَعُيَف ءرمألا ُْنِلَو هيف ُدِهَتْجَي اًريِزْعَت َّناَك عوشلاب

 نِم ٌءاَهَقُمْلا َكِلَذ ىَلَع ّصَن دَمَو ءَبِجاَوْلا َيٌدَوُي ىَّنَح ًِ ِبْرَّصلاب َبِقوُع ِّرَص 2

 حىربو كم1 .اًقالخ هيف ُمَّلْعَ اَلَو «نو ْمِهِرْيَغَو له ٌيِيِفاَشلاَو ِكِلاَم ِباَحْضُأ

5© 

 (لامعلاو مدخلا هاجت لجرلا باو

 هل َنيِفِلْسْمْلا ِءاَرَمُأ نم ٍلُجَر نت :ٍِساّبَعْلا وُبأ مالشسإلا ُخْيَش نيس قف ]

 ؟ُهَبكَترا اذ ادَح ْمِهِدَحَأ ىَلَع َميِقُي م نأ ُهَل لَهَف ءُناَمْلِغ ُهَدْنِعَو ُكيِلاَمَم

 ِرَكْنمْلا نع مُهاَْنَيَو ل م : باَجَأَ

 اَمك َكِلَذ ِْيَلَع ظِرَتْشَي مُهْنِم اًريجأ ٌرَجَأتْسا اَذإ ُهّنَأ :ُلَعْفَي اَم َلَقَأَو ءيْعَبلاَو
 . "0درط َكِلُذ نع مُهِْم َّدِحاَو َجَرَخ ىَتَمَو ءِلاّمْعَأْلا نِم ُهَظِرتْشَي ان دتلخ اط دفي

 نار10 يقتإلا ىلع تاعك ُهَرِقُي ُتِيَحِب ْمِهِتَبوُقُع ىَلَع اًرِداَق َناَك اّذِإَو

 وُحَنَو ِهِتياَمِح َتْحَت ْمِهِنْوُكِل َكِلَذ ىَلَع مُهْبِقاَعُي ال ُهْرْيَغَو ُنماَنلا َداَنْعا يِذْلا

 اوُكرْتَيَو ٍِتاَبِجاَوْلا اروي مَ اًذِإ كلذ ىلع مقرب ْنأ ُهَل يِغَبْنَيَ :َكِلَذ

 .هْيَلَع ُرِداَقْلا َوُه هن « ٍذِيئيِح َكِلَذِ ُبَطاَخُمْلا َّوهَو :ٍةَبوُقُعْلا لإ 3 ِتاَمرَحُمْلا

 عيِمَجْلا ٌراَص :ٍبجاَلاِب ُهرْيَغ ْمُقَي ْمَّلَو ّبِجاَوْلا َوُه َمِيِقُ ْنَأ ْعِطَتْسَي ْمَل ْنَِق

 ُهتْجّرْخَأ اَمّنِإَو ءهلْئِمِب ُجَمْحُي ال ٌرَكْنُم ٌتيِدَح اذه :لاّقو (770) ىربكلا يف يئاسنلا هاور )١(

 نع ُهاَهْنَيَو ٍفوُرْعَمْلاِب ُهَرْمْأَي نأ «نامزلا اذه يف الماع مدقتسا نم لك ىلع بجي اذكهو (؟)
 .هدّرط :ةنسحلا ةظعوملاو حصنلا ةرثك عم كلذ مزتلي مل ىَتَمَو يْعَبْلاَو ِرَكْنمْلا



 هني مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 0
 هس 77772777 سي 1 بيج ١١ يح

 كَشْوَأ ُهوُريَمُي ْمَلَف َرَكُْمْلا اَوَأَر اَذإ َنماَّنلا َّنِإ» :لكي ْنََنلا َلاَق ةَبوُقُعْلا َنيّقِحَتْسُم
 . 20ه باَقِعب هّللأ مم ْنَأ

 "هللا ٍقوُقُح ىَلَع مُهَبِقاَحُي اَلَو هقوُقُح ىَلَع مُهَّبِقاَحُي ْنَأ حقل نمق
 .َلِتاََمْلا اَلَو َهْجَوْلا ُبِرْضَي الو ءِلدَتْعُم ٍبْرَضَو ءِلِدَتْعُم ِطْوَسي ُنوُكَي ُبيِأَتلاَو

 ١[ 75 ]
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 (ُهاَيَأ َمَتَّش نم ةبوقع)

 ةَعيِلَب ٌةَبوُقُع َبَفاَحُي ْنَأ ُبجَي ُهّنِإَف : ِهْيَلَع ىَدَتْعاَو ُهاَبَأ ُلُجَّرلا ّمَتَّش اَذِإ 9
6 0 

 يف كي يلا نع َتَبت دق ُهنأ َكِلَو نم ُمَلْبَأَو لب ؛َكِلَذ لْثِم نَع َهُلاَثْمْأَو ُهْعَدْرَت

 تْيَكَو :اوُلاَق 4 ِهْيَدِلاَو ُلُجَرلا ِّبْسَي ْنَأ ٍرِئاَبَكْلا نبا :َلاَق ُهّنَأ "”َنْيَحيِحَّصلا»

 .ههمأ بسيف هم ُبْسَيَو كاب ُبْسيَق ٍلُجّرلا اَبَأ ُبْسَي» :َلاَق ؟هْيَدِلاَو ُلُجَّرلا ّبْسَي
 الكل ِرْيَغ اَبأ ٌلُجّرلا ٌّبْسَي 7 تلا نم لَ دق ك6 يتلا نات اذ

 |[ 1 1 اد نكت اا ل
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 (ءاَنْمِتْسإلا مكح)

 َحَصأ َوُهَو ِءاَمَلْعْلا ٍروُهْمَج َدْنِع ٌماَرَح َوُهَق ٍدَّيْلاِب ءاَنْمَِيْسالا امأ +

 .ُهَلَعَك نَم ُدْرَعُي َكَِذَكَ دم بَعْذَم ىف نْيلْوَقْلا

 ٍفْوَحِل ُهَنوُحيِبُي ال ِمُهرَئْكَأَو مّرَحُم ٌرْيَغ ٌهوُرْكَم ّوُه ٍرَخآلا ٍلْوَقْلا يِفَو

 .هرْيَغ اَلَو ِتَنَعْلا

 )١( دمحأو ء(005٠5) هجام نبا هاور )١(. عماجلا حيحص يف ينابلألا هحّحصو )191/5(.

 الو ءمهرماوأ ةفلاخُمو «مهقوقح كاهتنا ىلع مهءانبأ اوبقاعُي نأ نيدلاولاب حبقي اذكهو (1)

 ٍقوُمُح ِكاهتنا ىلع ٌمهوبِقاَعُي
 .(ة0) ملسمو (موالل يراخبلا قرفز



 - 1 222722272 772722# 7 / ِدوُدَكلا ُباَتك

 لْثِم ؛ِةَروُرَّضلِل هيِف اوُصَعَر مُهْنَأ َنيِعِباَتلاَو ِةَباَحَّصلا نِم ٍةَمِئاَط نمت َلِقْنَو
 ءَضَرْمَي ْنَآ ُهْلَعْفَي ْمَل ْنِإ فاَكَي ْنأ لْثِمَو «وب اّلِإ ُهْنِم ْمَصْعُي اق انزلا ىَشْحَي نأ
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 .هِرْيغَو دّمَحَأ َلْوَف اْذَعَو

 مسلم و: .هيف صخر اَذَحَأ تْمِلَع اَمُف ٍةَروُرَضلا ٍنوذب اّمأَو هل م لت هو سوك نم 3 2 هَ

 ه2 2

 (ٍةقِرّسلا يِف عطَقلا باب
 17١/6[ كردتسملا] .ةشوشغمو ةصلاخ مهارد ةثالث اهباصن م 59.؟ ]|

 صخش يف هل ضرغ الو «سانلا لاومأ ةقرس هضرغ يذلا صّللا 59:4 ]

 ١7١/0[ كردتسملا] .لاملا بر هئع افع ولو .بجاو هدي عطق نإ : نيعم

 يهو «هلامب هنم قورسملا ةبلاطم ةقرسلا يف عطقلا يف طرتشي ال /ةة.ه ]

 ١١١/6[ كردتسملا] -.هريغ ةمأب انزلاب رارقإك ؛كلام بهذمو .دمحأ نع ةياور

 هيلع تفعضأ :زرح ريغ نم ةيشام وأ اًرثك وأ اًرمث قرس نم /59:؟]
 .هنع ةياور وهو ءاهريغ اذكو ءدمحأ بهذم وهو ةميقلا

 نمضي الف :زرح ريغ نم هقرس اذإ ةيشاملاو لخنلاو رجشلا ريغ امأو
 .ةدحاو ةرم الإ اهضوع

 .نيدلا يقت خيشلاو ءركب وبأ هراتخا «ةيشاملاو رمثلاك كلذ نأ :هنعو

 [77١؟- ١١١/6 كردتسملا]

 :- نيدلا يقت خيشلا :هب ينعي  انخيش لوق سايقو :عورفلا يف لاق مةو.* ]|

 .هنودب بتي مل اذإ هدنع لتقي ةعبارلا يف براشلاك قراسلا نأ

 [1١؟؟/ه كردتسملا]

 .هتءارب ملعُت نم ىلع اهوحنو ٍةقرس عّدم ريزعت راتخا

 [١؟؟/ه كردتسملا]



 ناك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت م

 ٍلوُهْجَم ٌيِسْنِإ رَبكك :اًذَك َقَرَس انالُق َّنأب ٌئنِج ُهَل َلاَق نَم ُرَبَح /ةو.ة]

 [5 لطتلا لاطبإ ىلع ليلدلا ةماقإ] .ةمهت كيفيف

 هه م

 مهتملا سبح زوجي لهو ,مَهّتلا يِف و ساّنلا ٌفاَنْصَأ)

 1110 يلج بلا رول

 يأ] ُهَل َسْيَلَف َكِلَذ ٍوْحَنَو ٍقيِرطلا و َو ِةَقِرَّسلا يف ٌمُهّتلا امأ 1 |

 3 مارك راو اس يضل رح اا

 هلق دك اع لودملا نيداهف

 : ِفاَنْصَأ هَ هئاَلث مثلا يف ذ َنساّتلا َّنأ َكِلَذَو

 مَهْنلا ٍلْهَأ نم َسِيَ ُهَنأ و هعَرَوْلاَو ٍنيّدلاِب ٍساَّنلا َدْنِع ٌفوُرْعَم ٌتْنِص - ٌأ

 ا ؛ءاَمْلُعْلا يَلْوَك ٍدَحَأ يف تَلْسَتْسُي اَلَو لب ؛ُبَرْضُي َرْضُي اَلَو ُسَبْحُي ال اَذَهَف

 . ْمُهْنِم ٌريثك ُهَرَكذ اَمِيِف ُهَمِهَتَي نَم

 اَذَهَف ءِروُجُف اَلَو ٌرِبب ُفَرْعُي ال ٍلاَحْلا َلوُهْجَم 0 : يئاثلاو - ب

 يف َسَبَح هي ّيِبّنلا نأ ُهْرْيَغَو هْواَد وُبأ 9 َكِلَد يِف ُلْصَأْلاَو
00 

 «عّدُم ِْيَلَع ىَعّدا ول اَم ٍةَلِرْيَمِب ِهِذَه َّنأ َكِلَدَو ؛ُةّمَِأْلا َكِلَذ ىَلَع ّصَن دََو

 نش ةقيوكت كلذ يف ناك نإ اَمُهْتَِي مكاَحْلا رثألا يَ ٌرسِلَجَيَم ٌرْضْحَي ُهّنِإَ

 اًراَب َدَجُوَو ُهْنَع َلَأَس اًذإ م ا مل ةايعلا اَذَه ُقيِوْعَت َكِنَذَكَف ِهِلاَعْشَأ

 :نِم َناَك اًرِجاَف َّدِجَو نِإَو ءَقِلَظ أ

 ءَكِلَذ َنْبَق ُةَقِرّسلا ُهْنِم فِرُع دق يِذَلا ُرِجاَمْلا َوُهَو ءِثلاَّثلا فِنَّصلا - ج

 .ئنابلألاو يذمرتلا هنّسحو «(541/8) يئاسنلاو :«(3570) دواد وبأو )/١511(« يذمرتلا هاور )١(



 2 | ٍدوُدُحْلا ٌباَتِك

 ا يلا ِشِحاَوَمْلاَو ٍراَمِقْلاِ اًنوُرْعَم َنوُكَي ْنَأ لْثِم ؛ِةَق ٍةَقِرَسلا ِباَبْسأِ َفِرُع وأ

 اَذَهِلَو ؛ )ميلا يِف ُتْوَل اَذَهَق ءَكِلَذ ُوْحَنَو ُلاَم ُهَّل َسْيَلَو ءلاعلا لإ ىّنأَتَت

 . يتلو يلاولا ترب برشلاب نعتنم انه لكي ذر املأ اَمَلْعْلا نِم ٌةَفِئاَط ْتَناَق
5 

 . "اِلاَمْلاِ ّرِقُي ىَتَح

 هور ِهِروُجُف ىَلَع ُهَتيوُقُع : : ِهِريِرْفَت ْعَم ِهِبْرَضِب َدِصْقَي ْنَأ ل يلوم مث

 . اًريِرُفَت و اًريِزْعَت ُنوُكْيَ

 و 220 5-1 8 ع١ 2 نع

 ُباَبْرَأ َيِتْأَي ىّتَح اسوس ا

 يف َةَمْهُت تناك ٍةَّصِق يف ِهّيبَن ىَلَع َكَرْنَأ دق لب ؛0*2َقَرَس نَم ىَلَع ِةَْيَبْلاِب ٍلاَوْمَأْل

 هلأ َكنَيَأ آي نياتلأ يَ ص 0 ٌّىَحْلاِب بككلا َكْيلِإ 1َنلََأ اًنإ» : ىَناَعَت ِهلْوَق ٍةَكِرَس

 ُبَبَس َّناَكَو ءِتاَيآلا رخآ ىَلِإ . ٠0١[. :ءاسنلا 409 ايِصَح َننِكت 1

 َءاَجَف ءَنْيَعْرِدَو اًماَعَط م ٍراَصْنأْلا ٍضْعَبِل ادا وس مُهَل ُلاَقُي اَمْوَق ؟ َّنَأ َكِلَذ

 . ةماتلا ةنيبلا ٌّدح ىلإ لصت ملو «ةلالد هبشو ةنيرق : يأ )10(

 .هب مهنا امب وأ )م

 يف ةظفللا هذه اوركذ ةغللا ءاملعو ِواَوْلا َنِم ُلَدَب ُءاَتلاَو ءنظلا وهو مُهَّولا َنِم ةلْعُف ةمْهٌّشلا (9)

 بيرغ يف ةياهنلاو «سورعلا جات بحاص كلذ لعف امك «(مهت) :باب يف ال .ء(معز] باب
0 

 . موهتم :لاق نم دجأ ملو « مهتم :لوعفملا مس

 باوصلا مجعم يف ءاج «نيملاعلا © بر هلل دمحلاو يمالك دضعي ام تدجو ثحبلا دعيو

 . ىربك ةيضق يف ٌموُهْنَم ٌنالف :لاثم :(/) يبرعلا فقثملا ليلد يوغللا

 :قيرتك الا دنع: ةضوفرم : يأرلا

 هنم لوعفملا مسا الو «مجاعملا يف ىنعملا اذهب دري مل 56 يثالثلا لعفلا نأل :ببسلا
 .كلذك

 ىربك ةيضق يف ٌموهَْم نالف  [ةحيصف] ىربك ةيضق يف ّمِهَّنُم ٌنالف  :ةبترلاو باوصلا
 .[ةلوبقم]

 لوعفملا مساو هةمُهّثلا» لخدأ ىنعمل ؛مهّنا» لعفلا مادختسا مجاعملا يف دوجوملا :قيلعتلا
 ىلع (مهت) لعفلا نم هقتشا دق «موهتم» لوعفملا مسا مدختسا نم نأ ودبي نكلو . . مهتما هنم
 .ءاتلا ةلاصأ مهوت

 دقو «مهماهتا ةحص ىلع ةنيبلاب لاومألا باحصأ يتأي ىتح مهقلطُي نأ هل قحي ال :يأ (4)

 .ةعتقم ةحيحص ةلدأب همالك ىلع خيشلا لدتسا



 هناك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت د 5

 ِلِطاَبْلاب َنيِمَمَتْمْلا َنوُكَري ٌموَق ءاق لي هللا ٍلوُسَر ىَلِإ يكَتْمَي ٍلاَمْلا ُبِحاَص
 ديآلا ِهْذَه هللا َلَرْنَأَك ِلاَمْلا بِحاَص مال «َنيكَرْمْلا َقْذدِص َّنَظ لل ْيِبَّلا َناَكَف
 َكِيَلوُأ َّنأِل ؛ َنيِمَهَّنُمْلا تلح اَلَو «ةَتيْلا مِقَأ :ٍلاَمْلا ٍبِحاَصِل لي لا لقي ْمّلَو

 . مُهْيَلَع ةَبيُرلا ترَهظَو رشا ةيفورمم اوناك نيِموَمْلا

 ىَلَع ُبِلْعَي ٌتْوَل َكاَنُه َناَك اّذِإ ِءاَمّدلا يف ٍةَماَسَقْلاِ لكي َِْنلا َمُكَح اَذُكَمَو

 ْتَسْيَل هِّماَعْلا حِلاَصَمْلا يِف ٍدوُدُحْلا نِم َروُمأْلا هِذَم َّنِإَف ؛َنيِعّدُمْلا ُقْدِص ّنَّطلا
 ْ ا 00 3

 . ةيبْلا د لْؤُأ ٌنكْمُي اَلَو «ةيْفُخ

 ٍذَه َلِحَتْسَي نَم َّنِإَف ؛ٌةَلْهَس : عِطاَقْلاَو ٍقِراَّسلاَو ٍلِتاَقْلا ىَلَع ُنيِمَيْلاَ

 .نيِمَيلاِب ُترَتْكي ال َروُمأْلا
 0 َءاَمِد م موق ىَعّداَل مُهاَوْعَدِب ُنِماَّتلا ىَطْعُي وّل» : هللط يبَنلا ُلْوَقَو

 نِم ُنِكْمُي ال اَميِف اَذَه :"'اهوُيَلَع ىَعَدُمْلا ىَلَع َنيِمَيْلا َّنكَلَو ْمُهَلاَوْمََو

 0 ءاكيش اهب اهب ىطْعُي ال ُهَنإ «ىوغدلا ريغ ٌةجَخ

 ٍدِهاَشِب ٍلاَمْلا يِف َمَكَح دك ل َىِبَنلا َّنِإَ :ٍِلاَمْلا اًدِهاَش َماَقَأ اذِإ امُأَ
2 

 دّمْحَأَو ٌيِعِفاَّنلاَو ِكِلاَمَك ِثيِدَحْلا ٍلْمَأَو ٍزاَجِح ل ( ِنيِمَيَو

 مهر
 َنوُفِلْحَتَأ» : َنيِعَّدُمْلِل هلي ْىِبَنلا َلاَق دّقَف :ٌتْوَل ملا ىَوْعَد يِف َناَك اّذَِو

 60 سس

 ؟ْمُكِحاَص مد َنوُقِحَتْسَتَو اًنيِمَي َنيِيَمَخ

 3 يو

 يّتَلا م ٍةّماَعْلا جراضملا نم َّوُهَو «ٍصوُصُللا ٌرْمَأو ٍقيِرَطلا عاطق مآ كِلَذَك

 يف ْمِهِلاَوْمَأَو ْمِهِسْفْنَأ ىَلَع ولما هل نال َّنِإَف ٍ؛ٍةَّصاَخْلا ٍقوُقَُحْلا نِم ْتَسْيَل

 )١( نيحيحصلا يف هلصأو ل( ملسم هاور .

 ملسم هآور قفقز )559(.



 كا ى؛١ى”سلللا” اي ”يبببللللل 390. __ات_كا 01 دَحْلا ُباَتِك

 َتفِلْحَي نأ مُهُرُجْرَي اَلَو ِءاَلُْؤَه عطَق يِف مُهُرُجْرَي اَمِ الإ ِتاَقرُطلاَو ِنْكاَسَمْلا
 اًمْيَح ُلَتْقُي ٍلاَمْلا ٍذْخَأِل ق ٍقيِرطلا َعِطاَق نأ ىَلَع ه ُءاَهَقْمْلا َقَمَنا اَذَهِلَو ؛ْمُهْنِم لُك

 :لوتفملا ءاَيلؤآ ىلإ اًضَوَقَم هلك َنسيلَو هلل ٌدَح ُهّلَْكَو

 ِلاَمْلا لجأ ُهَلََق اَمَّنِإ .0"2هَعم صاح ٍضَرَعِلُهلْْفَي مَ اَذَه َّنَأِل :اوُناَق
 نأ ماثإلا.ىلعت ٌةَماَع ٌةَحَلْضَم ُلَْفَك وِرْيَغ َنْيَبَو ٍلوُتْقَمْلا اَذَه َنْيَ ُهَدْنِع َقْرَك ال

- 
 م ىف ٠ 2

 .كلذ ميِقي

 اَذَم لام ذأ ُهْضَرَع اَمّنِإَو ءِنّيَعُم ٍلاَم يف ُهْصَرْع َسْيَل ٌقِراَسلا َكيَذَكَ
 ٍلاَمْلا ُّبَر لب ِ؛ِلاَمْلا ٌبَرِل َسْيَل ش اًبِجاَو اًمَح ُهْعظَق َناَك َكِيَّذَك ءاّذَه ٍلاَمَو
 مل يِلاَم 4 هيطغأ نأ :ٍلاَمْلا ٌتِحاَص َلاَ ول تح 36 ءِقِراَّسلا دي 7 1 ُهَّلاَي 0

 :لكط ْنِبّنلا َلاَقَك ءيئاَدِر ُهْبَعَأ اَنأ :هلي َيِنِل ُناَوْفَص َلاَك امك ٠ ءغلقلا ل درك فرب

 اَذإ ٍنيِدَمْلاَك ؛ُهُراَضْحِإ ِهْيَلَع ب ُبِجَي ُلاَم ُهَدْنِع َرَهَظ نَم : اذه شي اًمَِو

 يلا اقنر ملر هناتأ دي حو ءِسْبَحْلا ىَلَع ٌَّرَصَأَو ُهَلاَم بيع ُهّنأ َرَهظ
 يت فذ لا َلاَمْلا َرِفْحُي ىّتَع ُبَرْصُي نكَل ءكيلخت ال ُهّنإَق بدك َرَهَط اه

 يف رميح مَع اولا نب ريد 2 يللا َلاَق اَمُك ُهَناَكَم ْكْرَعُي وأ ةَراَضْحإ

 َةَضِفْلاَو َبَمَّذلا ُهَل نأ ىَلَع مُهَحَلاَص هلي ْيِنلا َناَكَو ءَبَطْخَأ نْب ييح مَع
 ةقيفحأ ديقم: ان :لاقف ,«؟َبّطْخَأ ِنْب يبح ُرْنَك َنْيأ» :ٍلُجّرلا اذَهِل َناَقْ

 كاَذَه نم ُثَدْحَأ ُدْهَعْلاَو ٌريِثَك ُلاَمْلا» :َلاَثَك ءُبوُرُحْلاَو ُتاَمَمَّلا

 , 0هاَنُه تب ٍةَبِرَخ يف ِهْيَلَع مُهّلَد ِباَذَعْلا نم ءْيَسِب ُهَّسَمَق ءهاَذَه كئوُد»

 ْمَل :َكِلَذ يف ُْب
 سن عر

 ٌةَداَعْلاَو ءُبوُرْحْلاَو ُتاَمَمَّتلا ُهْيَبَهْدَأ َلاَق امل اَذَهَك

 .امهنيب ةوادعل لوتقملا لتقي مل لتاقلا نأ :يأ )١(

 ىلع ناسحلا تاقيلعتلا يف ينابلألا هنّسحو )١47417(: يقهيبلاو «(0144) نابح نبا هاور (؟)

 .(019/5) نابح نبا حيحص



 ١ م١ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيوقت ب 0
 ب ١

 ٍلاَوْمَأ نم ّدَحَأ نَم َكَِذَكك ءِلاَمْلا ىَلَع مُهَّلَ ىّتَح ِهتَبوُقعي رم لب ؛ْيَلِإ ثفَتلَي
 [؟١4 5/041 .ُةمكُح اَذَه َّناَك ُةَداَعْلا ايف ُهبَّذَكُت ىَوْعَد اَهَباَمَك ىَعَّذاَو ِساَّنلا

 ِهِبْوَل يِف طيِحَم ٌبَمّك ُهَّل َناَك نّمَت :- ىَلاَعَت هللا ُهَمِحَر  َلِيْسَو ةققلا ]

 َنَثَمُم ٍبَمَّذلا َناَكَم َدَجَو ِهِلْسَغ َدْعَب هْيَلإ ُلاَّسَمْلا ُهَدَر اّمَلَق ءاَناَيْسن ٍلاَّسَمْلِل هاَطْعأت

 ؟هيف مهلا امق هذي
 يِعَدُمْلا فِلْحَي ْنَأ اّمِإَو ءويّربُي اَمِي ِهْيَلَع ىَعّذُمْلا فِلْحَي ْنَأ امإ :ُباَوَجْلا

 تَرَهْطَو ِروُجُمْلاِب اًنوُرَْم ُلاَّسَمْلا َناَك ْنِإَف هُهُمَمْضَيَو ٌنَح رْيَغِب َبَمَّذلا َّلَخَأ ُهّنأ
 [11 .ةريزْعتو ُهبرض َراَج ثمل ٍروُهَظب ةبيرلا
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 (قيِرّطلا عاَّطق َّدَح ُباَي)

 نع َتَبْن دّقَو ءِقيِرَطلا عاق ٍةَلَئاَقُم ٍزاَوَج ىَلَع َنوُمِلْسُمْلا َعَمَجَأ [5915]
- 

 م 0

 . «ُديِهَش َوُهَك ِهِلاَم َنوُد َلِيُق نَم» :َلاَك ُهَّنَأ لكي لا

 ٍقاَمئاب ايش مُهَيِعُي ْن أ هْيَلَع ْبِحَي ْمَل موُضْعَمْلا َلاَم اوُبَلط اذ ٌعاطْلاَ

 ْنَأ ُهَلَق ٍلاَعِقْلاِب اَّلِإ اوُعِفَتْنَي ع ْنِزَق ٠ ءِلَهْسَأْلاَ ٍلَهْسَأْلاِ مُهَعْفْذَي لَب ؛ِةَمِيَأْلا

 ُهَمَد َناَك ِهْحَوْلا اَذَه ىَلَع مُهْنِم اًدِحاَو َلَتَق نِإَو ءاَديِهَش َناَك َلِتْق ْنِإَق ٠ ْمُهَلِتاَقَي
 مس 7ص

 .ارده

 َمُهّدلا َّنِكَل ءاَعاَمْجِإ ِلْيَقْلاِب وَلَو مُهَعَقدَي ْنأ ُهَل َناك ُهَمَد اوُبَلَط اَذإ كلك

 . ْمُهَلتاَقُي اَلَو َلاَمْلا مُهَيِطْعُي ْنَأ ُهَل ُروُجَي لب ؛ٌبِجَي ال ٍلاَمْلا نع

 .دمْحَأ نَع ٍناَتياَوِر اَمُه ٍناَلْوَق ِهبوُجُو يِفَف سْفّنلا نت قتلا عأَو

1/1 1] 

 نِم ِةَناَلَت نَع :_ "”ىلعألا سودرفلا يف هتلزنم هللا عفر - َلْئسَو /591؟]

 .هتمارك راد ىف هب انعمجو ؛نيمآ (7) )١51(. ملسمو :(؟١٠58) يراخبلا هاور )١(



2 
 7111 5 تت

 ؟ُهناَلَتلا َلَئْقُت لَه َلاَّمَجْلا َلَتَق ُتِلاَثلاَو ءاّلاَمِج مُهْنِم ِناَنْنا َّدَحأ ٍصوُصُللا

 َليْق ٍةَبَراَحُمْلاِب َلاَمْلا اوُذُخَأَيِل اوُعَمَتلا ةّيِءاَرَح ُهَناَلَلا َناَك اَذِإ :َباَجَأَ

 [ 1 . ْمُهْنِم اَذِحاَو َلْثَمْلا ٌرَش َاَي يلا َناَك نإو الملا

 كلام لوق وهو «دحاو مهمكح ءارحصلاو رصملا يف نوبراحملا /5914]

 [177/ه كردتسملا] .انياحصأ رثكأو يعفاشلاو هنع روهشملا يف

 ه2

 تارافكلا

 ّلُك َناَك ْنِإ :ٍناَُق ُبَمْنَم ٍبِماَذَمْلا َلَضُمأ َّنأ ٍدِحاَو ّلُك فِيَح واد ]
 داو تنحي ال انيكها 3 اَلْوَق اَهيِفَم ِهْيَلَع فّلَح امك َرْمَأْلا نأ ٌدِقَتْعَي مُهْنِ

 هوو

 هفاَلِحب نيتك ِْنَلَع فَلَح وأ امك ُهُدِقَْعَي ِءْيَش ىَلَع َفّلَح نَم نأ ُحيِحّصلاَو
 ل .هْيَلَع ٌقاَلط الَق

 ٍفالِخب ِلوُْفَمْلا ِةَيِدَك ٍتاَمَلْتُمْلا ٍناَمَض ٍباَب نم وه ُدْيَّصلا :َلِبِق [[5916]
 نم ةقيَِحْلا يف َوُه ميلا ُقْلَحْلا َكِلَّذَكَو هوُقَرَتلا ٍباَب نِم ُهّنِإَف ٍساّبْللاَو بيلا

 ٌلَدغأ َناَك اَذَهِلَف ؟كْلدَل فيقال هير ةكيف هل قلت هناك يم ال هللا بات

 .ٍديَصلا ِءاَرَج ين اَّلِإ َكِلَذ نم ِءْيَش يف َةَراََك ال اَل ْنَأ ٍلاَومََ ل

 تلع ءاوس تتخيل ايات هنلق تولشَملا لعق نم نأ اذه ْرَلطَو

 ْمَلَو ٍصْعَي ْمَل اًيِساَن ُهْنَع َيِهْنَمْلا َلَعَف نَم َّنأِل ؛اَمِِرْيَغ وأ ِقاَنَعْل | وأ قالّملاب

 . يَهَنلاَو رمألا يف ةَيِصْعَمْلاَك ٍ؛ِناَمْيَأْلا يِف ُتْنِحْلاَو ءْفِلاَخُي

 ِباَب نم ُهّنَأِل ِْيَلَع َةَداَعِإ الق اًيِساَن ٍةاَلَّصلا يف َةَساَجَنلا َر َرَشاَب نَم َكِلْذَكَو

 0/١0/01[  .ٍروُمَأَمْلا ٍباَب نِم ُهَنِإَف ِثَدَحْلا ِةَراَهَط ِكْرَت ناخب ءِروُظَْحَمْلا لع
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 ُهْنَأكك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 5

 تاهل مشا هتك نع هل 2 دما مخ

 ىَلَع اوُرَحَن مُهّنَأ َتَبَت دَقَو ءِتيِدَحْلا ِءاَهَمُف ٍةّماَعَو َةَفيِنَح يبأ ْيَبِحاَصَو دّمْحَأَو
 1 .ُهَمْحَل َلَكَأَو اَسَرَك لكي هللا ٍلوُسَر ٍدْهَع

 :ِناَضِحَو ْناَنأ َنْيَب وأ ءٍِشْحَو ٍراَمِحَو ِسَرَف َنْيَب ُلْغَبْل َدَلَوَت اذِإ 754

 ِنيَب نم َدَلَوَت اَم َمُرَح اَمّنِإَو ءِنْيَحاَبُم ٍنْيَلْضَأ َنْيَ ِدلَوَتُم َلُك ادَكَهمَو هلأ ٌراَج
 30 .ّيِلْهَأ ٌراَمِح ِهنَوبَأ ُدَحَأ يِذَّلا ٍلمَبْلاَك ؛ماَرَحَو ٍلاَلَح 2 اع

 بلك ُهُفْضِن اًنوُرَخ ْتَدَلَو ٍةَجْعَن نَع :- ىَلاَعَت هللا ُهَمِحَر - َلِيْسَو [ةدثذ]

 ؟هلكأ ُلِحَي لَه ءٍلوُطلاي ٍناَفْضِ َوُهَو ٌفوُرَ ُهُفْضِنَو
 َناَك َنِإَو ماَرَحَو ٍلاَلَح نِم ُدْلوَتم ُهنِإَف ؛ٌءْيَش َكِلَذ نِم ٌلَكْؤُي ال :َتاَجَأَك

 لجأ اَذَه لثِم ٌةَيِكْذَت ٌحِصَي او َقَيِكْذَّتلا َدْعَب اّلِإ ُنوُكَي ال لكألا َّنأِل ؛

 [ .طالتخالا

 ُهَعَم نكي ْمَلَو مْ َدْنِع َلَرَن : ٍلُجَر نَع :- ىَلاَعَت هللا ُهَمِحَر - َلِيْسَو 555: ]
 ٌرَّرَض ُهَل َلَصَحَف ُهوُفيِضُي ْنَأَو ُهوُعيِبي ْنَأ ُمْوَقْلا َعََتْماَو ُُنَباَد اَكَو َوُه ٌلُكأَي اَم
 ؟ْمِهِراَيَيْخا ٍرْيَعب هيِفْكَي ام مُهِّْم َّلْحَأَي ْنَأ ُهَل لهَف يّباَدَِو

 ْنَأ ُهَلَف ُهوُمَعظَي ْمَلَو ُهَئوُمَعْظَي ُلاَم مُهَدْنِعَو ُهُتَباَدَو َوُه ٌرطصا اَذِإ :َتاَجَأَ

 . لما َنَمَث مُهَيطْعُيَو ْمِهراَيتْحا ٍرْيَع ُهتاَثك َدُحَأَي
 ءهتاَّيِص ىَلَع َنيِرِداَق اوُناَك ْنإ ُهوُفيِضُي ْنَأ مِهْيَلَع َبَجَو ِرَّمَس يِف َناَك نِإَو

 امي :لكك ْنِنلا َلاَق ْيَلَع َءْيَش اَكَو ْمِِراَبخا ٍرْيمِب ُهتكاَيِح َدَحَأ ُهوُفيِضُي ْمَل ْنَ
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 57١-11 . "”(َهِهِلاَمَو ْمِهِعْرَز

 مارحو ء«دمحأو يعفاشلاو كلام بهذم يف ةحابم اهنإف عبضلا امأ وا" ]|

 :هللكَك هلوقب اوّلدتسا نولوألاو «باينألا تاوذ نم اهنأل ؛ةفينح يبأ بهذم يف

 ©"”يذمرتلا هححصو نئسلا لهأ هاور «اهلكأب رمأو ديص اهنإ»

 .اهيف بان ال ةحيفص اهسارضأ نأل ؛بان اهل سيل :اولاق

 [57١/ه كردتسملا]

 [9"11 /ه كردتسملا] .هكرت ىلوألا «عازن ءاملا بلك يف #591” ]|

 :نيدلا يقت خيشلا لاقو «برعلا هئبختست :يأ ؛ثبختسي امو /597؟]

 همرحي مل نإو «برعلا ثابختسال رثأ ال هباحصأ ءامدقو دمحأ مامإلا دنعو

 ١[ /5 كردتسملا] .لح عرشلا

 هيلع بجيو :ينعي ؛هقمر دسي ام هنم لح مرحم ىلإ رطضا نم 5955 ]

 . اًقافو نيدلا يقت خيشلا هركذو «هيلع صن بهذملا نم حيحصلا ىلع كلذ لكأ

 [77١/ه كردتسملا]

 نم حيحصلا ىلع مرحملا لكأ ىلع '" 'لاؤسلا ميدقت بجي 06
 .بهذملا رهاظ هنأو «مثأي الو بجي هنإ :نيدلا يقت خيشلا لاقو .بهذملا

 [75١/ه كردتسملا]

 :ريغلا ماعط ىلإ رطضملا 25955]

 ضرف يراعلا ةوسكو عئاجلا ماعطإ ذإ ؛ضوع همزلي الف :اًريقف ناك نإ -

 .هريغ هب مقي مل اذإ نيعملا ىلع نيع ضرف ناريصيو ؛«ةيافك

 .دواد يبأ حيحص يف ينابلألا هحّحصو «(11154) دمحأو ء(5504) دواد دوبأ هاور )١(

 ,(7775) هجام نباو «(7875) يئاسنلاو )801١(.: يذمرتلاو «(2801) دواد وبأ هاور (

 .يئاسنلا حيحص يف ينابلألا هحّحصو )١5150(«2 دمحأو ء(1985١) يمرادلاو

 .ماعطلاو لاملا سانلا لاؤس :يأ ()



 ُهْندك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ا
 101222222222522 با ردح

 [4١/ه كردتسملا] .هتضواعم بجاولا ذإ ؛ضوعلا همزل : اًينغ ناك نإو -

 اذإ ةتيملا لكأي هنإف :ةتيمو هكلام فرعي ال اًماعط رطضملا دجو اذإ 75959

 «هكلام ىلإ هدر رذعت اذإ امأ «هلئيعب هيلإ هدر نكمأو ماعطلا كلام فرعي مل

 فرعي ال ىتلا تانامألاو بوصغملاك ؛ءارقفلا ىلإ فرصي نأ بجي ثيحب

 1١[ 5/0 كردتسملا] .ةتيملا ىلع كلذ مدقي هنإف :اهكلام

 َبَجْوَأَو ءِبَمْذَمْلا نم حيِحّصلا ىلع مألا عم ِهِيَباَنِك َرْدَ ٌةَاَيَصلا م5954
 .ٍقيِقَرَو بيِرَقَو ٍةَجْوَّرَك ؛ةَداَع َفوُرْعَمْلا ىَلاَعَت هللا ُهَمِحَر نيّدلا ِْقَت ُحْيَّشلا

 فاصنإلا] ٠١/8877[

 سيلو «ةحابإلا هجو ىلع ماعطلا بحاص كلم ىلع فيضلا لكأي مةدعن]

 [١ه/0 كردتسملا] .كيلمتب كلذ

 .عازن الب داهجلا يف هب عفتني يذلا سرفلا حبذ هركي كن ١

 [١هر//ه كردتسملا]

 لب ؛ْلِسْغَي ْمَل وأ َمْحَّللا َلَسَغ ُءاَوَس ٌرْئاَج حيرشلاو ىَرَّشلا لكأ م ةةكقز
 12 أ 2 هو ما.
 [077/51] 3 ”ةَعْدب ٍةحيبذلا محل لسغ

 نِم ٍفَلَّسلا ٍضْعَب نع َلَقَن ٍلُجَر نَع هنأ مالسإلا خيش لئُسو [:5:5:؟]

 ؟ِناَمَّرلا اَذَه يف ُهُدوُجو ُنكْمُي ال ٌرّذَعَتُم ٍلاَلَحْلا لكأ :َلاَق ُهّنَأ ِءاَهَمُمْلا

 ُهُدوُجُو ُنكْمُي ال ٌرَذَعَمُم ٍلاَلَحْلا ُلُكأ :َلاَق يِذَّلا ُلْئاَقْلا اَذَه : نط َتاَجأَت
 ةلاَقَمْلا هِذَه لْئِم َّنِإَف ؛مالشإلا ِةّمِيَأ ٍقاَمَثاِب ِهِلْوَف يف ٌئطْخُم طلاغ ِناَمَّزلا اَذَه يف

 ِكْسْنلا ٍلْمَأ ٌضْعَبَو ٍدِساَمْلا ِهْقِفْلا لْمَأ ٌضْعَبَو عَدبْلا لْمُأ ٌضْعَب اَهّلوُقَي ناك
 لْثم ُرِكْنَي َّناَك ٍروُهْهَمْلا ِهِعَرَو يف دّمْحَأ ُماَمِإْلا ىَّبَح ءَكِلَد ُةنِيأْلا َرَكْنأَك ِدِياَعْلا

 .سأب الف هوحنو خسو اهبيصُي نأك ؛رخآ رمأل ناك اذإ امأ ءاتّيدت ناك اذإ )١(



 2 و ٍةَمِهْطَأْلا ٌباَتِ
 زا ير 77772-7

 ُهْنَع َلِقُن نَمِم ٌبِذَك اَهُضْعَب ٍتاَياَكِح ٍدِساَمْلا ِعَرَوْلا يِف َنوُكْسَي ِءاَلْؤَمَو
 ٌءافَمْلا يلوي ايل كلام هبا نأ هدمخأ ماَمإْلا نَع َنوُكْسَي امك ءطَلَغ اًهُضْعَبَو

 يف ُهْوَمْلََ ديلا لكأي ْمَلَق رون يف اوُرَبَح ةلغأ نو وِراَد يف ُرِبْحَي نكي ْمّل

 !َةَلْجِو ٍدْيَص نم ُلُكأَي نكي ْمَلَق ةّلْجِد
 اذه لثم ُلَعْفَي اَلَو ماَمإْلا اَذَه لثم ىَلَع ةَيْرِفْلاَو بْذَكْلا مغ ف د

 .هتْوَم َدْعَب ُهاَلَوت اَمّنِإَو هِتاَيَح يِف َءاَضَقْلا َّلَوَتَي ْمَل ُهَنبا َّنأ ْمَلْعَي مِلاَع ُلُكَو

 ِتْيَب نِم َرِئاَوَج ِهَتْيَب َّلْهَأَو ُهَداَلْوَأ َراَجَأ دق ُلُكَوَتُمْلا ُةَفيِلَحْلا َناَك ْنِكَلَو

 ٍةَجاَحْلاِ ِهْيَلِإ اوُرَدَتْعاَف ِناَطْلُسلا َرِئاَوَج اوُنَبْقَي ال ْنأ هللا ٍدْبَع وُبَأ مُهَرَمْأَك ِلاَمْلا
 مرق وه رخل كاك دلرم ره نسفك 20 ”ْثكْلإ رايي م8 مع[ 5 حا م[ 55
 وأ زبخ يف مِهِناَريِنِب عافتنالاو ءْمِهِلاَوْمأ نم لكألا َكَرَتَق مُهْنِ اًهلبق نَم اًهلبقف
 .سأ# هوام < 2 2
 .ناطلسلا َرِْئاَوَج اولبق مهِنوكِل ؟ِءاَم

 .ال :َلاَقَق ؟َوُه ٌماَرَحَأ :ِلاَمْلا اَذَه نَع ُهوُلَأَسَو 2 ه1 لا 1 حل ا
 م مخ هت عك ا

 ةَفيِلَكْلا َلْياَدُي ْنَأ ىَلِإ ابْبَس َكِلَذ َريِصَي التل ُهْنِم َعَتتْما اَمَنإُهَنَأ مُهَل َنّيبَو
 نك اًضَوِع َناَك اًذِإَف ءًءاَطَع َناَك اَم َءاَطَعْلا ذخ» :ِهلكي ْتَِئلا َلاَق امك ءٌديِرُي اًميِف

 ممول م1 . "20هْذْخَأَي اَلَق ْمُكِدَحَأ نيد

 اَذَه نِم ىَوْرُي اَم ُعيِمَجَو «خيطبْلا لكأ يِ هلك بنل بْعَرُي ْمَل 759

 .ٌبِذَك َوُهَف سْنِجْلا

 َكِلَذِب ٌُتيِدَحْلاَو ءبطُرلاب ِءاّنِقْلا ٍلكأَك َوُهَف بطُرلاب خيطبلا لكأ اّمَأَو
 مار 2 سموعأرس ار
 .اذَه َةَبوْطُرَو اذه ٌةَواَلَح هب ٌداَرْمْلاَو ءحَصُأ

 .دواد يبأ فيعض يف يتابلألا هفّعضو ,(؟6ه48) دواد وبأ هاور 6



 هدأ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 8و
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 1ع .ُدراَبْلا ُرْلَحْلا ةللكي ِهْيَلِإ ٍباَرَّشلا ّبَحَأ َناَكَو

 هه م
 يب مَ

 (ةاكذلا ٌباَب)

 يف ىَراَصُنلاَو ٍدوُهيْلا ٍةَحيبَد نم َلكأ ٍدَحأ ىَلَع َركنُي نأ ٍدَحأِل سيل 75554]
 ءٌئىِطْحُم ّلِهاَج َرُهَف َكِلَذ َركْنَأ نَمَو «َنيِمِلْسْمْلِل مُهَحْبَ مّرَحُي الَو ءواَمّزلا اذه
 ِءاَمَلُع َنْيَب ٌروُهْشَم ٌعاَرِن اًهيِف ِةَلَأْسَمْلا ِهِذَه لضأ َنِإَف ؛َنيِمِلْسُمْلا عامْجِإل ٌتِلاَخُم

 حاَضيِإَو ةَسْحْلا ٍناَيَبِب اّلِإ ٌُراَكْنإْلا اَهيِف ٌعوُسَي ال ٍداَهِتْجاِلا ُلْئاَسَمَو «َنيِمِلْسُمْلا
 لهأ ُلْعِف اَذَه َّنِإَف ؛ِديِلْقَّتلا ضخم ىَلِإ ٌديَتْسُمْلا ُدّرَجْمْلا ٌراَكْنإْلا ال ٍةَجَحَمْلا

 ."0واَوْهَأْلاَو ٍلْهَجْلا

 تلاحم اًدج ٌفيِعَض ُلْوَق ُهَلْبَكَو ٍناَمّزلا اَذَه يِف َكِلَذ ميِرْحَتِب ُلْوَقْلاَو تيك
 مُهَل َنيِعِباَتلاَو ِهباَحْصَأ ٍلاَح نم َمِلُع اَمِلَو هيي هللا ٍلوُسَر ونس نِم َمِلُع اَمِ
 ناكل

 «يؤب قع تكرشتلا انك الط :هِلوَقب ُهَضَراَعُم ُهَيآلا ِهْذَه :َّليِق ْنَِ
 ٠١[. :ةنحتمملا] «ٍاوَكْلا مصعب أوكينت الو : ىَلاَعَت هِلْوقِيَو 937١[0 :ةرقبلا]

 :ِهُجْوَأ ِةَناَلَث نم ُباَوَجْلا :ليق
 اَمّنِإَو ءباتكْلا ُّلْمَأ هيف ُّلُجْدَي ال ِنآَرُقْلا ىِف َقَلْظُمْلا َكْرّملا َّنأ :اًمُتَحأ

 تكلا ٍلْمَأ َنِم اوُيدك ندا ّيكَي ْرَلط :ىَلاَعَت َلاَ ءِدّيَقُمْلا ِكْرَّشلا يِف َنوُلْدَي

 .باَتِكْلا لغأ َرْيَغ اًمْسِق َنيِكِرْشُمْلا َلَعَجَف ١[« :ةنيبلا14َنيِكِرْمُمْلاَو
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 :ِتاّيِباَتِكْلا مْعَي «ِرِفاَوكلا»و «تاّكرشملا» ظمل نأ َردَق اذإ :يناثلا هجّولا هءرسأر كعلم ل اء 9 291 2 لل كو عمرا ًَء

 حالصإلا لهأ نم مهريغ وأ «نيدهتجملا خياشملا وأ ةاعدلا ضعب ىلع راكنإلاف ؛نذإ )١(

 .ءاوهألاو لهجلا لهأ لعف نم وه :هل بصعتلا وأ ملاعل ديلقتلا وأ يأرلاو قوذلا ضحمب
 . ليبقلا اذه نم وه مويلا دودرلاو راكتإلا بلاغو

 .يوقلا ضراعملا نم ملاس حيحص ليلد ىلإ اًدنتسم راكنإلا ناك اذإ الإ زوجي ال اذهو



 كك نسال تت 1 ١

 ٍقاَمّتاَب ٍةَنِحَتْمُمْلاَو ةرقبلا ةروس دقي ةتلرت خاتم ّيِهَو ةصاخ ةدكاجلا هاف يع ع م2 خلا

 اَهَلاَلَح اوُنِحأَ ًلوُرُت ِنآْرّقْلا ٍرِخآ نم ٌةَدِياَمْلا» :ِثيِدَحْلا يف امك ءاَمْلْعْلا

 ِءاَمَلُع ِقاَمّتاِ مّدَقَُمْلا ٌماَعْلا ىَلَع يِضْقَي ُرْحَأَتْمْلا ٌيصاَحْلاَو ةاَهَماَرَح اوُمَّرَحَو

 ْمَل ٍصيِصْختلا َةَروُص َّنَأ َنّييت كل ةكنم نإ :نولؤتي رويدجلا كل :َنيِعِلْسُمْلا

 .ماَعْلا للا ْدَِ
 مُهَحِئاَيُد َمّرَح ِنْيَّضَنلا ُدَحَأَك ءِنْيَّصاَح ِنْيَّصّنلا اَنْضَرَق اَذِإ :ُثِلاَنلا ُهَْجَوْلا

 : نْيَهْجَوِل هييدع ينحت انه اهل ٌلْلَحُمْلا ٌُصَنلاَق ملح ه2 ْمُهَحاَكِنَو

 ًةَحِساَت ُنوُكَتَف ِءاَمَلُعْلا ٍقاَمّثاب ُةَرخْأَتُمْلا َيِه ِةَدِئاَمْلا َةَروُس َّنأ :اَمُهُدَحَأ

 . مُدَقَتُمْلا ٌصّنِلِل

 ٍَنْسلاَو ٍباَتِكْلاِب ٍباَتكْلا لأ ٍماَع لج َتَبَن دق ُهنأ : يِناّنلا ُهَجَّوْلا

 اًمِمِدَحَأ ّلِح َتَبَن اّذإَف ءْمِهِحِئاَبْد يف مالُكْلاَك ْمِهِئاَسِن يف ُماََكْلاَو 0

 فلسا نراك هل قف ميلا ّلْخَي ءِرَخآلا لج تب

 نم ّدَحَأ ِْيَلَع رك ْمََو ةيِدوُهَي جرت ٍناَمَيْلا َنْب ةَْيَدح َّنأ َكِلَذ ىَلَع ُلْدَيَو
 [؟أ315- 5١١ /8] .َكِلَّذ ِزاَوُج ىَلَع َنيِعِمَتْجُم اوُناَك مُهّْنَأ ىَلَع ّلَدَف «ِةَباَحَّصلا

 َلَكَم َناَك نَم مُه ِنَْرُقْلا يِف َنيِروُكْذَمْلا ٍباَتِكْلا َلْمَأ َّنأب ُلْوَقْلا 59ه

 .فيِعَض ٌلْوَق ٍليِدْبَتلاَو خسنلا َلْبَق َكِلَذ يف ُهَدَج

 ْمُكُح َوُه : ياك ري َرْيَغ وأ اًيِباَتِك ٍلُجّرلا َنْوَك َّنأ وِ لاو ُباَوّصلا 3

 َناَك ٌءاَوَس ءْمُهنِم َوُه َوُهَف باَتِكْلا ٍلْهَأ ٍنيِد َنّيَدَت نَم ُّلُكَو «ةبسنب ال ِهِسْفَتِب ُّلِقَتْسُم

 خْسَنلا َلْبَق ُهُلوُخُد ناك ٌءاَوَسَو .ْلُخْدَي ْمَّل وأ ْمِهِنيِد يِف هت ُهَدذَج وأ ُهوُبَأ

 .َكِلَذ َدْعَب وأ ٍليِدْبَتلاَو

 نَع ُحيِرَّصلا ُصوُضْنَمْلاَو ِكِلاَمَو َةَيِنَح يبا ِءاَمَلُعْلا ِروُهْمج ٌبَمْذَم اَذَهَو

 ُتِباَنلا َوُه ُلْوَقْلا اَذَهَو ءُفوُرْعَم ٌعاَرِن َكِلَذ يِف ِهباَحْصُأ َنْيَب َناَك نِإَو ءدّمْحَأ

 . اًعاَرِن َكِلَّذ يِف ٍةَباَحَّصلا َنْيَب ُمّلغَأ اَلَو رو ٍةَباَحَّصلا نع



 0 لا ا ا كبف 2 هدأ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ل

 ٌريِثك ٌدوُهَي ْمهِيف ا

 لاق اَذَهِلَو ”؟يزلا نب م اَمِهِرْيْغَو َريْمِحَو ناني يك نم غفرتمو ِبَرَعْلا نِم
 دخت نأ 1 '”«ٍباَتِك ّلْهَأ اَمْوَن يِتأَت كنإ» :َنَمَيلا ىلإ ُهَقعَب امل كي نبل

 ختلا َنْبَ 0 1 َنْيَب ُقْرَمُي ْمَلَو ءاّيرفاعم ُهَّلْذَع وأ اًراَنيِد مِلاَح لُك نم

 ّبَرَع ْمِهيِف ناك َنيِذّلا ىَراَصّنلا نِم ْمِِْيَعو َناَرجَن ُدْفَو َكِذكَ كو

 َقرَمُي مَ ِبَرَعْلا نِم ىَراَصضَنلاَو ٍدوُهَيْلا ٌرِياَس َكِلَذَكَو ءِةَيْرحْلاِ مُهَركأ َلَوُريِتك

 وتم اوس ل ؛ ضْعَبَو ْمِهِضْعَب نْيَب ِهِباَحْصَأَو ِهِئاَفَلُخ نم ٌدَحَأ اَلَو لَك هللا ُلوُسَر

 اور مل ميكو وإلا ىراصت كلك ْمُهَءاَسِنَو مُهَحِئاَبَذ اوُح * اَبأَو ةَيْرِجْلا
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 ُلْوَك َنيِرْمَتلا َّنأ َمِلَعَو ءةَروُرّصلاِب اّذَه َّلُك َمِلَع ةّيوبَنلا َريَسلا َرّبَدَت نَمَو

 [170- 77" /6] : ٍةعيِرَّشلا يف هَل لضأ ال

 عمم ع .َنيِمِلْسُمْلا ِقاَمَثاب ٌةَرِئاَج ِةَأْرَمْلا

 ِءاَمْلا يِف ِهِرْيَغَو سوُماَجْلاَك ِةّباَدلا نَع :ُهنَثك مالْسِْلا ُحِبَش َلِيسَو ةئلفتلا

 ؟بكؤُي لَه ءِءاَمْلا يف ٌتوُمَيَو حبي

 ْمَل ِءاَمْلا يف ٍناَوَيَحْلا ُنمَأَر َباَغَو “ 'جوُ ري َرْيَغ ُحْرُجْلا َناَك اذإ :َباَجَأَت

 نْب ُيِدَعَل هلي ينل َلاَق اَمَك «ُحيِمْلاَو ٌرِضاَحْلا ِهِيكُح يف َكَرَتْشا ُهَنِإَف ؛ُهَلكَأ َّلحَي

 ْمَلَو كبْلَك ىَلَع تْيَمَس اَمَنِإ كن ؛ُلُكأَت الئ بالك ّبْلَك َطَئاَخ ند تاع
 يال ىَلَع مس

 اَئْيَس َكِلَذ َّرُضَي ْمّل ِءاَمْلا جراح ِءاَمْلا يِف ُهْنَدَب َناَك نِإَو

 ء(ةومظو هجام نباو "2 *ه) يئاسنلاو 56 يذمرتلاو .(48) دواد وبأ هاور قد

 .دواد يبأ حيحص يف ينابلألا هححًّحصو 7071(2) دمحأو )١5826(2 يمرادلاو

 .(8757) يئاسنلا هاور (؟) .هل لتاق ريغ :يأ (0



 | 11| يب ل ل لل 6/2525

 [04 .ٌفوُرْعَم ٌعاَرِن هيِفَق اًيِحوُم حْرُجْلا َناَك نِإَو

 ريل ّلِهُأ آَمَو ريزنللأ كَ ْمّدلأَو ُةَتِيَمْل ع َتمّرُخط :ىَناَعَت هللا َلاَق 4994

 :ةدئاملا] 0 ام ال ُعبَملا َلكأ آم ٌةَسيَِتلََو ةيورتملاو ةوفوملاو ةَقْيَحْتمْلاَو وب هلل

 ةةوُقؤمْلاَو ةقيكشملا ني مفك ام ىلإ ديا «ْمِيكَ ام الإ :ىَلاَعَت ُهُلْوَكَو ا
 انع نب دما ةيئاشلاك راما ا ةليِكأَو َةَحيِطَنل لاَ تملا

 اًيَح َناَك اّذِإ ُهْنأ فلا .َكِلَذ نِم ىَكَذُي اَميِف ُءاَمَّلْعْلا قا ل

 ال ِحوُبْذَمْلا ِتاَكَرَح < نِإَف جرت ةكرح قا يف نب الو هكا رع نكد

 مّدلا َرَهْنَأ اَم» :هللكي َلاَق دَقَو هُيَكَرَح ُمُظْعَتَو ُهْناَمَر ُلوُظَي اَم اَهيِف لب ؛ظِبَضْنَت

 يذلا حوُبْلَمْلا نم يِرْجَي يذلا ُمّدلا ىَرَج ىَتَمَف 0 هْيَلَع وللا 0 كد

 عرسال م عم . "هلكأ لح يح َوُهَو حب

 0 متاع لل لصوت ملا اونو رثي يف مث ام [كككشإ|

 يع هنأ مب ءةغأ تيس اهتزَم ىلع ناعأ ٌنوُ : ذأ الإ ؛ءاملعْلا

 [ 1 ٌلِئَديج ٍليَيِح حاب الق ؛ ِقَوَعْلاَو حْرْجْلا ْتَناَم دق ْنوُكَتَ ِءاَمْلا يف

 ٍلْوَقُك ٌةَبَحَتْسُم َّيِه :َليِق ْنِكَل ٌةَعوُرْشَم ٍةَحِيَِذلا ىَلَع ُةَيِوْسَّتلا م

 ِكِلاَمَو ةَميِنَح يبأ ٍلْوَقَك ِوْهَّسلا َعَم َظُْقْسَتَو ٍدْمَعْلا َعَم ٌةَبِجاَو :َليِقَو ٌيِعِفاَّشلا

 2 ل فلا لكؤُت الق ءاَقَلَظُم ٌبجَت :َليِقَو ءُهْنَع ٍروُهْشَمْلا يف كلي

 )١( ملسمو 07 58/) يراخبلا هاور )١9548(.

 مدلا هنم لاس اذإف ء«راحلا رمحألا مدلا هنم يرجي نأ :ةتيم سيل هنأو ناويحلا ةايح ةمالعف )١(

 دراي دوسأ مد هنم لاس وأ ءهنم لسي مل نإو «لحيف يح وهف كرحتي مل نإو راحلا رمحألا

 .تام دق هنإف

 وهو «ةيميت نبأ مالسإلا خيش هحجر يذلا وه اذهو :هأ5 نيميثع نبا ةماّلعلا لاق

 عتمملا حرشلا .ها. اًلالح نوكيف مدلا رهنأ دقف راحلا رمحألا مدلا جرخ اذإ هنأل ؛حيحصلا

 .(1 )1/ ١



 ُهْذَي مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 8 برب أ ا
 0 2 2 يي جب

 نِم ٍدِحاَو رْيَغ ُلْوَق َوُهَو ٠ .دّمْحَأ نَع ىَرخأْلا ا ا ا
 يف هللا مسا ٍرْكِذب لحْلا َقّلَع دق َةَنُسلاَو َباَتكْلا َّنِإَك ؛ٍلاَوْفأْلا ُرَهْظَأ اَذَهَو ءٍفَلّسلا

 . .[4 :ةدئاملا] ؟ِهّيَع هلأ من أ أودْدأَو يدع نكست آم اوكف :ِهِلْوَفَك ؛ ؛ عِضْوَم ٍرْيَغ

 . (اوُنُكَف ِهْيَلَع للا 5 َركْذَو مدا َرَهْنَأ ام" :َلاَق هنأ "0(َنْيَحيِحّصلا» يِفَو

 َرْكْذَيَو ُهْنِم َلُكْأَي ْنَأ ُهَل َراَج ُهُرْيَغ ُهَحَبَد دق اًمْحَل ُناَسْنِإْلا َدَجَو إنك

 ىف م م رع الا ل ٍَلَع هللا َمْسا

 َنوُنْأَي مالسإلاب ٍدْهَع يِئيِدَح اَساَن َّنِإ هللا َلوُسَر اي :اوُلاَق اَمْوَق 00 «ٍحيِحَّصلا»

 ْمُْنَأ اوُمَس» :َلاَقَق ؟اوُرُكْذَي ْمَل أ ِهْيَلَع هللا َمْسا 0 دن لَو مخلتاب

 11١[ 8 "ة ع . 0وُنُكَو

 «نيملسم نيحابذ ةرثك عم «نيحابذ باتكلا لهأ لعجي نأ هركي دانلنللا

 [؟"</ه كردتسملا] .مرحي ال نكلو

 وهو ءهمظعي ءيش ىلإ هب برقتيل وأ هديعل يباتكلا هحبذ ام مرحي /595؟ ]|

 1١5/6[ كردتسملا] .دمحأ نع ةياور

 حبت مل :هنيمي لح درجم دصق لب ؛لكألا يكذملا دصقي مل اذإ 7595؟]

 ١57/8[ كردتسملا] . ةحيبذلا

 متلتق اذإف ءيش لك ىلع ناسحالا بتك هللا نإ» :ِلَك يبنلا لاق 25954 ]

 ناسحإلا نأ ىلع ليلد اذه يفف "”«ةحبذلا اونسحأف متحبذ اذإو ةلتقلا اونسحأف

 ىلعف ءاهميهبو اهقطان :سفنلا قاهزإ لاح ىتح ؛لاح لك ىلع بجاو
 [171/8 كردتسملا] .مئاهبلل ةحبذلاو «نييمدآلل ةلتقلا نسحي نأ ناسنإلا

 .لاوقأ حبذلا دنع ناويحلا نم هعطق طرتشي اميف 02

 .(1954) ملسمو «(1691) يراخبلا )١(

 .(؟همال) ةجام نبا حيحص يف ينابلألا هححصو 5ع (1١9 يمرادلاو ؟ عر عد هجحام نبا هاور مز

 )١966(. ملسم هاور فرغ



 7-0-5 ةَمِمطَّدلا انك
 أ 1 ب! لل ل لل كس كك

 مل وأ موقلحلا اهيف ناك ءاوس «حيبي عبرألا نم ةثالث عطق نإ ىوقألاو

 .مدلا راهنإ يف غلبأو ءموقلحلا عطق نم غلبأ نيجدولا عطق نإف ؛نكي

 [ا١/ 7١5/4 كردتسملا]

2 22 

 (ديصلا باب)
 .زئاج هنإف ةجاحلل ديصلا 5

 عرز ىلع دعت هيف ناك نإف ءهوركمف :بعللاو وهلل وه يذلا ديصلا امأو

 [١؟ا//ه كردتسملا] .مارح وهف مهلاومأو «سانلا

 يكذو اًّيح كردأ نأو «نيملسملا قافتاب مارح قدنبلاب لوتقملا مد

 ١8/8[ كردتسملا] .لالحف

 ىلع هل لحي هنإف همهس الإ هيف سيلو باغف ديصلا حرج اذإ 5954 ]
 انإ) :متاح نب يدع هلأس امل هك هللا لوسر ىتفأ هبو «مهلاوقأ نم حيحصلا

 نإ :لاقف ؟همهس هيفو اًثيم هدجن مث «ةثالثلاو نيمويلا هرثأ يفتقنف ديصلا يمرن

 .''"«لكف كمهس رثأ الإ هب سيل نيموي وأ موي دعب هتدجوف ديصلا تيمر

 مايأ ةثالث باغف كمهسب تيمر اذإ» :ينشخلا ةبلعث يبأ ثيدح يفو

 . "”«نتني مل ام لكف هتكردأو

 امهيلع ملسم يف يناثلاو يراخبلا يف لوألا ءناحيحصلا ناثيدحلا ناذهف

 هغلبي ملف كلذ ريغب ىتفأ نمو هلك يبنلا هب ىتفأ امهالك نإف ءءاملعلا دمتعا

 . ثيدحلا

 [18/0 كردتسملا] .هلكأ هركيف :نتنأ اذإ امأو

 :اولاق نإف «ةربخلا لهأ ىلإ دهفلا ميلعت يف عجرملا نأ قيقحتلا موعد

 )١( ملسم هاور قفز .(68) يراخبلا هاور )1911(.



 018 مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 2س |
 هعيش

 لكألا كرتب 2"هَّلعُي هنإ :اولاق نإو ءهب قحلأ لكألاب رقصلا ميلعت سنج نم هنإ
 [178/4 كردتسملا] .هب قحلأ بلكلاك

 حبي ملو ءهديص نم مدقت ام مرحي مل :هملعت دعب بلكلا لكأ اذإ ”؟ةه:]

 .هنم لكأ ام

 ام ىلع مرحي الو ءءاملعلا يلوق حصأ يف لكؤي ال :بلكلا هنم لكأ امو

 [178/6 كردتسملا] .اًضيأ ءاملعلا يلوق حصأ يف مدقت

© © © 

 (ِءاَنِإْلا يِف سفنتلا مكحو ءاَناَلَت تزد يف سفنتلا مكح)
 ؛ِءاَنإْلا ٍرْيَغ يف ُهّْسَمَت ُنوُكَيَو ءاناَلَت ٍبْرُشلا يِف َسّنََتي نأ لَضفألا قفد' |

 َنِإَ ؛ راج دجحاَو ِسّقَن َبرَشَو ستي م نإ ٠ ُّكْنَع م ءاَنإْلا يِف َسّفنملا ْنِإَف

 :ُلوُقَي اناَلَن ٍباَرَّشلا يف ة ستي ناك لكي َيِبَنلا نأ :ست أ نَع نَع "”(حيِحّصلا» يِف

 . نات ِسْفتلا باَيْسِتْسا 7 ليِلَد اَذَهَك 0 ىَوْزَأ ُهَّنإ»

 برش اَذِإ» :هِي هللا ُلوُسَر َلاَق :َلاَق ةداتق ىبَأ نع "”» (ٍحيِحّصلا» يِفَ

 .ِءاَنِإْلا يف سْفتَتلا نَع لا هيف 5 ,«ِءاناْلا يف سَقَتتَي اَلَق ْمُكُدَحَأ

 ٍباَرَّشلا يِف ٍِسْفَتَتلا نَع ىَهَّن هن هك َىبنلا نأ : يردخلا ٍديِعَس يبأ نَعَو

 سمت نَع ىَوْرَأ ال ينِإَف :َلاَك .هاَهْقِرْمَأ» :َلاَقَك ؟ِءاَنِْلا يِف اَهاَرَأ ُةاَذَقْلا :ُلُجَرلا

 «هححَصَو ُئِذِمْرَتلا ُهاَوَر .«كيف نع َحَدَقْلا نبآَق» :َلاَق ءِدِحاَو
- 

 . ٍدِحاَو سّمَتب ٍبْرُشلا نت لكك ْينلا هني ْمَل

 ٍلِحاَو ِسْفَنِ َبْرُّلا َمّرَحَو َسّفَنبلا هع[ لا نِم اًدَحَأ تْمِلَع اَمَو

 اللا :بتاتستسالا ىَلَع لَدَي كو هلكَفَو

 ه2 <

 )47١(. تارايتخالا نم بيوصتلاو ؛(ملعت) :لصألا يف )١(

 .(1519) ملسمو )١157(: يراخبلا (9) )5١58(. ملسم هاور )2

 .( 1١ ك4ىلزل) (؟



 0 ٍةَمَِطَْلا ُباَتك
 نور كههشا"

 (اَمِياَق ٌبْرَشلا مكح)

 ثيواخأَو يّنلاب يسم تيفاعأ كفا نقف امنا ثتحنلا ام فلك

 يا نع ٍناتياور ه هيف 6 يف ُءاَمَلُعْلا َعَّراَتَت اَذّهُلَو ٍةَصْخُرلاِب ٌةَحيِحَص
2 

 .ِرْذُعْلا ٍلاَح ىَلَع ةصخألا نمخت نأ تيواخألا مري يي عمَج | ل

 للي َيِبنلا نأ سّنَأ نَع ةداتق نع "0" (حيِحَّصلا» يف اَهْلْثِم يتلا ٌتيِداَحَأَق

 . اًمِياَ ِبْرّشلا نع َّرَجَز

 .ُتَبْحَأَو ّرَس َكاَذ :َلاَقَك ؟ٌلُكأْلا :اَنْلْمَف :ةداتق َلاَق

 ٍنْباَو ٌيِلَع نَع "!(نْيَحِيِحَّصلا» يِف ام ِثيِدَح لْئِم 0 ُثتيِداَحَأَو
 .َمَرْمَز نِم اَمِياَق لكي يبنلا َبِرَش :َلاَق ٍساّبَع

 . يهَنلا َكِلَذ نم ىَنَْسُم ُهْْحَنَو اَذَه نكي

 ام 0 ؛ٍةَجاَحْلا َدْنِع حان ُهْنَع َىِهْنَمْلا َّنَأ : ِةَعيِرَّشلا لاَوْحَأ نَع ٍراَج اَذَعَو

 ْرْشَو اَهّلُكَأ مرح يتلا ُتاَمَّرَحُمْلا لب ؛ِةَج هل قل ننعم تاتا هوو ك1

 .ٍةَرورَضلِل حاَبُت مّدلاَو ِةَئيَمْلاَك

 .ٍةَجاَحْلل ُحاَْيَف  ٍريِرَحْلاَو ٍبَمَذلاَك - اًرهاظ ُهّنَرَشاَبُم مُر اَم اًمأَ
]1١ -٠١9/11 

 ه2 2

 (ادوففم فقتي الو انوجْؤَم ُدْرَي ال هِي يبنلا َناَك)
 0 :ٌةَهكاَف ُهَل ْتَمّدُق اَم هوِدَلَب ةَهِكاَف لكي للي َناَك و [كأ َكَرَتَف هدر مث

 لذاك ٍ؛ِدِباَمْلا عَرَوْلا ٍليِبَس ىَلَع اَلَو ءِدِساَمْلا ٍدْعرلا ٍليِبَس ىَلَع

 نم اوك اَويَماَء تبل 9 : ىَلاََت هلق ٌعِيَّتيَو ءاّدوُقْمَم تلك ور

 )5١75(. ملسم 2322(

 )7١71(. ملسمو ,(ه511/) يراخبلا (؟)



 هَذَا مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت بسس )ا
 هدفا

 َرَمَأَك «[177 :ةرقبلا] « 079 توُدبَم ُهاَيِإ ردك نإ ِهَِّ أاوكْشأو كفر اه ِتْيِط

 .ٍرْكَّشلاَو لكألاب

 ٌموُمْذَم َوُهَق : ٌيِعْرَش ِبَبَس ٍنوُدِب اًهلْكَأ نم َعَنَتْماَو 4 هْيَلَع ِتاَبَيَطلا مرح نَمَف

 4مل دك لأ َّلَحَل آم 53 أوُمَرَحح ال ال اَوْنَماَ نذل 6 :هِلْوَق ْوَق يف ٌلِخاَد ٌعِدَتْبَم

 :ىَلاَعَت هللا َلاَق ٌموُمْذَم َوُهَف اهيف ِبِجاَوْلا رْكّشلا ٍنوُدب اَهَّلَكَأ نَمَو ء[410/ :ةدئاملا]

 . ميِحّنلا ِرْكش : يأ ؛[4 :رثاكتلا] 40 دسيخلا نع دم نلعَتتَل من

 اَم َكِلَّذَكَو ِءَكِلَّذ ىَلَع اًروُجْأَم َّناَك :ِةَءاَبِع ىَلَع ٍةَئاَعِتْساِلا يب َلكَأ نَمَو

 مِلْسُمْلا ُهََقَ ةَقْفَلا :«حيحّصلا ٍثيِدَحْلا» يِ لكي تلا َلاَق اَمُك هيب ٍلْهَأ ىَلَع ُهُفِْني

 [ل . 70وةَكَدَس َدَص اَهْبِيَتْحَي ِهِلْمَأ ىَلَع

 هه مه

 (مارحلا نم هلام ٌرثكأ نمم لكألا مكح)
 ٍماَرَحَو ٍلاَكَح نمي ُلاَم ُهَعَم ٍلُجَر نع : - ىَلاَعَت هللا ُهَمِحَر  َلِيْسَو [550:]
 ؟ال ْمَأ هِشْيَع نم َلُكأَي ْنأ ٍدَحَأِل ُروُجَي له

 مل ُهَتْيَع ْفِرْعَي ْمَل نإَو ءاَمْثَح ْلُكأَي ْمَل ِهِيْيَعِب َماَرَحْلا َفَرَع ْنِإ :باَجَأَت
 و

 [م1 0/1 .©)اعَرَو اًكوُرْتَم َناَك ُماَرَحْلا َرْيَك اَذِإ ْنِكَل ُهْنِم لكألا مّرْحَي
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 .(١١6؟) ملسمو .«66ه) يراخبلا هاور )000(

 .مارح هنأل ال ءاًعروت لكألا كرتي :يأ (



 ا ممم ع ست 82 ُروُدُتلاَو ٌناَمَيَأْلا ٌباتك

 وع يت 226 15

 2 رودحلاو نامت لا فاتك 55

 اَرِْلا اّلِإ هيِف َةَدِياَق ال ُهَّنأِل ؛[رذنلا :يأ] هلي ُهْنَع ىَهَن اَمّنِإ [؟ةهو 1
 وم ةيف -

 .اَميآ ىَِنيك هب ىَضْرَي ال دَقَو ُهمَرَتْلا
 رْذنلاب َنوُدِصْمَي ُنماَّنلاَو ءُهَل اًرْيََخ َناَك رْذَن الب ِتاَداَبِعْلا َكْلَي َّلَعَف اَذِإَو

 لب ةةودتملا ٍَكاَبِعْلا َكْلَي ٍدّرَجُمب دَجاَحْلا َكْلِي ىضُْقَي دال ةئاححبس ا

 ام ٍلْعِفِب ُنوُكَي ُهُرْكّشَو ؟رْمُكَي ْمأ دكْشيَأ ُهَيِلَتبَيِل ٍبوُللطَمْلا َكِلَذب ِهِدْبَع أع ىَلَع ُمُعْنُ
 وهم و

 [:57 ]٠١/ ١ . هْنَع ُهاَهَن اَم ِكْرَتَو هب ُهَرمَأ

 ُكْرِش اَذَهَو هللا ِرْيَعِب ٌفِلْحَي نّمك َّوُهَك هللا ِرْيَعِل ُرْذَئلا َناك اَذِإ [501]

 [0 0/13 .ٌةَراَمَك اَلَو ٌءاَفَو اَذَه ىف َسْمَلَو ُهْنِم هللا ُرِفَْتْسَيَف

 5 ير هم و مع 2 هَ هدوم 20 39 00 2 .٠

 يف ةَءاَرِقلا اهب مدقي ُةبَحَتْسُم ٌةَليِضَف ِبِرْغَمْلا َدْعَب و ٍةءاَرِقْلا يِف َسْيَل ؟ةةهال]

 صيصخَت ىف 1 الف «ِتاْوأْلا نِم َكِلَذ وُحَنَو ءرْجَمْلا 3 ءلْيْللا ِفْوَج

 .ِتفَوْلاِب َكِلُذ لْثم

 : هنْيَعِب ِناَكَم يِف اًفاَكِتْعا وأ ٌةَءاَرَق وأ اًماَيِص وأ ٌةاَلَص َرَّذَن وَلَو

 ٍدِجاَسَمْلا يِف ٍِفاَكِتْعِإِلاَو ٍةاَلَّصلاَك ؛عْرَّشلا يف ٌةّيِزَم ٍنييْعّتلِل َناَك ْنِإَف - أ

 3 :ِراَصْمأْلا ٍدِجاَسَم يِف ٍِفاَكِيْعإِلاَو ٍةاَلَّصلاَك ؛ٌةيِرَم ُهَل نكي ْمَل نإَو - ب

 هب ِءاَقَوْلاِب هللا َرَمَأ يِذَّلا ِرْذَتلاب ْنّيعتَي

 هللا َيِصْعَي ْنَأ َرَذَن نَمَو هْعِطْيلَف هللا َعِبِطُي ْنَأ َرَذَن نَم» :لك ُىِبَنلا َلاَكَو
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 (دِصعَي الف

 َناَك ام الإ هب ىَفَوُي نأ بحي ال هب ٌءاَقَّولا ُبِجَي ىذلا ٌرْذْنلا َناَك اًذِإَق
 8. 0 8. ايي نافل - سرع ٍُض 5 ًٍء 00 8 جم 3 هما
 ُهْنِم ىْفَوُي نأ ُبجَي ال اَمُك ءحاّبمب َهنِم ىَفَوِي نأ بجي الق ءَةَمِيَألا قافتاب ةَعاط

 .َنْيَتَروُصلا يف ِءاَمْلَعْلا ٍقامتاب مّرَحمب هيدا : ماو 0
 - 5 5 7 7 ب

 2 0 اند تس ران
 [ه١ ه1 .ةرافكلا موُرل يِف اوُعَراَنَت اَمْنِإَو

 اَهْيَِإ ُرَمَسلا ٍساّنلِل َعِرْشَو هع ُءاَييْنَأْلا اَهتنَب يلا ُهناَلَلا ُدِجاَسَمْلا مدعم

 َُداَيلا ُروُجَي لب ؛اَهِرْيَِ اَهَيَصْرَع ُلاَدْنِإ ُروُجَي ا :ِرْذَنلاب اَهِيَلِإُرَمَسلا َبَجَوَو
 ٍقَباَحَّصلا ٌعاَمْجِإَو ُةّنّسلا ِهْيَلَع ْتَّلد اَمَك ِهِرْبَغِب ِءاَنِبْلاَو ٍفيِلَأَتلا ُلاَدْبِإَو اهيِف

 |[ مع

 .هميرحت يف نيدلا يقت خيشلا فقوتو . .هوركم رذنلا /5909]

 1١54/6[ كردتسملا]

 تفلح :هلوقك ؛ةنوحلملا ظافلألاب سانلا هدارأ امب قلعتت ماكحألا 591: ]

 نأ دهشأ :رفاكلا لوقكو ءهوحنو يلصاب وأ «موصاب هللاو ءاّبصنو اًعفر هللاب

 تقتعأو ةئامب ٍديزل تيصوأو «يناثلا بصنو لوألا عفرب هللا لوسر اًدمحم

 ةداع بسحب دحاو ظفل يف مهلك سانلا لعج مار نم نأو «كلذ وحنو ءملاس

 [1 9/6 كردتسملا] .اًعرش حلصي الو اًلقع نكمي ال ام مار دقف مهنيعب موق

 :نيئيش نم هل دب ال فلاحلا (ةو31]

 .طرشلا ةهارك نم -أ

 .طرشلا دنع ءازجلا ةهاركو - ب

 وأ «عنملاو ظحلا هدصق ناك ءاوس ءاًقلاح نكي مل :كلذك نكي مل نمو

 [9١1/ه كردتسملا] .نكي مل
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 8سم | دوُدّتلاَو ُناَمّيَأْلا ٌباتك

 ىمسي دق يتلا ىلاعت هللا ءامسأ نم مساب فلح نإف :انباحصأ لاق /5955]

 نإو «قلطأ وأ هللا هب ىون نإ نيمي وهف ىلاعت هللا ىلإ فرصني هقالطإو هريغ اهب
 .نيميب سيلف هريغ ىون

 ناك اذإف ءرهاظلا فالخ ىون هنأل ؛ليوأتلا نم اذه :سابعلا وبأ لاق

 [94١/ه كردتسملا] . مولظملا عفنتو هعفنت مل اًملاظ

 نبا نعو «بهذملا رهاظ وهو «ىلاعت هللا ريغب فلحلا مرحي 5935]
 . اًقداص هريغب فلحأ نأ نم ىلإ بحأ اًبذاك هللاب فلحأ ْنأَل :هريغو دوعسم

 ةئيسو «قدصلا ةنسح نم مظعأ ديحوتلا ةنسح نأل :سابعلا وبأ لاق

 ١5٠/0[ كردتسملا] .كرشلا ةئيس نم لهسأ بذكلا

 ةرافكلا نأ عم .هردغل ال مسقلل رفك .ردغف :ردغي ال فلح ولو /5954]

 ١84٠/8[ كردتسملا] .همثإ عفرت ال

 عضوم يف راتخاف «قالطلاب فلحلا يف سابعلا يبأ مالك فلتخا 3 فدل

 .انل هجوو كلام لوق وهو («هريزعتو ميرحتلا

 ؛انباحصأ نم دحاو ريغ لوق هنأو هركي ال هنأ ءرخآ عضوم يف راتخاو

 مزتلي امك هلل مزتلا امنإو ءائيش هللا ريغل مزتلي ملو ءقولخمب فلحي مل هنأل

 مل اذهلو ءهب نيميلاو ءهل رذنلا ليلدب هب مازتلالا نم غلبأ هلل مازتلالاو ءرذنلاب

 .ةبعكلاب فلح نم ىلع اوركنأ امك كلذب فلح نم ىلع ةباحصلا ركنت

 ٠*١ ١5١[ /ه كردتسملا]

 فلح :هوحنو ينمزلي قالطلا نأ ركذو «هنعقويل هللاب هفلحك رفكي وأ هعقوي

 14١/6[ كردتسملا] .دمحأل صوصن ىلع هجرخو «ءاهقفلاو ممألاو ءالقعلا قافتاب

 هيلعف :ثنحف ءهتملك نإ كك هللا لوسر نم ءيرب انأ :لاق ول /ةو59]

 [4١؟/0 كردتسملا] . نيمي ةرافك



 هدام مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 8س
 تتتف تتطلب ت> >> ب _ _! سطس ؟"اوح

 :انخيش لاقو «هللاب لاؤس ةباجإك ؛حصألا يف مسق راربإ همزلي ال مةحع]

 [55١”/ه كردتسملا]

 « ينبجعي دل :لاقو «سيلدتلا دمحأ هرك دقو «عيبملا يف سيلدتلاك سيلدت

 [47١/ه كردتسملا] .نيميلا عم ضيرعتلا زوجي اال :هصنو

 نإ :حيحصلا وهو اهثلاث «تاياورف ريفكتلا لبق اناهنأ رّرك نم ]597١/

 .ناترافكف الإو ةرافكف لعف ىلع تناك

 ١[ 1 /ه كردتسملا] . رفكم قالطو ةرفكم روذنب فلحلا كلذ لثمو

 ؛هب ُهُفِصْلَأَو هب ُهُدِقْع : لوك ىَتْعَم يف :اًذَكب وأ للاب فيلخأ :ُهَلوَت [ةةااز
 ْيَلَع ٍفوُلْحَمْلا ٍقاَصْلإل َءاَبْلا نإ :َليِق اَذَهِلَو . .اًقيِلَح» ٌبِحاَضُمْلا ىّمَسُي اَذَهِلَو

 للاب ُدِقَبْعَأَو ُنِصْلَأ :َلاَك ُهَنَك ءاّيِناَ اًديِكْوَ ا مالب ىّنأ اَمّنِإَو «هب ِفوُلْحَمْلاِب
 اَدَع حي ُهنأِ ؛ اًةَّلِجَت» ٍثْدِْلا َلْبَق ٌريِفكتلا َيْعْس كهل نا يِلْوَف َنوُمْضَم

 عئابلا نيب ّنْيَب اَم اَم ّلِحَي يِّلا عْيَبْلا خشق لثم وب ٍفوُلْحَمْلاِب َدِقُع يلا َدْفَعْلا

 .داَقِعْنالا نم يِرَتْشُمْلاَو

 ٍةَمِزاّللا نِم ال ءِيَدَبْلا اَذَهِب ِةَرْئاَجْلا ٍدوُقُعْلا ِباَب نِم َناَمِئَأْلا َلَعَج ٌعِراَّشلاَ
 .ةناحبس هللا َوهَو وق ٍفوُْخَمْلاَو هْيَلَع ٍفوُلْحَمْلا َنّيب :دْقَعْلا َناَك اَمَك ءاَفَّلظُم

3101| 

 مُلَكتمْلا ٍدوُضْفَمَو كيلا ىتغي ىلإ ِهباَحْصْأَو لكي َِبّنلا ُرَطَن َناَك موا ]

 0 اًدإَ .مَسَقْلا ٍةَعيِصِب وأ ِتاَراَجُمْلا ٍةَعيِصِب تناك َءاَوَس

 َبدَمَّتلا ُه ُهْدوْصُفَم ناَك نإو ِتاَّراَجمْلا ٍةَعيِصِب َناَك نإو اًئَيِمَي 0 َعْنَمْلا 1

 .باوصلا وه تبثملاو ء«(ظحلا) :لصألا يف )١(



 1-2-5 ُروُدُنلاَو ٌناَمَيَأْلا ٌباتك
 ني تلفقلا7 2ي7ب7ي7277ر_77_7_727ر7ب7ب7ب7بجرب7ضجب7بجسسسس727273لا

 َرذاَنلا لي ْىِبّنلا َلَعَج اَدذَهِلَو ٍ؛مَسَمْلا ٍةَعيِصِب َناَك نإَو اَرِذاَن ُهوُلَعَج هللا ىلإ
 ًّه 1 " و 0

 ُهَرَمَأ هب هللا َرَمَأ امم ُروُذْنَمْلا َناك ْنَِف .ِةاَراَجُمْلا ٍةَعيِصِب ِلْغفِْل ٌمِرَْلُم ُهَنأِل ؛اًنِلاَح
 ا

- 

 اذإ ةتبمت درقكي نأ هَرَمأ اَمتإ تلاكلا َكِلَّذَكَو .نيِمَي ةَراّمك ِهْيَلَع َلَعَج اَلِإَو هب

 اًذِإَف ني ٍنْيَعِضْوَمْلا يِف ٍدوُصْفَمْلاب اًرابعا اَهْنِم اًرْيح ا

 ةكيِصب ناك نِإَو هب ىَقَوُي يِذَلا ُرْلَتلا َوْهَو هب َرِمَأ هاَضْرَيَو هللا هبحي ام ُداَرُمْلا َناَك

 نِإَو هلل ىَض ألا بحلب يأ ةثي صو هل ىلإ بح هيَ ناك نإ . مَسَقْل

 . نيِمَي ةَراّمكب َرمَأَو رذنلا ٍةَعيِصِب ناك

 سارع تن ع 5 و و .٠ 2 وب

 ٍنيِمَي لك َنأَو هلل هلك ُنيِدل | نكي أَو ِهِلوُسَرو للا َةعاطل انيق اًقيقحت ُهَلُك اَذَهَو

 اًمزال 0و اَل ُهْنِإَف ِهِلَوُسَرَو هللا أ ُكِلاَخَي ام مضت اير 0 ٍرذن د وأ

 همس دو

 .َكِلَد رم ىَلَع ٠ هِلوُسَرَو هللا ٍرْمَأ ُميِدْقَت ُبجَي لَب

 أُملَضَُو اونو ايت نأ كيس ةصصغ هللا ارمي الد :ىَلاَعَت َلاَق
 ْمِهِرْيَغَو قِبل ةَباَحَّصلا نَع داتآلا تَرَئاَوَت دقو «[114 :ةرقبلا] «نياَتلأ تب 6

 اَلَو هللا يِقَّتَي اَكَو َرَبَي ال ُهّنَأ ىَلَع ْمُكُدَحَأ فِلْحَي ال ُهَنأ : :ةيآلا لَه ىَتْعَم نأ

 اَعِناَم هللاب فِلَحْلا ُلَعَجَبَك شاب تْفَلَح دق اَنأ :َلاَق َكَِّذِب َرِمُأ اَذَِف ءُهَمِحَر ُّلِصَي

 . هِلوُسَرَو هللا ٍةَعاَط نِم ُهَل
 نِم اًعْناَم :[للاب ُفِلَحْلا :يأ] هللا َلَعْجُي ْنَأ ُهَئاَحْبُس ىَهَن دق َناَك اًذِإَ

 .هللا ٍةَعاَط نِم اَعِناَم ِهِنْوَك نَع ىَهْنُي نأ ىَلْوُأ َكِلَّذ ُرْيَعَف ءوللا ٍةَعاَط

 نس امك لات قلكلا ىلإ رقت اهلغ هزاتكلي ةيعونلا ةّيعْاَشلا ُهاَنَيأْلاَو

 .ىَلاَعَت هللا َءاَش ْنِإ ِهْيَلَع
 ع

 :وْيَنُس يِف ُمَرْثَأْلا را ءياتآلا ضنا لا 3 ٍدوضَْمْلا نت ٠

 نَع «ةداتق نَع ءُناَرْمِع اَنْرَبْخَأ ءٍءاَجَر ُنْب هللا ُدْبَع اَنَتَّدَح :ُمَرْثَأْلا َلاَكَو 8و



 ُهْدَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت "برع |

 اقتلعااكمذ تاقج لان 0] تاك تا كلام ءارقأ نأ قرأ نبا نت ةزائق

 ءٍبَضَغ يِف :اوُلاَك ؟اًضر يف ْمَأ ٍبَضع يأ : سابع ُنْبا َلاَقَ 0 اَيْدَه

 . اًهِنيِمَي نع رْفكُتل ءٍبَضَعْلاِ هْيَلِإ ُبرَقَتَي ال ىَلاَعَتَو َكَراَبَت هللا نإ :َلاَق

 دق اَمُك ِهِروُذْنَمْلاِب ُبْرَقّتلا اَمُدوُصْفَم لَ َرْثَنلا َرَسْفَتْسا ٍساّبَع ُنْبا :تْلُق
 ُهّسَبْلَت ال اَهّنَأ ُفِلَحْلا اَمُدوُصْمَم وأ ءوب تْفَّدَصَت يِلاَم َمِلَس ْنِإ :ُلْئاَقْلا ُلوُقَي

 ٍبَضَغ يف : :اوُناَق املك ؟اًضِر ا :َلاَقَف ءِنيِمَي ُةَراَفَك اَهِيَلَع ُنوُكَيَ

 َوُهَف ءهٍْبَضَْلاَو جاجا ردنا اذه ءاَهَقْفْلا نيس اَذَهِلَو «ٌةرْذاَت ال ةَفلاَع 2

 [م1 1 ارا" ةقيض ُهَتْعيِص َناَك نِإَو ُنيِمَي

 ِْيَلَع َعَياَب وأ هْيَلَع هللا َدَهاَع أ ةديعلا ةردَن ذإ جلاب كو ام ةةةاي؟]

 يِضَْت َنيِئاَومْلاَ َدوُهْعْلا ِِذَه َّنِإَف :ٌةَعاَمَج ِهْيَلَع فّلاَحَت وأ ءَماَمإْلا وأ َلوُسََرلا

 نم َةَبِجاَو ُنوُكَتَف ءِلّوَأْلا يمألا ٍدرَجَمب تباّثلا وا اًيِناَت انور هل

 ءِقاَئيِمْلاَو ٍدوُهُعْلا ٌُضِقاَن ُهُقِحَتْسَي اَم ِةَبوُقُعْلا نم اَهُكِراَت ٌقِحَتْسَي ُتْيَحِب نيج
 [815- ”:ه /6] . ٌقيِقْحََتلا وه اذه هِلوُسَرَو هللا يِصاَع ُهُقِحَتْسَي 1 ا

 ُهَيِطْعُي ىَّنَح َراّدلا َلُخْدَي ال ِِدَلَو ىَلَع فّلَح ٍلُجَر نع :ةللك َلِيْسَو ل
 ؟اَل ْمَأ َلَخَد اَذِإ ُتنْحَي لَهَف ءاَئيَس ْذُحأَي ْمَل ُهّنأ هَل َنّبيت م ُهَّلَخَأ يِذّلا َءاَسكْلا و وَ

 و

 روع رود. 6 لعل اَحْلا تّناَك اَذِإ ِهْيَلَع ٌتْنِج الق ُهَلِزْنَم َلَحَد اَذِإ :َباَجَأَ

 ِءاَنإْلا اَذَه يِف يِذَّلا َءاَمْلا َنَبَرْشَيَل فّلَح ول امك ههِتاَذِل اَعيَتْمُم ِهْيَلَع ٍفوُلْحَمْلا
090 

1 

َ 

 َنّيبتَو ُهَذَحَأ ُهَنْبا نأ ِِداَقَيَعاِل فّلح اَمَنإ ُهَنَأِلَو ؛نْيَلوَقْلا ٌحَصَأ يِف ُءاَم ِهيِف َسْيَلَو
 َرْيَغ َراَصَق ِهيِف َتْنِح ال ُهَّنَأ ُحيِحَّصلاَو ٌءاَرِي اًضْيأ هيِف اَذَه ُلْثِمَو ءَكِلَذ ٍفاَلِخب

 . ِنْيَهَجَوْل ٍنْيَذَه يِف ٍثْناَح

 َنّيَبَتَف ِهْيَلَع فَلَح اَمُك ُهُدِقَتْعَي ِءْيَش ىَلَع فْلَح اَذإ : ةروُهشَمْلا ةلاَسَمْلاَو

 ٍفوُلْحَمْلا ِةَمِصِب ٌلْهَج َكِلدَو ءِهِسْفَتِب ِهْيَلَع ٍفوُلْحَمْلاِب ٌلْهَج اَذَه َّنِإَف :ِهِفاَلْخب
 [ال را ل



 ا ٌروُدُتلاَو ٌناَمْيَأْلا ٌباتك

 :ةقفتم وأ ىنعملا ةبراقتم :دوقعلاو دوهعلا والد ]

 .نيميو دهعو رذن وهف :ماعلا جحأ ينأ هللا دهاعأ :لاق اذإف -

 .رذن ال .دهعو نيميف :اًديز ملكأ ال :لاق نإو -

 : اهب ءافولا همزل ةبرق هلل مزتلي نأ وهو رذنلا ىنعم تنمضت نإ ناميألاف

 .هنم هللا هبلطي ام هلل مزتلا هنأل ؛هلل ةدهاعمو دهعو دقع يهف

 نِم لك مزتلي نأ وهو :«سانلا نيب يتلا هوقعلا ىتعم تنمضت نإو
 ناك نإ اهب ءافولا مزلي .ةدهاعمو ةدقاعمف :هيلع اقفتا ام رخآلل نيدقاعتملا

 ضرعي ملو «نآرقلا صنب ناميأ هذهو ءريخ اًمزال نكي مل نإو ءاّمزال دقعلا

 [55١/ه كردتسملا] .اعامجإ اهتدقع لحي ام اهل

 موي موص هلف :نينثالاو سيمخلا موي موص وأ رهدلا موص رذن نم ةوا]

 ١514/4[ كردتسملا] .ناكملاك موي راطفإو

 وأ كلذ ريغ ٌةيصعم وأ يدلو حبذ يلعف اذك تلعف نإ :لاق ول [ةةا/

 حبذلا ةلأسم يف حبذيف «ةيصعم رذنف الإو «نيميف :''”نيميلا دصقو هوحن
 و

 1١45/5[ كردتسملا] . نيميلا يف ولو ةرافكلا هنع طقست مل :ةيصعملا لعف ولو

 مامإلا نع فالخ الب نيمي ةرافك أزجأ اهب اًقلاح ةعاط رذن ول ةةاله]

 [5١ه/ه كردتسملا] اهب انلاحب ةيضخف رت اذإ هثزجي ال فيكف «دمحأ

 .هنم لضفأ نمز ىلإ لاقتنالا هلف اًئيعم اًموص رذن نم مةةالو]

 «لضفأ هنأل ؛عتمتي نأ اًنراق وأ اًدرفم جحلا رذن نمل دمحأ بحتساو

 ١51/8[ كردتسملا] .عادولا ةجح يف كلذب هباحصأ يبنلا رمأل

 اًردع تيقل نئلو «نربصأل هللا ينالتبا نعل :لئاقلا لوق /ةوةه.]

 .بيذكتلا وأ قيدصتلا وأ «عنملا وأ ضحلا هدصق ناك نأب )١(



 ُهْنَأك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 5
 هنتتت- لغد نسحا ؟:١ يح

 قلعم رذن وهف :هتلمعل هللا ىلإ بحأ لمع يأ تملع ولو ؛ندهاجأل

 ةيآلا 6/5 :ةبوتلا] «َنَكَدَّصَنَل ِهِلضَف نم اًندَتاَء ٌتِيَل## :ىلاعت هللا لوقك ؛طرشب

 [58١/ه كردتسملا] .[ا/6 :ةبوتلا]

 ؛تارافكلاو تادابعلا عيمج يف 0"2لاقي نأ انلصأ ىلع باوصلا مةدها]

 دجو اذإ اهميدقت زوجي هنأ :زئاجلا سنج نم ىه ىتلا تابجاولا رئاسو لب

 .هببس ىلع مدقتي الو «بوجولا ببس

 هلف :رهش موص ىلع "اهَّلِلَف يضيرم هللا ىفش نإ :لاق اذإ اذه ىلعف

 [5494١/ه كردتسملا] .رذنلا دوجول ءافشلا لبق موصلا ليجعت

 هنع ةياور جرخيو ءدمحأ بهذم يف هجو وهو ءدعولاب ءافولا مزلي مةدهتز

 ١89/6[ كردتسملا] .لجؤمب فلتملا ضوع ىلع حلصلاو ةيراعلا ليجعت نم

 [49١/ه كردتسملا] يي باجيإلاب َّرب :بهي نأ رذن نإ مقددعز

 م مص

 :للكي هللا ُلوُسَر َلاَق :ْتَلاَق َةَّسِئاَع نَع '*نْيَحِيِحَّصلا» يِف 5

 زوما هيكل اًدِإَ :ةويفمي الف ل يطب نأ 8
 هةادمع

 ليلا مَ لفي ةورم ابل ول لب هوي اقوا بَ ال ةيصغم اد داك

 .رْذَتلا اَذَهِ ُءَقَوْلا بجي ْمَل ِهَلُك ٍراَهَنلا مايصو ولك
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 ْيَلَع َّنَأ :اَمُهُرَهظَأ :نْيَلْوَق ىَلَع ؟نيِمَي ُهَراَفَك ِهْيَلَع لَه :ُءاَمَلُعْلا َعّراتت أ هذ َي

 .(4195) تارايتخالا يف امك اهفذح بسنألاو ء(اذه لثم :لاقي :دعب) :لصألا يف )١(

 .(419/5) تارايتخالا نم بيوصتلاو «(هلف) :لصألا يف (؟)

 وأ هل بوهوملا لبق ءاوس «ةبهلل باجيإلا نيح نم ّرب :نالفل بهي نأ رذن نم :ىنعملاو (*)

 . اًقلطم ربي هنإف ةبهلا هل بجوأف هل نبهيل فلح ول امك ءال

 .(508/9) تادارإلا ىهتنمو «4ا/4 تارايتخالا نم بيوصتلاو «(هنيميل) : لصألا يف :هيبنت

 . ظفللا اذهب ملسم دنع هدجأ ملو :57595(4) يراخبلا (:5)



 8 ُروُدَتلاَو ٌناَمِيَأْلا ٌباتك

 ِرْذَتلا َةَراَمَك١ :َلاَق ُهْنَأ " (حيِحّصلا» يف لك َيبْنلا نَع َتَبَت اَمِل ؛نيِمَي يمت ةراقك

 . 2 7 ٌةَراَفَك

 يّتأيَو ُرْمَكُي اَنهَف :ةَّقَشَم هيف ِهْيَلَع َّناَك وأ ءِروُذْنَمْلا ٍلْعِف ن اًذإ اّمَأَو 01 ملا : ه- 5 هَ 5 رجع هع
8 

 ّجْحَت نأ ت تذذن ايل ةتخأ نأ رماش ني ةَبْقَع 0

 ُبَكْرَعْلَف اَمْرُم اَهَسْفَت كِتْخَأ ٍبيِذْعَت نت ٌيِيَعَل هلل دو :دلل يِّنلا َلاَق ٌةيِشاَم
- 

 ©0)( ْمّضَتْلَو :َّيِوُرَو - ِدْهتلَو

 كلو ؟فأ ل رمل ٍفْضِن َمْوَص ىَلاَعَت هللا 3 َدَقَع يِذَّلا ””لُجَرلا اَذَهَف

 «ِنيِمَي َةَراَق َ َرَمَكُيَو ُهَنَدَبَو ُهَلْقَع ُحِلْصُي اَم اَم واو َرْفُي نأ هَ َْدَبو لعب

 ذآ انإ لاك ةليقكت ام ٍبَسَح ىَلَع ُهْنَدَبَو ُهَلُ هب ُحَلْصَي 21 ل ل

 ل اَلَث وأ ءرْهّدلا يّنلُث َرِطْفُي

- 8 

 اَلِإَو ِةَّرَضَم الب مْوَي ِرظِفَو مْوَي مْوَص ىَلِإ ُدْوَعْلا ةتكمأ ْنِإ 0
0-2 2 

 كم ال ةلاق ني هلا ىلإ ُبَحأ وُ ام هلي لَو «مْؤصلا ني هي ام اص -
 ؟َكِلَذ ٌبِجوُي تْيَكَف هَنوُد َوُه ام ِلْعِفِب ِهْيَلإ ثحألا َكَرْثي ْنأ

 اًرَش َسِيَل ِتاَداَبِعْلا َسْنِج َّنأ ٌموُلْعَمَف : مْوَّصلا اَذَهِب ُهَدَجَو يِذَلا رولا امَأَو
 َحَجَرَت اّمَل ْنكْلَو َوَرَضَمَو ِةَعَفْنَم ىَلَع ُلمَتْشَت اَهْنَع ُنِهْنَمْلا ٌتاَداَبِعْلا لب ؛اًضْحَم

 ليلا ماَيِقَ 0 ل ا

 يف َنوُدِجَي اَقْلَخ َّنأ َعَم ءِرْضَعْلا َدْعَبَو ح َدْعَب ٍةاَلَّصلا نَعَو ءامِئاَد ِهَّلُك

  (000ملسم )١1550(.

 .(08757) عماجلا حيحص يف ينابلألا هححّحص (؟)

 نذ يف اّللَح َكِلذ ٌعوُمْجَم َرْثَأ ىتح مايقو مايص نم هتادابع ةرثك مكح نع خيشلا لئس يذلا ف
 و ءهِمْفَف يف َْاَلَبَو ِهِسْأَر يف ُهُقَحْلَي عاَدْصَو ٍلوُعُذ نم

 اَكْيَش ٍداَهتجالا اَذَه يِف َدَجَو دَكَو ءاَروُعَت ْنأ اتاك ىَّتَح َِِْع يف سلا دك َدَهَلََو ُةَعِمَس

 ل َبَعْلَي ْنأ هِفْوَكِل ىَلاَعَت ما عم ُهَتَقَع يذلا ِهِدْقَعِل َماّيَّصلا اَذَه ُكُرْتَي ال َوُهَو اَوْنأْلا
 .هللا يف يِسْفَت َلْيْمأ نأ ُديِرأ انآ :ُلوُقَيَو ُلَلعتي ِةَكرْعَمْلا ٍلْهَأ نِ ٌدَحَأ ُهاَهَّن اذِإَ ُهَدْنِع يَِّلا 2 0



 هنا مالسإلا خيش لئاسرو .قواتف بيرقت 3 م4 ا
 تح 7ت7و”بلخ73خت- سس نسا ؟؛:؟

 عم

 نِم ُراَكْلا ُهَدِجَي ام سْنِج نِم َكِلْذَو «عوُجْلا ٍةَرْثَك بَبَسِي اًروُن ِةَمِئاَّدلا ٍةَلَصاَوْمْلا

 .ٍروُبَقْلا داو نايعألا لامع سالو باتل له

 ٍدِئاَدَّس نِم ُهَتوُناَعُي اَميِف ٌطاَرْفِإْلا مهب َلآ اًريثَك اَقْلَح ِءاَلُؤَه نِم اَنْيَأَر دق اَمُك

 َةّيْلكْلاِب هللا نَع اوُعطَقْنا اَمُيُرَو ءَةَلاَطَبْلاَو لَلَمْلاَو ِطيِتَتلاَو ٍطيِرَْتلا ىَلِإ ٍلاَمْعَأْلا

 وأ كالا ٍلْقَعْلا ٍباَمَدِب 3 كح يدل نَع ٍةَحوُجْرَمْلا ٍلاَمَْأْلاِب وأ

 ٍةَماَقِيْسا ٍرْيَغ ىَلَع اَهَساَسأَو ةيلامفأ لهآ َّنأِل َكِلَذَو ءهيِف ٍلَلَح ٍلوُصُحِب
 210ج

 .'ةعباَتُمَو

 لف ذر اف لجل مالك ذهن 2 رأ :ُهلوَق ام
 مخَي يِذَلاَك ؛َكِلَد يف ٌنِمْحُم اذَهك هنت ٍلثك ىلإ َكِلَو ىَصْأَك هب هللا هرم ام

 يف َذَهَق 4 هن 1
 "5س اَذَهَف ُلَتْقُي ُهْنَأ َدَمتْغا دَقَو َنيِمِلْسُمْلِل ٌةَعَّفْنَم هيف الح ُهَدحَر 00 لا رغ اَذَمَف 2 2 - يع هما ٠ 3 م 9 . 31 ب
 30 يد 107 ُهَّلْوَق 3 1 4 م

 هلأ تاحضْرم ةآضيبأ ةسفن ىرْفَي نَم نيالا ب تيزج هَل هللا َلَّرنأ ٍهِلْثِم يِفَو

 .[7817/ :ةرقبلا] 4ك داسبملاب كفوعر ُهّلأَو
 م

 .َكِلَذب ٌدَعَتُم ٌمِلاَط اَذَهَف :ُهَسْفَن َكَلْهَأ ىَّتَح هب ْرَمْوُي ْمَل اَم َلَعَف اَذإ اّمَأَو -

 يف ُهْنَع َتَبَت امك ءعاَمْجِإْلاَو ةَنُسلاَو ِباَتْكْلاِ م ُهَسْفَن ٍناَسْنِإْلا َلْئَق
0 - 

 . 0وقَماَيقلا َمْوَي هب َتَّزُع ٍءيشب ُهَسْفَن لَتَق نم» :َلاَق ُهْنَأ «حاحّصلا»
00 
2 

 ا م 0 معهم ال عه وما هب 2
 باْذَع ٍدرَجم ىف هتبحم وأ هاضر سيل هللا ن

 لب ءاّنطابو اًرهاظ عرشلل عباتمو ميقتسم وهو ةماقتسالاو نيدلا نع دحأ سكتني نأ نكمُي الف )١(
 ءاردزا وأ «بجعلا وأ «ةرهشلا بح نم «نطابلا ةصاخو كلذ ىف للخ هدنع نوكي نأ دب ال
 1 .كلذ وحنو نيرخآلا

 نومسُيو «نيبراحملا رافكلاو ءادعألا نم ريثكلا اهعم لتقيو هسفن لتق زيجُي نم اذهب لدتسا (؟)

 لب «هسفنب هسفن لتقي مل ودعلا يف سمغنا يذلاف ءرظن هيفو «ةّيداهشتسالا تايلمعلاب :كلذ
 اذه مالعأ اهمرح كلذلو ءهسفن لتق رشابُي وهف تايلمعلا هذهب موقي نم امأو ءرافكلا هلتق

 .ىلاعت هللا مهمحر نيميثع نباو زاب نباو ينابلألا :رصعلا
 .مهلالدتّساو مهمهف ضقني يتآلا خيشلا مالكو

 )١11١(. ملسمو «(50417) يراخبلا (6



 8 ٌروُدّتلاَ ٌناَمَيَأْلا ٌباتك

 «ّلَضْفَأ َناَك َّنَسَأ َناَك اَمّلُك ُلَمَعْلا َنوُكَي ىَّنَح ءُقاَضَمْلا ىَلَع اًهِلْمَحَو ِسْنّنلا

 ا ٍةََسَمْلا ِرْذَق ىَلَع ٌرخألا َّنأ ٍلاهَُجْلا نِم ٌريِثَك ُبَسْحَي اَمَك

 ع اَط ٍرْدَق ىَلَعَو هَتَدَياَفَو هَيَحَلْصَمَو ٍلَمَعْلا ٍةَعَفْنَم ِرْدَك ىَلَع َرْجَأْلا ّنكَْلَو

 ِهِلوُسََو

 َّنِإَف ءَلَضْفُأ ناك َعَبْنَأَو َعّوظأ ُهبِحاَص أ َناَك نْيَلَمَعْلا ْيأف
 ناغ برثثلا يف لطب كي لماع اهنرر هورنكلاب شاقل "]'ناتمألا عو

 ْمَلَو ءاَنُْحاَلَص هيف امي اّلِإ اَنْرُمأَي ْمَل ل هللا نأ ٌدْبعْلا َمَلْعَي نأ َكِلَك لضأَو

 حاصلا ُرْم ا حِلاَصلا ٍلَمَعْلا ىَلَع هللا يني اَذهِلَو ءانُداَسُك هيف اّمَع الإ انَهْنَي

 .ِداَسَفْلا نع ىَهْنَيَو حالضِإْلاَ

 : ىلع هانم هْعيِمَج قولشملا عوُرْشملا رمألاِ

 .ٍلْدَعْلا أ

 . ٍداَصِتقاِلاَو - ب

 َئَجْلا ىلغأ ُّنَِك ٍسْوَدرفْلاَك ؛اًهاَلْعأَو ِروُمأْلا ُريَح َوُه يذلا ْسَوتلاَو - ج
 "ىلا ا ءاش ذا يصعق كك اك نت وعلا طسْوأ

 . يملا رَهّسلاَو عوجملا لثم اَتاَذِل ُدَصْقُت ُدَصُفُت ال ٍةَداَبِع لُك ىف اَذَه

 نال ِبحَمَو هللا ةرغَم ُلْثِو ِهِسَْل ُدَصْقُي امام

 اهني َسْيَل ام ٍلاَتْدإب ٌناَوْدُعَو ٌكَرَس اَهيِف ُم ْعَمَي ْنِكَل ءُلاَمَكْلا اًهيِف ٌعِرْش ِهِذَهَ
 |1844  ؟ا/ل”/145] . لكَوَتلا يف اَهِب ِروُمأَمْلا ٍباَبْسَأْلا َكْرَ َّلْخْدُي نأ 07 ءاهيف

 . هِلوُسَرَو هللا ىَلَع َبّذَك دفق ٍرْذَنلاِب ْتّيِضُق اَمّنِإ ُهَتَجاَح ّنأ نط نَم ةةدهد
[56/ 5 31] 
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 هندي مالسإلا خيش لئاسرو ٌقواتف بيرقت ش 8ع

 (فلحلا نم مظعأ رذنلا)

 ةيئفاق لا تع الك للا يعل َرْثَ ول اَذَهِلَو ءٍِفِلَحْلا نم ْمَظْعَأ ُرْذَنلا ةةده7]

 أ اًمْوَص وأ ٌةاَلَص هلا رْيَمِل َرِذْنَي ْنأ ُلْثِم ؛َنيِمِلْسُمْلا ٍقاَمَتاب
 صم

 ةَقَدَص -

 راكب ذأ ل ةرخم واضرب ان تع كي مل الك مد تح
 نيِمَي ىَلَع ٌفَلَح نَم» :ِهلكي نبا َاَق اَمُك ههْيَلَع َفوُلْحَمْلا َلَعْفَي اَلَو َنيِمَيْلا نَع

 .هونيِعَي نَع ْرَفَكُيلَو ٌرْيَخ َوُه يِذَّلا ِتأَيَلَك اَهْنِم اَرْيَخ اَهَرْيَغ ىَأَرَ
 اَل ُهّنإ» :َلاَقَو ٍرْذَنلا نَع ىَهَن ُهَنَأ لكي َيِبَنلا نَع "”حيحّصلا يِف َتَبَت دَقَو

 يكف ءريكب يتأي ال ُدْدلا ناك اًذإَك «ليخبلا ني هب ُجَرْخمُم امو ريخب يأ
 ؟ٍقوُلْحَمْلِل ٍرْئلاِ

 ْمَل َةَيِصْعَم َناَك اذِإَو ءٍةَعاَط يف َناَك اذِإ هب ُءاَمَوْلا ُبِجَي هلل َرْذَنلا َّنِكَلَو
 1/1 ءءاَمْلُعْلا ٍقاَمَثاِ ُءاَقَوْلا ربي

 ه2

 (ِروُذْنلاَو ِناَمْيَأْلا باب يف اًدج َةَعِفاَم تامدقم) 0 ٠

 :ِهِرْيَغَو باَبْلا اَذَه يف اد ةَعِفاَن ٌتاَمْدَتُم /ةدها]

 تل نا ركل ا ةزيبلا َّنأ : ىلوألا ُةَمّدَقُمْلا

 :َناَمْيَأْلا ُلْئاَسَمَو

 ذوُلْخَمْلا مُكُح يف امإ ١

 0 .هيَلَع نا مك يف امِإَو -

 .(1519) ملسم مفز .(1595) ملسم هاور )00
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 0 اًمْيَألاَق :هب ٌفولْحَمْلا اَمأَ 0 و
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 0 ل و ٌّىِنا دا ِهلْوَقك

 ّيِلَع : ِهِلوَمَك ؛«بَضَمْلاَو ٍجاَجّللا َرْذَن» ىَمَسُي يذلا ِرْذَنلاب ُنيِمَيْلا :يِناَثلا

 تْلَعَف ْنِإ ٌةَقَدَص يِلاَم وأ ٠ ءحَحْلا َىَلَعَف اَذك تْلَعَف ْنِإ وأ ءاّذك َلَمْفأ ال حلا

 .َكِلَذ وْحَنَو اَذَك

 .قاّلطلاب ٌنيِمَيْلا :ُتِناَلا

 . ٍقاَتِعْلاِب ُنيِمَيْلا : ٌعباّرلا

 .اًذك ُلَعْفأ ال ُماَرَحْلا َيِلَع :ِهِلْوَمَك ؛ماَرَحْلاِب ُنيِمَيلا :ُسِماَخْلا

 .اًذك تْلَعَم ْنِ يُمَأ ٍرْهظَك َنِلَع َتْنَأ : ِهِلْوَقَك ٍ؛ُراَهْظلا :ُنِمِداَّسلا

 .مكح هيف اّمِم َنوُمِلْسُمْلا هب فِلْحَي اَم ٌعوُمْجَم اَذَهَف

 منيب وأ 4 ءْخْيَّشلا ٍرْبَق وأ ءِةَبْعَكْلاِب ٍفِلَحْلاَك ٍ؛ِتاَفوُلْخَمْلاِب ُفِلَحْلا اّمأَ
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 اًقالخ ِء ِءاَمَلُعْلا َنْيَب ُمَلْغأ اَمُق رك 0 هاَجب وأ ءِناَطْلُسلا
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 ةَراَمَك اَلَو اًنْنِح ُبِحوُي ال اًهِب تِلَحْلا نأ اَهْنَع ّنِهْنَم ٌةَهوُرْكَم َنيِمَيْلا

 ِبَمْذَم يِف ِناَلْوَق هيِف ؟هيِزْنَت ةَهاَرَك ٌهوُرْكَم وأ مّرَحُم اهي ُكِلَحْلا لَمَو

 محم هل اني :ِهِرْيَغَو دم

 ءنرقنلا تسرإ نز عاجحل لا ا 4 ةقيبلا نامي اكو

 َنوُدِقْعَي هل َىَِنلا ٌةَباَحَّصلا َعَياَب اَمُك َءاَمَلُحْلا َنوُعيِاَبُي َنماّنلا َّنأ ٌةّنُسلا تَناَكَو

 .اًمِوْحَنَو حاكَتلاَو عْبَبْلا َدْقَع َنوُدِقْعَي اَمك َهَعِيَبْلا

 01 توسع 58 2 212 2 ع 0 0 00 وعشر هَ 2
 ىلع كاَنعَياَب :نولوقُي مث ءاهيلع نوعيابي يِتْلا طورشلا اوركذي نأ امإو

 .ِةَبَقعْلا َهَلبَل لي يللا ٌراَصْنَأْلا ِتعَياَب اَمَك ءَكِلَذ



 بل ل ب7 ا هناي مالسإلا خيش لئاسرو ٌقواتف بيرقت 7ع

 تَّلَح نأ ِهِتَلْمُج نِم َّناَك ٍفْسَعْلا نم ٌتَدْحَأ اَم ُجاََبَحْلا تَدخأ امَلَق

 ٍةََدَصَو للاب َنيِمَيَلاَو ٍقاَنِعْلاَو قاّلّطلاب َناَوْرَم نْب ِكِلَمْلا ٍدْبَعِل ْمِهِعْيَب ىَلَع ِساَّنلا
 .ِلاَمْلا

 : اهب ْتَلْسُي َناَمْيَأْلا ِوْذَه َّنأ :ُهَيناَثلا ٌةَمُدَقْمْلا

 مسَفْلا ٍةَعيِصب َةَراَث -

1 00 

 . ِنيتِْيّصلا ِنْيئاَه نت ُنيِميْلا َجُرْحَت نأ ُرّوَصَمي ا

 وأ ءاَذَك َلَعْمأ ْنَأ يِنْمَرَْي قالا وأ ءاَذك ُلَعْفَأ ال ِهللاَو :ِهِلوَمَك :ُلَوأْلاَ
0 

 .لَعْفَأ ال جَحْلا َيَلَع وأ ءاَذَك ٌلَعْفَأ ال ُماَرَحْلا َىَلَع

 نِم ٌءيِرَب وأ «َيِناَرْصَت وأ ٌيِدوُهَي اَنَأَق اَذَك تْلَعَم ْنِإ :ِهِلْوَقَك :يِاّلاَو

 وأ ءٌماَرَح يتأَرْماَف اك تْلَعَ ْنِإ وأ «ٌّقِلاَط يِتأَرْماَف اَذَك تْلَعَف ْنِإ وأ ةمالشإلا

 .©ةرَيَدَص يلاَمَف وأ ءُجَحْلا َىَلَعك اَذَك ُتْلَعَف ْنِإ وأ ءيّمَأ ٍرْفَطَك َيَلَع َيِهَف

 لب ؛هللا َنْيَبَو ِدْبَعْلا َنْيب يا ل ا اَذَه م

 َنيييدَآلا َنْيَب ُنوُكَت يلا ٍدوُقُعْلا نم م َكِلَذ ُرْيَغ

 ءاّذك َنَلَعْفأَل يمي الملا :َلوُقَي ْنَأ َوُهَق ا يا :رخآ عضوم يف خيشلا لاق )١(
 ىلع نإ هورتك دا ويقتل هِسْفَتِل ِعْنَم وأ رَْغِل وأ ِهِسْفَتِ ل ٌضح ىَلَع هب ٌفِلْحَي ءاَذَك ُلَعْفَأ اَل وأ

 لْهَأ ٍقاَقّثاب ٌّنيِمَي نَا َنِإَف ؛ِناَمِئأْلاَو ٍقاَلّطلا ٍلْئاَسَم يِف ُلُخْدَي اَدَهَق ءوييِذْكَت وأ ِربت ٍقيِدْصَت
 1 يوي سك ىَمَسُت اَهْنَأ يِف اوُعَراتتي ْمَل هاهقملا تفرح ف ضنا يي وَ سَ ٌةعبِص اَهّنِإَ ؛دكّللا

 . . اَهيكُح يف اوُعّراَتت ْنكْلَو

 يِلاَم وأ ٍرْهَش ُمْوَص مو جحا ّىَلَعَف اَذك تْلَعَ اَذِإ : لاَ ِرْذتلاب تّلَ اًذِإ اَميِف اوُعَّراَتت َكِلَّذَكَو

 َناَمَيَأ ُهّنِإ :اوُناَقَو ْمِحِرْيَغَو ِةَباَحَّصلا نم ِفَلَّسلا نت هيف هيف ُماَلَكْا روت َرهْتْشَأ َعوّنلا اَذَه َّنِكَل ٌةَقَدَص
 َنِإَق ء«قاللطلاب ٍفِلَحْلا ٍفاَلْخِب نياحشلا ين يناالم عرتز رتل ؛ِنيِمَي ةَراَفَك هيِف يِزَمَت

 :باب رظنُي .ها.ِنْيَلْوَقْلا ىَلَع هيِف اوُعَراَتَتَو ْمُهَدْعَب نَمَو َنيِعِباَتلا نَع فِرْع اَمّنِإ هيف َماَلُكْلا
 .باتكلا اذه نم (هٌّعيصو ناميألا عاونأ)
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 عم ٌروُدُتلاَو ٌَناَمَيَأْلا ٌباتك
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 : ِةَلاَعَجْلا يِف ِهِلْوَقَك ؛ُءاَرَجْلاَو را َوُه يذلا يللا ب ُنوُكَت َةَراَت -

 د هلق قبس نم + قبلا يف'ِهلوَكَو. ادع هلك قبآلا ٍيِذْبَع كو نم

 : زيجدتلا ٍةَعيِصِب ٌةَراَتَو

 .تْجّوَرَو تغب :ِهِلوَقَك ؛رّبَح ٌةَعِبِص امإ -
 . ينْغَلْخاَو ينغب : ِهِلْوَقَك ؛بَّلَط ٌةَعِبِص اّمَِو -

 ًةَعيِص َّنَأ :- اًهِوْحَنَو ِناَمْيَأْلا ٍلِئاَسَم ٌّرِس ري اينو هللا ممل

 نأ ؛ عاَوْنَأ نس ىَلِإ م ْمِسَقْنَت اةاَراَجُمْلا َةَعيِصَو ِطْرَّشلا َةَعيِص١» ىّمَسُن ص 5 يتلا قيِلْعَلا

 :تِلاَحْلا

 . ظَقَف طْرَّشلا ةرجو ُهدوُصفَم َنوُكَي ْنأ امإ -

 ظَقَق ِءاَرَجْلا هيلا

 ٍِطْرَّشلا َمَدَع ُهُدوُصْقَم ُنوُكَي لب ِ؛اَمُهْنِم ٍدِحاَو َدوُجُو َدِصْقَي ال ْنَأ اّمِإَو -

 ْأْكَتَك

 ْظَقْق ٍءاَدَجْلا وأ -

 ةَلاَعَجْلاَو ِّربَلا ِرْذَتَو ِةَباَتكْلاَو عْنُحْلا ٍرَوُص نِ ٍريِك ِةَلِْنَمِب :ُلوَألاَ
 دَقَم وأ ٌقِلاَط تنك املأ يِنِيْيَطْعَأ ْنِإ :ِهِتأَرْمال َلاَق اَذإ َلُجَّرلا َّنِإَف ٍ؛اًمِوُحَنَو
 يِدِبَع تدَدَر ن َلاَق وأ ٌح تا ند نإ ِهِدْبَعِل َل َ وأ كَتْعَلَخ

 ّىَلَعَك :ُبِئاَمْلا يِلاَم َمِلَس وأ يِضيِرَم هللا ىَفَس ْنِإ :َلاَق وأ ءٌتْلَأ كّلَق ّقبآلا

 قْئِعْلا ةمالس و نتخلا درو لاعلا أ الإ مه ةةقرصقم نوكَي ل لف كلَعْمْلاَف

 دخأ ةةرضنع اكنإ قالا عئاَبْلاَك ؛ضَوعْلا ٍليِيَس ىَلَع َءاَرَجْلا َمَرَتْلا اَمَنِإَو ءِلاَمْلاَو

 . ٍضَوِعْلا ٍليبَس ىَلَع عيِمْل َدَر َمَرَْلاَو ِنَمَّنلا



 تستتمص هل سفصس_ هس لا ب ُهْنَدك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت تن

 .ٍةَراَجِإْلاَو عّْيَبْلا يِف ٍةَضَواَعُمْلاب ٌةيِبَش ُبْرَّصلا اَذَهَ

 نأ ُلْمِم ؛اًهَل َةَبوُقُع ُقاَلّطلا َلَعَج دم َناَك اَذِإ َكِلَّذَكَو
 .ٌقِلاَط تنأَف ٍراَّدلا نِم تْجَرَح ْنِإ وأ ءُقِلاَط تنك يم

 : وأ «قلاَط ت تنك تْرُهَط اَذإ :ِهِتََرْماِل َلوُقَي ْنأ ٌلْثِمَك :يِاّكلا اَمأَو

 ل وَ َوُه يِذَّلا ٍقيلغّتلا نِم يقلذ كنور تلات تق اذإ ولعل

 َقاَلَْملا َدَضَق اَمُهْنِم ٍدِحاَو ّلُك َّنأ يِف ْرَجَنُمْلا ِةَلِزْنَمِب ُبْرَّصلا اَذَهَق

 .ِنْيَّدلا لجأت ِةَِْنَم ِنّيَعُمْلا ٍتَْوْلا ىَلِإ ُهَرخَأ اَمَّنِإَو «َقاَتِعْلاَ
 دك يذلا ٌلِْمَق : اًعيِمَج امُهَدوجَو ُهُدوْصْفَم 0 نأ دو :ُتِلاَثلا اَمَأَو

 نِم ينيتأربأ ْنِإ :ُلوُقَيَف اَهْنِم ِةَيْدِفْلا َعاَجْرِيْساَو اًهَقاَلَط ٌبَحَأ ىَّنَح ُهنَأَرْمأ ُهْنذأ

 .اًمُهْنِم اّلُك ُديِرُي َوُهَو ٌقِلاَط ِتْنأَك ِكِيَقَمَت نِم وأ َكِقاَدَص

 و اّذِإ ُهّنِكَل ِطْرَّنلا َمَدَع ُهُدوُصْقَم َنوُكَي نأ َوْهَو :ُعباَلا اَمَآَو

 تين نإ :هيأَرمال َلوَقَي ذأ ُلْثِمَ :ُهُهَرْكَي اَلَو ُهّبِحُي اَل وأ ُهّيِحُي لب ؛ءاَرَجْلا

 ُدصْقي يِذَّلا ٍقيِلعَّنلا نم َكِلَذ وُحَنَو ٌقِلاَط تْنأَك يأ تيم نإ نأ يلا تنأَف

 وأ ْتَنَز اّذِإ ُنوُكَت ٌتْيَحِب ؛ِهِدوُجُو َدْنِع ِءاَرَجْلا َدوُجُو ُدِصْقيَو ميرا ما

 ىَنْعَمَو ِنيِمَيْلا ىَنْعَم هيف اذَهَف هَل ُحْلْصَت ال اَهَّنأِل هاف اك كدي هنأ كقرف اذإ

 اّلَعل ٍِطْرَّشلاِ ُهَقيِلْعَتَو «ِءاَرَجْلا َمَدَع ُهُدوُصْفَم َنوُكَي ْنَأ َوُهَو :ٌُسِماَخْلا اَمَأَو

 َتْبَصَأ ْنِإ :ُلوُقَي نَمُك ."ليِلق اَذَهَق : طْرَّشلا ٍمَدَع يِف ٌضَرَغ ُهَل َسْيَلَو َدَجوُي

 َقَّلَعَت اَمَّنِإَو ِءاَرَجْلاَو ِطْرَّشلا مَع هدوُصُقَم ّنوُكَي نأ رهو ؛ نِمِداَكلا اَنََو

 ٍفِلَحْلا َلْثِمَو ءٍبْضَعْلاَو ٍجاَجّللا ٍرْذَن ُلْئِم َوُهَق اَمُهُدوُجَو َعيَتْمَيِل طْرَّشلاب ُءاَرَجْلا

 .يزيجعتلا طرشلاب هبشأ هنأل )١(



 إ !”1ؤ وب لل ل *:  تجاتل مح ُروُدُتلاَو ُناَمِيَأْلا ٌباتك

 هل َلاَقُي ْنأ ُلِْ : تلقت وأ قيوقت وا ملقا رأ ضن ىلع ناتملاو اللاب

 ُةَديِبَعَف وأ ٌقلاَط ُهُنَأَرْماَق وأ ءاَذَكَو اَذَك ماَيِص يلع َق ٌقَدَصَت نإ لو قدمت

 وأ ٌقِلاَط يِتْأَرْما وأ ءاَّذك ُرْذَن ل لكرلا اَذَك 1 ْنِ :َلوُقَي وأ 00

 وأ ءاَذَك َىَلَعَف :لَعْفَت ْمَل ْ انوا تلت 7 ب

 :”ننفْعلاَو ٍجاَجّلا ذل اذهف كلذ وتو ..0ةلاط صارخا

 ُرْذَن ىَنْعَمْلا يِف ُهُفِلاَحُي ٍقاَِعْلاَو ٍقالّطلاب ٍفِلَحْلا نِم ُهَي ةيكشأ او لَدقُو

 هللا يِيَمّلَس ْنِإ :ُلوُقَي يذلا َّنِإَف ؛ِةَباَتكْلاَ علُحْلا نِم ُهَهَبْشَأ اَمَو ٍبْدََّتلاَوِرّربتلا

 دا رضا نأ ندصتا نأ كلت ذك هلا يناطغأ نإ ىآ ءاذك ني نينا لق أ

 هللا َركْشَي ْنَأ َدَصَقَو ٌةَماَلَّسلا وأ ُةَمَِِعْلا َوُه يلا ِطْوَّسلا ٌلوُصَح ُهَدْصَك : ٌجحَأ

 .ُهَل ُهَرَذَن اَمب َكِلَذ ىَلَع

 ٍقاَِعْلاَو تاَللَملا ُلْذَبَو ضَوِعْلا ُلوُصَح ُهُدْصَك :ُبِتاَكمْلاَو ُعِلاَخُمْلا َكِلَذَكَ
 .ٌكِلَذ نَع اًضَوِع

 0 ِهِلْعِف نِم َعَنَتْماَق اَذُك ُلَعْفا : هل لبق اذإ ٍبَضَْعْلاَو جاَجللا يف ٌرذْنلا اّمَأَو

 مث ءظْرَّشلا نوكي هل نأ هذ وشعَم م انزع فايشلا وأ حَحْلا ىلع هءلتق نإ لاق

 اذا هلا هنود وكيل نس ل

 .ِلْعِفْلا نِم ُهَل اًعِناَم َّلَعَف

 امن ؛ٌراَرْخَأ يِديِبَعَف 0 نراك يِتَأَرْماَق هتْلَعَف ْنِإ :َلاَق اَذِإ َكِلَذَكَو

 باَمَدَو ِهِلْمَأ قاَرِف نِم ِهْيَلَع دي ٍدَّش َوُه ام ٍلْعِفْلا ٍريِدْقَتي مَرَتْلاَو «ٌعاَنيْماِلا ُهُدوُصُقَم

 .ُهَتَأَرْما َقِراَقُي ْنَأ اَلَو قدح رآني ب هللا ىَلِإ 0

 .قلاط يتأرماف يدنع لكأت مل اذإ :لوقي نأكو )١(



 هناك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 2 |
 تتح خخ خخ سما 166 قع

 هَل ْمَنآ ءهِلْمَأ يف هنيِمَيِب ْمُكُدَحَأ جلي ْنَأل هَللاَو» :©"”«َنْيَحِيِحَّصلا» يف ُهاَجَرْخَأ اَمبِف م
 . "للا َنْضَرَق ىتّلا ُهتَراَفَك ىِطْعُي ْنَأ نم هللا َدْنِع

 يِف ىَداَمَت اّذِإ جوجل ٍلُجَر : ليق ُهْنِمَو ؛ِةَموُصُخْلا يِف يِداَمَّتلا : ُجاَجَّللاَو

 ىّنَح ُخِلَي ُهَل ا يملا ِجاَجْللا رْذت» اَذَه ُهاَمَلُعْلا يّمَسَت اَذَهِلَو ؛ِةَموُصْخْلا

 .ِثْنِحْلا نِم عاَنتْماِلا يف حلي م 8 ُهَدِقْعَ

 يف ّماَع اَذَهَو ءةَراَمَكْلا نم اَمْنِإ ْمَطْعَأ نيِمّيْلاِب َجاَجّللا َّنأ لكي ْنِنلا َنّيَبَ
7 0 5 : 

 وص رْذَتلا اَذَه ٌةَروصَق 7

 ا

 8و ٍةباَحَصلا ُهقف نيو َِملعلا نم ٍةقِئاَط ىَلع ُةَهِشلا تأَكَن انه ني
 اَمِرَوُص ىَلِإ ال ِظاَمْلأْلا يِناَعَم ىَلِإ اوُرطَن َنيَِّلا

 لَك
0 

 همس 2 م د
 ِةََياَيْمْلا كيَدَش هاتعمو 3 ظفللا يف ف ررَبَتْلا ٍرْذن

 .(1186) ملسمو :«(1775) يراخبلا )0(

 .ُهْنَع فرَصْني نأ ىبأو همزاّل :رمألا يف ّجل )0

 ّحِلَيَو همَسَفْلِل ُةَنُكَوُمْلا ُماّللا َيِهَو ءماّللا حْتَمب ب خلت ْنأَل شاَود :ُهْلْوَك :ققت رجح نبا لاق

 لضأَو ءهُؤَطَح ُهَل َنّيبَت لَو رثألا يف دامي ذأ ْنَأ َوُهَو ءحاججْللا نم اَهْْنك روي ماّللا ٍرْسَك
 .(ةهالور/لا) يرابلا حتف .ها. اًقَلظُم ِءْيّشلا ىَلَع ٌراَرْص اإل َوُه ِةَعللا يِف ٍحاَجّللا

 0 َنوُرّرَضَتَي ُتْيَحِب هلخأي ْنّلَعَتي اًيَِي فل نم ذأ ِثيِذَحْلا ىّتْعَم : :455 يوونلا مامإلا لاقو

 ِنَع نع عوْنأ لب تنخأ ال لاَ إف هنو نع َرَْيو ءيشلا كِل لع تنحي 3 ب ذأ يني ف يلج

 3 -- ْثْنِحْلا مدع ىَلَع ُهُراَرْمَيْسا ِلَب ِلْوَقْلا اَذَهِب ٌئطخُم َوُهَف منإلا َةَيْشَح ٌةَيْشَح ِثْنِحْلا ٍباَكِتْرا

 هم بينت ال شا اك اذإ ام ىلع ليتك نم دما يْلا نان دك رتكأ هيهأل ٍرَرَصلا

 هك هموت وأ ِِلاَحْلا ممر ىَلَع لا ََباَعُم دْضقِل ره ٍليِضْفَنلا ٍلَمْمأ ٍةَعيِصِ , مآ لوك أ مَ
 يف مثلا َنِم ُرثْكأ ٍحاَجّللا يف ُمِْإْلا ُهل 1 لاَ هيلع مف ال هنأ عع ِتِْْلا يف امد ِهْيلَع نأ مَ
 .(019/11) يرابلا حتف .ها. 50

 نإ لاير فلأي ةقدص ّيلع :لاق نمو «يتجوز هللا ىفش نإ لاير فلأي ةقدص يلع :لاق نمف (9)

 «ريبك قرف امهنيب نكل «خيشلا لاق امك ةدحاو ةروصلا :ينذإ نودب رادلا نم يتجوز تجرخ
 .ُهَل ُهَرَذَت اَمب َكِلَذ ىَلَع هللا َرْكْشَي ْنَأ َدَصَقَو مالت َوه يِذّلا ِطْرَّشلا لوُصُح ُهَدْصضَق :لوألاف
 دلال لادم م نأ يذل يقر لن دن نوفي ل131 فوضت :يناثلاو



 ع ٌروُدتلاَو ٌناَمِيَأْلا ٌباتك
 ا 20 22222 22222ئ2259:2222222-2-2222222932--752

 اهقش نأ كيلع دفع : ٍقيِلْعَتلا مْسِق يف ُلِغاَدلا عاونألا و هذه َتَتَبث < اَذِإ

 . كلذ هاتغَم نيل اهَضْعَبَو ءمَسَقلا ٍةكيصب نيميْلا ىتَْم هاتغت
 يو ةنف اًمْنَم وأ ءٍلمِف ىّلَع اًضَع :ُدوُصْفَمْلا طْرَّشلا َناَك ىَتَمَق

 ِجاَجّللا ِرْذَتَك ؛ةٌؤاَرَجَو وه مَدَعْلا َدوُصْقَم م طرشلا َناَك : 550 وأ ءِرَبَخِل

 كابل وح 1/1 . ٍبَضَعْلاَو ٍجاَجّللا ِهْجَو ىَلَع قاللملاب فلَصْلاَو

 ه6 ©

 )ِر وُدُنلاَو ٍناَمِئَآْلا يِف ةدعاق)

 ٍةَنُسلاَو باَتِكْلاِب ُهَمْكُح ىَلاَعَت هللا َنّيَب دق #3 للاب تِلاَحْلا َّنِإ /ةةهه

 َوَرَسَع ٌماَمظِإ يرتكف بلا مدفع اعب مطحن نكلو» : ىلا َلاَقَق عاَمْجِإِلاَو

 سيك ديت دل لك وت أ هته ؟ وأ مكيلهَأ َنوُمِمط 0

 .[84 :ةدئاملا] <« الطقغكو ممْقلَع اذإ 3 هع َكِنَد ٍماَيَأ حلت

 َعَرْشَت 5 نأ لبق ٍنيِمَيْلا نم مُهَل َجّرْخَم ال الش
 تاتي تير اك ب ةاقولا تينت دا دف ء هللاب يملا نأ َكِلَذَو ؛ . .ُةَراَفَكْلا

ُُ 
 هك اء

 ىَنْعَم يِف :َكِلَذ وُحَنَو للاب يق وأ للاب فِلخَأ :ُهَلْوَق َنأِل ِ؛ُدَّسَأَو ٍدوُقْعْلا

 طئّرلا يف ُلَمْمَتْسُي يذلا 00 ٍقاَصْلإْلا ٍِفْرَحِب يدع اَذَهَلَو ؛هللاب ٌدِقْعَأ ِهِلْوَق

 يف ىَرخألاب نيا ىّدخإ ُدِقَعَْت اَمُك هللاب ِهْيَلَع 4 ا ُدِقَعْنَيَف ِءِدُقَعْلاَو

 : «نسبلا كرّقع اب مُحْدنِلَوَي نكلو» :ِهِلْوَق يِف اّدْقَع هللا ُاَمَس يَ ؛ِةَدَقاَعُمْلا

 ام اَلْؤَل هر لا دز اضل اهل كسلا كولو اهم 0

 . اًنْيِح اَهَّلَح َيِمْس اّذَهِلَو قَّلِحّتلا نِم هللا ُهَضَرَك

 ٌةَراَمَكْلا اَلْوَل « لول ٌبَْبَس اًهيِف ُتْنِحْلاَك ؛ لضألا يف مْنِإْلا َوُه :ُتْنِحْلاَو

 . 9امْنِإ بِجوُي نأ ُهْئَعَتَم ُةَراَمَكْلا اَمْنِإَف ُةَيِحاَمْلا

 .ءايلا وهو )غ0(

 .هنيمي نع رفكي نأ طرشب ثنحي نا هيلع جرح الف اَحاَبُم ناك ولو ءيش ىلع فلح نمف (؟)
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 هناك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ا
 0222 ا ابت>”كتحححخححح 70 0-

 وْقَي ْنَأ ُلْكِم ؛«(ٍبَضَعْلاَو جاَجْللا ُرْذَن» َوُه يذلا ولا كلدقلا اما

 قي ذأ َكِلَذب ُديِرُي ُماَيِص َىَلَعَف وأ ٌةَقَدَص يِاَمَك وأ جَحْلا ّيََعَ اَذَك تْلَعَف

 ُبَمْذَمَق :ةَوخنو ٌجَحْلا يعم اذك نعفأ مل نإ لوفي نأ ىأ ءِلْعِفْلا نع ُهَسْفَن

 َةَقوُكْلاَو ٍَةَرْصَبْلاَو «ةَنيِدَمْلاَو َةَكَم لْهَأ نم نيِمَي ةَراَفَك ُهئِْجُي 10 مْلِْلا ٍلْهَأ 7

 مهرزعو نش يأ 1 دَمْحَأَو َيِِفاَلاَك ِثيِدَحْلا ِاَهَقُف ُلوَق َوُه
 ةَراَمُك َنْيَبَو ِِرْذَتب ِءاَقَوْلا َنْيَب ٌرّيَحُم َوُه :اوُلاَق مُهُرَْكَأَ ءاَلْؤَه فلا ّمُث

 هْيَلَع لب :َلاَق نَم ِمُهْمَو .دّمْحَأ 0 ٌيِعِْفاَّشلا ُلْوَق اّذَهَو «نيِمَي

 ةياَوُرلا يف ةَقِِنَح وُبَأَو ٌكِلاَم َلاَقَو «هللاب ِنيِمَيْلا يِف َكِلَذ ُهمَرْلَي اَمَك اَنْيَع ُةَراَفَكْلا

 .ِرْذدلا اّذَهب ُءاَقَوْلا ُبِجَي لب :ةَقئاَطَو ىَرْخأْلا

 .هْيَلَع َليِلَّدلاَو ءْحيِحَّصلا ّرُه لوألا لَوَقلاَو

 .ٍقيِلعَتلا ٍةَعيِص ٍبَجوُم لْثِم مَسَقْلا ٍةَعبِص َبَجوُم نإ :ُلوُقَت انف :اًضْيأَو

 ْنأ َّىَلَع هلل :ِرِذاَّنلا ُلْوَقَف ءُّنيِمَي َرُهَف رَذَن َلُكَو ءنيِمَيْلا نِم ني عون ُرْذَنلاَو

 ٍلْعِفْل ماَرِْلا ِنْيَلْوَقْلا َنْيَذَه ُبَجوُم ّنَلَعْمأَل هللاب ثيغأ ول وَق ِةَلْزْنَمِب ءَلَعْفأ
0-1 

 .هللاب اَقَلَعُم

 ع هام ه 01 - 0 0 5-2 4 .٠

 اَذَك تْلَعَف ْنِإ : ُهَلْوَتَك . “"”(ْفِلَح ُرْدَتلا» : هلاك 07 ُلْوَق اَذَه ىَلَع ُليِلَّدلاَو

 .ّنَبحَأل ِهَلاَوَق اَذَك تْلَعَف ْنِإ :ِهِلْوَق ِةَلِرْئَمِب :هلل جَحْلا َىَلَعَف

 رِماَع ِنْب َةَبْقُع نع .(19750) دمحأ مامإلا هاور ام :هل ظفل جرا ءظفللا اذهب هدجأ مل )١(

 .نيِمَبلا 5 ٌةَراَفَك اَهُتَراَفَك ءٌنيِمَي ّرْذَتلا اَمّنِإ» :ٌلوُقَي هلي هللا َلوُسَر ٌتْعِوَس :لاق

 خيش تدجو ينكلو ءظفحلا ءيس وهو «ةعيهل نبا ريغ تاقث هلاجر :ينابلألا ةماّلعلا لاق

 يف لاقف «نيمي رذن لك نأ ىلع هب الدتسم لكي يبنلا ىلإ هتبسنب مزج لك ةيميت نبا مالسإلا
 .«فلح رذنلا : لو يبنلا لوق اذه ىلع ليلدلاو» :(754 /1) ىواتفلا

 ءالف الاو هءيوق وهف هذه ريغ ىرخأ قيرط ىلع ثيدحلل فقو مالسإلا خيش ناك نإف
 .ملعأ هللاو ءاذه ريغ وه هاور يذلا ظفللا نأل «برقأ لوألا لامتحالاو

 ةرافك رذنلا ةرافك» : ظفلب اًرصتخم ةبقع نع هريغو ملسم حيحص يف ثيدحلا ءاج معن

 .(75855) ةحيحصلا ثيداحألا ةلسلس .ها.ثيدحلل يوق دهاش وهف ؛«نيمي



 0 ٌروُدُتلاَو ناَمْيَألا ٌباتك

 مكي ْنَأ ُهَل نكي ْمَلَو ءُهَلْعِف ُهَمِرَل ريا دعا اذه ُدرطَو

 ةذل رْذَن ُهَئََعْفَل ُهَفِلَح َّنِإَ

 نلَع تلخ دقق احاتم وأ ةيضقق نلَعْفَيَل رد 5 3 0 0 َكِلَّذَكَو

 .اَذَك َنَلَعْفَأَل هاَو :َلاَق وّل ام ِةَلِزنَمِب ءاَهِلعِ

 . ِنيِمَي ةَراَفك ُهْيمِرل احابم وأ ةّيِصْنَم ٌنلَعْفَبل هللاب فَلَح وَّلَو

 اًهب َدِصْقَي ْنَأ َلْثِم ؛بَضَمْلاَو ٍجاَجّللا يف «ِقاَنِمْلاَو ٍقاللَملاب» ُنيِمَيْلا ام

 وأ ءاَّذك ّنَلَعْفَأَل يِنُمَرَْي قالا :هِلْوَقَع ؛اًييزكت وأ اًنيِدِصَت وأ ءاَمْنَم وأ اًضَح

 ادع يِيعَت ُهَلَعْفَأ ْمَل ْنِإ و أ ناّرخأ يِديِبَعَف اَذَك َتْلَعَف نِإَو ءاَذَك تْلَعَ ال

 ُهنِإَف ءاَقَوْلا هيف بجي ٍبَْضَعْلاَو ٍجاَجّللا َرْذَن َّنِإ : َنيِمْدَقَتُمْلا ِءاَهَقْفْلا نم َلاَق

 7 ُقاَِعْلاَو قاللَعلا ْعَقَي انه انه 7

 ُةَراَفَكْلا ُهُئِرَجُت ٍبَضَعْلاَو جاجا ِرْذَت يِف اوُلاَق َنيِذّلا ُروُهْمْجْلا اَمأَو
 يهبل ندب و هني هَنْيَب َفَرَف نَم مُهْنِمف : : ٍقاَتِعْلاَو قالطلاب نبدا يف ا

 ِفاّلْخب هَُراَّمكْلا هُثِرَجُ اَلَو ِثْنِحْلاِ ُقاَتِعْلاَو قالا عَ ْمَمَي ُهنِإ :اوُناَكَو ِرْذَنل ٍرَذ

 [ل5م/ ل ؟ه/*د] ركاب يبل

 ه0 ©
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 (حابم رمأ وأ ء:ةيصعم وأ ءةعاط 0 فلح نم لاوحأ)

 0 اَمإَو ٌةَيِصْعَم اَّمِإَو ٌةَعاَط اَمِإ :؛َناَلَ» ُلاَعْفأْلا #ةةهد]

 . عاَمج 0 ٌةَعوُرْشَم ٌةَراَمَكْلا اَنْهاَهَف : ُهنَكْرْتيل 7 اًحاَيُم ّنَلَعْفَيل فّلَح اّذِإَ
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 َوُهَو «تحّتسم هكا دعم لغف وْبَلَع تولخملا ُناَك اَذِإ كِل ِلَذَكَو

 | ا ا . 4 كك 5 .ٍِ 22 2ك 20-7 8 7 6

 اوقَنَتَو اوربت نأ مُكِيِسَبأْل ةَض ٌةحصْرع هلأ أوُلَمَحَت الو» :ىلاَعت ِهِلْوَق يد دوت
 هم
 .[574 :ةرقبلا] 4َنيياَّثلأ كتب أحِلَضُتَو

 نيِمَتْلا َنْيَبَو ِقاَئِعْلاَو ٍقاَلطلاِ نيَبلا نيب قرفلا ملغ ىرخأ عضاوم يفو انه خيشلا حجرو )١(

 اهركذ يف عرش مث .ُراَبتْعإِلاَو ُرَمَأْلاَو ُةَنُّسلاَو ُباَتِكْلا :ٍلْوَقْلا اَذَه ىَلَع ٌليِئَّدلاَو :لاقو رّذّتلاي

 .("08 714 /76) اهيلإ رظنُي .كلذ يف لاطأو



 ا كلا نأك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بسيرقت__ ل ل #

 وجي اَّل اَنْهاَهَق : مرَحُم َكْرَت وأ ٍبِجاَو َلْغِف ِهْيَلَع ُفوُلْحَمْلا َناَك ْن | اَمَأَو

 [؟ 0 ع . ِءاَمَلْعْلا ٍةّماَع َدْنِع ٌريِفْكَتلا ٌبجَي لب د ُءاَقَوْلا
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 ِءاَنْثِتْسِإلا ثيدِدَح يف ٍقاَتِعْلاَو قالّطلا ٍلوُخُت يف ُهَمأْلا تَمَسَقْن مس تَمَسَقْنا)

 (ماَسْق َةّقاَلَق ىَلَع

 تيد ٍدَح يِف ِقاَِعْلاَو قاّلٌطلا ٍلوُخُد يف َتْعَسَقْلا َةَمَأْلا نأ ْمَلْغا اكدت |
4 

 : ماس وَ ثالث ىَلَع (00ءائععْسالا

 أ :َلاَق وّل ىَّتَع ءاَمُهُسْفْنَأ ُقاَتِعْلاَو ُقاَلَعلا كيد يف لعد :اوُلاَق ّموَقَ

 اَذَهَو (ثيِدَحْلا ٍموُمُْع يف َكِلَذ َلَحَد : هللا ًءاَش ْنِ ًُض نو هللا ًءاَش نإ ٌوِلاَط

 . اَمِهِرْيَغَو يِفاشلاَو ةنَح يبأ ل
- 

 اَلَو اًمُهُعاَنإ ال ّقاَِعْلاَو ُقاَلّطلا َكِلَذ يِف ُلْْدَي 133 :اوُلاَق ٌّمْوَك ُمْوَقَو

 ٍبَمْذَم يف ِنْيَْوَقْلا ُرَهْشَأ اَذَهَو ءمَسَقْلا ٍةَعيِصِب اَلَو ِءاَرَجْلا ٍةَعيِصِب ءاَمِهِ 06

 .دّمْحَأ نع ِنْيَئياَوَرلا ىَدْحِإَو ِكِلاَم

 َلَحْدَي لب ؛َكِلَذ يف ُلْْدَي ال 00 قالا َعاَميِإ َّنأ :ُتِياَنلا ُلْوَقْلاو

 دّمْحَأ نَع ٌةيناَنلا ُةَياَوُرلا ِهِذَمَو ءِقاَنِعْلاَو ٍقاَلطلاِب ٌفِلَحْلا هيِف

 لَك هللا ٍلوُسَر ٍباَحْصُأ نعت ُهاَنْعَم ْروَُأَمْلا ُباَوَّصلا َوُه ُتِلاَّثلا ُلْوَقْلا اًذَهو
 ٍقاّلَطلا يِف اوُلَعْجَي ْمَل ِنَسَحْل اَو ٍبّيَسُمْلا ِنْب ؟ ٍليِعَسك ؟َن رِعِباَّتلا ٍروُهُْمْجَو

 الى54 1م /م6] . ناعيا قة ر مَلَو «ءاَنْععْسا

 ه2

 اَلَف هللا َءاَش ْنِإ َلاَمَق نيِمَي ىَلَع فَلَح نَم» :لاق هنأ لك يبنلا نع ايد َرَمْ ُنْبا هاَوَر اَم وهو )١(
 ا .يِذمْرتلاَو هام ُقْباَو يِتاَسْنلاَو دم ُهاَوَر.هدتَلَع ني

 خيش ىواتف ةنايص :باتك بحاص هيلع هبن امك «قايسلا فالخ وهو ؛(لخدي) :لصألا يف (؟)

 .(0578ص) مالسإلا



 لب ا ب ب يأ 11يسسبسبسس ب 02 م ُووُدُتلاَو ٌناَمَيَأْلا ٌباتك

 (ٍبَضَعْلاَو ٍجاَجّللا ِرْدَن ُبَجوُم)
 :ِروُهْشَمْلا ىَلَع نْيِكْيَش يس ُدَحُأ اَنَدْنِع ٍبَضَعْلاَو ٍجاَجّللا ِرْذَن ُبَجوُم 1

 .ريِفْكَتلا اّمإ -أ

 . قّلَعُمْلا لْعِف اّمِإَو د ب

 ٌهاَلَص َىَلَعَف اَذَك تْنَعَم ْنِإ :ِِلْوَق لْثِم يِف ِظْفّللا َبَجوُم َّنَأ َبْيَر اَلَو

 َدْنِع ُبوُجْوْلا َوُه :رْهَش ُمْوَص وأ ءُحَحْلا َىَلَعَف وأ .ٍفلأ ُةَقَدَص وأ ءِنْيََعْكَر

 ُمَِتْلَي ْمَل اًذإَف ةَراَفَكْلا ٍبوجُو َنْيَبَو ٍبوُجْوْلا اّذَه نيب يَ ْريَحُم َوُهَق ءِلْعِفْلا
 و انك وس كيت .نلعملا كورلا

 ٍهِذَه ُقيِلظَن وأ ءِدْبَعْلا اَذَه ُنْيِع َىَلَعَم اًَذَك تْلَعَم ْنإ :َلاَق ْنِإ َكِلَذَكَو

 ٍدْبَعْلا ٌقاَقْحِيْسا ٌبِجوُي َكِلُذ َنِإَف ءيِدْهَأ وأ َقَّدَصَتَأ ْنأ َّىَلَع وأ ٍقَأرَمْلا

 [س٠م .ينَهْلل ِةَندَبْلاَو ءِقّدَصّتلِل ٍلاَمْلاَو ءقاَتعِإْل
 تن 08 ك

 (نيمي ةرافك رفكُي ماَرَكْلاِب وأ ٍراَهظلاِب َفَلَح اَذإ)
 ْنِإ : ِهِلْوَقَك عا 1 [ٌضح] ىَلَع ٍماَرَحْلاِ وأ ٍراَهّظلاِب فل نإ ةةدفت|

 ال ©"9راَهظلا وأ «يِنُمَرَْي ُماَرَحْلا وأ ءٌماَرَح وأ يّمأ ِرْهَظَك َيَلَع تنَأَف اَذَه تْلَعَف

 ُقاَللَعلا هب د ُعقَي ُهّنأ اَمُك ٍراَهّظلاِب ٌتْيَح اًذِإ هيف اًنئاَحْصَأ اَذَهَف : ُهَئَلَعْفَأَل وأ ُهلَعْفَأ

 .ُراَهّظطلا اَهْنِم :َنيِمِلْسُمْلا ِناَمْيَأ يف اوُناَق اَذَهِلَو ؛ُنْيِعْلاَو

 َناَك اَذِ ٍنيِمَي رف يَ نأ اَذَم َدْعَب تْيَمْفَأَو . .اًديِلفَت اًذَهِب يِتْفُأ تْنُكَو
 ِجاَجّنلا ِرْذَن» :ِةَّلَأْسَم يف ُهاَنْلُق اَمُك ءميِرْحَتلا َّمَدَعَو ٍلْعِفْلا َّمَدَع ُهُدوُصْفَم

 :ِهلوَكَو ءاّذك َلَعك ْنإ ٌيَناَرْضَن وأ ُيِدوُهَي َوُه :ِهِلْوَف يف ُهاَنْلُك اَمُكَو ء«ٍبَضَعْلاَو
 . اًذَك ّلَعَك نإ َةَئيَمْلاَو َرْمَكْلا َلِحَتْسَي َّوُه

 .باوصلا وه تبثملاو ء(ظحلا) :لصألا يف )١(

 . يمر : يأ قفز



 هنآك مالسإلا خيش لئاسرو ٌقواتف بيرقت م

 رقاسو يو.ممدو 200 ةهو5 2 و م يَ عت ع

 : ٍلْعِف نِم ٌعاَِيْمالا ُضضَرَعْلا اَمّنِإَو ِطْرَّشلا َدْنِع َمُكَحْلا ُهُد 6 وُضُقَم نكي ْمّل اَمَل ُهْنإ

 َدْنِع ٍلاَلَحْلا َميِرْحَت ُهْضَرَع َسْيَلَو ءاَذَك َلَعَف ْنإ م ارح َىَلَع ْلِجْلا :َلاَق اذ َكِلَذَكَم

 . عْنَمْلِل اًقيِقْحَت اًريِدقَت َكِلد َماَرْلا ركذَو ءِلْعِفْلا نِم ٌعاَنْمالا ُهُضَرَع اَمَنإَو ِلْعِفْلا

 : اَهمَأِل وأ اَهَل َلوُتي ْنأ ُلْئِ اهل بوف ميِرْخّنلا َتوُبت َداَرَأ ول ام ينالخب

 يزاد كرت و 7 ا اَنُهَف 0 ا اَذَك تْلَعَف ْنإ

 نقوعلا دش: ةَوبطَفُم عْلُحْلا» يِف اَمَكَو ءٍبوُجْوْلا ُتوُبُت ُهُدوُصْقَم ؛ِرّرَبَتلا ِرْذَن»
 . َكِلَذ وُحَنَو

 3ك امو ءاًئِلوْصَأ ىَلَع ُجّركََي امك - ٍقاَِْلاَو يقالطلا يف اَنْدَرَط نإ ّمُن

 قوق رهو 1 ةجوتم 343 . .جاَجّللا ٍرْذَن يِف اَلِخاَد ُنْبِعْلا َلِعْج ة 5 ا

 5 ع هللا َء
 |[ "1/1 تب
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 (نيميلا ةرافك)
 ,هيرقكف# : ىَلاَعَت َلاَك ٍةَدِئاَمْلا ٍةَروُس يف ُه روكذملا َيِه ِنيِمَيْلا ُةَراَمَك [؟ةو؟ |

 نك بكَ ُميرحح ْوأ ْرْبَونِك وأ مكين وعملت ام َِسْوَ نب ّيككسم َهَرَثَع ٌماَعْظِإ
 ْثاَلَّتلا ىدخإب َرْمَكُي ْنَأ ِهْيَلَعَف اَنِجاَو نا َناَك ىَتَمَف .«ِماَيَأ َةَندلَت ُماَيسِهَف دي ْدَّل

 ا هي ْنَأ َراَمْخا اد اَذِإَو م اا

 َدَقَم ّوُه لَه : + تال ذأ قولنا للغات :ْمِعظُي اَم ٌراَدَِم
 0 ٌرَدَقُم َوُه :َلاَق نم مُهْنِم ءاَمَلْعْلل ِناَلْوَق هيف ميلا وأ شا

 لُك َلْهَأ مِعظيَف 0 رشسلاب ال ٍفْرُعْلاب ٌرَّدَقَم َكِلَذ َّنَأ : يناثلا ُلوَقْلاَو

 فلام لون يقع اذه ءءاَعَوَتو اد ْمِهيِلْمَأ َنوُمِعَظُي ام طَسْوَأ

 َنيِعِباَتلاَو ةَباَحّصلا ٍرَثْكَأ نع لوما ءاَقَلظُم ِهباَحْصضَأَو دْواَد ُبَهَْذَم َوْهَو

 و ب ومو رح ويلز خ :ظسوألا 2 نولوفي اوناك اذهل ؟لوَقْلا اَذَه
 . محَلَو ٌرْبُخ * ىّلْغَأْلاَو



 م ُوُدتلاَوُناَْئَأكا ُباتك
 بأ ”هاهب:؛: - 7 ظل _ كل

 َوُه َلْوَمْلا اَذَه َّنَأ اَنَيَبَو ْعِضْوَمْلا اَذَه ِرْيَغ يِف مُهْنَع داقكلا انت دقو

 هيحأ ِبَمَّذَم ُنماَيِق َوُهَو هُراَبِتْعاِلاَو ٌةَنّسلاَو ُباَتِكْلا ِهْيَلَع ُلْدَي يِنْلا بتارقلا

 ْمَل اَذَهَو ِءِفْرْعْلا ىَلِإ هيف ُمَجْرُي ُهّنَِك ٌعِراَّشلا ُهْرَدَقُي ْمَل ام َّنَأ هلضأ َنِإَ لوقو

 ام َِسْوَأ ني :ىَلاَعَت هلْؤَق ْعَم اَمّيِس اَل ِفْرْعْلا ىَّنِإ هيف ْعَجريف ٌعِراَّشلا ُهرَذَقُي

 .[44 :ةدئاملا] «مكَيلهَأ َنوُمِهظط

 ِنْيَلوَق ىَلَع ؟ٌبَحَتْسُم وأ ٌبحاَو وُ لَم :مذألا يِف ُءاَمَلُعْلا َعّراتَت دَقَو

 معطي كل َناَك نإو مد َنيِكاَسَمْلا َّمَعظَأ مَ ُهَلْمَأ ْمِعظْي َناَك نإ نأ حيِحَّصلاَو

 ني قيفاسملا مللت لك هولخأ ىلع .ةيعاسملا لّصَتِي ذآ هلا وكي ل هلأ الب

 .ُهَلْهَأ ُمِعِظُي اَم ٍِطَسْوَأ

 قمم اير مُماَشَع َنيِكاَسَم َةَرَشَع َعَمَج اّذِإَو

 ىذدخإ يف داو ُكِلاَمَو ةَميِنَح يِبَأ قدم َّوُهَو ِفَلَّسلا ردك َدْنِع َكِلَّذ ُةأَرِجَأ

 ماَعْظِإب َرَمَأ ىَلاَعَت هللا َّنإَف ؛ليِّدلا يف ِنْيَلْوَقْلا ٌرَهظَأ َوُهَو ْمِهِرْيَغَو َنيكئاَوُولا

 0 ٌماَعْظِإ اَذَهَو ءَكيِلْمَّتلا بجوُي مل
2 

 اًَهيِف َبَجْوَأ اَمَّنِإ َكِلَذ ْبِحوُي ْمَّل ىَلاَعَت هللاَك َءاَش اَمِب ُفّرَصَتلا اّمأَو

 «كسلاو َهرَقُمَِب ُتَمَدَصلأ اَمثِإِ» : ىَلاَعَت ِهِلَْمِب ماّللاب اَهّرَكَذ ُهّْنأِل ؛َكِيِلْمتلا
 7 :ِهِلْوَقَك ٍ؛ِفْرَظلا ٍفْرَحِب فُرَصَتلا هللا هك تق و رجلا

 ال هنأ ٌحيِحَّضلاَف :[50 :ةبوتلا] «ولأ ٍليِبَس قو 6١[« :ةبوتلا] « باقل

 0 «ٍقَتْعمْلل اًكيِلْمَت َكِلَذ نكي ْمَل نِإَو ٍةاَكَّزلا نِم َقِْعُي ْنَأ ٌروُجَي لب ؛ُكيِلْمّنلا

2 

 لل "49/86 . َكِلَذ َرْيَغَو هللا ٍليبَس يف هب ُنيِعُي اًحاَلِس اَهْنِم َيِرَتْشَي ْنأ

 هه مه

 .كيلمتلا اهيف بجاولا نأل ؛كلذ زوجي الف «نيكاسملاو ءارقفلا ىلع ةاكزلا فالخب )١(



 19 مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت م ا
 سس

 (ٌءاَضَقْلا ُباَي)

 وأ ءٍبْرَح َبِحاَص َناَك ٌءاَوَس ءضاف َوُهَف نّْيتْنا َنْيَب َمكَح نَم لك افففغ]

 ىَّلَح ءرَكُْمْلا نَع يْهَّنلاَو ٍفوُرعَمْلاِب ٍرْمأْلاِب باَسِتْحالِل اًبِصَتُْم وأ ءِناَويِد يَلوَُم
 .ماكَحْلا َنِم ُهَنوُدُعَي اوُناَك َةَباَحَّصلا َّنِإَف ءِطوطُحْلا يف ٍناَيِبّصلا َنْيَب ُمُكْحَي يِذَّلا

 ]14/١/١7[

 ْنَأ ِهِتَفيِلَخ ىَلَع ٌمِكاَحْلا طَرَش وأ ءمُكاَحْلا ىَلَع ُماَمِإْلا 0 علنتا

 .ِناَهْجَو ٍدْقَعْلا ٍداَسَك يِفَو ءطْرَّشلا َلطَب : نعم ِبَهْذَمِب ْمُكْحَي

 ِرْيَغ نِم ٍلْدَعْلاَو مْلِعْلاِب اوُمُكَحَي ْنَأ ٌاَضُقْلا َنكْمَأ اذ اَذَه َّنأ َبْيَر اَلَو

 . اوُلَعَف "'طْرَّشلا اَذَه

 امم مظغأ اَمْلطَو اَْهج ٍداَسَقْلا ني َكِلَك نع ٍجوُرُخْلا يف نأ َرُْق ان اًذِإ اَمأَك

 اَذَه ْنكَْلَو ءاَمُهاَتْدَأ مالا نيداسفلا مغ مْفَد ٍباَب ني كِل ناك : ريِدُفتلا ف

 مم اَمِئاَد ِنّيَعُم ٍبَمْذَم يِذِل الإ | ٍفَْوْلا يف َركللا َلَعْجَي ال نأ بنِ اول وسي ال

 . ؟َكِلَذ ظَرْشُي 1 اَذِإ تفْيَكَف ءِبَمْذَمْلا َكِلَذ يف ىَلَوَتَي ْنَأ اَّلِإ ءناكْنِ

 :ٌُلَواَتَتَت هتياَلَو تناك اَذِإ َناَك ِبَهْذَم ّيَأ ىَلَع ْمِكاَحْلاَق :َكِلَذَك َناَك اَذِإَو

 ندي ف رك فاشن دلو ءاّعئاس ٌهَضيِوُفَت َناَك :ٍفْقَوْلا اَذَه يف َّرطّنلا

 ان هليعتتو لاعلا يف ةكلسملا نوال :ىقيرتللا يف ذاق اًذِإ اَمّيِس ال ءاَذَه

 [7 1 :ريغ ىف نمبل

 «تابرقلا لضفأ نم اهنإف «ةبرقو اًئيد ءاضقلا ةيالو ذاختا بجاولا محتل

 همزلي مل هنكمي ام لعف نمو ءاهب لاملاو ةسائرلا بلطل رثكألا لاح دسف امنإو

 [66١/ه كردتسملا] .هنع زجعي ام

 ىلإ عجرش مكحلا يف ذ ةوقلاف ؛ةنامألاو ةوقلا :نانكر اهل ةيالولا ةو9/]

 .نّيعُم ٍبَهْذَمِب مكاح ىلإ فقولا ىلع ٌرظّنلا نوكي نأ ُتِقاَوْلا طرتشي نأ وهو ١(



 8 ُروُدُتلاَو ُناَمَيَأْلا ٌباتك
 خي 11 رز بتتكُ ج22

 .ىلاعت هللا ةيشخ ىلإ عجرت ةنامألاو ءمكحلا ذيفنت يف لدعلاو ملعلا

 1١66[ /ه كردتسملا]

 :هلوق فسوي لاؤس امأو دقي يبنلا همذ دقف ةيالولا لاؤس امأ دع

 مهوعدي نأ ىلإ اًقيرط ناك هنألف [460 :فسوي] #« ضل نيارَح لع ع نلعجأ#

 اونوكي مل ام ريخلا نم لعفيو ءملظلا مهنع عفريو «سانلا نيب لدعيو هللا ىلإ

 هيلإ لوؤي ام ايؤرلا ليوأتب ملع دقو «هلاح نوفرعي اونوكي مل مهنأ عم «هولعفي
 لاحلا هذه لثم نيب قرفلا بجوي ام اهوحنو لاوحألا هذه ىفف «سانلا لاح

 .ةنامأ ىه امنإ ةضحم ةرامإ هذه تسيلف :اًضيأو

 ١66/4[ كردتسملا] .انلبق نم عرش اذه :لاقي دقو

 كلذ ىلع رصأو ةيالولل ةغوسملا ةيلهألا مدع عم ءاضقلا رشاب نم /5995]

 هماكحأ ذفنت الو ءةبطخ ىلوي نأ زوجي الو ءقساف وهف :ملظلاو لهجلاب اًلماع

 .لداعلا ملاعلا ماكحأ ذفنت امك هدوقع الو

 .دمحأو يعفاشلا باحصأ رثكأ لوق وهو ءاهلك اهدري نم ءاملعلا نم لب

 سانلا قحلي املو .ةجاحلا سيسمل قحلا قفاو ام ذفني نم ءاملعلا نمو

 روهشملا وه اذهو ءرجافلاو ربلا هب ماق ءاوس هعابتا بجي قحلاو ءررضلا نم

 حجارلا وهو لمح باحصأ نم ةفئاطو كلامو ةفينح يبأ بهذم نم

 كردتسملا] 1١677/6[

 [161/6 كردتسملا] .اًعرو نوكي نأ يضاقلا يف طرتشي ”

 //1١61[ كردتسملا] .لثمألاف لثمألا ةيلوت بجي دكتسإ |

 نْيقيِرَمْلا هلأ َلّمأَتَو َرظَت اَذإ َنيِطُْسَوَتُمْلا نم مهلا يف َرَيَمَت نم ٌرَثْكَأ ملا

 لب ؛ ِهِرْظَنِب قثي هي ال دق ْنكَل « اَمُْهُدَحَأ ُهَدْنِع َحُجَرَت :ماَت ٍرظَنَو ءنَسَح ٍدْصَقِب

 يذلا ِلْوَقْلِل ُهتَفَقاَوُم اذه لْثِم ىلع ُبِجاَوْلاَو َُباَوَج ُفرَْي الام ُهَدْنِع 6
ًُُ 



 هتتكلك7ك”7ب كب د د لن حا 9 نك مالسإلا خيش لئاسدو فواتف بمرقت_ ا
 سات ل

 اذِإ ِةَبِيَأْلاَو َنيِتْفُمْلا ن ناّبْعَأ يف ٍدِهَتِجَمُك ؛ِداَهِتْجالِل هنم ىَّوْعَد الب ُهَدْنِع حجرت

 [9"ا/ا/ /5 عورفلا] دل يودع َدْنِع َحجَرَت

 هيف ّقَحْلا ىَلَع بَصَن هللا َّنِإَف :ِهِتفِرْعَم ىَلِإ َنوُمِلْسُمْلا ُجاَتْحَي اَم م ..؟

 [ل/ /1 عورفلاو :«487 تارايتخالا] . اًليِلَد

 فرعي ام هدنع :ةلمجلا يف مهتلدأو ءاملعلا فالتخا عمس اذإ هيَّئلا 8.04 ]

 [6١1ا//ه كردتسملا] .لوقلا ناحجر هب

 غوسي ام كرت ىلع مهرهقب سانلا ©'”ئدتبي نأ هريغو مكاحل سيل |] 5.8٠
 ىلإ ىضفأو «هلثم هريغل زاجل اذه زاج ولو ءاّقافتا هداقتعاو هيأرب مهمازلإو
 [١هإل/ه كردتسملا] .فالتخالاو قرفتلا

 .ليقع نباو باطخلا وبأ هراتخاو ءمكاحلا يف ةيرحلا طرتشت ال 8-.5]

 [68١م8/ه كردتسملا]

 يف امب اًملاع نوكي نأ بجي الو ءاهضيعبت زوجي ءاضقلا ةيالو مه.” ]|
 نأ بجي مل ثيراوملا يف هالو ول ىتح ء«مسقني داهتجالا بصنم نإف ؛هتيالو

 .كلذب قلعتي امو اياصولاو ضئارفلا الإ فرعي

 .كلذ الإ فرعي نأ بجي مل اهخسفو ةحكنألا دقع هالو نإو

 رابكلا رومألا يف اوضقي ال نأ زوجي فارطألا ةاضّقف :اذه ىلعو

 ةلكقملا ان انققلاو ءامذلاو

 :ملعت اميف تفأ :هل لوقي امك «ملعت اميف ضقا :لاق ولف :اذه ىلعو

 1١59/6[ كردتسملا] .هتيالو نع اًجراخ ملعي ال ام ىقبيو ءزاج

 ةيالولاو «لعفلاو لوقلاب يخارتلاو روفلا ىلع اهلوبق حصي ةلاكولا مه.« ]
 [١٠5١/ه كردتسملا] .اهنم عون

 )١( اًيئالمإ حصأ تبثملاو (أدتبي) :لصألا يف .



 8 ا ١ ٌروُدُتلاَو ٌناَمْيَأْلا ٌباتك

 را هسه |

 ىلع زوجي ال هلبقو ءاّقافتا مكحلا ةفرعم يف ديلقتلا زوجي ال م5..8]

 ضراعتب قحلا ةفرعم نع زجع نإف ءناهجو هيفف تقولا قيضي نأ الإ روهشملا
 . لئاسم عبرأ هذهف ءناهجو هيفف ةلدألا

 «ةميظعلا ةقشملا :هب ىنعي دقو ءىقيقحلا زجعلا :هب ىنعي دق زجعلاو

 [١١١/ه كردتسملا] .نيعضوملا نيذه يف زاوجلا حيحصلاو

 هنوكل ناك نإ ءهبهذم ريغ نم مكحلا يف مكاحلا بانتسا اذإ دالتلا |

 ١1١/0[ كردتسملا] .ةبانتسالا زجت مل الإو ءنسحأ دقف حجرأ

 .لوهجملاو «حلصي ال نمو ءحلصي نم :ةثالث ةاضقلا 5 09

 ماكحأ نم ذفني الو «لطاب هنأ ملع ام الإ حلصي نم ماكحأ نم دري الف

 .قح هنأ ملع ام الإ حلصي ال نم

 . "”ءادتبا هتيلوت زوجي ال ناك نإو ءهريغو ينغملا بحاص هراتخاو

 لعج حلاصلا الإ يلوي ال ناك نإف «هالو نميف رظنيف لوهجملا امأو

 «لطابلا درو ءاقح ناك ام دقت ةرات اذغو:ةزات اذه ئلوي ناك نإو:«احلاض

 [111 7/8 كردتسملا] ْ .فوقوم يقابلاو

 اًضن ةثداحلا يف دجي مل اذإ يتفملاو يضاقلل يأرلا داهتجا زوجي 75

 يعازوألاو كلامك ؛ءاهقفلا ةمئأو فلسلا ريهامج لوقك ٍ؛َةَنسلا وأ باتكلا نم

 .مهريغو ديبع يبأو لبنح نب دمحأو يعفاشلاو ةفينح يبأو يروثلاو

 ءهكردي مل يفخ هجو ىلع ةّنّسلاو باتكلا يف ةموكحلا كلت نوكت دقو

 هل زوجيف كلذل نطفتي مل هنكل َةّئّسلاو باتكلا نم نيتمدقم نم ةبكرم نوكت وأ

 ةّنّسلا يف الو باتكلا يف ةموكحلا كلت دجي مل هنوكل ذئنيح هيأرب دهتجي نأ

 ١51/8 - ١57[ كردتسملا] .امهيف تناك نإو

 هه م

 .(ءادتبا هتيلوت تناك نإ :هريغو ينغملا بحاص راتخاو) :لصألا يف ةرابعلا )١(

 .(ةةذخ)ر تارايتخالا نم بيوصتلاو



 ُهْنََك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت بس ا
 227ج هي 2 ل بس يتعود 3222-2

 (ِءاَضَقْلا نِم ُدوُصْقَمْلا)
 : ِءاَضَقْلا نم ُدوُصُفَمْلا 61#

 .اًهِلْمَأ ىلإ ٍقوُقْحْلا ُلوُصُو -أ
 .ٍةَمَصاَخُمْلا ْعظَقَو - ب

 .ُةَحَلضَمْلا َوُه : قوُقُحْلا ٌلوُصُوَ
 .ِةَدَسْفَمْلا َةَلاَزِإ :ِةَمَصاخُمْلا ٌمظَقَو

 :ةَعَْرأ ْماَسْكَْلاَ

 ْعظََو ْنَحْلا ُلوُصُو ُهَعَم َلَصَح دقق رم مكب لق اَنَِو - ب
 .ِنْيبْلا ٍتاَّذ ُحاَلَص ُهَعَم ْلُصْحَي ْمَلَو ءٍةَموُصُخْلا

 َلَصَح دق اًضْيَأ اَذَهَق .ٌنَح ُهّنَأ يِعَّذَي ام ضْعَب ِكْرَت ىَلَع ٌحْلُص اّمِإَو - ج

 موُقَي ام ْنكَل ءِقوُقُحْلا ٍلوُصُو ُدوُصْقَم ْلْصْحَي ْمَلَو ءٍعاَرنلا عطَقَو ِحْلّصلا ُدوُصُقَم
 . ِكْرّتلا نم ُهَماَقَم

 اَمُهَنَأِل ؛ٌرُمْلا لضَمْلاِب مُكُحْلا نِم ُنَسْحَأ حّلّصلاب َمُكَحْلا نأ ُنّيَتَي اَنُه نِمَو

 اًمِهِدَحَأ ِكْرَت 2 ِنْيَبْلا ٍتاَذ حالَصب كلذ ةاكناز «ةقوضخلا عقد يِف اَكَرَتْشا

 .َيئاَعَض َعَم ُهّقَح ٌقِحَتْسْمْل طخ ُرحخآلا او دنع

 .ِءاَضَقْلا

 ِتاَئْيبْلاِب ظَفْحُي ْمَل ْنِإ ُفاَخَي ِهِرْيَغَو ٍفْقَوْلاَك ِهِبِحاَص ٍدَي يِف ُقَحْلا َناَك نِإَو
 #2 مع 0 0 1 ا ل لا 0 5 2 مل هع 5
 مومو ٍةَداَهّشلاَو ىّوغدلا عاَمَس يف انهف ؛َكِلَذ وُحنَو هيتأي الو دحجيو طرش هيسني نأ

 .اضرلاو حلصلاب اًنورقم ءامهنيب عازنلا ضفو نيمصخلا نيب لصف :يأ )١(



 مجم ٌروُدّتلاَو ٌناَمِيَألا ٌباتك

 يَدوُصْفَم ُدَحَأ اّذَهَو ٍرَدَقُم مضَخ نَع ِدوُحْجَمْلا نَْلا طْفِح مضحت ٍرْيَغ نم

 "ه5 _ "هم /*ه] . ٌكِلَّذ 5 َكِلَّدِلَ داما

 ه5

 (هنع جرخ نم لاتقو ءهللا عرش ميكحت بوجو)

 «َنييلا مات يي للا َلوُسَ اوُمْكَحُي نأ ٍْلَحْلا عيِمَج ىَلَع 8.1 |

 يِف ٍهِمُكُح نَع ّجّْرْخَي نأ دعألا سبل للا ىلع قْلَخْلا َمَرْكَأَو :نيِلَسْرُمْلا َلَضْفَأَو

 .ْمِجِرْبَغ وأ خوُيّشلا وأ ِكوُلُمْلا وأ ِءاَمَلُعْلا نم ناك ُءاَوَس ءءْيَش

 ُهُعاَبا 0 َناَك ٍلْسّرلا نِم اَمُهرَيْغَو ىَسيِع وأ ىَسوُم ُهَكَرْدَأ وّلَو
 تقرت بهم نم مكتب آمل نيا َّقكِس ُهَهأ َدَمَأ ذإَوط :ىّلاَعت َلاَق

 0 :ةارمعتلا هكا هدب كيل ّمكَمَم اَمِل َقْذَصُم ٌلوسر صح

 «ةَدْعَب يأ نَم قلص ْنَأ مّدَقَتْمْل ُدَقَتُمْلا كيبل ىَلَع ٌقاَكيِمْلا َّدَحَأ ةئاحبس َّوَهَو

 لب ؛ُاَيبْنأْلا فِلَتْحَت ْمَل 1 ؛ُهَلْبَق َناَك نَم َقّدَصُي ْنَأ ٍرُخَأَتُمْلا ينل 0

 ِءاَيبْنألا ٌرَشْعَم " : حيِحّصلا ِثيِدَحْلا» يِف لكي ْيِبنلا َلاَق اَمُك ؛ٌدِحاَو

 . ادِحاَو 1

 ل 1 نر َنوُمِلسُم مهلك ةمالشإلا قيد ومو هتجاو ءاكينألا نيم

 َرَآ ٍتفَو يِف ٌعُّرَشُي مث مث .ةَمتحِ اًرمأ ٍتْفَو يف ُعْرَشُب دق «ٌعَوتتَت عِئاَرَّشلا ٌضْعَب
 مث ءِسِْفَمْلا ِتْيَ ًةالَّصلا مالسإلا لَو يِف َعَرَشاَمُك ؛ةَمْكِحِل َرَثآ اين

 َناَكَو ءٌدِحاَو ُنيّدلاَو ٌةَعيِرَّشلا تَعّوَتَتَف ِةَبْعَكْلا ىَلِإ ٍةاَلَّصلاب َرَمْأَو َكِلَد َّمَسَن

 زيد نم ىَسوُمِل ُتْبَّسلا َكِلَذَكَو «مالسإْلا ٍنيِد نِم َتْقَوْلا َكِلَذ ماَّنلا ُلاَبْقِتْسا
 .ِةَبْعَكْلا ىَلِإ ٌةاَلَّصلا َوْهَو «َحِساَّنلا وه ماَلْسِإْلا ُنيِد َراَص حسن 0 ماكْسإْلا

 بجيو هيي اًدمحم اورصني نأ هقلخ ةوفص ىلع ظيلغلا دهعلا وهو قاثيملا ذخأ ىلاعت هللاف )١(
 لكي يبنلا نيد ةرصن مهتابجاو بجوأ نمف «هتعيرشو هتنس ةرصن ءاملعلاو ماكحلا ىلع كلذك



 هنآك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت م

 َوُه اَلَو .مالْسإْلا نيد ىَلَع َوُه َسْيَلَف خِساَّنلا َنوُد خوُسْنَمْلاِب َكَّسَمَت نَمَق

 > ٍ :اَو ِءاَيبنأْلا َعْرَش َلّدَب نَمَو ءءاَيبْنأْلا نم ٍدَحأل ٌعبنُم
28 

0-6 0 6 2 1 7 1 
 هب ْنَأَي ْمَل اَم نبدأ َّنِي مُهَل اوُعَرَس اًوكُِش ْرُهَل ْمآ» :َلاَق اَمَك ُهُعاَبْتا ُزوُجَي ”[ا ايلي 6 +

 7١[. :ىروشلا] هُيُدّشأ

 وقر ميول هج رس نت ح2 طا رفع لأ فدل م 2

 .خوسنم ٍلَدَبُم عرسي اوكَسَمت مُهنأل ىَراَصَنلاَو ُدوُهَيِلا َرمك اذَهِلَو

 للي ُدَمَحُمَو ءِلسُرَو ِهبتُك عيمجب اوُنِمْؤُي ْنَأ ِقْلَكْلا عيِمَج ىَلَع َبَجْوَأ ُهلاَو
 ام ّوهَو ءنيذلا نِم ُهَعَرَش ام عاّبتاَو هَعاَبتا تلُخْلا عيوب ىلَعف ءلسرلا متاح ا 8 000 ا عع 200007 5 1 وع 0

 .ِةَنْسلاَو باَتِكْلا نم هب ىَنأ
 هات س2 ش6 ص وع ع امراسأ) شعم ءم مهم وو هج م هلأ وي عقم
 لاق امك ؛ةنسلاو تاتكلا ّمهَو رشلا اذه رصنت َنيِمِلْسمْلا ٌفويسَو

 - 6 هم هس دس ه2 55 نو د 2 1: 07 26 3 هم مهم ا يوبعو ري
 نم د تفاسلا : غي 2 اذهب ترض نأ هي هللا ُلَوُسَر انرمأ» :هللا دبع نب رباج

 1 تعستلا : نفي تاَذَع نع َّجَرَح

 مقل َناَرِمْلاَو بككلا ُمُهَعَم [َلَرَلَو تنل اَمَلْسُم اَنلَسرَأ ْدَقْلط :ىَلاَعَت َلاَق هل ير
 01 7” 00 2 د معمل سومو م هم 0

 مرصي نم هللا ملعيلو ِساّنلِل ٌمِفكَمَو ٌديِدَس ُسأَب ويف َديِدَلل انلَْأَو ٍَسِقْلآِي سضاّنلأ
 م سرسأكا ف6 ع5 ل عه 2 7 001
 تاتكلا لّرنأ ةنأ هلع ّنّيَبَف 5[2؟6 :ديدحلا] <09 ٌريِزَع ٌىَوَق هللا نإ ِبّيَعْلأ ماسر

 .َديِدَحْلا َلَرْنَأَو ءِطْسِقْلاِب ُساَنلا َموُقَيِل ؛ُلْذَعْلا ْفَرْعُي هب اَمَو َكْدَعْلا َكَرْنأَو

 ُلْدَعْلاَو ُباَتِكْلاَف ؛ِديِدَحْلاِب َلَِتوُق ِناَريِمْلاَو باَتِكْلا نَع َجَّرَخ نَمَق
 ءعرشلا وه ُلْذَعْلاَو ءُلْذَعْلا وه عْرشلاف ؛عّرَشلِل ُنْيِبَمْلا وه ٌباَتِكلاَو ءِناَمِزاَلَتُم رعى 7 قا يبه أك عمد 2 5 2 2 010001007

 ."”عّشلاب َمُكَح دمك ِلْدَعْلاِب َمُكَح نَمَو

 ٍةَباَحَّصلا نِم ٍنيّدلاَو مْلِعْلا ٍلْمَأ َنيِمِلْسُمْلا ِءاَمَّلُع نِم ٌريِثَك ُلوُقَي دَفَو

 ٌحوُسي ِهِذَهَق «ْمِهِداَهتْجاِ اُلاَوقأ ْمِِرْيَعَوٍةعَبرأْلاَك َنيِوِلْسُمْلا ِةّمِيَأ رِئاَسَو َنيِعِباَتلاَو
5 

 اذَهك كي هللا ٍلوُسَو َلؤَ الإ َمَمْلي نأ مِلْسُم ّلُك ىَلَع ُبجَي اََو ءاَهب َْوَْلا

 )١( .هللا َّرْنَأ اَم َوُه ُلْدَعْلاَو ءٍلْدَعْلاِ الإ اوُمُكْحَي ال ْنأ ماكحْلا ىَلَع :خيشلا لاقو )90/ 51(



 د تر تا ب ٌدوُدُتلاَو ٌناَميَأْلا ٌباتك

 عْرَّشلل اَقِفاَوُم رمألا ِسْمَن يِف ُنوُكَي دَقَو ءُداَهِتْجاِلاَو ٌليِوُأَتلا ِهيِف َلَخَد 0

 هاتي ل 11 اقماد نكي الدو ناَرجَأ ِهبِحاَصُل ٌنوُكَيَف ءِلرَتُمْل
 هَل َرَفَعَو َكِلَذ ىَلَع هللا ُهَرَجآ َعاطَتْسا اَم هللا ُدْبَعْلا ىَقَنا اَذَِق اية

0 

 اذِإ ْنكَلَو هَبقاَعي ا م ُهَبيعَي الو ُهَمْذَي ْنَأ ٍدَحَأِل نُكَي ْمَل اًذَكَم ناك نَمَو

 دعأ لق لوس ب لا تعب يلا قا كَ مل لوك فالي ْنَحْلا ترغ

 َّوُهَو ةَنُسلاَو ُباَتِكْلا َوُهَو ءهللا ٍدْنِع نِم ُلّزَتُمْلا ٌعرْشلا َوُه َكِلْدَ ءِقْلَخْلا نِم
2 

 ص

 .هلل ُهَلُك ُنيّدلا َنوُكَيَو اَْلُعْلا يِح هللا ُةَمِلَك َنوُكَتِل ءِلوُسَرَو هللا ُنيِد

 هللا َدَبْعُيِل َنوُدِهاَجُي لَ ؛ ٍلّوَأَتُم اَلَو ْخْيَش 8 ْش الو ٍمِلاَع ِلْوَث ىَلَع َنوُدِعاَجُي ال

5 
 م

 َلاَق ٌيِرَعْشأْلا ىَسوُم يبأ نع "6 (ِنْيَحِيِحَصلا» يف اَمَك ُهَل ُنيِدلا َنوُكَيَو ُهَدْحَو
 لَ ُيَأَك ًءاَير ُلِتاَقُيَو ةّيِوَح ُلِتاَُيَو َةَعاَجَّش ُلِتاَقُي جلا ا لوُسَر اب ترق

 . اوللا ٍليبَس يف َوُهَم اَيلعْلا يِح هللا ُةَمِلَك َنوُكتِل َلئاَق نَم١ :َلاَمَك ؟هللا ٍليِبَس يف

 حج

 يَّلَصُي اَلَو ُهَرْيَغ وُهْدَي الق ؛هلا الإ ّدَحَأ َدَبُْي ال ْنأ ٍداَهِجْلاِب ُدوُصْقَمْلاَ
 م 1 لَو وري

 [مدن د

© © 

 ؟فالخلا عفري مكاحلا مكح له)

 (ءاملعلاو نيملسملا فالتخا هاجت ماكحلا بجاوو

 ٍدِحاَوِل ْلَعْجَي ْمل اَمَو «هيِف نول هاما كك

 يزاحت ل نلسلا يوح ىلق ديف فلا رك دوني معلا نإ ا نِم

 َكِلَد َناَك ولو لك ىلع ف عفش ذأ ملا نم دعأإ نبك 4 وشل
 ٍةَماَعْلا ٍداَحآ نِم ُصْخَّشلا

 .(19.02) ملسمو ةةنفس] يراخبلا 200



 تا: 7 77؟7؟(وهرٌّّ ا ل ل لللببلا اا ُهْنَأَك مالسالا خيش لئاسرو .قواتف بيرقت سبا

 اَهِب اوني ْنَأ يْلَحْلا َعيِمَج هللا َرَمَأ يِتَّلا ة لكلا ةماعلا ٍروُمأْلا ٌلْعِم اَذَهَو

 3 تالا هلع تيوخأ امي لكي ِهِلوُسَر ِةَنُسَو ِهباَتِك يِف اَهَنَيَب دَقَو ءاَهب انا

 ا او ف ٌّعَفَو اَذِإ :هيف ٌةَّمَأْلا تَعَّراَتَت

 نَم ىَلَع اًهيِف ْمُكْحَي ْن أ مِكاَحْلِل نكي ْمَل :ْمِهرْيَع وأ ِةَماَحْلا وأ ِدْنجْلا وأ ِء ءانلعلا
 ؛ُهَبِقاَعُي وأ ُهَيِذْؤُي ْنَأ نع اَلْضَم ءِرَحَآلا ٍلْوَقْلا نِم ُهَعَنْمَيَو ههِلْوَقب ُهَمِْلُيَو ءُهُعِزاَني هوا و

 [4 :ءاسنلا] «ةلنيأ مسك وأ :ِهِلْوَق يِف مكاَح ُرْيَع وأ ٌمِكاَح َعّراَتَكي ا

 ال 0 ا

 ام ِةَرَسَبْلا عبِمَجَب ُسْمّللا هب ُداَرُمْلا وأ ةَوْهَش ِرْيَعِل اَلَو ٍةَوْهَسِل ال ًءوُصْوْلا ضْقْني

 . ؟اًقَلظُم اّمِإَو د

 ومر <<

 ٍلِئاَسَم نِم ٍريِثَك يِفَو ءٍِضْئاَرَمْلا ٍلْئاَسَم نم ٍريِثَك يِف اوُمَراَتَت َكِلَذَكَو
 ماَيّصلاَو ٍةاَلَّصلا يِف ِتاَداَبِعْلا ٍلِئاَسَم نم ٍريِثَكَو َكِلَذ ٍرْيَغَو ءاليإْلاَو قاللطلا

 نَم مُهْنِمَو ءاّقَلَظُم اَهَمِرَك نم مُهْنِم ءِروُبُقْلا ِتاَراَيِز ٍلْئاَسَم يِفَو ءٌجَحْلاَو
 .ْمِجِرتْكَأ ُلْوَق َوُهَو َعوُرْشَمْلا ِهْجَوْلا ىَلَع تّناَك اَذِإ اَّبَسَتْسا نَم مُهّْنِمَو ءاَهَحاَبَأ

- 
 ْتَكَيَث

 مث له :ِثيِداَحَأْلا ضْعَب يِفَو ِتاَيآلا ٍريِسْفَت ٍضْعَب يِف اوُعَراَتَتَر

 ؟ْتْبْنَت ْمَل وأ ؟ل# َننلا

 نع تتَبث

 نِم َناَك وّلَو - ناك نَم اننا ماكَمْلا نيب مِكاَحِل َسَِل ُهيُكلا ُوُمأْلا هَ

 ال ْنَأ هتْمَدْلَأ :ٌلوُقَيِق هِلْوَق يِف ُهَعَراَن نَم ىَلَع ِه ِلوَقب ايف َمُكْحَي ْنَأ - ةَباَحَّصلا

 هلل ٍلِئاَسَمْلا ِهِذَه 5 يف ْمُكَحْلا لب ؛ يِبَهْذَمِل ُلِفاَوُي يِذَّلا ٍلْوَقْلاِب اّلِإ َيِْفُي اَلَو َلَعْفَي
 يس

 .هِلوسَرَو

 اَذِإَو ُهَدْنِع اَمِي َمّلُكَت ّمْلِع ُهَدْنِع َناَك ْنِإَف «َنيِمِلْسُمْلا نم دِحاَو ُمُكاَحْلاَو

 هللا ْمْكُح َفِرْعَو َكِلَذ يِف َُحْلا َرَهظ ْنِإَف «وب َمَّلَكَت ٌمْلِع ِهِعِزاَتُم َدْنِع َناَك

 ّلُك ّرِقَأ َكِلَد َيِفََح َنِإَ ءلوُسَرَو هللا مك ا

 ىَلَع ِلْوَمْلا اَذَه ٌلْئاَقَو « ءِبَمْذَم ىَلَع ِلْوَقْلا اذه م ٌرِقَأ هِلْوَق ىَلَع ٍدِحاَو

١ 



 6 ٌروُدُتلاَو ٌناَمَيَأْلا ٌباتك
 ب تنشب 7 227 27277ئي277227277ب7ب7ب7_ب7ب77ب22 2222-2-23

 ءِناَنَبْلاَو ٍةَجْحْلاَو مْلِعْلا ٍناَسِل اًسِلب الإ َر َرَخآلا | َعَنْمَي ْنَأ اَمِجِدَحَأِل نكي ْمَلَو 71

 اًهيِف ْمُكاَحَتُي يلا ِةَئيَعُمْلا يف اّلِإ َمُكْحَي ْن ُهَل َسْيَلَك :ِرْهَمْلاَو ِدَيْلاِب اّمَأَو

 اَذإ مُهَنْيَب اَهُمُسَقُيَف ءوِتْكِرَت مْسَق يِف ُهْنَئَرَو َعّراَتَت دَّقَو َتاَم ِتْيَم ُلْثِم ِ؛ِهْيَلِ
 .ِهمكُحِي ْمْضَخْلا َمَرْلَأ ِءاَمّلُعْلا يَْوَ 0 هذيلا ويك اكت

 َنِإَق ءرغآلا ٍلوَقْلاِب مُكْشَي نع نضر ال نأ لوفي نأ هل نك

 م مال م . َدِهَتْجَي نأ ِهْيَلَع َمُكاَحْلا

 هيف َعاَرْتلا َلِصْفَي ْنَأ ٍةاَضُقْلا نِم دَحأل َسْيَل ُءاَمَلْعْلا هيف َعّراَتَت اَم 2.95

 ّوُه َلْوَقْلا اَذَه َنأب تمَكَح ل نول رع ءمكحب

 ُءاَمَّلُع هيف َعّراَتَت اَميِف ُْمِكاَحْلا لب ؛ِهِلِئاَك ىَلَع ٌدوُدرَم هلا لوَعْلا نأ ؛ٌحيِحَّصلا

 ءامِلاَع َناَك ْنِإ ٍءاَمَلْعْلا ٍداَحآ ٍلْوَقَك َكِلَذ ين ُهلوَ ةةئلع وقمع وأ :ةنيلخفلا
 مقدو

 ةيدلقتلا ةقاعلا ةلِْنَمِب َناَك اَدْلَمُم َناَك نِإَو

 . اًدِهَتْجُم امِلاَع اًدِهَتْجُم اًمِلاَع َسْيَل نَم ُلَعْجَي ال ةياَلِوْلاَو ُبِصْنَمْلاَو
0 

 ُةَميِلَكْلا َناَكَل :ٍِبِصْنَمْلاَو ٍةَياَلوْلاب ٍنيّدلاَو مَلِمْلا يِ ف ُماَلَكْلا َناَك ولو

 اًميِف ِهْيَلِإ اوُعِجْرَيَو كرماثلا 5 هَبيْفَتْسَي ْنأِبَو ءنيّدلاَو ملعْلا يف ذ ماََكْلا ّىَحَأ نالمْلُسلاَو
0 

 . ٍنيدلاَو مَلِعْلا يف مِهْيَلَع لَكْشأ

 ُةمكَح َةيِعَرلا ُمَرْلَي اَلَو ِهِسْفَتِل َكِلَذ يِعّدَي ال ُناَطْلُسلاَو ٌةَميِلَخْلا َناَك اَذِإَق

 يف ٍناَطْلّسلا َنوُد َوُه نَمَق :ِهِلوُسَر ِةَنُسَو هللا باَتكب اّلِإ ٍلْوَق َنوُد لقب َكِلَذ يِف
 .ُهَروُط ىَدَعَتَي ال ْنَأِب ىلْوُأ ةّيالولا

 نِإَو هِرْيَغ نِم اَهيِف مالكا نلوأ دوف :ةنسلاو الاب ا َناَك نَم َّلُكَف

 ُهَدْنِع َناَك ْنِإ لَب ؛ اًمِكاَح ِهِنْوكِل مالك اًهيِف هَل آ َسِبَل ُمُكاَحْلاَو ءاّمِكاَح نْكَي ْمَل

 [؟ 107  ؟ة ال ءانلعلا ٍداَحآَك اَهيِف َمّلكت ّمْلِع

 َناَك لَو ءمكاَحْلا ْمُكَُح ِقْلَخْلا عيِمَجِل مِزاّللا عْرَّشلاب ُداَرْمْلا َسْيَل 8.17 ]



 هنآك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت يتم
 22027 1 2 جحا

 َنيِنيَعُم اًمْوَك ُمِزْلُي ٍلِداَعْلا ِمِاَعْلا مكاَحْلا ْمُكُح لَب ؛هِناَمَّز ٍلْهَأ َلَضُمَأ ٌمِكاَحْلا

 نم ٍمِلاَع ىَلَع ُبجَي اَلَو ِقْلُخْلا م َعيِمَج ُمِزْلُي ال ويعم ةَبِضَق يف ِْيلإ اوُمَكاَحَت

 ام َفَرَع دق نا اَذإ ريثك يف الو ليلَق يِف ال امكاح دلي نأ نيِمِلْسُمْلا ِءاَمَلُع
- 

 لب ؟ءْئَش يف مالا دي ةماعلا داع ىلع بحي : ال لب ؛ُُّلوُسَرَو ِهب هللا ّرَمأ
 هم وم

 . اًمِكاَح نكي ْمَل نإَو :ةاقفيْسا هَل وجي نم سَ ْنَأ ُهل

 مِكاَحْلا مك َعَبَناَو هيو ٍةَنُسَو هللا ٍباَتِك نِم ُهَمِلَع اَم ُمِلاَعْلا َكَرَت ىَتَمَو

 انذلا نيف ةنوتغلا 3 ُقِحَتْسَي اًرِفاَك اًدَتْرُم َناَك ِهِلوُسَرَو هللا مْكُحِل ٍفِلاَخُمْلا

 / اليم هيَ هونود ني اوعِيَتَت الو ىَيَر ني يل َلِزنأ آم اوعي :ىَلاَعَت َلاَق قَرِخَآْلاَو

 .[" :فارعألا] 409 نو َنوركدَم ام

 هللا عْرُش نِم ُهَمِلَع اَم َعَدَيِل ىدأْلا عاونأب قضوأو نيو َبِرُض وّلَو
 ْيَلَع لب ؛وللا ٍباَّذَعِل اقِحَتْسُم َناَك :ِِرْيَغ َمُكُح َعَبَتاَو 1 تح للا هوس
 : ىَلاَعَت هللا َلاَق ْمهِعِاَبْتأَو ءايتألا يف اللا هش هذه ٠ هللا يِف يِذوُأ نِإَو َرصي ْنأ

 ع ال ْمُهَو اكما“ ًاوُوُقَب نأ أد 1 سان ا

 ١- :توبكنعلا] 409 َنيِبْذَكْلا َّنْمَلعلو ْأوُهَدَص تيذلأ هَ

0-1 

 0 ا َناَك اّذِإ اَذَمَو

 لك للا ٍلوُسَرِل هَنْس مهِضَْب ثم دنَعَو ؛مِهِضْعَي ْذْعَب ٍلْوَقب ا

 َرْمْأَيَو لكي هللا ٍلوُسَر ِةَّئُس نِم َمِلَع اَم هي نا اه لهااوب هب مككَح اَم

 . َمِكاَحْلا َدّلَقُي اَلَو هَْلِإ َوْعْدَيَو 0

- 

 .َنيِمِلْسُمْلا ٍقاَمّئا ُهّلُك اذه

 9 هللا ٍرْمَأ نِم َمِلَع 0

 د دورتأ نم قلاع نا رتغتتج : ىَلاَعَت َلاَق ِباَذَعْلِل اًمِحَتْسُم َناَك :ِهِرْيَغ ٍلْوَقِل
 5 0 مريع ع 1 موس ع
 177 :روتلا] 40 يل بان يم أ نو نب

 ٍةَباَحَّصلا نم ريِثَك لْثم ضنا اَذَه ِهْيَلَع َيِفَح دق ُْمِكاَحْلا َكِلَذ َناَك نإَو



 م سس 014 يبس جس 0# ُدوُدُتلاَو ٌناَمّيَأْلا تاتك

 َكِلَّد يِف َناَكَو «ْمِهِداَهِتْجاِ َلِئاَسَم يف اوُمّلَكَت ْمِهرْيَغَو ٍةَعبرأْلا ِةَمِئَأْلاَو َنيِعِباَنلاَو

 يو اوُدّهَتِجا م ْمِهِنْوُكِل 0 مُهف :- مُهَداَهَيْجا ٌفِلاَخَت كي هللا ٍلوسَرِل ُهْنَس
2 

 [؟8“ :ةرقبلا] «اهَعَسو لإ ادت هنأ كفِلَكم

 ما ات و نو ةنس َمِلَع نم نك 7

 مه نكي نأ ارْمَأ :ةلوسرو ُهَللا ىَصَق اَذِإ ٍةَمْؤُم الع ِنِمْؤُمِل نك اَمَوإ» :ىَلاَعَت َلاَق ءاَهِرْيَغ
 رغم سه هو ل مل عم

 .[77 :بازحألا] © ايم الَكَض َّلَص دَقف هلوسرو هلأ ضحي نمو مهرمأ ْن نم ةَريجْل

 اًيْنُدلا يِف هللا ٍةَرْضُنب اًروُصْنَم اّيِدْهَم َناَك ُهَلوُسَر ِهِب هللا َثَعَب اَم َعَبتا نَمَو

 موو اندلا يل يف أونَماَ يلو اَنَلْسُر ٌرُصنَل اًنإ» :ىَلاَعَت َلاَق اَمَك ا
 هم ل

 ملا كيابل 20 هوَ دَفْلَو2 :ىَلاَعَت َلاَقَو 10١, :رفاغ) «(©) ُدنهّْتألا موي

 .[378 كالا :تافاصلا] 407 َكوِبيَعْلا متل اكس 6 اوروصتملا مل كا

 ِهِعاَبَتاِب لب ؛للك ٍلوُسَرلِل ِهِعاَبتاِب ال ِهِبْنَدِ تناك ٌةييِصُم م َدْبَعْلا تَباَصَأ اَذَِو

 نم تعبت آمو» :ىَلاَعَت َلاَق لد ُبذَعُي هيوُنّذيَو و ُرَصْبَو مَحْرِي هو ٍلوُسَرلِل
 .50 :ىروشلا] 467 ربثك نع ْأوُفْعَيَو كيد ْتَبَسك اَمِنِه ٍةِبِصُم

 ُهُرْضَن ِرْمَأْلا ٍةاَلَو ىَلَع ُبجَيَو ُهَعِبّتَي أ ذأ مين ُّك ىلع بجي يذلا رمل
 .ُةَنُسْلاَو ُباَتِكْلا َوُه ِهْيَلَع ُداَهجْلاَو

 يِذَلا َعْرَّنلا َوُه َسْيَل ءيِضاَقْلا ُءاَضَق ُهَل ُلاَقُي َكاَذَك مِكاَحْلا ٌمُكُح اَمأَو

 ا و ارك اعلا ييراقلا نار يال كاكا ع انك ل
 هَل ْرْجَي ْمَل ِنِطاَبْلا يِف ٌّقَحْلا ٍفالخِب ٍصْخَشِل ْمِكاَحْلا َمكَح وّلَو ةَراَث ٌئطْخُيَو

 نَع (ِنْيَحِيِحَّصلا» يِف امك «نيرخآلاو َنيِلَوَأْلا َديَس ْمِكاَحْلا َناَك ولو ُهَّدْحَأ

 "ل صَقْخَت ْمُكَنإ» : هلك هللا ل سَ لاَ :ْتَلاَق َةَمَلَس

 اًنْيَش هيِخَأ َّقَح نِم ُهَل تْيَّضَق نَمَف «ُعَمْسَأ امه وحب ُهَل يب 5 ٍضْعَب نم ِهِيَجْحَب
 ِءاَرَمَأْلاَو ماكُحْلا ُدِّيَس اَذَهَف :"”هِراَّنلا نِم ٌةَعْطَِق ُهَل مَن امن 5 لَك

8 

0 
 )١( ملسمو «(1180) يراخبلا هاور )1917(.
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 اللاب د الالا /ه]

 ُباَتِْلا َوُه يلا عْرَّشلا َعاَبْتا َنيِمِلْسُمْلا ٍرْمَأ ٍةاَلُو ىَلَع هللا ضَرَق [ه.14 |

 ٌحزاَتُمْلا َناَك وّلَو ٍنيَّدلا ٍلِئاَسَم نِم ِءْيَش يف َنيِمِلْسُمْلا ٌضْعَب َعّراتَت اًذإَو ُةَنُسلاَو

 لب ؛ "”مكاح مك عابئاب ُهوُمزلُي ْنأ قوت ٍاَلْوِل نكي ْمَل 07 اا
 لا ٍلِجاَجْلِل ل وو 1 ٌّىَحْلا هَل 0 ْنَأ أ ِمِهْيَلَع

2 

 :اًذَه ّدْعَب ُهَدَئاَعَو َرّهظَو ُهَلوُسَر ِهِب هلل هللا َتَعَب يِذَّلا َُحْلا ُهَل َىّبَبَت ْنَِف

 .ٌباَقِعْلا ّقَحَتْسا

 ءاملعلا قم ةتئاط لون وأ ءىنوف وها شنق ىلا نإ لوي نم اكو
 ُئبوُقُع ُروُجَت ال َنيِمِلْسُمْلا ٍقاَمَتاِ اَذَهَف :اًديِلْقَت وأ اًداَهِيْجا هتْلُق دَكَو «َنيِمِلْسُمْلا

 .ِةَنُسلاَو ٍباَتِكْلِل ا

  ؛َنيِمِلْسُمْلا ٌعيِمَج َبِقوُعَل اَذَه َبِقوُع وّلَو

 ّئطْخملا هلل 0 ا هس كا َدَهَتجا ٌلاَوْقَأ

 . ٍقْلَخْلا َعيِمَج َبَقاَعَل
 ؟ع؟ج

 اًداَهِتجلا ْمِهِداَهِتجلا ب ٍبَسَحِ ِءْيَّسلاب اوُمّلَكَت اَذإ ُيّماَعْلاَو ُيِدْنُجْلاَو يِْفُمْلاَق

 عامجإب ةيوقشلا نوفْمسَي تسي ال :موملو لاعب لوك سرا ابنا َنيِدِصاَق اًديِلَقَت وأ

 دلع اًهمجم طخ وؤطخأ دن ارنا ناو 7” ةيلكتلا

0 

 نِم دحأل نكي ْمَل :ةّيِعْرَّشلا ِةّلوَأْلاِب اوُجَتْحاَو ءَّنَحْلا اَنْلُق 5 : اوُناَق اَذِإَو

 َنوُد ُقَحْلا َوُه ُهَلاَق يِذَّلا نب َمُكْحَي اَلَو ءولْوَق هرج 00 ْنَأ ماكْحْلا
 .ةئلاو باتكْلا مهو هي عكسي لب ؛ مهل

 )١( لِجاَجْلِل َّقَحْلا ْمُلَعَتْمْلا ُنْيِب امك :يأ (0) .ملاع لوقب الو .

 ) )6.ةحيضف البو قفرب نوحصانُيو «مهؤطخ درُي لب مهب ريهشتلاو حدقلاو مذلا نوقحتسي الو



 #7 ل| ا ب يب لل ل ا تا ُروُدّتلاَوَناَمَيَأْلا ٌباتك

 َّعَجَر َرَهظ ْنَِف ٌنَهظَي خب لي ع ٍمَطَعَي ال ويف هب هللا َّتَعَب يلا نصل

 . اذه ص اذه َتَكَسَو ءاَذَه نع اَذَه َتْكَس ْرَهْظَي ْمَل نِإَو هْيَلِإ ٌعيِمَجْلا

 ٍضْعَب ىَلَع مُهِضْعَب < ىَّذَعَت اًدِإَف ٠ «مُلاظّتلا نم مُهوُعَتْمَي ِءَنَمُي 0 رمل ٍةاَلَو ىَلَعَو

 0 نو نأَو قدا لهأ مل عن 2 اوُمِرْلأ دق مُهَو َناَوْدُعْلا مُهوُحَتَم

 دعأ أ ُهُمْرْلُي ال موَْلَع ة َةَطوُرْشَمْلا ٍطوُرشلاِب َماَق اَذِإ مودال يف ُيِناَرْصَنلاَو

 م ٍةاَلُوِل عوُسَي 1 تكف :ءتاذقلا ٌبِجوُي هئيد نأ مَلِعْلا َعَم « هنيد

 ِضْعَب ىَلَع ْمِهِضْعَب ِمُكْحَو ؟ٍضْعَب ىَلَع ْمِهِضْعَب ِءاَدِيْغا نم َنيِمِلْسُمْلا تي تفِئاَوط

 ؟ويَهْذَمَو ِِلوُق
 لثم ىَّلَعِد 5 اًبِعْلِل َحاَلَص ال ُهّنَِ ؛اًِضاَقِيْناَو ٍلّوُدلا َرْيَمَت ُبِجوُي اّمِم اَذَه

 م
_-. 

 .اذه

 .ٌفوُرْعَم ٌعاَرَِو ٌداَهتجا اَهيِف ٍةَلَأْسَم يِف اوُمَكَح دق ُماَكَحْلا َناك اَذإ اَذَهَو

 : ةيسلشملا هنأ نع ٌدَحَأ هب ْلْقَي ْمَل هب اوُمُكَح دك يذلا ُلْوَقْلا نا اد
 ةَباَحَّصلا نِم ٌدَحَأ ُهَلاَ لَو مهبل َنوُبِسَتْنَي َنيِذّلا مهَيّمِيَأ ٌبَمْذَم َوُه اَلَو

 ْفِلاَخُي مُهُلْوَق لب ؛للي ِِلوُسَر ِةَنُسَو هللا ٍباَتِك نِم ٌةَيآ ِهيِف اَلَو َنيِعِباَتلاَو
 َنيِمِلْسُمْلا ُءاَمَلُع َمَرْلُي ْنَأ اَذَه َعَم َلِحَي فْيَكَم :ِةّمِيَأْلا َعاَمْجِإَو َةَنُسلاَو َباَتِكْلا
 َعاَمْجِْلاَو ِةَنّسلاَو ٍباَتكْلل ْتِلاَخُمْلا ْمُكَحْلا اَذَه هيف َدُقْنَيَو ءِلْوَْلا اَذَه عابتاب

 هت

0 

 لو لاقي ال كلشلا لوقو ةَنْشلاَو :ثاتكلا هيلع 33 ىلا َلوَملا لاَقِي أَو

 ىَنْؤُيَو ءمَهْرْيْعَو ِهب ب ملكك نق وب لأ نت م ىَدْؤُيَو ٌبَفاَعُي لب ؛هب ىَتْفُي

 نيد نم ُهوُمِلَع اَم اوُعَبّتا مِهِنْوَكِل ْمِهِلاَوْمَأَو ْمِهيِلْمْأَو ْمِهِسُفْنَأ يِف َنوُمِلْسُمْلا

 ؟ْمِهرْيَغ ىَلَع َيِفَح دق َناَك نِإَو «مالْسإْلا

 2١21ه معرس
 َنوُدَتْعَي اَلَو «مهِعاَبتا َنوُمِْلُي الو َكِلَذ هْيَلَع َيِفَح نَم َنوُرِذْعَي مهو

 نَم ُمَرْلُيَو مْلْظلاَو ٍلْهَجْلاَي ْمُكْحُي لب ؛َّنَحْلا ُفِرْعَي ال نَم ُناَعُي تفْيَكَن هْيَلَع

 .ةعامجلاو َةّنّسلا لهأ )١(



 هناك مالسالا خيش لئاسرو قواتف بيرقت حل

 لخأل هلي ٍلوُسَرلا عْرَش نِم ُهَمِلَع اَم َكّرْثَي ْنَأ ٍلوُسرلا ٍةَعيِرَّش نم ُهَقَرَع ام َفَرَع

 وداَبِعَو ِهِئاَِْنَأَو ِهتَكِئاَلَم َدْنِعَو ىَلاَعَت ل هللا َدْنِع ٌميِظَع ٌرئأ اذه يول

 مما مالم 61 .اًدَه لثم نَع ا ال ُهْنناَو

 اذه نأَو لكي شا ُلوُسَر ِهِب َرَمْأ اَذَم نأ َمُكْحَي نأ مِكاَحْنِل َسِيَل أ 2.14]

 ٍدِجاَسَمْلا ىَلِإ َرَمّسلا َّنأب اَلَو ٍةَبْرُق اَلَو ةَعاطب َسْيَل وأ «ةَبْرُق وأ ٌةَعاَط َلَمَعْلا

 لإ ٌلَخْدَم اَذَه يِف ٍماَكُحْلِل َسِيَ ُعَرْشُي ال وأ ٌعَرْشُي لكي َيِبّنلا ٍرْبََو ٍروُبُقْلاَو

 شلي ٍدَّمَحُم دمحم ةمأ عيل اَذَع يف ُماَلكلا لب 0” ا

 . مْلِعْلا نم م دع َدْنِع امي ملكت ْمْلِع ُهَدْنِع َناَك نَمَف

 نق هلأ هل ندي لب ويلسملا عاَمْجِإِب ٍمِلاَع ىَلَع َمُكَْي نأ ٍدَحَأِل َسْيَلَو

 : اطخأ

 ةؤلمح ره 3 ل م 6 دال 0 ؛ إم -

 قت كا هنا لف ب أ قلل

 ٍقاَمّتاِب ُهُيَبوُقَع ْرجَت ْمَل :ِةّيِعْرَّتلا ِةّلِيأْلاِب َكِلَذ ُهَل ْنّيَبُي ْمَل اَذإ اَمَأَو -

 . "لولا ل الو : نييلسفلا

 همكح كش اتا هَنَعاطَو ٍلوُسَّرلا َعاَبتا ٍساّنلا ىَلَع َبَجْوَأ اَمّنِإ هللا َنِإَف

 25 هب هللا َقَّرَق يِذَْلا َوُهَو هِقْلَح ىَلَع هللا ُةَيحُح َوُهَو ءدِنيِدَو ِهِعْرَشَو ِهِرْمْأَو
 [نمل نما 1 . ّيَعْلاَو ِداَشَولاَو ٍلاَلَّضلاَو ىَكُهْلاَو ِلِطاَبْلاَو ّقَحْلا

 يف ناك دق ُهّنإ» : هيف هلك ُئِبَنلا َلاَق دق هيض ِباََطَخْلا ُنْب هب ٌرَمُع ١

 هجاوُي ملاعلا أطخ لب هلك خيشلا هركذ امك ءاملعلا عامجإب اذهو «ماكحلا الو ةاضقلا ال )١(

 .نجسلاو ديدهتلاو فيوختلاو ةوقلاب ال «ناهربلاو ةجحلاب

 . ءاتفإلاو بطخلاو تارضاحملاو سوردلاك قفز



 م #22 دع مو
 ! َروَدَنلاَو َناَمّيالا بانك

 7 ا #8

 مي لع مج س14 ممم لمس )١2( ووجب »م5 5 5 2 م عمدا 2 2
 مِزلي ناك اَمف اذه َعَمَو 3 (رَمْعَف ْدَحَأ يتْمأ يف نكي ْنِإَف َنوُنَدَحُم مكلبق ممألا

 ؛"”ُهَجاَرُيَو ٌةَباَحَّصلا ٌرِواَشُي َناَك لب ٍ؛ِةّماَعْلا روُمألا يِف ْمُكْحَي اَلَو ءِلْوَقِب اًذَحَأ در ها يع هش نع مهردك ل ا ا ند هي #0 لك
 لَجَرَو ْتَباَصَأ َةَأَرْما :َلاَقَو . .اَهّيلِإ ٌعِجْرَيف ةَأَرْما ِهْيَلَع هذرتف الوَق َلوَقَي ةراتف ص مم ه نع ع وة 200 هم 00 ه2 مشرم# ءوكود #”# كم ًّأ 2

 .أطخأ

 ىَرَيَو ءاَيَأَر ىَرَي ٍقاَلطلاَو ٍضْئاَرَمْلا ٍلْئاَسَم لْثِم عاَرّنلا ٍلِئاَسَم ين َناَكَو
 ِتباَن ُنْب ُدْيَر ىَرَيَو ءاَيَأَر ٍدوُعْسَم نب هللا ُدْبَع ىو ايار تن بأ نب نِلَع

 ماَمإ ل ُرَمعَو .هلؤقي يي مهنم ْلُع لب ؛هلؤقي َدحأَي نأ انعأ ملي ملك يَ
 نِم اَرْيَخ ماَكُحْلا نِم ٌَدِحاَو ْنوُكي فْيَكَف ْمُهَْلَضْفَأَو مهنيدأو مُهُمَلْعَأَو اَهْنُك ةألا

| 1 

 ؛اَمُهتْيَب ٌقاَمّشلا فيخ اّذِإ ِنْيَجْوّزلا َنْيَب ٍدِحاَو مُكُحِب َضْرَي ْمَل ُهَئاَحْبُس ُهللاَو
 َنوُكَي اَلأَو ءنْيَمْكْحِب َرَمُأ لب ِةََْب اَمُهّنِبَب مميَلَو ءُمِلاَطلا اَمُهّيأ ُمَلْعُي ال هن

 :ىَلاَعَت َلاَق اَمُك ِوُأْرَمْلا لْهأ نم اًمَكَحَو لُجّرلا لْمأ نِم اًمَكَح لب ؛ ِنْيَمَهَتُم

 آديرث نإ ًاهِلْمَأ ْنَي اَكَعَو ديم ْنَي نكح ائَسأَك اهني َقاقْش ٌرْثْنِ ذات
 5 ؛[6 :ءاسنلا] 4س سَ قوي ييمكجلا : يأ ؛[7"ه :ءاسنلا] #«احدلصإ

0. 

 نأ َةَحَلْصَمْلا اَيَأَر نإَو ءاَعَمَج َنْيَجْوَّرلا َنْيَب اَعَمْجَي ْنَأ َةَحَلْصَمْلا اَيَأَر ْنِإَف

 .اًقَرَف اَمُهَنْيب اًقَرَمي

 ٍةئّيَعُم ٍةَّيِضَك يِف َوُهَو ءدِجاَوِل َمُكُحْل لا لنا لكي 8 ّقَحْلا َهَبَتْشا امل اَنُهَق

 )١( ملسم هاور )144(.

 .ىلوأ باب نم هريغف ءهِتّيعر عم قورافلا لاح اذه ناك اذإف ءهيلع ُدرُي :يأ (0)

 ءاًّبصنم وأ انس رسألا رابك ضعبو ءرحانتلاو ككفتلا نم لودلاو رسألل نامأ ةرواشملاو

 نم فنأي ال اهملاعو اهريبكو اهمكاحو ةمألا قورافو ءاّيأر ىأر اذإ هيلع درلا نم فنأي
 دهزي نأ هريغل فكيف ءثّدحملاو مهلملا هنأ عم ءرواشُي ىتح رمأ ىلع مدقُي ال لب ؛كلذ

 ؟ىروشلاب



 2 مالسإلا خيش لئاسرو 8واتف بيرقت
 كن

 60١ هر يام 7

 نيحور صا

 ٍقاَمئاِب همك ذفتي ْمَل ٍرِهاَط رمأ يف نيرا َنب دحاَو ٌمِكاَح ْمُكَح ولو
 َنيِمِلْسُمْلا ُعيِمَج اَهيِف ُكِرَكْشَي يِبَّلا ِتاَداَبِْلاَو ِنيّدلا ِروُمْأِب فْيَكَف «َنيِمِلْسُمْلا
 ؟ِساَّنلا نم ٍريِثَك ىَلَع ُْتَهَبَتْشا دَقَو

 مع دن داك تلا ُهَلوُسَرَو هللا اّلإ هيف ْمُكْحَي ال َنيِمِلْسُمْلا عاَمْجِإب اَذَه

 َعْرَش اوُقَرَع اذإ نوملْسَمْلاَو هويفلتملا كف زار جه لرتتلا هيرو

 .ُهْنَع اوُنِدْعَي مل ْمِيين

 ٌرْمَأ َكاَنُه نكي نْكَي ْمَلَو « ءٍلوُسَرلا نِم و مْلِع اَنَدْنع نولوف مْوَق لُك َناك نِإَو

 مُهْل ودخل ناَوْخَأ ميل نْيبْرِحْلا دَحَأ َناَك :هيف اوُعَراَنَت اًميف َنوُعَمَجَي ٍرِهاَظ

 ف تكف 7 يل يف 0 ذِإ َنمِيلُسَو 2 : لات لاق انك ةقِعاَو رخَأ
 5 ور طا 2 رح أ ه. 2 م 5 هد

 عرب و

 . 8/94 اله :ءايينألا] «امْلِعو

 .هب ٍساّنلا َنْيَب َمُكَح :ُهَنْسلاَو ُباَتِكْلا هب َءاَج ام َفَرَع ْنِإ -

 َفرْعَي ىَّنَح اَذَه ُلوُقَي اَمَو اَذَه ُلوُقَي اَم َمَلْعَي نأ ُهَتَكْمَأَو ُهْفِرْعَي ْمَل نإَو -
 .هب َمُكَح ؛ٌقَحلا

 لُك ههْيَلَع مُه اَم ىَلَع ىلع نيويشملا 3 الع دورالق 1 اني 3 ل إو د

 ارو يع زف نر نحارب نأ 1 وداَهَتْجا ٍبّسَح ىَلَع هلل | ٌدبْعَي

0" 

 عكَدَ للا لكلا ام تق اوك فق اقول وردا ٌاَلُو َجَرَخ اّذِإَو
 يور 8 ا سس م 5 عي 20000 ان ةه» ه عدبوم 2
 مُهْسَأَب َعَكَو اَّلإ هللا َلّرْنَأ اَم ِرْيَعِب ّمْوَ ام» : هلع ْنِبَنلا َلاَق هي يما

 .؟ةعومجم وأ ةرسأب وأ «هلمكأب بعشب دحاو مكحتي فيكف )١(



 #8 ا ٌروُدتلاَو ٌناَمَيَأْلا ٌباتك

 َدعَب َةَرَم اَذَه ُلْثِم ىَرَج دق اَمَك ءِلَوّدلا ِريِْعَ ِباَبْسَأ مظغَأ نم اَذَعَو .2000غهتبَ

 . اَنْناَمٌَز ِرْيَغَو اَنِناَمَّز يف ٍةَرَم
 قد تلقف كلقتن 1512 كانضآ انيق هلم « ةتواكتت للا ةاوآ زف

 :ِهِباَتِك يِف ُلوُقَي هللا َّنِإَك ؛ُهَئاَمَأَو هللا ل نمت ل لتتا ةيقحبو وصتو هللأ هديا

 ضال يف 2 نإ نأ © © درع كوم هَل كإ ةرُسي نم ُهَنَل سلول

 ةَبقلع لَو رك ملأ نع ْأَوَهَبَو ٍفورعمْلاب اثم رك ركل اونا راش اشك
 ٌرْضَن ّوه ٌهَرْضَنَو (ةرِصْنَي نم ٍرْضَنِب هللا َّدَعَو دّقَف 5٠« 4١[« :جحلا] © رمال

 . مْلْعَي ال امي ُملَكَتَيَو هللا َلَرْنَأ اَم ِرْيَعب ب ْمُكَحَي نَم ٌرْصَن ال ءِهِلوُسَرَو ِهِيِدَو ِهباَتِك

 نِإَو ِراَنلا ٍلْمَأ نم ناك مْ ريب ْمُكَح نك ادي ناك اد َمكاَحْلا نإ
-_ 

 َمَكَح اّذِإَو ءِراَثلا ٍلْهَأ نم م ناك ُهُمَلْعَي يِذَّلا ٌّنَحْلا فالحب َمَكَح ُهّنِكَل اًمِلاَع َّن ناك

 .ٍراَنلا ٍلْمَأ ني َنوُكَي ْنَأ ىَلْو ناك ٍمْلِع اَلَو ٍلْذَع الب

 . ٍصْخَسِ ٍةنيَعُم دل و ا | اَذَعَو

 َلِطِاَبْلاَو اًلِطاَب َّنَحْلا َلَعَجَم َنيِمِلْسُمْلا نيِد يِف 0 ]نام

 اًمَع ىَهَنَو ءاَقوُرْعَم َرَكْدُمْلاَو اًركْنُم فوُرْعَمْلاَو ٌةَّنس َةَعْدبْلاَو َةَعْدب َةَنّسلاَو اح
 راش ربها عزب

 هيف ُمُكْحَي «ٌرَخآ ُنْوَل اَذَهَق : هَّلوُسَرَو ُهْنَع هللا ىَهَّن اَمب ٌرَمأَو هلو هب هللا ا

 [مدح 5م 61 . َنيِمَلاَعْلا 8

 وأ يِرَبَح مُكُح وأ ٍثيِدَح وأ ٍةَيآ ىَنْعَم يِف - ل اَذِإ همألا افك ]
 ؛ مكاَح مك ِّرَجْمِ اَئباَت ٍرحآلا ُداَسَقَو ِنْيَلْوَقْلا ٍدَحأ ٌةَحِص نُكَي ْمَل :- يبل
 وك

 .ِةَم منار لاو :ألا يف همك دي امن هن

 نأ تيرَي» : ىَلاَعَت ِهلْوَم َّنأب ٌمِكاَح َمُكْحَي ْنَأ َراَجَل اَذَه َّراَج وّلَو

 َعيِمَج ٌمزلي اًمْكُح اَذَه ْنوُكَيَو اهظألاَو ضِيِحْلا و [؟78 :ةرقبلا] 4 دعي
2 

 دكا ةلوقيتال اَذَهَو: .:ةلوق شاثلا

 .ينابلألا هتّسحو «(4019) هجام نبا هاور )١(



 ُهْنَذِك مالسإلا خيش لئاسرو ٌقواتف بيرقت 0

 ع
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 هم
 فلس هيلع نَقَتاَو ةئلاو تاتكلا هي

 .[55 :ءاسنلا] هيِلوُسراَو هلأ لإ 5 5 ءْيَع يف ٌمْعَرَتَك نك :ىَّلاَعَت ِهِلْوَقِل ؛ِةّمَألا

 اَم هَل َنّيبَت اًذِإَف ءَّنَحْلا ْمُهَق ُهْنِكْمُي نَمِم َناَك ْنِإ مُهماَلَك َمِهَق اوُعَزاتَت اّذِإَو

 .هْيَلِإ َساَّنلا اَهَد ُةَنّسلاَو ٌباَتِكْلا هب َءاَج

 .ِةيِلَمَعْلا مهِبِحاَذَم ىَلَع مُهّرِقُي اَمَك هْيَلَع مُه اَم ىَلَع َساَّنلا ّرِقُي ْنَأَو - ب

 ٍةَعْدِبك  ٍةَعيِرَّشلِل ةَملاَحُم اَهّنَأ ُةَماَعْلا ُفِرْعَت  ٌةَرِهاَظ ُةَعْدِبْلا تناك اَذِإ اّمأَ

 َّنأِل ٍءاَمُراَكْنِإ ِناَطْلُسلا ىَلَع ِهِذَهَف :ةّيِمْهَجْلاَو ِةَيِرَدَقْلاَو ٍضْفاَوّرلاَو جِراَوَخْلا

 .ٌماَ اَهَمّلِع

 وحَنَو ةاَلَّصلا َكرَتَو َرْمَْلاَو َشِحاَوَفْلا لحَتْسَي نَم ىَلَع ُراكنإْلا ِهَْلَع ام
 .كلذ

00 

 : ِنْيَرْمَأ ُدَحَأ | هناا َنْيَب َعاَرْلا لْئاَسَم يِف ِناَطْلَّسلا ىَلَع يِذَل

 هب ًَءاَج

 ىّنَح نَا د ٍهِذَه لْهَأ ُرُمْكَي َدَقَف اذه َعَمَو مس هع .

 ىَتَح + ِنْسلاَو مْلِعْلا له | ماكل - ٍلاّهَجْلا َدْنِع اًنفاَكم ْمِهِماَلَك ِة ٍةرْثَك ٍبَبَسِ ٌريِصَي

 راف مول نس ىلإ يني عاتشتل ف اتْشَيف الو َرئأ ىّلوَي نم ىلع ملا ةبتْشَي

 ٍةَجحْلا َدْعَب ُةَبوُقْعْلا َنوُكَت ىّنَح اَهِنييبَتَو هللا ٍةَجُح

 َنييْزَعُم اه اًهو» :ىَلاَعَت َلاَق قدرا تعول قفل نق يتلا لَو
 .[16 :ءارسإلا] 42 الوْسَر َكَسَبب َّقَح

 ٍباَتِكْلا نم ٍةَمُح الب ٍلْوَق ماَرَتْلاِب عاَرْتلا ٍلْئاَسَم يِف ٍناَطْلّسلا ُماَرْلِ امأَو

 َنوُد ٍلْوَق ٍةَحِصِب مكاح ْمُكُح ُدبِقي اَلَو ٠ «َنيِمِلْسُمْلا ٍقاَقَئاِب ٌروُجَي ال اَذَهَق :ِةّنّسلاَو

 ُهَماَلَك ُنوُكَيَف ءاَيَلِإٌعوُجُرلا ٌبِجَي هم ُةَعَم ناك اَإ الإ ءَكِلَذ لْثِم يِف ِلْوَق

 . مْلِعْلا يف اَهُقَْصُي يتلا ِبْنُكْلا ةلَِْمِ اذهَو فاو اقدشيو ٍةَياَلوْلا 1

 اهيا 18 زيني اكدت يلع شنوا لح لوف نونةلكمل دق لولا ْمَعَن
 .هِمَدَعَو ٍقاَفْحِتْساِلا ِباَب ٌرْيَغ ِزُجَعْلاَو ِةَرْدُقْلا ُباَبَو



 مسن وكلنا باتك

 َكِلَذ َناَك ْنِإ َكِلَذ َدْعَب مث وّرْمَع وأ دير ُهَلاَق اَم ُتاَبْنِإ مِكاَحْلِل ءْمَعَ
 .ْماكَحْلا هيف ف ُمُكَسَي امم َّناَك هب اّضَتْحُم ُلْوَقْلا

 . ِساَّنلا ٍبِهاَّذَم ٍباَب نم َناَك ةَماَعْلا ٍلاَوْقَأْلا نم َناَك نِإَ

 ُدَلَعَكَي اًَهَك :ّطَحخ وأ ٍراَرْقِإ وأ ِةَئْيَبِب ِدْيَر َدْنِع اَنِباَك ِلْوَمْلا اَذَه ُنْوَك اَنَأَ

 [111 - ممر . ماكَحْلاب

 (يضاقلا بادآ باب)
 ءاوس «ةوشرلا لبقي نأ هل سيل مكاحلا نأ ىلع نوملسملا عمجأ و 2ه.58]

 [5١*/ه كردتسملا] .هسفنل مكحي الو .لطابب وأ قحب مكح

 دالب يف هل رجتي هليكو هنأ فَرْغُي ليكو هل نوكي نأ مكاحلل سيل /:5؟ ]
 الإو ىهتنا نإف «كلذ نع ىهنُي هنإف ةباثملا هذهب مكاحلا نأ فرُع اذإو ؛هلمع

 [15/ه كردتسملا] .نكمأ نإ هنم حلصأ وه نم هب لدبتسا

 عرشلا يف مكحلا ٌذفان ٌمكاح هِميرغ نيبو ُهَئيِب ةموكحلا لصف اذإ 8.54 ]|
 *1١7[ 7/0 كردتسملا] .رخآ مكاح دنع مكاحي نأ هميرغل نكي مل : هنيدو هملعل

 اًفورعم لجرلا ناكو اًئيش هنم ذخأ ماكحلا ضعب نأ ىعدا نم مه.؟ه]

 .نيميلا مكاحلا ىلع هلف :قدصلاب

 رابخأ درت مل :هلوق لثم لاق دقو «نيقداصلا نم هريغ ناك نإو

 .مكاحلا لزع يغبني لب ؟نيقداصلا

 هلوق ىلإ تفتلي مل :اًرجاف لجرلاو ةنامألاب اًفورعم مكاحلا ناك نإو

 .ررزعو

 [17*/ه كردتسملا] .رزعي الو هفيلحت هلف :اًمهتم امهنم لك ناك نإو

 هئارش يف نكي مل ام ؛هجاتحي ام ءارش مكاحلل هركي ال هنأ هبشألا م9.5]



 ا هنآك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 0

 ١1/0[ كردتسملا] .20لّريبلاو لالغتسالاو ةاباحملا ةنظم

 يف يتفملا ىلع يضاقلا فلاخملا ساق :قيلعتلا يف يضاقلا لاق 8.59

 «هفالخب يضاقلاو «ةداعلا يف ىباحي ال هنإف يتفملا امأ : يضاقلا لاق ؛عيبلا ةرشابم

 .يضاقلا فالخب ةيدهلا لوبق هل هركي الو «هايتف سلجم يف عيبلا هل هركي الو

 هتيده يف هيبش ملاعلا نإف ؛ليصفتو رظن هيف اذه :سابعلا وبأ لاق

 ."”[هوجولا ضعب نم] يضاقلاب هتلماعمو

 [134  ١١*/ه كردتسملا] . هميلعت ل ضاتعي ال ملاعلاو

 لب ؛هيلع هتداهش لبقت ال امك «هودع ىلع ودعلا مكح يضمي ال /5.54]

 [55١1/ه كردتسملا] .رخآ مكاح ىلإ ناعفارتي
7 
 نأ عنمي نأ :لثم هلوسرو هللا هحابأ امم سانلا عنم مكاحلل سيل 5:59 ] 0

 .اهرهم ةباتك نم مهريغ وأ دوهشلا عنمي وأ ءاهيلو ةأرملا جوزي

 نم اذه ناك :رومألا هذه عفانم هيلإ لصيل كلذ يضاقلا عنم اذإو

 [114/0 كردتسملا] .هريغ عيبي الأ ىلع ةيرقلا يف اًنوناح رجأتسي نم ريظن «سكملا

 سبحلا لبق بجي ناك ام اهيلع هلف :قحلا ىلع اهجوز تسبح اذإ 80”. ]
 يه نوكت ناكم يف هسبح نكمأ اذإف ؛جورخلا اهعنمو ءاش ثيح اهناكسإ نم

 هجئاوح نم سوبحملا عنم ميرغلل سيل هنإف «كلذ لعف جورخلا نم هعنمت هدنع

 اهعنم هل جوزلاو ءهوحن «ةبانجلا لسغ :لثم همزاليو هجرخي لب ؛جاتحا اذإ
0 

 كردتسملا] .اقلطم ١١5/8 - 1١16[

 لالغتسالاو ةاباحملا ةنظم يف هجاتحي ام ءارش مكاحلل نوكي الأ هبشألا) :لصألا يف ةرابعلا )١(

 .(لدبتلاو

 .ةديفم ريغو ةحضاو ريغ ىرت امك يهو
 .ةلمجلا ضعبل حيحصت :(541/) تارايتخالا ءاج دقو

 (544) تارايتخالا نم نيتفوقعملا نيب ام (؟)

 .(588) تارايتخالا نم بيوصتلاو ء«(ىلع) :لصألا يف (5)



 8و ا ُروُدَّتلاَو ُناَمَيَأْلا ٌباتك

 نو

 .هريغو دمحأ بهذم يف نيهجولا حصأ يف مكح مكاحلا لعف ه.؟١ ]

 [1557/0 كردتسملا]

 .هتيالو نمز هريغ يف هربخك هتيالو لحم ريغ يف هربخ م85” |

 امب هلزع دعب داهجلا وأ وزغلا ريمأ رابخإ هلزع دعب يضاقلا رابخإ ريظنو

 [1557/6 كردتسملا] .هلعف

 نإو «هداهتجاب مكحي اًًيعفاش بينتسي نأ مكاحلا يفنحلل زوجي
 اذه زجي مل هبينتسم لوقب مكحي نأ هيلع طرش ولو «هبينتسم داهتجا فلاخ

 .طرشلا

 هل زجي مل ضعب نم حجرأ ةمئألا ضعب لوق بينتسملا ىأر اذإ :اًضيأو

 نأ هل نوكي ال فيكف ءحجارلاب مكحي نأ هيلع لب ؛حوجرملاب مكحي نأ

 ال قلخلا ىلع سيلو ؟همامإ لوق فلاخ نإو «حجارلاب مكحي نم بيئتسي

 الإ هنع ىهنيو هب رمأي ام لك يف اًدحأ اوعيطي نأ مهريغ الو ةاضقلا

 لكل زوجيف «كرتيو هلوق نم ذخؤي هنإف ةمئألا نم هاوس نمو هولك هللا لوسر

 .هللا لزنأ امب مكحيل هبهذم يف هفلاخي نم بينتسي نأ ماكحلا نم

 ١١5 1١70[ 7/ه كردتسملا]

 نأ الإ هريغ الو هسفن مكح مكاحلا ضقني الو :انباحصأ لاق 2

 . اًعامجإ وأ اضن فلاخي

 قحلا هل موكحملا ىفوتسا اذإ ام نيب اذه يف قرفيو :سابعلا وبأ لاق

 مل نإو «مالك الف ىفوتسا نإف ءفوتسي مل وأ «لاملا نم هل تبث يذلا

 . ضقنلاب هريغ ىلع ةراشإلاو هسفن همكح ضقن يغبني يذلاف :فوتسي

 [51١1//ه كردتسملا]

 َلِفان َّنأب "'”رَقْأو ءطقف هدنع اًدساف اًدقع نامصخلا هيلإ عفر اذإ مه.؟50]

 )١( عورفلا نم بيوصتلاو «دارفإلاب «(رقأو) :لصألا يف )4578/5(.



 :انخيش لاقو ءهبهذمب مكحلاو درو كلذب امهمازلإ هلف :هتحصب مُكَح مكحلا
 .مكاحلا اًنّيع نإ ةنيبك هنأ ركذ مث «ةنيبلاك هنأ بهذملا سايق :لاقي دق

 ١597/6[ كردتسملا]

 ؛دوعسم نبا ةصقل ؛زاج :همصخ ىلع نيمصخلا دحأ مكح اذإ 55.53]

 .ةيداهتجا ةلأسم يف تفم مكح اذإ اذكو

 فصو يفكي وأ ءامهروضح وأ نيمصخلا نييعت ىلإ كلذ رقتفي لهو

 ةقباطم ةفوصوم ةيضق يف هلوقب ايضارت اذإ لب ؛رقتفي ال هنأ هبشألا ؟هل ةصقلا

 يغبنيف عورشلا لبق ناك نإف عانتمالا امهدحأ دارأ نإف ءهمزل دقف مهتيضقل

 عنتما ةبلغلاب رعشتسا اذإ هنأل ؛عانتمالا كلمي مل عورشلا دعب ناك نإو «هزاوج

 ١19/8[ كردتسملا] .دوصقملا لصحي الف

 مكاحك وهو ءهمكح ذفن :ءاضقلل حلصي نم امهنيب امكح نإ مش.5ا]

 يف ذفني همالك رهاظو .«حاكنو ناعلو فذق دحو دوق يف ذفني :هنعو «مامإلا

 مكح نإ هنأو ءمامإ ال مكاح مكح دعب همكح ذوفن انخيش راتخاو ءجرف ريغ
 [119/6 كردتسملا] .زاج :ةيداهتجا ةلأسم يف اًيتفم اًمكح وأ همصخ امهدحأ

 ها

 (هتفصو مكحلا قيرط باب)
 ال ةداهشلا نأ :«مكحو مكاحلا اهعمس اهرضحأ اذإف» :هلوق رهاظ

 ال اهنأ بهذملا نم حيحصلاف نيعم يمدآل قحلا ناك نإف ءىوعدلا لبق عمست

 .دلبلا يف ناك ولو عمست : هناك نيدلا يقت خيشلا لاق . .ىوعدلا لبق عمست

 ١/١/6 371 ١[ كردتسملا]

 امنإ ةلاكولا :ُهنلك نيدلا يقت خيشلا لاق ««ةلاكولا لثم ةيصولاو»

 ١/1١/6[ كردتسملا] .هءاقبإ وأ قح ءافيتسا بك

 فقولاك :نيعم ريغ يمدآل قح لك يف ىوعدلا لبق ةنّيبلا عمسُت م٠5٠8 |



 سس 7483 يل 0 ٌروُدتلاَو ٌناَمَيَألا ٌباتك

 خيشلا لاق ءامهدحأل ةيصو وأ «طابر وأ ءدجسم ىلع وأ «ءارقفلا ىلع

 .مهيف ملكتملاو ءسانلا ىلع رتفم باذك ةبوقع اذكو :هنكك نيدلا يقت

 [١17١/ه كردتسملا]

 نع تابثلاب هريغو فقو ظفح يف هلك نيدلا يقت خيشلا لاق /8-51]

 [١71١/ه كردتسملا] .مصخ الب هيف ةداهشلاو ىوعدلا عمست :ردقم مصخ

 نإ يِعّدمْلا باج يف لا َلَمَج كي ْيِنلا] : هلك سلا نبا كان فك

 هونضتك لدن ِرْيَعِب ٍنيِمَيْلا نم 6-0 ِدِماَّشلاب ِهبِناَج ِةَّوَقِل ادار اًدِهاَش ّماَق

 مخ هلل يتلا د ويا ع١ اهي هل 0 ءتاضرب
 50 ا ا

3 

 َقَِلِعَو ةغيرشلا مش يف يضر هَل نم هيف كش ال ام اَنَعَ

 . اًهِدِصاَقَمَو

 ٍهبِناَج ِةَّوُقِل ءِيِعَّذُمْلا ٍبِناَج يِف ٍةَماَسَقْلا يِف ُناَمْيَأْلا تَعِرُش اَذَهِلَو

 . "”[ٍِساّيِقْلا وٌرِكْنُم اَهاَنْثَتْسا يلا هَ ةناَلَثلا ٌعِضاَوَمْلا َيِه ِهِذَمَو

 ٍِدِصاَقَمِب ب ْمِهمْلِعَو ألا عيجج ماَهْفَأ َد َقْوَف ط ةَباَحَصلا ُماَهْنَأ تَناَك 5-7

 نَع اوُلَدَع 0 َءاَج نَم لك مْلِع نِم تأ وِعْرَشَو ِهِنيِد ٍدِعاَوَقَو لَ مهين
 عِضْوَم يِف لوكا َعَم َعَم ُدّرلاب اوُمُكَحَو قَئالّتلا ِعِضاَوَمْلا ِهِلَه ِرْيغ ىلإ َكِلَد

 . عِضْوَم يف ُهَدَحَو ٍلوُمُدلابَو

 :تاّيَساَتْمْلاَو مَكِحْلاَو ِقِراَمْلاَو عِياَجْلاِ ْمِهِمْلِعَو ْمِهِمْهَق ٍلاَمَك نِم اَذَعَو

 اوُناَك مُهَك ءْمِهِتاَثْلَكَتَو ْمهتاحاَلطْضاَو َنيِرُخَأَتُمْلا ٍتاَراَجع 6 ايش
 .اًملكَت مُهْلَئَو ءاَمْلِع ِةَمَأْلا َقَمْعَ

 )١( لصألا يف سيل نيتفوقعملا نيب ام .



 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت مس اخ

 عجل

 ٌءاَد ِهِب اَمَو َدْبَعْلا تعب دَقَل للاب فيخا» ل

 . ىَبَأَف (ُهَتْمِلَع

 00 ىَلَع ِةَروُصلا و هْلَه يف يلا در ٌّد و ْمَلَو «ٍلوُكُدلاِب ِهْيَلَع َمكَحَف

 ُهَمَلْعَي ْنَأ ُنِكْمُي ال امِم اَذَه َّنَأِل ٍءِبِيعْلاِ اًمِلاَع َناك ُهَّنَأ َتْنَأ فلا :ُهَل ُلوُقَيَو

 0 ىَعَّذُمْلا فِيْحَي ْمَل اًذِإَ ُهَتَفِرْعَم م ِهْيَلَع ىَعَّدُمْلا ٌنِكْمْيَو دو ءيعَّذُمْلا

 . نيل يِعّذُمْلا

 ْمَلْعَ اًذإ أَرُي امن َوُهَو ٍبوُيْعْلا نِم ٍةَءاَرَبْلاِب ُهَعاَب دق َناَك َرَمْع َنْبا نإ هك اع 207 3 5 ريغ ل 2 مو ً 3

 :ةدملكت بِبَع هب امو هتفي كنأ تلخا» هل َلاَثَع .ءبَعلاِ

 ُنيِمَيْلا ِهْيَلَع َرْذَعَت دك ُهْنِإق نيم عك
 .وب ِهِمْلِع َعَم ُهَمَتُك ُهْنأَو ءِبْيَعْلاِ اًمِلاَع َناَك هنأ -- لا وا 0 7-0 وع

 ««ٍفاّلآ ٌةَعْبَس هنأ تلو 50 زر باكل خلا انو

 َناَك ْنِإ َضرْفُمْلا نأ :ُهُهْجَوَف :َناَمْنْع ٍلوُكُنب ُهَل ١ فخ كف ديف نأ نك

 لجت مل للا ملكت مل إب ُهَدَحَأَو فَلَح :ُهاَوْعَد ٍةّحِصَو ِهِيْفَن قذصب اًمِلاَع

 ٍلوُكُن ٍدّرَجْمب ُهَل ٍضْفَي ْمَّل نيِمَيْلا نَع َّلكَن اَذِإَف ءُهَنَحِص ُمَلْعَي ال اَمِب ىَوْعَّدلا ُهَل
 3 مال ا ا

 تنك ْنِإ 5 َلاَق اَذِإَ ءةاَوْعَد ٍةُحِصِب اًمِلاَع َنوُكي ال دق ُهُمْضَح < ذإ ؛همّصَخ

 .ٍفاَضْنإْلا دج ُهَفَصْنَأ دَقَف : لَو فِلخاَ َكاَوْعَد ٍةحِصب د اًمِلاَع
 هم

 َوُه ِةَلأْسَمْلا يِف ُليِصْفَتلا اَذَهَو .ه يخش ب ىقف اني نتخأ ل
 [117/4 ١7/5 كردتسملا] .ةحور هللا َنمَّدَق اًنْحْيَش ٌراَيَيْخا ّوه لا

 هنأ وأ ةعيدولا"ليبس ىلع: ةدتع ناك هنآ ثيث اذإ ظفللاك ظخلا 6
 تناك اذإ هذخأ ام هنم ذخأي نأ ولو .ءكلذب ظفلت ول امك .ءطخلاب ذخأ هضبق

 [11754/6 كردتسملا] . طيرفت ريغي تفلت دق ةعيدولا

 ىوعدك ؛مهبملا ىلع ىوعدلا ةحص سابعلا يبأ مالك رهاظ /9:55]
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 قريبأ ينب ىلع هنم قورسملا ىوعدو مهبحاص لتق دوهيلا ىلع راصنألا

 ١9/5[ /ه كردتسملا] . مهريغو

 لدع لوق :ةلاسرلاو فيرعتلاو ليدعتلاو حرجلاو ةمجرتلا يف لبُقُي 5:45 ]|
 .دمحأ نع ةياور وهو «دحاو

 [١/ا//ه كردتسملا] .ةضافتساب :ليدعتلاو حرجلا لبقُيو

 نم نكمتيل ؛ةئيبلا ةيمستب هيلع مكاحلا بلاطي نأ هيلع موكحملل 68:5]
 [78/8١ه كردتسملا] .قافتالاب اهيف حدقلا

 كلذي اًرضحم هتءارب تتبث اذإ هيلع ىعّدملل بتكي نأ مكاحلا مزلي 59:59]

 ١/84/6[ كردتسملا] .هكرتب ررضت نإ

 موكحملا ىري امي مكاحلا مكح ول اميف دمحأ نع ةياورلا تفلتخا 9:44 ]

 سيل هنأ :اذه يف قيقحتلاو «نيتياور ىلع ؟مكحلاب هل حابي لهف هميرحت هل
 دقتعي ام لعف دقف اذه لعف نمو «مارح هنأ ىري ام مامإلا نم بلطي نأ لجرلل

 وأ همكحب مامإلا أدتبا وأ «هريغ بلاطلا ناك ول نكل زوجي ال اذهو «هميرحت

 ١78/5[ كردتسملا] .لحلاب لوقلا هجوتي انهف همسق

 ىأر اذإو .فلسلا روهمج لوق وه لب ؛يوق بهذم طخلاب لمعلا /9:59]
 .هيلع فلحيو هيعدي نأ هل زاج هقدص ملعي وهو هل اًقح هيبأ طخب لجرلا

 [١ا/9/ه كردتسملا]

 هيلإ بتكيو ءالوسر بئاغلا ىلإ لسري نأ يضاقلا نكمأ اذإ مه.ه١]
 يذلا وه اذهف :لوسرلاو باتكلاب ىوعدلا نع باجيو «ىوعدلاو باتكلا

 لتق مهيلع راصنألا ىعدا امل دوهيلا ةبتاكمب كي يبنلا لعف امك «يغبني

 «مهرضعي ملو مهتاكو :مهبحام
 مقُي مل اذإ هراكنإ وأ هرارقإ بلط بئاغ لك يف نوكي نأ يغبني اذكهو

 يف مصخلا ناك اذإ :لاقي نأ اًضيأ نكمملا نمف ةنيب ماقأ نإو «ةنيب بلاطلا
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 .يلع هب يعدي امب

 :هرضحيو ىوعدلا هغلبي مصخلا ىلإ لوسر نم يضاقلل دب ال ناك اذإو

 [١٠18/ه كردتسملا] .راكنإ وأ رارقإب باوجلا درو

 هه

 (يضاقلا ىلإ يضاقلا باتك باب)

 .صاصقلاو دودحلا يف يضاقلا ىلإ يضاقلا باتك لبقي م ها]

 [7/6١841١1ه كردتسملا]

 «يعدملا ىلإ هملسي هنإف :مكاحلا دلب يف اًنيع ناك نإ هب موكحملا مه.ه؟]

 .باتك ىلإ ةجاح الو

 .باتكلا ىلع فقي انهف :ىرخأ دلب ىف اًئيع وأ اًئيد ناك نإ امأو

 181١[ 7/6 كردتسملا]

 ؛اًرضاح هب موكحملا ناك اذإ بئاغلا ىلع مكحن امنإ :ليق ول مه.ه؟]

 بتاكي نأ يغبنيف اًبئاغ هب موكحملا ناك اذإ امأو «هميلست يهو ةدئاف هيف نأل

 :ميلستلا دلب يف مكحلا نوكي ىتح دوهشلا ةداهش نم هدنع تبث امب مكاحلا

 181١[ 7/6 كردتسملا] .اهجوتم ناكل

 هب لمع :ةداهش وأ دقع وأ ءاشنإ وأ رارقإب هطخ فرع نم /8:25]

 .هنومضم هراكنإو توصلاب هفارتعاكف :هنومضم ركنأو رضح نإف «تيملاك

 [1847/ه كردتسملا]

 عم هتوص فرع اذإ صخشلا ىلع دهشي هنأ ىلع ءاملعلا قفتا مه.هد]

 ريغ نم توصلا ىلع ةداهشلا دمحأو كلامك روهمجلا زوجو «هابتشالا ناكمإ
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 نم ىوقأ يوق هزاوج نكل ءفعضأ طخلا ىلع ةداهشلاو «هيلع دوهشملا ةيؤر
 [187 /6ه كردتسملا] .هربخك هلزع دعب وأ هلمع ريغ ىف هباتكو ( ةعنم

 ه5 2

 (ةنّيبلا ىتعمو ءىواعدلا ماسقأ)

 :ِناَمْسِق ىَواَعَّدلا نالاكا ١

 هدسو2 مه أ

 .ِةَمْهُت ىَّوْعَذ -
 سموا هيك

 . ةمهن ريعو تاب

 للْثِم ؛ ُهَئَيوُقَع ٌبجوي ٍبوُلظَمْلا ىَلَع مُرخَي اًلْعِف َيِع دي دي ْنَأ : :ِةَمْهّتل | ىَوْعَدَق

 يِذْلَأَك ؛مّرَحُمْلا ِناَوُدْعْلا عاَوْنَأ نم م َكِلْذ ِرْيَغ وأ ءٍةَقِرَس و «قتيِرط عظم وأ ءِلْثق

 .ِةداَعْلا يِف ٍتاَقْوَأْلا ٍبِلاَغ يف ِْيَلَع يلا ُةَماَقإ ُرَدعتي ام هب هب يِفْحَتْسَي

0 

-ٍ 0 
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 اًهيِف ْنوُكَي ال ءٍِضْرَق وأ ءعْبَب نم ٍدْفَع ىَوْعَد َيِعّذَي أ

 و

 ملا نكت

 .ٍلاَوْمَأْلاَك َِمَدَآِل اًضْخَم اًقَح ُنوُكَي دقو - ب

 ٍقيِرلطلا عطَقَو ٍةَقِرَّسلاَك ٍناَرْمَأْلا هيف ُنوُكي دقو - ج

 اَق اَّلَِو يرد فك فن قلكنلا منا اًذِإ ٍناَمْسِقْلا ٍناَذَهَف

 :َلاَق نساّبَع ِنْبا نع ا(هحيجحص)» ىف يف مِلْسَم ىَوَر اَمِل ل ؟هِنيِمي مع 8 هْيَلَع ىَعَّدُمْلا

 4م ِلاَومْأَو ٍلاَج امد ٌنماَث ىَعّداَل مُماَوعَت ُنِماَتلا ىَّطْمُب ولد : هللا ُلَوُسَر

 . "هيلع ىَمتُمْلا ىَلع نيل َّنِكَْلَو

 .ىنعملا ميقتسيل ؛(ٌقح) :باوصلا لعل )١(

 .(1/11) ملسمو .(468ه؟) يراخبلا هاور (؟)
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 .هاَوْعَد ٍدَّرَجُمِب ىطْعُي ال اًدَحَأ نأ ّضن ٌتيِدَحْلا اَذَهَف هم نفد ده ل م 63225 يا دق اا

 ىلَع َءاَدِتْبا ُنيِمّيلا اَهيِف ٌبجَت ءاَطْعِإلِل َةَنُمَضَتْمْلا ىَّوْعَدلا نأ يِف ّصْنَو

 ىّلَع َنيِمَيْلا اَّلِإ ٌبِجوُت ال ِتاَبوُقْعَلِل َةَبِحوُمْلا ىَواَعَّدلا َّنأ ِهيِف َسْيَلَو
 .6 ل شقا

 » 2 فرز 7
 ىَضق لَك ّيبنلا نأ :ٍِساَّبَع ِنْبا نَع امِلَسم حيجحص» يِف تبث دقَو

 .ِنيِمَيَو دِهاَشي
 مادو 5 02 ا ير ا ا 0 000

 ىلع ِنيِمَيلاِب ىضف ُهَنَأ» : ّيبنلا نع ىَوَر يِذلا وه ٍماَبَع ُنباَوَل

 َنْيَب َضْراَعَت اَلَو ؛ِدِهاَّشلاَو ٍنيِميْلاِب ىَضَق» ُهّْنَأ ىَوَر :يِذّلا َوْهَو ههْيَلَع ىَعَدُملا
 . ””[ىَوْعَد ىف اَذَهَو ءىَوْعَد ىف اَذَه لب ؛نْيَئيِدَحْلا

 52 2 2 00 سيتا ىع 56 هر هو 0 ًَء

 ُنيِمَيلاَو ىَعَّذا نَم ىَلَع َةَنِيَبْلا» : ِءاَهَقُمْلا ٍةَئِسْلَأ ىَلَع ٌروُهْشَمْلا ُتيِدَحْلا اّمَأَو
 لثم ٍةَرْهْشلاَو ٍةَحّصلا يِف ُهَداَنْسِإ سيل ْنِكلَو ءَيِوُر دق اذَهَف :؟ ركنا نَم ىَلَع و مو ما 8 جاو م هو 6 ساس 2 4-0 000 م مم 1

 نِم ٌدَحَأ ِهِموُمْعِب َلاَق اَلَو ةَروُهْشَمْلا ٍنَئَسلا باَحْضُأ ُةُماَع ُهاَوَر اَلَو ءوِرْيَغ
 َنْوَرَي مُهّنإَف ءوِرْيْغَو ةَفيََِح يبأ لْثم ءٍةَموُكْلا ٍءاَهَقُق نم ٌةَمِئاَط اّلِإ ءِوَمَأْلا ِءاَمَلُم ممهسسا عك هاوس فم مخ 18 يقف نط شا سل ظلم هك هكمكياإ (|*آ

 2 2 كوم هس 8 5 : 2 هوب و 00

 اَلَو ءوْيَلَع ىَعّدُمْلا َنوُفْلَحُي َدَماَسَقْلا ىف ىََّع ءركذُمْلا بِناَج ىف اًمِئاَد َنيِمَيْلا
 2 20 هود 2 الا ارمادا 6-5 0 2 ىو

 «ٍلوكنلا َدَنِع يِعْذَملا ىلَع َنيِمّيلا نودَرَي الَو ءِنيِمَيَلاَو ٍدِهاَشلاِب نوضَمَي

 .ِثيِدَحْلا اَذَه موُمُْعِب اوُلَدَتْساَو

 .نوعدملا مه مهنأ عم ءائيمي نيسمخ نوفلحي نيعدملا نأ ةماسقلا يف مولعملا نمو )١(

 .()١الا١؟) (؟)

 ءهنم خيشلا مالك لقث يذلا «(87) مّيقلا نبال ةيمكحلا قرطلا باتك نم نيتفوقعملا نيب ام ()
 اَذَه َّنأَو ءهِدِجاَّشلا َعَم ِنِمَيْلاِب ىَضَم ُهْنأ» هلي َنِنلا نَع يِوُرَي يِذَّلا ٍساّبَع ُنْباَو :لصألا يفو

 .ىَواَعَد يف اذهب ىَضَقَو ءىَواَحَد يف ِهِب ىَضَق
 .حضوأو بوصأ تبثملاو

 .(5746) ءاورإلا يف ينابلألا هحّحص (4)
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 فيولا فاهَعُتَو ماّشلاَو َةَكَمَو ِةَئِدَمْلا ٍلْمَأ نم دكقكألا ءاقلم» داش عار

 ٌةَراَتَف :- قاحشإت دقو قيللاَو ٌيِعِفاَشلاَو ِكِلاَمَو جْيَرُج ٍنْبا لم (ْمِصرْيْغَ

 .ُةّنَسلا َكِلَّذِب تءاجج 2 هيلع نعذتلا ةرخت
. 2 

 ِنْيِناَجْلا ىَوْقَأ يف ٌةَعوُرْشَم َنيِمَيلا َّنأ :ْمُهَدْنِع ْلْصَآْلاَ
 وع رع ما واتك مسر عر 8 ه هم 2 22 5 2

 مُهئيِداَحْأَو ا هنأ ٌةَراَتَو ِفيِعْضَتلاِ ٌةَراَت :ِثيِدَحْلا َكِلَذ نَع اوُباَجَأَو
 < رك

 .ىَلْوُأ ٍضْراَعَتلا َدْنِع اهب ُلَمَعْلاَف ؛ُرَتْكأَو

 نِم َنيِمَيْلاَو ءيِعَدُمْلا نِم َةَتّيَبْلا َبَلَط ُهَنأ» :264 جيبْنلا نع َتَبَث دقو

 يف اجرت ام لثو ءٍمهّتلا ىَواَحَد سْنج ني ْتَسْيَل يعم ٍتاَموُُح يف هرم

 ٌةَموُكُح ٍلُجَر َّنْبَيَو ينيب ناك :َلاَق ُهَنَأ سيق ِنْب ِت ِثَعْشأْلا نَع "”ِنْيَحِِحَّصلا»

 ٍةَياَور ىِفَو . .(هْئيِمَي وأ َكاَدِهاَش» :َلاَمَف ل يِبّنلا ىَلِإ انْمَصَتحاَف ءرْثب يِف
- 5-1 

 . "هني الِإَو ءكَرْنب اَهَلِإ كتب١ : لاَ

 مس مه )س6 55 كداومل < س4
 حَصْأ مهثيداحأ نأب ةراتو ةّصاخ

 م عار سال م اوم هريس ا ا ه ماج 007

 هدنج ني لجرو تويرصخ ني لجرر ءاجلا :لاف رجح نب لئاو نحو
 ا نإ ىلا ٌلوُسَر اَي تو مج نم قزلا َلاَقَف هلك َيِبَنلا لإ

 ومو 1 3 00 0

 ُهَل َسْيَل ءاَهْعَرْزَأ يِدَي يِف يِضْرَأ ّيِه ؛ُيِدْنِكْلا َلاَقَق «يبآل تناك ضْأ
 هه

 د 00 ,اُهْئيِمَي كَلَق» :َلاَق ءال :َلاَق ؛؟ةَتِّيَب كَلأ» : هلك قبلا لامك نخ

 :َلاَقَف ءِءْيَش نِم ْعَرَوَتَي َسْيَلَو هُيَلَع فَلَح اَم ام ياي ال د اق َلُجّرلا هللا َلوُسَر

 مأ» :ِلكي هللا ُلوُسَر َلاَق ءفِلْحَيِل ُلُجَرلا َرَبدَأ اَمَلَق كلذ لإ ُهْنِم كَل َنْبَل»

 . 9م ُهاَوَر ."”0«ضُْم ُهنَع َوهَو هل َنلََلاَمْلظ هلع ِهِاَم ىَلَع ٌفلَح ل
 و

 ٍرْكِؤ َعَم َنيِمَيْلا اَّلِإ ٍبوُلْظَمْلا ىَلَع ْبِجوُي ْمَل ُهّن :ِثيِدَحْلا اَذَه يِفَك

 .هكِلَذ اّلِإ ُهْنِي كل 1 د :َلاَقَو وروُجُفِل يِعَذُمْلا

 .(؟5185/) دمحأ هاور (؟) .(178) ملسمو )55١5(« يراخبلا )١(

 . اًبذاك هللاب فلحيو هريغ قح ذخأي نمل ميظع باقعو ءديدش ديعو نم هل اي (6

(5) (0(989). 



 1 1 ا ا
 دتستامامس دن ستسس سئ هطتتتسا تا 15 1ُ1ُ551لل 013

 ؟27راك 2 امك ٍمْوَق َناَمْيَأ ُلَيْقَت تيك :اوُلاَق :َراَصْنَأْلا نأ ةماسقلا كن ٍثيِدَح يِفَو

 َعَم هْيَلَع ىَعَدمْلا لوك ِهيِف َلْوَقْلا نأ :اًاَرِن هبِف ملأ ال ُمَسَقلا اذه

 .ُهنييلا َيِحَو َةيِعْرَش ٍةّجْحِب يِعّدْمْلا ِتْأَي ْمَّل ذإ ءدنيمَي

 . ِنْيَركَذ ِنْيَلْذَع ِنْيَدِهاَش ُنوُكَت َةَراَث -أ

 ِنيَتَأَرْماَو الجر َنوُكَت َةَراَتَو - ب
 .ٍلاَجر ُةَعَبْرَأ ٌةَراَتَو - َج

 َمِلُع نم ٍسالْفِإ ىّوْعَد يف َكِلَذَو ءاَمَلُعْلا نم ٍةَمِئاَط َدْنِع نال ةَراَثَو اذ

 ٍقِراَخُم ِنْب ًةَصيِبَق ِثيِدَح نم + 11 عيت يف كبت امك ؛مُدَقَتُم ُدَقَتُم ُلاَم ُهَل

 ُةَلأسَمْلا ُهَل ْتَّلَحَن ْتلَحَم ُهَلاَمَح َلْمحَ ْلُجَو :ِاَكَد د اَّإ ُهلاسَمْلا لَم ال :َلاَق
 < ه هرم م رم د و ل 2 0 -- 0

 هَل تلَحَف ءَهَلاَم ُثَحاَتجا ٌةَحِئاَج اج ُهْئَباَصَأ ّلُجَرَو ءكِسْمُي ّن ءاَهَبيِصُي 1
 م هز

 نية موَُي ىلا اص لئَرو«شْيَ ني ناو + َبيِصُي ىَنَح ُةَلَأْسَمْلا

 ىّنَح ُةَلأْسَمْلا ُهَل ْتَّلَحَن ٌةَقاَف اًناَلَم ْتَباَصَأ دق :َنوُلوُقَي ه هَل نم اججِحْلا يِذ

 .«اًتْحُس اَهْبِحاَص اَهَّلكأَي اًتْحُس ٌةَصيِبق اَي اَي َنُهاَوِس اَمْف «ٍشْيَع نم اًماَوِق َبِيِصُي

 َوُهَو هَئاَلَت نِم ُلَقَأ ٍراَسْعِإلا ِدَْيَب يف ُلَبْقُي 1 ير نعل اَذَهَق

 . ةيِعِفاَّشلا ٍضْعَبَو «اَئياَحْصُأ ضْعَب ٌراَيِتْخا َوهَو :هب ُلْوَقْلا ُنّيَعَتَي يِذَلا ٌتاَوَّصلا

 ِءاَمَْخِإِب ُةَمُهَتلا اًهيِف ىَّوْقَت ذك يلا ة ِةَِفَحْلا رومألا نِم َراَسْعِإْلا َّنأِلَو :اوُناَق

 ٍةَبَتْرَمَو ِتاَنْيَبْلا ىّلَأ ِةَبَتْرَم َنْيَب ْتَلِعُجَو ِةَنيَبْلا يف ُةَداَيّرلا اًهيِف َيِعوُرَف ِءِلاَمْلا

 .ِتاَنيبْلا ىَنْذَأ

 .بِلاطلا ُنيِمَي 1 ادهاَش ةييحلا نكت ةراكو تره

 هيلع ركنُي مل كلذ عمو «هيف حدق اذهو .رجاف هنأب هيلع ىعدملا نع لاق لجرلا نأ هيفو )١(
 .اهطورشب ةبيغلا اهيف زوجت يتلا عضاوملا نم ىواكشلاو ىواعدلا ماقم نأل ِ؛ِكي يبنلا

 )50( )0٠١45(.



 ميك ُروُدتلاَوٌناَمْيَألا ٌباتك
 ب تضف 7 2 22 2523929222 جب 9-5

 يف َدَمْحَأَو َةَفيَِح يبأ َدْنِع َةَدِحاَو ةَأَرْما امإ ءًءاسن ةيحلا نوكت ةراثو تف
 َدْنِع ٍةَوْسِن َعَبْرَأ امو «َةَياَوِر يِف دهحأو كلام دَدْنَع نيرا امِإَو ُّهْنَع ٍروُهْشَمْلا 02 هةموو

 هرم

 ْمَل اَذإ «بيبللا ٍةَداَهَشَو «ةَباَّذلا ِءاَد يِف اًدِحاَو اُلْجَر ُنوُكَت ٌةَراَتَو -ز

 :دمحأ هيلع هن اك ؛ِناَنْنا َدَجوُي

 ٍقَماَسَقْلا يِف اَمُك هَنيِعّدُمْلا ٍناَمْيَأ َعَم ًةهبشو اًحْظَلَو اَنْوَل ُنوُكَت ٌةَراَتَو - ح

 ناَعْلْلا َراَثَما اَمَك ءمَّدلا ِنأَسِل الكلف : َنيِسَمَح اًَهيف نايل ِنْوَكِب ْتَراَتْماَو

 ان هيف نايك زك

 َدَيَدلا ُبِحوُتَو َةَفيِنَح يِبَأَو َدَمُْح َدَمْحَأَو ِكِلاَم َدْنِع ُد ُدَوَقْلا اًهيِف ب ُبِجَي ُةَماَسَقْلاَو

 ٌةَّصاَخ ِهْيَلَع ىَعَّدُمْلا اَهيِف َنوُفْلَحُيَف :يأّرلا ّلْهَأ امأَو ءَيِعِفاَّنلا َدْنِع ظَقَ

 20 عم هي يذلا هْيَلَع َنوُبجوُيَو
 هذآ

 :(868ص) قرطلا يف هلك فلا نبا لا لاق )00(

 . علا ةز لك ني قت لوك للا نو ا
 .اَذَهَو اَذَهِب ٌةَباَحَّصلا ىَضَق امك هْيَلَع ىَعّدُمْلا ٍلوُكُن م م ءةكوُدْرَم اًيِمَي ُنوُكَت ع
 ُهْنِه ْتْطَقَس نَم اًهُفِصَي يلا ِتاَماَلَعْلاَك ءُهَقْدِص اَهب ُمَلْعُي ءيِعَدمْلا اًُمِصَي ِتاَماَلَع ُنوُكَت َةَراَنَو

 .ِرْيَغَو َدَمْحَأ ماَمإلا َدْنِع ٍةَفّصلاِب ِهْيَلِإ ُمُفَّدلا ٍذَِئيِح ُبِجَيَ 0 7
 ٍفَلَسلا ني ٍروُهمُج َدْنِع هب ٍبَسّنلا ُقاَحْلِإ ُبجَي ءِبَسّنلا ٍتوُبث ىلع ُندَ اًنيَب اًهَبَش ْنوُكَت ٌةَراَتَو
 .وِدْعَب نم ٌةَباَحَّصلا اهب مكعَو وللا ُلوُسَر اهرْبَتَعا يتلا ة ةَكاَقْلا يف امك . تكلا

 ين ةمخأ ماقإلا ئلع شت انك ءاَهب ُمُدَقْبَ ءِنْيِعاَدتمْلا ُدَحَأ اهب ٌصَْحَي ٍتاَماَلَع د ُنوُكَت ٌةَراَتَو
 .هنيمَي َعَم ُهَل ُنوُكَيَف ءاَمْهُدَحَأ ُهُفِصَيَق ءِراَّذلا يف اًنيِفَد ٍناَيَعاَدَتَي يِرَتْكُمْلاَو يركتلا

 ِهْيَلَع ّصَن اَمَك ءاَهب ُمُدَقْيَ ِنْيَِعاَدَتُمْل ٌدَحَأ وب ُهفِصَي ِطيِقّللا ٍنَدَب يِف ِتاَماَلَع ُنوُكَت ٌةَراَتَو

 .ُدَمْحَأ

 يف ٌُراَجنلاَو ٌطاّيَحْلا َعّراَتت اّذإ امك 0 0 َنِئاَرَك ٌنوُكَت َةَراَتَو
 يف ٍناَجْوّرلا َعّراَتت اًذإ َكِلَذَكَو يوُهْمُجْلا َدْنِ هل ْحّلْضَم نَمِل لآ آ لكِ َمكُح :اَمِهِتَعاَنِص ِتاّلآ

 اَّلِإ َكِلَد يِف ْعْزاَتُي ْمَلَو ءاَهَل ُحّلْصَي اَمِب ِةَأ رَمِْلَو هل حلي ام ٍلْجّرلل مك ءِتيْلا عاقت

 .ها . ُنِعِفاَّشلا



 هنو مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 8و |
 تت ا77بي”بب”|ب 7” ” تت لل ؟ة6وح

 ٍةَياَنِحْلا ىّوْعَد َيِهَو :امَهّتلا ىَواَعَد» : ا نم يِناَّنلا ْمُْسِقْلا

 :؛فْذُقْلاَو ٍةَقِرَّسلاَو «ٍقيرطلا عظَفَو ءلثَمل 6 لْثَقْلا ىّوْعَدَك ملا نلامفألاو

 ءناَوَدُعْلاَو

0 
 : مَهَتْمْلا َّنِإَف ءماَسْقَأ ةَناَلَث ىَلِ هيف ِهْيَلَع ىَعَدُمْلا ُمِسَقْنَي اَذَهَ

 أ

 .هّلاح ُمِكاَحْلا ٌفرْعَي ال ٍلاَحْلا َلوُهَجَم وأ - ج

 ىَلَع ُهَل ِمَهَّنمْلا ٍةَبوُقُع يف ذ اوُملتحاَو ءاَقاَقنا ُهتبوُقُع ْرُجَ مل ةاكيِرَي ناك نإ

 م ٌرَّشلا ٍلْهَأ اة و

 :روُجُف اََو ريب ُفَرْعُي ال ءِلاَحْلا َلوُهْجَم ُمُهَتُمْلا نوكي ْنَأ :يناَنلا ُمْسِقْل

 ل روما رو اولا 1

 ٌهُباَحْضَأَو ُكِلاَم ِهْيَلَع ّصَن اًذَكَم ؛يِلاَوْلاَو يِضاَقْلا ُهُسِبْحَي ُهّنَأ :ِةّمِيَأْلا ٍرَثْكأ

 . ةَفيِتَح يبأ ٌتاَحْضَأ ُهَركَذَو «ِباَحْصْأ يّقٌقَحُم 0 دي ماَمإْلا ص وصنم وهو

 كِلذو دي لاق عفت يف لأ لا سب دن :ُدَمَحَأ ماَمإْلا َلاَقَو
2 

 موو م
 نم اًمهريغو «ادوتش (هْنَئَسا ىف دواَد قب ىَوَر دَقَو رم يات ن ند ىتح

 يو يف سبح ع يلا نَا :ِهدَج نَع « هيب َنَع ء ميكي نب زهب ِثيِدَح

 نأ ىَلَع َنوُقِفَتُم مُهْنِإَق َكِلَذ ٌقِفاَون ا هب اهيلع ْقَمَتْمْلا ةرمألا

 مكاَحْلا ىَلَع ّبَجَو :ُهُراَضْحِإ ٌعوُسَي يَِّلا ِوْيَلَع ىَعَّدُمْلا َبّلَظ اَذإ َيِعّدُمْلا
 - ىَوْذَعْلا ٍةَفاَسَم نم ُهَرِضْحُيَو ءاَمُهَنْيِب لِصْفَي ىَّنَح ءمكحخلا ِسِلْجَم ىلإ ُهراَضَْحِ 07

 حيحص يف ينابلألا هنّسحو ء(448175) يئاسنلا )١519(« يذمرتلاو :«(55750) دواد وبأ هاور )١(

 .دواد ىبأ



 عي ٌروُدُتلاَو ٌناَمَيَألا ٌباتك
 نو فلا 7 2 225259033311112

 ءهِمْوَي يِف ُدْوَعْلاَو ِْيَلِإ ُباَمَّذلا ٌنِكْمُي ال اَم َّوُهَو - ديرب ْمهِضْعَب دْنِع يه يلا

 ْمهِضْعَب نَعَو ءَدَمْحَأ نَع ٌةَياَوِر َوُهَو ءَدَمْحَأَو َِِفاَّشلا باَحْضأ ُضْعَب ُهَلوُقَي اَمَك

 نع ىّرخألا ُةَياَوُرلا َيِه اَمَك ءِنْيَمْوَي ُةَريِسَم َيِحَو ءِرْضَمْلا ٍةَفاَسَم نم ُهُرِضْحُي
 ضي ا

0 

 ُهَدْنِع ُنوُكَت دّقَو ءِلْصَمْلا ٍليِجْعَت ليجمَت نع الوُعْشَم ُنوُكَي دق َمِكاَحْلا نإ م

 صفي ذأ ىلإ طي نيج نب اقوغت او ُبوُلْظَمْلا َنوُكيف «ُةَقِباَس ٌتاَموُكُح

 َسْبَحْلا َّنِإَف ؛ىّلْوَأ ِةَمْهّتلا يِفَف ءِةَمْهْتلا ٍنوُدِب ٌسْبَح اَذَهَو ءوِيْصَحح َنْيَبَو ُهَنَْب

 ني فلتر خللا كيوت وذ انت“ ٍقْيَض ناَكَم يِف ُنْجّسلا َوُه َسْيَل َيِعْرَّشلا
 وأ مْضَخْلا ِسْفَن ٍليكؤتب َناَك وأ ءِدِجْسَم وأ ِتْيَب يِف َناَك ُءاَوَس ءوِسْفَتي ِفُرَصَتلا

 ّ هَل ُهيمَراَلُمَو هْيَلَع هِليِكَو
 هه ا

 لَه : م ل ٌروُضح ناك اّمَلَو

 كي

 ييص

0 

 ل راك يل فخ ل 00

 م 7 : يِناّتلاَو 00

 ٍقيِرطلا عطَقَو ٍةَِرَسلاَك هروُجُْلا اًقوُرْعَم مَهَتُمْلا َنوُكَي ْنأ :ُتِلاَّثلا ُمْسِقْلا

 .ىَلْوَأ اَذَه نحف :لويجملا نسخ راج اًدِإَق ءَكِلُذ ِوْحَنَو ٍلَقْلاَو

 عيمجج يف ِْيَلَع ىَعدْمْلا نإ :ل ا د

 -وهق الظإ ىَلَع  اَذَه َسْيلَف ءوِرْيَغ اَلَو سْبَح اب َلَسْرُيَو ءُفِلْحَي ىَواَعَّدلا ِهِذَه ول

 ىَلَع - اَذَه ّنأ َمَعَز نَمَو ويلا ني مربع الو ميلا بألا ني دعب اًبَهَْذَم

 ٍصوُسُمِل اًمِلاَحُم اًَشِحاَم اَطَلَع َطِلَع دّقُف :ٌّعْرْشلا َوُه 0
 .ِةَمَأْلا عاَمْجِإلَو هيي هللا

 بدي

 )١( ىَوْعَدلا ٍدّرَجْمِب ٌُرْضَحَي َبوُلظَمْلا ْمْضَخْلا َّنأ ىلع ءاملعلا روهمجف .



 هني مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 3
 مستمم هل حفص سقس 1000002201000 و

 ٍذْعَتب َرْيَبرلا للي ْيِبَنلا َرَمَأ اَمَك ءَنيِمَهَتُمْلا نِم علا اَذَه ُبْرَض ٌعوُسَيَو

 . ٍقْيَمَحْلا يِبأ ِنْبا ٍةَّضِق يِف «وب رك ىَّتح ُهَلاَم َبّيَغ يِذَّلا هّنْمْلا

 ال وأ اَمُهاَلِك وأ ءىِضاَقْلا َنوُد ىِلاَوْلا ةَبرْضَي يِذّلا لم : هيف اوُتلَمْخاَو
 ورم ب 2م او

 : ٍلاَوْقَأ ةَلاَلَث ىَلَع ؟هْبْرَض ْعّوَسُ

 . يِضاَقْلاَو يِاَوْلا ُهبرْضَي هنأ :اًهُدَحَأ

 . يِضاَقْلا َنوُد يِلاَوْلا ُهيِرْضَي ُهّنَأ :يناَنلا ُلْوَقْلاَو

 َكِلَّذَو ءِتاَريِزْعّتلاَو ٍدوُدُحْلا ُبْرَض َوُه َعوُرَْمْلا بْرَّصلا َّن

 . اَهِقْفَحَتَو اَهِباَبْسَأ ٍتوُبت َدْعَب ُنوُكَي اَمْنِإ
 هءرضُ الو سيسي هنأ :ُتِللا ُلْوقْاَ 2

 1 سمس عم سس
 :اًذَه هجوو

 0 عذب نع وكي ل يبا عنلا ي ذأ ُماَمإْلا ِهْيَلَع ّصَّنَو

 .ِتْوَمْلا ىَلِإ ُسَيْحُي ال :ُكِلاَم َلاََو ءَتوُمَي ىَّنَع
 َنْبَب اَهْيَلَع ّقَفَتُمَف :ُهَدَحَج دَّفَو ُهَدْنِع َّنَحْلا نأ فرُع نَم ُةَبوُقُع اّمأ ماوس موو َ ا 2 يل 0 م هَ سم ةمد 2

 ىَلَع ٌرِواَق َّوُهَو - ٍنْيَد وأ ٍنْيَع نم ٌقَح ِهْيَلَع َبَجَو نَم نأ مُهَنيب َعاَرِن ال ءاَمَلْعْلا
 ٌركَذ ءاسزّضلاب هِتيَوُقُع ىلع اوُضَنَو هيدي تح ٌتَقاَعُي هنأ «هْنِ 0 ِهِئاَدَأ

 .ةقيرالا يفياوطلا نم ءاَهقْمْلا كلَ

 5 -00- ُهَّضْرِع ّلِحُي ٍدِجاَوْلا ٌلْطَم» :َلاَق هي يِفَد

 و ءسْبَحْلا يف اَهْنِم ٌرَهْظَأ ٍبْرَّضلا يِف َيِح لب ؛ سِْبَحْلاِب ٌصَمْخَت 5 ذل ةيوقعلاَو

 . اًعْرَش َةَبوُقْعْلا ُقِحَتْسَي ُمِلاَظلاَو 2”هلظ ّينَعْلا ُلْطَم» :َلاَك ُهّنَأ لب ُهْنَع

 دَح اَهِيِف َسْيَل «َةَيِصْعَم ّلُك يِف ٌعوُرْشَم َريِزْعَّتلا نأ ىَلَع ُءاَمَلُعْلا َقَمَناَو

 :ِناَعْوَن َيِهَو

0 

 .دواد يبأ حيحص يف ينابلألا هنّسحو 5785(«2) يئاستلاو :(7578) دواد وبأ هاور )١(

 )١655(. ملسمو ةةفقنف) يراخيلا هاور 000



 فكر ا 2 َدوُدُتلاَو ٌناَمَيَأْلا ٌباتك

 انامل | ِءاَدَآَو «نوُيْدلا ِءاَضَقَك ءاَهْيَلَع ِةَرْذُقْلا َعَم ِتاَبِجاَوْلا َكَرَت نَمَف

 ْدَرَو قَناَطْلسلا َلاَوْمَأْلاَو ِفوُقُوْلاَو ءىَماَتَيْلا نون .عئاَدَوْلاَو «ِتاَلاَكَوْلا نم

 . اًهَيدَوُي ىَّتَح ُبَقاَعَي 3 : ِمِلاطَمْلاَو وشمل

 : لْثِم ؛اَهيَلَع َبجَو قع ِءاَفبِتْساِل ٍسْفَت ٌراَضْحِإ يلع َبَجَو نم َكِلَذَكَو

 :ةرضخل نكح تقاقُي اَذَهَق 4 ةنع ديو ةقكفي ومآ ىلإ وتلبي «ٌقيِرَطلا َّمطْقَ

 ُهَذُحَأَي نَم ىلإ ِلاَمْلا ٌراَضْحِإ وأ ُهُمِلظَي نَم ىَلِإ ٌراَضْحإإْلا َناَك اّذإ مَ

 . حل ملطلا ىلع ةلاعإلا نك ذو ب اَلَو بجي ال اَذَهَق : ٌقَح يغب

 : عا هَناَلَث يِصاَعَمْلاَو

 ٍ.ٍِفّذَمْلاَو ٍرْمَكْلا ِبْرُشَو ٍَفِرّسلاَو انزلاك ؟هيف ٌةَراَقَك لد 2 هيف هيف ٌعْوَن

 ِريِزْعَتلاَو ِسْبَحْلا نمت ٌّدَحْلا ِهيِفْكَي اَذَهَ

 َناَضَمَر ٍراَهْنَو مادخل ىف دجال ؛هيف ّدَح اَلَو افك هيف ْمْوَنَو

 .دَحْلا نع ٌةَراَمكْلا هيف هبف ىَنْعَت اَذَهَق ءريِفكَتلا لبق اًَهْنِم ِرِحاَطُمْلا ِءطَوَو

 َدَمْحَأ ٍباَحْصَأِل اَمُهَو هِءاَهَقُقْلِل ٍناَلْوَق ِهيِف ؟ِريِزْعَّتلا نع يِفْكَت لَمَو

 . مريع

 ََن |

 َدْنِع ُسوُمَهْلا ُنيَِيْلاَو ءهبف َعظَق ال اَم ٍةَقِرَسُك ؛ّدَح الو هبف ةَراََك ال ٌعْوَنَو
 ُريزْعَتلا هيف ُعوُسَي اَذَهَك َكِلَد ِوحَنَو ِةّيبتجأْلا ىَلِ ُرطَنلاَو «ةَفِيَح يِبأَو دَمْحَأ
 . َيِعِفاَّشلا َدْنِع اًراَوَجَو «َنيِرتْكَأْلا َدْنِع اًيوُجُو

 ال اَذَهَف :وهب َبْدَوُيِل ُهَبِرْضَي ْنأ لْثِم ءٍبِجاَو كِْرَت ىَلَع ُبْرَصلا َناك نإ من
 اَم ٍبَسَحِ َرَكآ اَمْوَي َبِرُض اّلِإَو َبِحاَوْلا َلَعَك نإ ءاَمْوَي ُبرضَي ل ُردَقعي
 .ٍريِزْعّنلا ىَلغأ ٍراَدْقِ ىَلَع ِةَرَم ُلُك يف ُديِزَي اَلَو لوتس



 و ءالسإلا ةيش الاسرع" طم كيرلا“ ا سلا اولا

 فلة نوكجتت عةييكلا ردم نلعو :«ةكلشولا ييحن | ةامدح

 ءاَميِف َّدَحْلا َرْدَق ٍةَيِصْعَم يِف ريِزّْتلاب ُعْلْبَي ال ُهَّنَأ :- اَهُنَسْحَأ َوُهَو - يِناّنلا
 ٍزْرِح ٍرْيَغ نم ِةَقِرَّسلا ىَلَع اَلَو ءاَنّزلا َّدَح ٍةَرَشاَبْمْلاَو ِرْظَنلا ىَلَع ٍريِزْعَتلاب ُغَلْبَي ال 2 2 8 ا 2 2 يعن س للملا يك 7 0 هور يف

 نِم ٍةَمِئاَظ ُلْوَق اَذَهَو .ٍِفْذَمْلا َّدَح ِفْذَقْلا ٍنوُدِب مْئَّشلا ىلع اَلَو ءعطَقْلا َّدَح

 :ةنخآ# ةقفاشلا تاقتخأ

 َنيِناَمَث اّمِإَو «َنيِعَبْرَأ ام :ٍدوُدُحْلا ىَنْدَأ ٍريِزْعّنلاِب ُعْلْبَي هنأ :ُتِلاَثلا ُلْوَقْلاَو

 . ةَفيِنَح يِبَأَو َدَمْحَأَو َيِِفاَّشلا ٍباَحْصَأ نِم ٍريثَك ُلْوَق اَذَهَو
 ةىجأ و طايْشَأ ٌةَءََكَع هر 02 و راد ال نأ :ةئا5 ُلدَقْلاَو
 دحأ وهو ءطاَوْسَأ ٍةَرْشَع ىلع ريزغعتلا يِف داري هنأ :عيباّرلا اوقلاو

 ؛هرقو محا يهذك نق لاوقألا

 :للكي َىنلا» ّنِإَف َلّوَأْلا َلْوَْلا ُنِفاَوُي ريح ِهِئاَمَلُحَو هلك َىِبَلا نَع ُلوُقْنمْلاَو

 . "هدام - ُهَل اَهتَلَحأ دَقَو - ِهِتأَرْما ةيِراَج َىِطَو يذلا ٍدْلَجب رم
 ةلام ٍشاَرِف يف ةَيتجَأ ةأَرْما ْعَم َدَجُو نَم ِدْلَجِ اَرَمأ» :اهو ُرَمْعَو رك وُبَأَ

 . (قَدْلَج

 ُبَرْضُيَف - ُهَرَكْنَأَو ُهَمَتَك دَقَو - ُهَدْنِع َلاَمْلا َّنَأ فرع اّذإ مَهّتُمْلا ُبْرَض اّمَأَو

 .هيف َبْيَر ال اَذَهَق .هب ّرقْيل
 [حال مما . ِهِئاَفَو ىَلَع ُرِدْقَي يِذَّلا َبِجاَوْلا َيدَوُيِل ٌبْرَض هَنِإَ

 يف ةماسقلا كلام باحصأ ركذ دقو :ُهنَلُكك ميقلا نبا لاق مهءهال

 سانلاو هيف ام اوذخأو لجر تيب ىلع موق راغأ اذإ اميف كلذو «لاومألا

 اوراغأ مهنأ ملع نكلو ءاوذخأ ام ةنئياعم ىلع اودهشي ملو مهيلإ نورظني

 )١( دمحأ هاور )18575(.



 حب ب ج2 7 7ب7_ م ٌروُدتلاَو ُناَمَيَأْلا ٌباتك

 «هنيمي عم بهتنملا لوق لوقلا :نوشجاملا نباو مساقلا نبا لاقف ءاوبهتناو

 اميف هنيمي عم هنم بوهنملا لوق لوقلا :بيبح نباو ةنانك نباو فرطم لاقو

 ١188/8[ كردتسملا] .مالسإلا خيش رايتخا هنأ انركذو «كلذ مدقت دقو «هبشي

 ىعدم لك سيلف «هتلادعو هيلع ىعدملا قسف نيب قرفي نأ بجي مه.ه4]

 .ةنيبلاب بلاطي عدم لك الو «نيميلاب هنم ىضرُي هيلع

 .اهمدع وأ ''ةيسحلا يف ايوتسا اذإ ةيفرعلا ديلاب ''"”عجريو
 [1848/6ه كردتسملا]

 كلذ ناك :هعم لاحلا ُدِهاش نّمف :امهدحأ ديب نيعلا تناك نإ 9-29]

 [184/ه كردتسملا] .هنيميب هل مكحيف اول

 ال :ليقو «يعدملا ىلع تدر :نيميلا نع هيلع ىعدملا لكن اذإ /8.5:]

 «يعدملاب ملاعلا وه هيلع ىّعدملا ناك نإ :ليقو «هلوكنب هيلع مكحي لب ؛درت

 ىوعد تيملل ميرغ ىلع يصولا وأ ةئرولا يعدي نأ لثم ؛يِعدملا نود

 :ْهِكَي هلوقل ؛هيلع يضق ركنملا لكن اذإ لب ؛يعدملا فلحي ال انهف :اهركنيف

 . ””(نوملعي ال ام ىلإ مهناميأ يف سانلا اورطضت اللا

 هيلع اًمح تيملا ةثرو ىلع يعدي نأ :لثم ؛ملاعلا وه يعدملا ناك اذإو

 ناك اذإ امأو ءذخأي مل فلحي مل اذإف «هيلع نيميلا در مهل انهف : هتكرتب قلعتي

 [149/ه كردتسملا] .نالوقلا هجوتي انهف ملعلا يعدي ركنملاو ملعلا يعدي يعدملا

 ال هنأو ءرجافلا هيلع يعدملا بقاعي ةقرسك ةمهتلا يف ىوعدلا 8:39]

 00 سبحيو «هقالطإ زوجي

 عدم ريزعت راتخاو ءءاملعلا رثكأ لوق لوألا هلك نيدلا يقت خيشلا ركذو

 )01١(. تارايتخالا نم بيوصتلاو «(ةيشخلا) :لصألا يف (؟)

 .(778/4) ءاورإلا يف ينايلألا هفّعضو «(445) ليسارملا يف دواد وبأ هاور (*)



 ُهْنَأي مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 2و
 تفضح تست سل ا

 نأب ينج يئار هل نم ربخ نأب راتخاو «هتءارب ملعي نم ىلع اهوحنو ةقرسب

 ١894/0 195١0[ كردتسملا] .ةمهت ديفيف لوهجم يسنإ ربخك اذك قرس اًنالف

 نأ مكاحلل ميقتسيأ دوهشلا ميقي لجرلا يف :يف دمحأ مامإلا لاق /5.5؟]

 .بلاط يبأ نب يلع كلذ لعف دق :لاقف ؟فلحا :لوقي

 لاقف قح ىلع دوهشب ءاج لجر يف ثراحلا نب ميهاربإ ةياور يف لاقو

 .نيميلا يعدملا مزلي مل :هفلحتسا هيلع ىعدملا

 دارأ اذإ كلذ لعفي نأ مكاحلل نأ ىلع ىلوألا ةياورلا سابعلا وبأ لمح

 بجي ال هنأ ىلع ةيناثلاو ءاّقلطم بجي هنأ ال ءدوهشلا يف ةبير روهظل ًةحلصم

 194٠[ /ه كردتسملا] .نيتياورلا نيب ةافانم الف ءاّقلطم

 يف [دحاولا] دهاشلاب مكحلا يضتقت "”ةميزخو ''”ةداتق يبأ ةصق 07

 نأ هلف مامإللو ,فلحتسملل قح دحاولا دهاشلا عم نيميلا :لاقي دقو

 ١9٠١ ١9١[ /ه كردتسملا] : قيس اذهو ءاهطقسي

 يف بلاطلا نيمي عمم ةدحاو ةأرما ةداهشب مكحي هنإ :ليف ولو ا 65:35]

 .لمحتلا يف لجرلا ماقم اميقأ "”[امنإ] امهنأل ؛اًهجوتم ناكل :لاومألا

 [7١9١/ه كردتسملا]

 ةوزغ يف اًلجر لتق هنأ ههلض َةَداَنَق يبأ نع :(4577) ملسمو )4717١(2 يراخبلا هاور ام وهو )١(
 :َلاَق .هُهْبَلَس ُهَلَه ٌدَنْيَب ِهْيَلَع ُهَل هل الت لت نَم ّم» :ةكرعملا ءاهتنا دعب لك هللا لوسر َلاَقَك ءِنْيَتُح

 .ُهاّيِإ هاطغأق ىلا لوُسَو ا َقَدَص : مْوَقْلا َنِم لُجَر َلاَقَف «يِ ُدَهْشَي نَم :ُتْلّقَك ُتْمّقَ

 لي نينا ُهَعَبسْساَف «ئيباَرْغَأ نم اًسَرَك ىرتشا ِْلب ينل َّنَأ (51847) دمحأ مامإلا هاور ام وهو (؟)
20001 

 .هعاي هنأ دحج عجر املف ءهِسَرَق َنَمَت ُهَيِضْقَيِل

 . كمي نأ ُدَهَْي اديهش مله : ييباَرعأْلا لاَقَق
 . ُهَتْعَياَي دق فن ُدَهْشَأ اَنأ : :َلاَقف ةَمْيَرش َءاَج ىَّتَح

 َلَعَجبَك وللا َلوُسَر اَي َكِقيِدْضَتِب :َلاَقَك ؟دَهْشَت ميه :َلاَقَ ةَمِيَرُخ ىَلَع يلي يلا لَ
 نيج ا ةَمْيَرُخ ا هلك نينا
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 - شنق" 0 |

 نع ةياور وهو «نيميو دهاشب لاملا ريغ يف ولو ةلاكولا تبثن ت اقحعل

 191١/80[ كردتسملا]

 ءعاضرلا يف ءادوسلا ةمألا ليلدب ؛ةداهشلا ةلزنمب ةداهشلاب رارقإلا 5-2

 ءاهنف "”«امهتعضرأ اهنأ هتربخأ ةأرملا نأ» لك يبنلا ربخأ ثراحلا نب ةبقع نإف
 ةأرملا ةداهش لوبق يف باحصألا هب جتحا دقو «ةأرملا نم عامس ريغ نم اهنع

 تحص ام ةداهشلا ةلزنمب ةداهشلاب رارقإلا نأ الولف ءعاضرلا يف ةدحاولا

 ١9١/65[ كردتسملا] .ةجحلا

 فلتخا اذإ :نيدلا ردقب نهرلا ةداهش يف هلك ميقلا نبا لاق مهء59]

 نم رثكأ عّدي مل ام «هنيمي عم نهترملا لوق لوقلاف :هردق يف نهترملاو نهارلا

 هراتخاو «حجرأ هبهذمو نورثكألا هفلاخو «ةنيدملا لهأو كلام دنع نهرلا ةميق

 191١/6[ كردتسملا] . هناك انخيش

 هه م

 (يواعدلا يف نيميلا باب)
 تيب ةرخص دنع نيميلا :ناكملاب نيميلا ظيلغت نمو :انباحصأ لاق

 :نسدقملا

 ظيلغت نأ ةّئّسلا لب ؛ةمئألا نم هريغ الو دمحأ مالك يف لصأ هل سيلو

 [71 /ه كردتسملا] .ربنملا نع دجاسملا رئاس يف اهظيلغتك اهيف نيميلا

 [؟1/6 كردتسملا] . اًقافو قالطلاب هيلع ىعدملا فلحي ال

 هآر اذإ ظيلغتلا بوجو ىلإ تكنلا بحاصو نيدلا يقت خيشلا لام مه.“ ]

 [؟4/5١ كردتسملا] .هبلطو مكاحلا

 يجرد و

 :َلاَق باَهإ ىبأ َتْنِب ىَيْحَي 34 َجّوَرَت ُهّنَأ هلط ِثِراَحْلا نْب ةّيْقُع نع :(5109) يراخبلا ىور )١(

 ْتَمَْعَي دَّكَو تْيَكَو :َلاَقف لي نب َكِلَّذ ُتَْكَذَه ءاَمُكُتْعَضْرَأ دق :ْتَلاَقَك ُءاَدْوَس ٌةَمَأ تَءاَجن

 . اَهْنَع ُءاَهَنَق ءاَمُكْتَعَضْرَأ دم اَهَّنَأ



 هلك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ا
 تست” ب ب7ب7”ب7 ب7” ”>- تل ؟98 ريح

 يذلا هللاب سوجملا ىلع نيميلا ظيلغت :يضاقلا قيلعت نم دجملا لقنو

 نودقتعي يتلا موجنلاب ءاج يذلا هنأ نودقتعي مهنأل ؛اًلوسر سيردإ ثعب

 .رانلا ميظعت نودقتعي مهنأل ؛«رانلا قلخ يذلا هللاب» ئباصلا ىلع ظلغيو

 ءرانلا مظعت سوجملا نأل ؛سكعلاب اذه :نيدلا يقت خيشلا لاق

 [4١7/ه كردتسملا] .موجنلا مظعت ةئباصلاو

 خيشلا لاق ءالكان رصي مل :ظيلغتلا نيميلا هيلع تبجو نم ىبأ ول ف. ]
 عنتماف ظيلغتلا ىأر اذإ يضاقلا نأ ىلع لدت ديز عم ناورم ةصق :نيدلا يقت

 . طق رجز ظيلغتلا يف نكي مل كلذك نكي مل ولو هب يعدا ام ىدأ ةباجإلا نم

 عنتما اذإ هنإ يغبنيف ءبحتسم وه انلق ىتم :اًضيأ نيدلا يقت خيشلا لاقو

 [؟54١/ه كردتسملا] . الكان ريصي مصخلا هنم

 هم ه

 ُهَلوُسَرَو هللا اوُمَكَحُي ْن نأ َنيِمِلْسُمْا ىَلَع ُبِجَي
 (ُهَتْيَب َنَجَش اَم َّلُك يِف

 ٍةَعاَمَج ىَلَع ةَموُكُح ىَلَوَت ٍلُجَر نَع :- ىَلاَعَت هللا ُهَمِحَر  َلِئْسَو قدال ]
 .؟يقئثلا | ٌعْرَش اَذَه :ٌُلوُقَيَو ِقْدْنْبْلا ٍةاَمْر نم

 :ةيملختلا نال ,هللا ٍقْلَح نم ٍدَحَأ َنْيَب مُكْحَي ْنأ ٍدَحأِل سَ : تاج
 اَلَو ءاَرَقُقْلا او ءِششْيَجْلا اَلَو .1"2ِقُدنُبْلا ٍةاَمُر اَلَو ِناَيِْفْلا اَلَو ِراَمُحْلا اّلَو

 .ِهِلوُسَرَو هللا مُكح اّلِإ كِل ِرْيَ
 ُّنَسَحَأ ْنَمَو َ لهل محفل :ىَلاَعَت هلْوَق ُهلَواَتت :َكِلَّذ ّر ع ىَعَتْبا نَمَو

 بعاللا نم صاصقلا بوجو لصألاف «اهوحنو بعالملا يف ةيعضولا نيناوقلا ميكحت هلثمو )١(

 . كلذ وحنو هميرغتو هدرط ال «رخآ ةباصإ دمعت يذلا



 0 ٌدوُدُتلاَو ٌناَمَيَذْلا ئاتك

 سس 04 000 6-2 200 و - هم م
 ال كيَرو الف :ىلاعت هلؤقو 5١٠[« :ةدئاملا] © نونو وقل كَ وللا ّنِم

 - - مبا ع 7 لب هدي مر هَ .ا تع خ 2 00 2

 .[20 :ءاسلا] 469 اَميلْيَم ْأَُْلَسُيَو َتْيَصَق
 .مُهَنْيِب رَجَش ام لك يف هلوُسَرَو هللا اوُمكَحُي نأ َنيِمِلَسمْلا ىلَع ٌبِحَيف هاري ”وم ص اع < يل ىلع مصاص سل هم هو. 007 2

 3 مهد 5 م 6. 2 ىقمو5 هلا ىعموك 0 لا ع يأ م ع
 هللا عرش ُكفِلاَخَي امم ِهرْيغ وأ قدْنَبلا عرشو ٍقدْنَبلا مكخب َمُكَح نَمَو

 يا ون يو رلا ى* وع 0 0 ًَ وكمل رع و 006 7 00
 لوملعي َنيِذْلا ٍراَتتلا سنج نم وهف :كِلَذ ملْعَي وهو هلوسَرَو هللا مكَحَو ِهِلوُسَرَو

 هتَلاَدَع يِف َحَدَق دّقُف َكِلَذ َدَّمَعَت نَمَو هِلوُسَرَو هللا مك ىَلَع «قسايلا» مك

 [ة4١- ال1 . هنيدو



 2 7 06١

 ياه تدهش تك ع
 ةعامجلا عنتما اذإ لب ؛اهؤادأ ةداهشلا هنم تبلط نم ىلع بجي

 .مهتلادعو مهنيد يف كلذ حدقو «ءاملعلا قافتاب مهلك اومثأ ةداهشلا نم

 1١98[ /ه كردتسملا]

 «يظفللاك :ةداهشلا بلط يف لاحلا ىضتقم وأ يفرعلا بلطلا دككنلا

 .روزلا ةداهش ىلع لومحم ''”«(دهشتسي الو دهشي» ربخو

 1١98[ /ه كردتسملا]

 فلاخملا لوقلا ىلإ ىعديف نحتمُي هنأ دهاشلا نظ ىلع بلغ اذإ مه.اله]

 نأ الإ ّمُهَّللا ءاّقافو ةداهشلا ءادأ هل غوسي الف :مرحم ىلإ وأ ةّنُسلاو باتكلل

 1١90[ /ه» كردتسملا] .ةميظع ةحلصم هب ديري اًلوق رهظي

 ناك اذإ تنيعت ولو ءاهلمحتو ةداهشلا ءادأ ىلع ةرجألا ذخأ زوجي (ة.71]

 .هتلادع ىف حدقيو اهمتك مرحيو «دمحأ بهذم ىف لوق وهو ءاجاتحم

 [9١ه/ه كردتسملا]

 تعنتما ةداهشلا ءادأ عنتما ثيحو ءقحلل بجوم ببس ةداهشلا

 .يسدقملا دمحم يبأ خيشلاو سابعلا يبأ مالك رهاظ يف اهتباتك

 ١977/5[ كردتسملا]

 م2 لع فرح نك مع ١ د وءداشما م سم5 هُم 0 )08
 « مهنولُي نيِذلا مث , مهنولُي نيذلا مث «يِباَحْصأب_ْمُحيِصوُأ» وار يذمربلا ىود قل

 .دَهْشكْمُي اَلَو دماَشلا َدَهدَيَو .ٌفلْخَْنُ اََو ُلْجَرلا ٌفِلْخَي ىّتَح ثِذَكلا شَْب



 دن جي تاَداَهّشلا ٌباتك
 أ 881 يسبب بإب _ ببال

 دوهشلا ناك ولو هنم تبلط اذإ ةداهشلا ءادآ دعاشلا ىلع بجي

 .ةداهشلا باصن نم رثكأ

 ءاًعامجإ هيلع تنيعت دقف هب الإ باصنلا متي ال بولطملا ناك نإ امأو

 كلذ ىلع ملاظلا ناعي نأ زوجي الف هوحنو بذك وأ روجب ةداهشلا نوكت نأ الإ

 1١937/6[ كردتسملا] .اهريغ الو ةداهشب ال

 الو هلوسر َةَّنُس الو هللا باتك يف هل لصأ ال ةداهشلا ظفل طارتشا م.

 .كلذ ىلع َةغل ةداهشلا ظفل فقوتي الو «ةباحصلا نم دحأ لوق

 لاق ءدمحأ لوق ىضتقم وهو .دهشأ ٌةظفل ةداهشلا ءادأ يف طرتشي الو

 ىتم :دمحأ لاقف .ءدهشأ الو «ةنجلا يف ةرشعلا نإ :لوقأ «ينيدملا نب يلع

 [1937/6 كردتسملا] .تدهش دقف تلق

 ملظ نطابلا راهظإ نم دهاشلا فاخ اذإ ةداهشلا يف ضْرَعُي 7 ةءم

 رمألا راهظإ نم مكاحلا فاخ اذإ مكحلا يف ضيرعتلا كلذكو ءهيلع دوهشملا

 ذإ ؛ىلوأو نيميلاك ةياورلاو ىوتفلا يف ضيرعتلا كلذكو ءهيلع ملظلا عوقو

 [97١1/ه كردتسملا] .ةدايزو ربخ نيميلا

 مكح قح ريغب هدي نم تجرخ نيح هكلم تناك نيعلا نأ دهش اذإ مه:41]

 .اهب هل

 يف نيهجو ىلع ؟كلذب هل مكحي لهف طقف هكلم تناك اهنأ دهش نإ امأو

 [19107/5 كردتسملا] .يعفاشلل نيلوقو «دمحأ بهذم

 هثرو وأ «هعاتبا هنأ دهشي نأ :لثم هروهظو كلملا ببسب دهش نإ م”ه.ه؟] 0

 اذإ لاحلا باحصتساب مكحي انه مكاحلا نإف «ينالفلا مكاحلا هب هل مكح وأ

 الو «ءلاحلا باحصتسا ىلع ءانب دهشي ال دهاشلاو .حجار ضراعم تبثي مل

 .ءاملعلا قافتاب لاحلا باحصتساب مكحي مكاحلا نأ افالخ ىلوألا يف ملعأ

 تتكسو يضاملا يف كلملاب تدهش امل ةنيبلا نإف فالخلا ةروص امأو



 تت 175235737777>> + > 33لللل ل ل تس 20:9# ُهْنَأُك مالسإلا خيش لئاسرو يواتق بيرقت ا

 «كلذ نع تتكسو لاوزلاب تملع ةنيبلا نأ زوجت ةبير اذه ناك لاحلا يف هنع

 اذإو ءكلملا ءاقب لصألاو «ةبير هيف نكي مل كلملا ببسب تدهش اذإ امأو

 ريغب هنع هدي تلاز وأ تريعتسا وأ هنم تبصغ نأ ىلإ هكلم لزي مل هنأ تدهش

 ةثرولل هب مكحي هنإف تام نأ ىلإ هنع هكلم لزي مل هنأ هل تدهش ول امك ءقح

 .كلذ فلاخي امب ةجح موقت ىتح

 لاوزك ؛هزوح لاوز نيح ىلإ اًرئاح ناك يذلل مكحي كانه كلذكو

 نإف 00 نأ يغبني الو ءاقالخ اذه يف ملعأ الو «كلملا

 لزي مل هنأ ةنيبلا تدهشف مهريغ كلم اودحج اذإ امهريغو ريعتسملاو بصاغلا

 لصألاف الإو ءمهيلإ لاقتنالا تابثإ ىلإ اوجاتحا :اًلثم بصغلا نيح ىلإ هكلم

 نم فرع اذإ هدي ديلا نأ لبقي الف ناودعلاب ديلا لاوز نأ ملع دقو «كلملا ءاقب

 امأ «ةيداع دي ىلإ لاقتنالاو ةققحملا ديلا لاوز نم هل اًدنتسم حلصي ام اهدنتسم

 رذعتل ىوعدلا نيح ىلإ كلملا ءاقب ةئيبلا بر فلكي الف اهريغ وأ ةنيبلا هذه

 .بهانو قراس لكل ةميظع ةنوعم هيفو هرسعل وأ كلذ

 يتلا قرطلا نم اهريغبو ديلا باحصتساب مكحي مكاحلا نأ كلذ حضوي

 لصف نم هل دب ال مكاحلا نأل ؛ملعلاب الإ دهشي ال دهاشلاو «نظلا بلاغ ديفت

 ١94[ - 919١//ه كردتسملا] .ةجح نيبناجلا ىوقأل اهلصفيف ةموكحلا

 فرعي مل نإو هفرعو هتوص عمس نم ىلع ىمعألا ةداهش زوجت 5
 ١98[ 7/0 كردتسملا] .هتوص عمس اذإ هيلع اهيدؤيو هبسنو همسا

 .دجلا هراتخا ءهيلإ هسفن نكست دحاو نع ولو ةضافتسالاب دهشيو #845 ]
 ١49/4[ كردتسملا]

 .لوهجمل الو لوهجمب ةداهشلا حصت ال : يضاقلا لاق /ء.معز

 هل يضقيو لوهجملاب ةداهشلا حصت لب ؛رظن اذه يفو :سابعلا وبأ لاق

 [؟١٠٠ /ه كردتسملا] .ةريثك عضاوم يف حصي لوهجمللو « نقيتملاب



 2 تاَداّهَّشلا ٌباتك

 لتقلا هنع عفري الو «لتق :ةملسملاب ىنز اذإ يمذلا يف انخيش لاق مه-45]

 يفكي لب ؛ملسملا يف ربتعملا هجولا ىلع ةداهشلا ءادأ هيف طرتشي الو «مالسإلا

 [١١٠/ه كردتسملا] .هراهتشاو كلذ ةضافتسا

 نم هرضح نم دهشي نأ هلف ملسم هدنع سيلو توملا رضح اذإ هه ]

 لوق وهو فلسلا روهمج لوق اذهو اودهش اذإ اوفلحيو ةيصولا يف ةمذلا لهأ

 ةداهش لثم اهيف زوجي ةجاحلا دنع ةداهشلا نأ وهو لصأ ىلع ينبم اذهو

 .لاجرلا هيلع علي ال اميف ءاسنلا

 مالك مومع ؟امهنيد يف ةيصولاب ةداهشلا يف نيرفاكلا ةلادع ربتعت لهو

 ضعب ىلع مهضعب ةداهش انلبق اذإ انك نإو «ربتعت : ا] اهنأ يضتفي باحصألا

 [١٠؟ 7٠١١/0 كردتسملا] . مهنيد يف مهتلادع انربتعا

 زيجي دقو «نيملسملا قافتاو نآرقلا صنب ةدودرم قسافلا ةداهش

 وحنو لودع دجي مل اذإ ةرورضلا دنع قاسفلا نم «لثمألاف لثمألا مهضعب

 .نيملسملا نم دحأ هلقي مل اذهف قسافلا ةداهش لوبق امأو «كلذ

 [١٠؟/0 كردتسملا]

 هنأ يضتقي [187 : ةرقبلا] 4 ءاَدَهشل نم َنوُصَر نمي :ىلاعت هلوق مف .ىف]

 ىلإ رظني الو مهنيب اًديهش هوضر نم نييمدآلا قوقح ىلع ةداهشلا يف لبقي
 .هيلع هونمتئا اميف مهيلع اًلوبقم نوكي امك «هتلادع

 :ةدئاملا] «مُكَنَم ِلَدَع اود ِناَنْناأظ :ةيصولاو ةعجرلا ةيآ يف ىلاعت هلوقو

 ٍلَّدَع ٌىَوُذ أوُدِهْشَأَو ٍورعمي نوفر و ورعب نهركَسمَأَف هلأ ني ضل نهب اًذِإَدإ ٠5[

 امهنأب امهفصو لب ؛لدع امهنأب امهسفن نيلجرلا فصي ملو [؟ :قالطلا] دكني

 .لدع ابحاص :يأ ؛لدع اوذ

 «نامتكلاو بذكلا دض وه يذلا «نايبلاو قدصلا وه لاقملا ىف لدعلاو



 هناك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت مساع
 02 لس 252525225252925 222225252 جا مح

 9١7[« :ماعنألا] 4ث اذ داك ْوَلَو أوليغأَت ٌرْسَلُق اًدإَو»9 :هلوق يف ىلاعت هنيب امك

 موق لك يف ديهشلا نوكيف ءاهبسحب ةفئاط لك يفو ناكمو نامز لك يف لدعلاو

 .رخآ هجو ىلع هلدع ناكل مهريغ يف ناك ول ناك نإو «مهيف لدع اذ ناك نَم

 الأ ةفئاط لك دوهش يف ربتعا ولف الإو «سانلا نيب مكحلا نكمي اذهبو

 ناك امك تامرحملا كرتو تابجاولا ءادأب اًمئاق نوكي نم الإ مهيلع دهشي

 .اهبلاغ وأ اهلك تاداهشلا تلطبل نيكو ةباحصلا

 رجافلاب ةداهشلا يف قسافلا رسف اذإ :رخآ عضوم يف سابعلا وبأ لاقو

 .رافكلا يف انلق امك اهمدعو ةرورضلا لاح نيب قرفي نأ يغبنيف مهتملابو

 نيفورعملا ةداهش لبقت نأ هجوتيو :رخآ عضوم يف سابعلا وبأ لاقو

 ةافجو ءدنجلا :لثم ؛ةرورضلا دنع دودحلل نيمزتلم اونوكي مل نإو «قدصلاب

 .لدع مهيف دجوي ال نيذلا ةيرقلا لهأو ءودبلا

 مل اذإ رفسلا يف ةيصولا يف ةمذلا لهأ ةداهش لوبق :اهنم ءلوصأ هلو

 ال اميف ءاسنلا ةداهشو «لوق يف ضعب ىلع مهضعب ةداهشو «مهريغ دجوي

 .لاجرلا هيلع علطي ال اميف نايبصلا ةداهشو «لاجرلا هيلع علطي

 ناملسم نانثاو نارفاك نانثا هرضح اذإ رفسلا يف رضتحملاب كلذ رهظيو

 نم ريخ ناذاهف «ءناعدتبم نانثا وأ ء.دودحلل نيمزتلمب سيلو «ناقدصي

 .نيرفاكلا

 .ءادألا يف ال «ةداهشلا لمحت يف يه امنإ نآرقلا يف يتلا طورشلاو

 دوهشلا نم هنأ وهو «نيثدحملا يف لوقن ام دوهشلا يف لوقن نأ يغبنيو

 يف نأ امك ءصخش نود صخش وأ «عون نود عون يف هتداهش لبقت نم

 . كلذك نيثدحملا

 :ىلاعت لاقءامك تيعلاو نّيبتلل تحوم وه لب ةؤدرعي سل قسافلا آبو

 0 اَم لع اوُحيَسنَك قكدهج او او نأ اوَيَنَص بِ نياك اج نإ آَوَماء نيا اهلكي»



 ا تاَداَهَّشلا ٌباتك
 ال #

 نيبتلا انيلعف «اوتبثتف# :ىرخأللا ةءارقلا ىفو «[1 :تارجحلا] *9 َنيِيِدَن ْرْثْلَعَف

 مل امهنأ ملع اذإ امأ «دحاولا ربخ هبجوي ال ام داقتعالا نم بجوي نينثالا ربخ

 7٠١7/0 ٠١4[ كردتسملا] .ملعلا هب لصحي دق اذهف ائتطاوتي

 ةياور يهو «ةريبك يه لقن مل نإو «ةدحاولا ةبذكلاب ةداهشلا درت ]#8.9٠

 ٠١[ 5 /ه كردتسملا] .دمحأ مامإلا نع

 رظنلا هنم رركت وأ «لاحلاب هملع عم بذك رارقإ ىلع دهش نمو م8:91]
 كلذ حدق :ةيعرشلا تامرحملا اهيف كهتنت سلاجم يف دوعقلاو «تايبنجألا ىلإ

 دعب وأ «ةلبقلا ريغ ىلإ وأ اًثدحم ىلص نميف دحأ بيرتسي الو .هتلادع يف

 [4١٠/ه كردتسملا] .ةريبك اهنأ ةءارق الب وأ تقولا

 .هّنُس يه انلق ولو ءالدع سيلف :ةعامجلا كرت نم م 8.9؟]

 ٠١5[ /6ه كردتسملا]

 اهلعاف رزعيو «ةكحضملا ةيرخسلا هجو ىلع سانلا ةاكاحم مرحت 8:9 ]

 ٠١5[ /ه كردتسملا] . ىذأ هنأل ؛اهب هرمأي نمو وه

 دجوي مل اذإ رفسلا يف ةيصولا يف ملسملا ىلع رفاكلا ةداهش لبقت 8:94 ]
 ٌقح مهفالحتساو «مهنيد يف] مهتلادع ربتعت الو ءدمحأ بهذم وهو «هريغ

 . "0[هلل اًقح تسيل] «مهفلحي مل ءاش نإو ؛2"'”[مهفّلح ءاش نإف ءهيلع دوهشملل

 :مهريغ هيف سيل رفس يف اوناك اذإ ةمذلا لهأ ةداهش لبقأ :دمحأ لوقو

 .ةرورض هذه

 «ةيصو ءاًرفسو ءارضح «ةرورض لك يف اهلوبق ليلعتلا اذه يضتقي

 [؟6١/ه كردتسملا] .هجتم وهو اهريغو

 )١( تارايتخالا نم نيتفوقعملا نيب ام )019(.

 )( تارايتخالا نم بيوصتلاو «(هللا قح ببسب) :لصألا يف ةرابعلا )019(.



 ا مالسالا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 2
 تت تت >> ب سس أ 5

 فلاخ امنإ هنإف ؛همكح ضقني ةيصولا ةيآ فالخب مكاح مكح ول مء.ةه]

 [؟6١/ه كردتسملا] .ةجمس تاليوأتب باتكلا صن

 اهدنع نهروضح نإف دع ذ ءاسنلا ةداهش 5 حيحصلا | مء.وح]

 هيلع صوصنملا ريغ ةرورض عضوم لك يف رافكلا ةداهش يف دمحأ نعو

 ؛فيلحت ال :لاقي نأ نكميف ءهل اوضرعتي مل انه فيلحتلا نكل «ناتياور

 اذإ ام فالخب «ءلمحتلا 227نم الدب مهتداهش نوكت ثيح نوفلحي امنإ مهنأل

 : لمحت ريغ قم ملح نق الوضأ اوناك

 مهناميأ عم مهتداهش لبقت :ليق ولو :رخآ عضوم يف سابعلا وبأ لاقو

 .اًقلطم الدب مهتداهش نوكتو ءاّهجو ناكل :نوملسملا هيف مدع ءيش لك يف

 لهأ نم مهنوك ربتعي الف :رفسلا يف ةيصولا يف ةرافكلا ةداهش انلبق اذإو

 .نآرقلا رهاظ وهو «باتكلا

 .دمحأ نع ةياور وهو ءضعب ىلع مهضعب ةمذلا لهأ ةداهش لبقتو

 ىلع نوفلحي امك ضعب ىلع مهضعب ةداهش عم نوفلحي مهنإ :ليق ولو
 ٠١57/0[ كردتسملا] .اهجوتم ناكل رفسلا ةيصو يف «نيملسملا ىلع مهتداهش

 ةلادعلا امهنم ملع نإ هنأ :امهوحنو قيدصلا وأ ودعلا يف بجاولا مو.ب]

 نوكي نأ ناكمإ عم ةرهاظ امهتوادع تناك نإ امأو ءامهتداهش تلبق ةيقيقحلا

 [؟57/0١ كردتسملا] .هوحنو بألا يف اذه هجوتيو «لبقت مل :هفالخب نطابلا

 مخ بهذم يف ةياور وهو «ةداهشلا يف ةيرحلا طرتشت ال هءة.

 بهذم وهو «صاصقلاو دودحلا يف ولو :سابعلا يح مالك رهاظو

 [1١7//ه كردتسملا] .لدمحأ

 )١( تارايتخالا نم بيوصتلاو :«(يف) :لصألا يف ةرابعلا )019(.



 روق تاَداَهّشلا ٌباتك
 ب ا 222222-----ل

 لبقت ال :اًبيش اورجأ 2!ناويد يف] موق يف سابعلا وبأ لاق /58:99]

 [؟١ا//ه كردتسملا] . ءايلوأ وأ ءالكو مهنأل رجأتسملا ىلع مهنم دحأ ةداهش

 ةضافتسالا اهدنتسم ناك نإو «ةلوبقم فقولا فرصم ىف ةداهشلا م 63 |

 [؟97١/ه كردتسملا] .نيلوقلا حصأ يف

 ءعاضرلاو «بايثلا تحت ءاسنلا بويعك ؛لاجرلا هيلع علطي ال ام م١810 ]|

 ةأرما ةداهش هيف لبقيف :هوحنو ضيحلاو «ةبويثلاو ةراكبلاو .لالهتسالاو

 ةأرملا نم طوحأ ناتنثالاو :انباحصأ لاق نيدلا يقت خيشلا لاق ..ةدحاو

 [١٠ا/6ه كردتسملا] .ةدحاولا

 ةعامجلا يف انخيش هلاقو ءالدع سيل رتولا كرت نم :ةعامج لقن /89:؟]

 [؟8١/ه كردتسملا] .ناميإلا صقان ىمسي هنأل ٍ؛ةْنُس اهنأ ىلع

 دح هيف ام يهو ..ةريبك يتأي ال نأب مراحملا بانتجا اًضيأ ربتعيو ] 00٠

 «ناميإلا يفن وأ ةنعل وأ بضغ وأ ءانخيش دنعو ءهيلع صن ديعو وأ ايندلا يف
 .بجاو لامكل لب ؛بحتسم رمأل ناميإلا يفن عقي نأ زوجي الو :لاق

 [8١٠/ه كردتسملا]

 ءاًعامجإ ربلا دبع نبا هركذو ءقسفي :هّصنف صخرلاب ذخأ نم 2904 ]

 ٠١8/0[ كردتسملا] .ءاملعلا ههرك انخيش لاقو

 ىلع رزعي هنإف :ةعامجلا كحضيل هنم حيرلا جورخ دصق نم ةؤ٠ه ]

 ييحتسي ال نمو ءطول موق لمع اذه نأ ءاملعلا ركذ دقف ؛هتداهش درتو «كلذ

 .هللا نم ييحتسي ال سانلا نم

 .ةداهشلا دودرم «ةيالولا بولسم «قساف كلذ ىلع ٌرصملاو

 [ ١ /ه كردتسملا]

 )١( تارايتخالا نم نيتفوقعملا نيب ام )051(.



 هنو مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ا
 كلفت

 نوربخملا نكي مل نإو :رتاوتلاب مكحلا يف هلك ميقلا نبا لاق 211 ]

 .نيملسم الو اًلودع

 دوهشلا ةداهشب ملعلا هل لصح اذإ يضاقلا نأ يضتقي اذهو :انخيش لاق

 [؟94١/ه كردتسملا] .ةيكزت ىلإ جتحي مل

 .نوكزملا نمض مهقسف رهظ مث دوهشلا اوكز ول مه ]
 هفرعي ال اّيلاو وأ اًيضاق يلوي نأ مامإلا دارأ ول ةيالولا يف بجي كلذكو

 نالطب رهظ وأ اوعجر مث ةيالولل هعم حلصي امب هوفصوو ماوقأ هاّكزف هنع لأسيف

 هيلع اوراشأ ول كلذو «يضاقلاو يلاولا هدسفأ ام اونمضي نأ يغبنيف : مهتيكزت

 . هتيالوب اورمأو

 «ةنايخلا لثم هنم ةيصعملا دهعت نم وه هنامض يف بير ال يذلا نكل

 هتيالوب رمأي وأ ءكلذ فالخب هنع ربخيو زجعلا وأ ةنايخلا هنم ملعي نم لثم

 .هب ريشي وأ هيكزيو هلاح ملعي ال نوكي وأ

 .اًمرحم سيل ببسلاو ءروذعم اذهف أطخأو هحالص دقتعا نإ امأف

 .كلذك ليكولاو يرتشملاو ضرتقملا نم لماعلل يكزملاف : اذه ىلعو

 [؟١؟/ه كردتسملا]

 دق انهف :هعوجرب لطبي ال اميف مكحلا دعب بات اذإ روزلا دهاش م هؤ١ه]
 اذإ قيرطلا عطاق ةلزنمب اذهف اًبئات مامإلا ىلإ ءيجي ةرات مث «يمدآ قح هب قلعتي

 هنع طقسي نأ يغبني ال انهف هريوزت روهظ دعب بوتي ةراتو «هيلع ةردقلا لبق بات

 [؟١١ /ه كردتسملا] .ريزعتلا

 نع هعوجركف :ىلوألا هتداهش يفانت ةداهش مكحلا دعب دهش نم

 [؟7١ /ه كردتسملا] .ىلوأو ىلوألا ةداهشلا

 وأ بذكلا دمعت «هيبسب ةدايزلا نم ليكولا همرغ ام دهاشلا مرغي م١219 ]

 [؟١/ه كردتسملا] . عوجر لاك أطخأ



 اًذاَهشل : 0 تاَداَهّشلا ٌتاتك
4 1_1 

 نِم ُهَمْرَل مَع ٌرِسْعُم ُهّنَأ ")اوُدِهَش اًدِإَف :ٍراَسِإلاِب ُةَداَهَّشلا اَمأ 26999 ]

 لق ُعَنْمَي ا اًذَه ّنكَل :ةداهشلا تكف :ُهَرْذَق اوُقَرَعَو ءِنْيَدلا

 5 3 - و 0 2 م6 لب هر ا 74 2 56 0 َ

 ىَلَع ُرِدْفَي ال ُهّنأِب اوُدِهَش اَذإ ُهَرْدَق اوُقِرْعَي ْمَل نِإَو َكِلْذب ُةَداَهّشلا حِصَتَو
 ع 1 2 7 - 5 ه6 ل ا 2

 .ِبِلاَعْلا يف ٌرْذَعَتَم اذهب َملِعلا ّنِكل ءءْئَش ِءاَفَو

 ُلاَم ُهَل َناَكَو ٍضْرَق ٍلَدَبَو ِعْيَب ِنَْمَثَك - َةَضَواَعُم نع ُنْيَدَلا َناَك اذ ْنكَلَو

 لام هَل ردت مل نع ةلرتكب َراَص :ِهِلاَم ِباَمَّذِ ُدوُهَّشلا َدِهَش اًدَق ٌفوُرْعَم

 ا 6 فا راو نع هلا يخل لا فب تاكل ٍلْوَقْلا اَذَه لْثِم يفَو
 م

 كل

 ءَكِيَذِب ُدوُصْقَمْلا َلَصَحَو ءَكِلَذ ىَلَع فَلَح ٍريِثَك وأ ٍليِلَق ِءاَفَو نَع ٌّرجَعْلا ىَعَذا

 هلع تلع 3645 ني هنأ ىَعّذا نِإَو

 ٌةَدِهاَّشلا هيما و + نأ دب ال هنأ ِهِرْيْغَو دّمْحَأ ٍبَهْذَم ىف نْيَلْوَمْلا دسأَو

 ْتَرِهَش ول اَم ٍفاَلْخب ءَكِلَد ىف روُنأَمْلا رَبَحْلِ قلل أل ٌلاَم ُهَل َناَك اذِإ ٌةاَكَك ِهْيَرْسْشب

 رهالظ بّبَسب ِهِلاَم ٍِفَلَت

 يف مِلْسُم ُهاَوَر يذلا ّيِلاَلِهْلا قراخم ِنْب ةَصيِبق ٌتيِدَح ُتِيِذَحْلاَو

 ٍلُْجَرَو :ٍةَناَلَكِل الإ ُةَلأْسَمْلا ٌلِجَئ الد :َلاَق هنأ هلك يملا نَع "0وجيِحص»

 ٌباَصَأ دَقَل :َنوُلوُقَبَف ِهِمْوَق نم ىجحلا يِهخ ني ةكاقأ موق ىَلَح ةئا ام ُهْبَباَصَأ

 5٠١ -4١31١[ /"6] .(ٍشْيَع نم اًماَوِق َبيِصْي ٌبيِصِي ىَّنَح ُهَلأْسَمْلا ُهَل ْتَلَحَ ٌةَناَف ان اًنالف

 اَلَو عاضرب ال ءاَهَتَّرَض َحاَكِن َلِطْبُي اَميِف ِةَّرّصلا ٌةحاَهَش ٌلَبْقَت ال *“ م11 |

 1:1١7[ /"*6ه] . ةريع

 : َعِدَتْبُمْلاَو يِصاَعْلا ىّلَع ٍةَداَهَّشلا نَع :- ىَلاَعَت هللا ُهَمِحَر - َلْيْسَو /5115]

 . ؟ةَئياَعُمْلاَو عاَمَّسلا نِم َّدُب ال ْمَأ ؟ةَرْهّشلاَو ٍةَضاَفِتْساِلاِب ُروُجَت لَه

 )١( .ُدوُهُسلا :يأ 0( 20١44



 هنآك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 5
 جمعي سس بج بيب سس ل ل سلا 3 :حح

 ُدَهْشَي ُهّنِإَف ِهِنيِدَو ِهِيلاَدَع يف ُحَدْفَي امم ُهْرْيَغَو ُدِجاَّشلا هب ٌحَرْجُي ام :َباَجَأَ ورم م
 َكِلَذب َحَّرَص اَمَك ٍ؛اًيِعْرَش اًحْدَق َكِلَذ ُنوُكَيَو ٍةَضاَمِتْساِلاِب هب ٌدِهاَّشلا ُهَمِلَع اَذِإ هِ

 ٍراَبِكْلا مِهِبّتُك يِف ْمِهِرْيَغَو ِةَبِلَبْنَحْلاَو ِةّيِعِفاَّشلاَو ةتكِلاَمْلا ١ نِم ِءاَهَقْفْلا فِئاَوط

 اَمِب ُحِراَجْلا خنت هلآ اًدنيفت كغ خرا: خرج ١ اَذِإ اميِف يف اوُحَرَص 0 اً
 مس عبر ًَء

 يف َنوُدَهْشَي مُهَّلُك َنيِمِلْسُمْلا َنِإَف ؛ِساّنلا َنْيَب اَعاَرِن اذه يِف 0 كو

 ِلْدَعْلا ٍلْهَأ نم م اَمِهِاَتْمَأَو ّيِرْصَبْلا ِنَسَحْلاَو ٍزيِزَعْلا د ِدْبَع ِنْب َرَمُع لثِم يف اَنَتْقَو

 .ٍةَضاَفِتْسالاِب اّلإ ُهوُمَلْعَي ْمَل امي َنيّدلاَو
 ربو سس

 ِنْب وُرْمَعَو ِدْيَبُع يبأ ِنْب ٍراَْحُمْلاَو فّْسوُي ِنْب جا || لْثِم يف َنوُدَهْشَيَو

 امي ٍةَعْذِبْلاَو مْلُظلا نم ْمِهوْحَنَو يضفارلا بس نب هللا لِبَعَو ّيِرَدَمْلا َناَلْيَغَو ٍدْيبُع ِليَبَع

 . ٍةَضاَفِيْساٍلا لإ تولي ال
 هيلع اوقاف راكي لع زن 115 جلا نع ("”«حيحّصلا» يف َتَبَن دَقَو سهام ب هم َ 1 0 3 ءا جم <<

 20 2 موو م هر قرم م 0

 2ٌتَبَجَو» :َلاَقَف اًَرَش اَهْيَلَع اوَتْنَأَ م ةَّراَتِجب هيلع مَ 2َتَبَجَو» :َلاَقَق اًرْيََح
2 

 52 ؟ْثَبجَو ْتَبَجَو :كلؤَق اَم هللا َلوُسَر اي :اوُناَق أ ا ل“ و
1 

 وص

 ِهِذَمَو ُةَنَجْلا اَهَل ْتَبَجَو :تْلُقَف اًوْيَخ اَهْيَلَع ْمُتْبَْنَأ ٌةَراَتِجْلا ِهِذَمه :َلاَق

 .«ضزرلا ىف للا 0 متن ُراّثلا اَهَل 7 :تلُقَف اًدَش اَهْيَلَع متين ةَراَتِجْلا

 . ِهِتَياَلِوَو هتَداَهَش ٌدَرِل ُهَقيِسْفَت ُدوُضُقَمْلا َناَك اَذِإ اَذَه

> 

 اَمَك ٍ؛َكِلَذ َنوُد اّمب ىَقَتْكُيَف ِهَرَش َءاَقَ داو هْنِم ريِذَحََتلا ٌدوْصْقَمْلا ناك اَذِإ انو
2 

 يعمدشس وم ين( ده ََل
 . ْمهِناَدَُحَأ َنماَنلا اوُرَِتْغا : دوعسم نب هللا كبع

 ا ٍلهَأِل ِرْيَّسلا يف اطِلاَحُم ُلْجَّرلا َناَك اّذِإَق

 .(449) ملسمو )/١751(« يراخبلا )00(

 باب نم هنم ريذحتلاف ؟هءاقدصأ مِهلَعَجو ؛مهتاحارتساو مهتاعامتجا يف مهطلاخ اذإ فيكف (؟)

 .ىلوأ



 اًداهشلا ب 2-00 تاَداَّهّشلا ٌباتك
 د مرو

 .لّثقْلاب ٌةَراَت
 موا زا قعر

 .ةنود امب ةراتو سم

 َيِرَدَقْلا َناَلْيَعَو ٍمَمْرِو َنْب َدْعَجْلاَو َناَوْفَص َنْب َمْهَج ُفَلَّتل اَّلَتَق امك

 ناب قد ذاق :ةوفع نكتب ل نا ةبومعلا نهتم هل هنأ ودق ولو سول ىب يت راع 5

 ِركْمْلا نَع يْهَنلاَو ٍفوُرْعَمْلاِ رمألا ِة ٍةَلْمُج نم اَّذَه َّنِإَف ؛(')اهْنِم ريِذْحَتلاَو ِهِتَعْدِ
1١ 

 ٍلُهَأ َدْنِع َرَهَتش ام ءاوككلا ٍلْهَأ نم ُلُجَّرلا اَهِب َّذَعُي ؛ يِبْلا ُهَع ٌةَعْدِبْلاَو

 ةيِرَدَفْلاَو ا ٍجِراَوَحْلا ٍةَعْذِبَك ِةَنّسلاَو ِباَتِكْلِل اَهْتَمَلاَحُم ةَنَّسلاب , ملل

 ٍةَتجْوُمْلاَو

 نينا ُلوُصَأ :اوُناَق اَمُهَرْيَغَو ٍطاَبْسَأ َنْب فُّسوُيَو ِكَراَبُمْلا َنْب هللا َدْبَع َّنِ

 . َُكِجْرُمْلاَو ةيِرَدَقْلاَو ضْفاَوَّرلاَو ُجِراَوَحْلا : ٌعَبْرَأ َيِح َةَقْرِف َنيِعْبَسَو

 .هلكي ٍدّنَحُم ِةَمَأ نو ةّيْهَجْلا تَسْيَل :َلاَق ؟ةّيوْهَجْلاَف : ِكَراَبُمْلا ٍنباِل َليِق

 ىَرُي ال هللا َّنِإَو ءُقوُلُخَم ُنآرُقْلا :َنوُلوُقَي َنيِذَّلا ٍِتاَفَّصلا ةافن :ةّيوْهَجْلاَو

 اَلَو َةَرْدُق اَلَو ُهَل َمْلِع ال هللا َّنَِو ها ىو ردا ل نفعت إو فرخألا ىف

 . ْمُهَعَبَا نَمَو ةفسلفتملاو ةلَِمْعَمْلا ُهَ اوُقَي اَمُك ءَكِلَذ وُحَنَو َءاَيَح

 ةيِمْهَجْلا :اًمُهُرَتْساَف ناَمْئِص امه :ّيِدْهَم ُنْب ٍنَمْحّرلا ُدْبَع َلاَق دَقَو

 . ةَضِفاَرلاَو

 ريذحتلا بجي يتلا ةعدبلا يه ام خيشلا نيبي فوسو «ةعدب اهنأ اًعرش تبثت نأ طرشب نكل )١(

 . اهل يعادلا نمو اهنم



 ُهْنَلَك مالسإلا خيش لئاسرو ٌقواتف بيرقت 5

 ؛ُةيِِطاَبْلا ٌةَطِماَرَقْلا تّلَتَد مُهْنِمَو َعَدبْل ٍلْهَأ ُرا اًرِش :ِناَمْئَّصلا ِناَذَهَق

 ِةَفِئاَظلا سئج نِم مُهْنِإق ؛ةيداحتالا تَلَصَنا مُهْنِمَو ةّيِليِعاَمْسِإلاَو ةّيريَصتلاك

 ىَلِإ اوُمَض مُهّنِإَف ؛ُةيِرَدَق ةيمهج ٍضْفَرلا ّعَم ٍناَمْرَأْلا هذه يِف ٌةَضِفاَّرلاَو

 ٍلْمَأ نِم وْحَنَو ةيِليِعاَمْسِإْلا ِتَهْذَم ىلإ نوح رجب دف ّ ءِهَلَِمْعُمْل تعدم ٍضْفّرلا

 [غ16 7/4 و ةَقَدْنَّدلا

 ل ُبِحوُي اّمِب اوُدِهَش ٍدوُهش نع : لاقت هللا َلِيْسَو / هز ]

 ؟ْمُهَعوُجُر ُلَبْقُي لَهك ءاوُعَجَرَو اَنظِلَع :اوُلاَق "”ٌصخَش اّمَلَو

 اَذِإَو ءاّهب ْمكْحُي ْمَل اهب مُكُحْلا َلْبَق ِهَيَاَهَش نَع َّمَجَر اًذِإ ءْمَعَن :َباَجَأَ
000 

 اَلَو هِنيِد يِف َكِلَذ ُحَدْفَي اَلَو ءَعِجْرَي ْنَأ ِهْيَلَع َبَجَو َطِلَغ دك ُهْنَأ ُمَلْعَي َناَك
 هب هل م

 [:16/؟4] .هتَلاَذَع

 :لاحب نيملسملا ىلع ةمذلا لهأ ةداهش زوجت ال :لاق نم لوق 2110 ]

 نولعجي مهنأل ؛نوطلغي سانلا نم ريثك نكلو «سايق الو صن كلذب مهعم سيل

 «نكمأ اذإ نيملسملا ىلع نيملسملا داهشإب رمأ هللاو ءاّماع عراشلا نم صاخلا

 .ملسم دجوي مل ولو مهريغ دهشي ال نأ يضتقي اذه نأ نظ نم نظف

 اذهلو ؛زجعلا لاحو ةردقلا لاح نيب قرفلا ىلع اهانبم تاداهشلا بابو

 نيتداهش ىلع دمحأ صن دقو «لاجرلا هيلع علطي ال اميف ءاسنلا ةداهش '”'ْثَلُِق

 يف نهعامتجا لثم «؛لاجر نهدنع نكي ملو نعمتجا اذإ اهريغو حارجلا يف
 .كلذ وحنو سارعألاو تامامحلا

 ءاسنلا ةداهش عنمي سايق الو عامجإ الو صن ال هنإف ؛باوصلا وه اذهو

 .هوأرو مهمامأ لَم : يأ قفز . هيلع دوهشملا ىلع قفل

 .(747/1) لئاسملا عماج نم بيوصتلاو (َلبُق) :لصألا يف (5)



 ١ تاَداَهّشلا ٌباتك
 | 1! يه 7 022 --

 تابوقعلا يف ءاسنلا ةداهش 2'”عنمي ام َةّنّسلاو باتكلا يف سيلو «كلذ لثم يف

 [157١/؟ كردتسملا] .اقلطم

2 © 

 (ٌةَمْسِقْلا ُباَب)
 :هنمث مسقو هعيب ءاكرشلا دحأ بلط اذإ هنيع ةمسق نكمي ال ام /8995]

 [1847/ه كردتسملا] . هنمث مسقو عيب

 هركذ ءاهيلع رخآلا ربجأ :ةراجإلا نيكيرشلا دحأ.بلط ول /8519]

 امهيلع ىركي لب ؛بجي مل ولعلا مهدحأ بلط ولو «فقولا يف ولو باحصألا
 دمحأو كلامو ةفينح يبأك ءاملعلا ريهامج بهذم ىلع

 نيعلا نيكيرشلا دحأ رجأف هبحاص عم رجاؤي نأ كيرشلا ىلع انبجوأ اذإو
 ةرجأ نم نيرمألا رثكأ قحتسي نأ يغبنيف :ةدم هكيرش نذإ نودب «ةرجؤملا

 يضر رجأتسملاف رثكأ تناك اذإ ةامسملا ةرجألا نأل ؛ةامسملا ةرجألاو لثملا

 .اهب عفتني نأ

 [184/4 كردتسملا] .هنذإ ريغب هريغ لام ىرتكا نم لك :كلذ سايق ىلعو

 امهنم لك يفوتسيو رودلا يضقني ىتح خسفي نأ امهدحأل سيل /28114]

 . هنم هفح

 عجري هنإف :ةراجإلا ةدم يف عفانملا تفلت مث هتبون امهدحأ ىفوتسا ولو

 يضر دق نكي مل ام اهافوتسا يتلا ةدملا كلت نم هتصح لدبب لوألا ىلع

 ؛ضبقلا لبق فلاتلل العج ءناك لاح يأ ىلع رخأتملا نمزلا يف هتعفنمب

 ١186[ - 184/5 كردتسملا] .ةراجإلا يف فلاتلاك

 «هتباجإ مكاحلا مزل :مسقني اميف ةمسقلا ءاكرشلا دحأ بلط اذإ 75195 ]

 [186/6 كردتسملا] .يناجلاو نوهرملا عيبك هكلم هدنع تبثي مل ولو

 )١( لئاسملا عماج نم بيوصتلاو «(عنم) :لصألا يف )9719/17(.



 001 مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت لا
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 تلظف + ةكرتْشُم راد اَمُهَتْيب نْيِلُجَو نع ::- قلاعت هللا ةَمَحَر - َلِكْسَو

 ؟ا] م ٍةَمشِقْلا ىلع ةيُب له .ومساَقُمْلا ني ُةُكيِرَش عتقتاق ةعشقلا اَمُهُدع

 : عِيبْلا يِف ُصْقنَت ال ُتْيَحِب ٍءِرَرَض ِرْيَغ نم ةَمْسِقْلا ُلَبْقَت تّناَك ْنِإ :َباَجأَت
 . َعِيَبْلا َبْلظَي نأ ٍةَمْسِقْلا ٍبِلاَطِل َناَك اِّإَو ءِةَمْسِقْلا ىَلَع ُميَتمُمْلا ٌريِجَأ 1 1 1

 : مثلا اهني اَمُهَّنيَب ْمَسَقِيَو ُْعِيتْمَمْلا ُرْبْجُي دق

- 

 .ِةعَبرألا ِةَمِئَأْلا ُبَمْذَم ٍةَروُكْذَمْلا ٍةَمْسِقْلا ىَلَع ُراَبْجِإْلاَو
0 

 دّمحَأ ِماَمِإْلاَو ةَقيَح يِبَأَو ِكِلاَم ُبَمْذَم ٍروُكْذَمْلا عيبْلا ىَلَع ىَلَع ُراَبْجِإْلاَو

 "هز ١ ١ة[

 ِرْدَق ىَلَع رجلا اويسعُيو «قيعلا اَُرَجَوُي نآ كيِرّشلا :َتّلَظاَذإ

 ىلإ ُهوُبِيجُي ْنَأ ِءاَكَرُشلا ىَلَع َبَجَو :ةَعَفْنَمْلا اوُمِسَتْقَيَف "”ءوئياهي وأ 0
 . ِنْيَرْمَأْلا ِدَح

 َبَلَطَو ُهَبيِصَن هيف ُذُحْأَي يِذَّلا ٍرْوَّدلا َليوظت اوُبَلَطَو ٍةَياَهُمْلا ىَلِإ 1 نإ

 ٍقوُقُح ُريِخأت اَهيِف ِناَمّرلاب َََاَهمْلا َّنِإَك ؛ْمُهَتوُد ُهنباَجِإ ْتَبَجَو :ٍرّْدلا َريِصْفَت َوُه
 ّلضألا ّنأِل ؛ ىَلْوُأ َناَك َبَرْقَأ ُءاَقيِتْسإِلا َناَك اَمَلُكَف ءضُعَب نع ٍءاَكَرُشلا ضْعَب

]4 1/1 00 : 

 ٌراَرْفِإ َةَمْسِقْلا َّنِإَف ؛ُروُجَي ُهَّنَأ ٌحيِحَّصلاَك :ِةَميِقْلاِ ب مخُللا ُةَمْسِق 0

 . حيِحّصلا ىَلَع عيب تمي 0 2

 َةَحاَوَر ُنْب هللا ٌدبَع ٌصْرْحَيَق اًصْرَح َربْيَخ َلْهَأ ُمِساَقُي لك ْنَِنلا َناَك اَذَكَمَو

 .ِدوُهَيْلاَو َنيِمِلْسُمْلا َنْيَب ُهَمْسَقْيَق ٍلْحّنلا ىَلَع ام

 .اًصْرَحَح بطّرلا ٌعْيَب ُروُجَي اَلَو

 . عفانملا ةمسق يه 000

 .ةنيعم ةعفنم بوانت يف نينئا نيب قافتالا وهو



 2 تاَداَهّشلا ٌباتك

 5_7: 7يبيب|جتجججججس

 اوُناَك ا الب مُهَنْيَب اَهَتوُمْسَقُيَو َرْزَجْلا َنوُرَحْنَي دوخلمملا َناَك َكِيَّذَكَو

 يلا ُةَمْسِق ُروُجي ءِباَّبْلا اذه ٌعيِج َكَِذكَ .هلكي بلا ٍدْهَع ىَلَع َكِلَذ َنوُلَعْفَي
 ٌحيَِمبْلا َكِلَذَكَ ءادنع ناكألا ُةَعقف ةوقكو ِْرَو اَلَو ٍلْيَك ٍرْيَعِب ٍبَئِعْلاَو

 .ُراَيِخْلاَو
 ِهِذَه ْتَسْيَلَو قَميِقْلاِ قت اَهَنَأ اهلك ِتاَدوُدْعَمْلا يف ٌحيِحَّصلا َوُه اَذَه

 وأ وأ ليك ني نإ قبب كي ةتناسنألا ندمت نأ زوخت هنأ ٌدوصفَمْلاَو

 َرْئاَج َةَمْسِقْلا َّنَِف ؛ عْيَبْلا لْثِم اَذَه َسْيَل ياو رخل َبِإَو «َنَكْنُأ ْنِإ ْدْرَو
2 

 [1 1 .ِهِحاَلَص ٌوُدُب َلْبَق ِرْمّثلا ةَمْسِق ُروُجَيَو ِلاَمْلا عيب يف

 همه

 (ُراَرْقِإْلا ُباَي)

 ءرقم وهف هسفن ىلع امب ريخخأ نإ ربخملا نإ :لاقي نأ قيقحتلا م6959 ]

 نإف «هريغل هريغ ىلع امب ربخأ نإو .عّدم وهف هسفنل هريغ ىلع امب ربخأ نإو
 بتاكملاو ليكولاو يضاقلاف ؛دهاش وهف الإو ءربخم وهف هيلع اًنمتؤم ناك

 لزعلا دعب مهرابخإف «هيف نونمتؤم مهف هوّدأ ام ءالؤه لك هل نوذأملاو يصولاو

 1١6/0[ كردتسملا] .ضحم ربخ وه امنإو ءاًرارقإ سيل

 ءاهزرحأ وأ ءاهضبقا وأ ءاهنزتا وأ ءاهذخ وأ ءرقم انأ :لاق نإ 5

 :نيهجو ىلعف - حاحص يه وأ

 [؟6/5١51 كردتسملا] .نيدلا يقت خيشلا هراتخاو ءاّرقم نوكي :امهدحأ

 موُلْعَمْلاِ ُحِصَي ٌُراَرْفِإْلاَو ٌرِقْمْلا مالك نم ُهَعِيَس اَمِ ُدَهْشَي ُدِماَّشلا 21؟ه ]

 . زيتا 3 رْيَغَو ِرّيمَتْمْلاَو ءِلوُهْجَمْلاَو

 .ءارهزلا نب ةماسأ ةلماشلا ةعوسوملل باتكلا قسنم نم بيوصتلاو «(ام) :لصألا يف )١(



 د مالسإلا خيش لئاسرو قواتق بيرقت #2 سبب |
 تس ريبيري سس يس باتا! 27ج ج ج7 | ؟١اييح

 و
 ع عل مل و2 ةءور

 َلِمْعَو َكِلَذ ٌَراَج :ٍِظْمَّللا يِف َلَخَد ام ٍنيِيْعَتِب ىَرخُأ ُهَنّيَب ُتَماَق اّذِإَو

 151١[ /6] . ْمِهَتَداَهَش بجومب

 ها مي# رقع 2 اا 8 ا 75 2 1
 ىف ترقا اًهناو . .ةذلؤأ تفل تتاَم ٍةأَرَما نع : : هلك َلِيَسَو 709

 . مَهْزِو فلأ اَهيَمِذ يف مُهَل نب ِءاَمِشَألا اَمياَلْوَأِل ٍتْوَمْلاِب ٍلِصّمُمْلا اًهِضَرَم

 ِقاَمّتاِب ِهِلوُسَرَو هلل ٌةَيِصاَع َيِهَق ٍراَرْقإْلا اَذَه يف َةَبِزاَك تناك اًذإ :ٌباَجَأَق
 25 هوي

 ا

 8# ٠ و اسر م 00 هَءِ

 ةَفيِنَح يِبأَك داَوقإلا اَذَه َنوُلَبْفَي ال ِءاَمَلُعْلا ُرَثْكَأَ : مشا ِرِهاَظ يف امَأَ

 تقلَعَت هك ولا ٌقوُقَُح ّنألَو ٌةَرِهاَظ ه هيف َةَمْهّتلا ّنآِل ؛ ْمِهِرْيَغَو دس ِكِلاَمَو

 َعَرَبَتَي ْنَأ ُهَل َسْيَل ءْمِهْفَح يف ِهْيَلَع اًروُجْحَم ٌراَصُف ءٍِضَرَمْلاب ِتْيَمْلا ٍلاَمِب
 . عاملا ْمِهِدَحَأ

 ءمِلْسُمْلاِب ٌّنَظلا نْسُح ىَلَع َءاَنِب ؛ ٌيِعِفاَشلاَك َراَرْقإْلا ُلَبْقَي نَم ِءاَمَلْعْلا نِمَر

 ْ .ُمِلظَي اَلَو ُبِذْكَي ال ِتْوَمْلا َدِْع ُهّنأَ

 اوُنِواَعُي ْنَأ اَمِوُحَنَو ِةَّصِقْلا ِهِذَه يِف رمألا ةَقيِقَح َفَرَع نم ىَلَع ُبِجاَوْلاَو

 لثِم نَع ُفْشَكْلا يِفَبْنَيَو ءٍناَوْدُعْلاَو مْنإْلا ىَلَع اوُنِواَعُي اَل ىَوْقَتلاَو ٌريْلا ىَلَع
 [1307 - غ0 د1 . ةيِضَقْلا ِهْلَه

 اَضّوَعَف (2'ةأَرْماَو ِنْيَلجَر فّلَحَو َتاَم ٍلُجَر نَع :هللك َلِيْسَو ةقدال]
 ©"7ٍلوُرُعْلاِب َةيِعْرَّشلا َةَءاَرَبْلا اَهَتَوْخِإ ْتَأَرْبَأَو ءاَهِدِلاَو ِثاَريِم نم اَهّصْحَي اَم 0

 مَلَو ةَيِحاّنلاِب مُهَعَم ٌةَميِقُم َيِهَو هٌْنَس نيس ىَلَع دبر ِةَدُم نم ْمهيْيأب يب

 ةكلفلا هله لرلثي قلعت مهم 00

 . اًنتبو نينبا كرت :يأ )١(

 .اهل قح يأ نم مهتأربأ اهنأب اودهشف الودع الاجر ترضحأ :يأ (؟)



 -- تاَداَّهَّشلا تاتك

 2ه

 هيلع ةوهشتلا تركنا «لودغلا توم ةأرجلا تَقَّقَحَتَو اَهتَوْخِإ َىَفُوَت اًملف

 َعَم ٍِقاَب اَمِدِلاَو ِثاَريِم نِم اًَهّصُخَي اَم 0 را ىلع ثا

 لَهَف ءاهِقيرطب ٍةَءاَرَبْلاِب اَهْيَلَع ُةَنيَْلا تَماَقَو ءُهّتَعّدا ام ُمِكاَحْلا اهل كا ايو

 ؟هكاَحْلا اَهَل َتَبْنَأ ام 1

 : َيِعْرّشلا ِءاَرْبِإْلاَو ِضْئَمْلاِ اَهِراَرْفِإ ىَلَع ةّيِعْرَش ٌةَنيَب ُتَماَق اَذإ :ٌباَجَأَ
 7 ال 0 9 تَناَك

 3 ا

 ؛ءاَيَح وأ 5 5 َيِعَّدَت ْنأ لإ هللا ل

 هيلع نعدُيْلا تيلشت اًهْلَق وب ٌرَقُمْلا دَجوُي ْمآَو

 .ٍراَرْإْلا َكِلَذب َنوُمَلْعَي ال مُهْنأ

 نَم َكِلَذِب َدِهَش :ٌةَفوُرْعَم مُهظوظْحَو اوُناَم دق ِءاَرْبإْلا ُدوُهش َناَك اَذِإَو

 .ءاَمَلْعْلا نم ىَرَي نَم هب َمُكَحَو ءْمُهَطوطُح ُفِرْعَي
 ل و عناَم ٍرْيَغ نم ةَليِوَطلا ِةَّدُمْلا ِهِذَه َدْعَب اَهّقَحِب اًهاَوْعَد نأ َعَم

 [138 - 4؟1//*] .ِرْيَغَو ِكِلاَم ٍبَمْذَم يف ِء ِءاَمَلْعْلا يَْوَ ٍدحأ يف

 حاّلسلا الإ ِهيَجْوَرِل ُكْلِم ِهِْبَب يِف ام َعيِمَج َّنأ [جوزلا :يأ] َرَكأ اًذِإ 9374

 اَذِإَو ءفالخ الب هيو ُلَمْعُي اًحيِحَص اَراَرْقإ اَذَه َناَك :ٍلْيَحْلا َةَلآَو ٌباَوّدلاَو

 ُراَرْقِإْلا َناَك اًمِزاَل اّيِع رش اَكّلَمَت ِهِعَجْوَرِل كّلم ُهّنأ راَرفإْلا اَذَه يف ُهُدَئَتْسُم َناَك

 [55 7/01 . اًرِهاَطَو اًءطاَب اًحيِحَص

 .هيضتقي قايسلا ّنكلو «لصألا يف سيل نيتفوقعملا نيب ام )١(

 . اهتثرو ال ةيعدملا يه اهنأل ؛اهاوعد :لاقُي نأ رهظي يذلاو (؟)

 هيلع دوهشملا ركنأ نم نأ ىلع خيشلا باوجف ءهجو لك نم لاؤسلل اًقباطم سيل باوجلا ()
 .اهتثرو ال ةأرملا ركنأ يذلا َنأب حيرص لاؤسلاو «نيلجرلا تخأ يه يتلا «ةأرملا ةثرو

 تتبثأ :لاقُي نأ رهظي يذلاو (5) .تماقأ :لاقُي نأ رهظي يذلاو (5)



 ُهْنأك مالسإلا خيش لئاسرو 8واتف بيرقت 8سم
 1 تت ا ا ا 22222-

 ةداهشلا الو ءهيف قداص هنأ ملعي ال نمل رارقإلا نيقلت زوجي ال

 [؟8١/ه كردتسملا] .ةمرحملا دوقعلاك ؛كلذ يف بذاك هنأ ملع اذإ الإ «هيلع

 اودخأو اري نك ةترولا ركتاف ردا نينو: نيب الام لجر» كلخ :اذإ ه١ ]

 مكل ام :لاق اذإ كلذكو ,نوهركم مهنأل ؛مهؤاربإ حصي مل :ءيش ضعب هنم

 حصي الف هب مهل رقأ ام ريغ هدنع مهل نأ رهظ مث «هؤربأف اذك ريغ «يدنع

 [؟5١ 7/6 كردتسملا] .همتك يذلا دئازلا نم مهؤاربإ

 نم مهوحنو قيرط عاطق وأ ملاظ ناطلس دلبب ناسنإلا ناك اذإ كتنفلا

 يذلا لاملا وأ «هتثرول هكرتي يذلا لاملا وأ ءهلام ذخؤي نأ فاخف «ةملظلا

 الب وأ «بئاغ لام هنأ ةجحب وأ هل ثراو ال تيم هنأ ةجحب امإ « سانلل هديب

 لاملا اذه ظفحيو ملظلا اذه هنع عفدي امب رارقإلا هل زوجيف :اًلصأ ةجح

 نأ رقي وأ ءاذكو اذك هيلع هل نأ رقي وأ «هنبا هنأ :رضاحل رقي نأ لثم ؛هبحاصل

 ءاًريغص هنوك «ىنبا» :هلوقب ينعي هنأب هرارقإ يف لوأتيو «نالفل هديب يذلا لاملا

 هضبق هنأل :يأ ؛هل هديب يذلا لاملا نأو «مالسإلا ةوخأ «يخأ» :هلوقب وأ

 . اًئيمأ هل رقملا نوكي نأ طرتشي ب نكل ءهقحتسم ىلإ هلاصيإ يف هتلكو دق ينوكل

 هريسفت «هئجلت رارقإلا اذه نأ :اًضيأ هل رقملا ىلع دهشي نأ طايتحالاو

 7١57/8[ كردتسملا] .اذكو اذك

 هقدصي نأ الإ هرارقإ لبقي مل ثراو بسنب ءالو هيلع نم رقأ نإو مدد ]

 .نيدلا يقت خيشلا هراتخاو «هرارقإ لبقي هريغو ررحملا يف جرخو .هالوم

 [؟١ا//ه كردتسملا]

 «نيمي الب هلوق لوقلاف غلبي مل هنأ ركذو هغولب يف كش نم رقأ نإ /595؟]

 ناك نإو ءهرضي مل غلبي مل ناك نإ هنأل ؛نيميلا هيلع بجي نأ هجوتيو

 [7117/6 كردتسملا] .قحلاب رقأف هيلع رجح غلب دق



 م اَداَهشل ا ب تاَداَهّشلا تاتك

 لعجي نأ لمتحيف :ثراول فوخملا توملا ضرم ضيرملا رقأ اذإ 5154]

 ال نم فالخب .«بألاك هل هتداهش درت نم قح يف درتف ةداهشلاك ثراول هرارقإ
 .درت

 ثالث ؟رقملا ةلادع ربتعت لهو ؟دهاشلاك هعم هل رقملا فلحي له اذه مث

 .تالامتحا

 ام نيدلا نم هعم لدعلا نإف ؛هريغو لدعلا نيب اًقلطم قرفي نأ لمتحيو

 :نحافلا تدلع هم ارو 117 ل ةحوعتو تاركا دم فتن

 داسف اًقلطم رارقإلا لوبق يف نإف ؛دكأت اذه عم هل رقملا فلح ولو

 [718/0 كردتسملا] .اًضيأ هدر يف كلذك «ميظع

 اهب يرجت ةهبش ركذي نأ الإ «هرارقإ ضقاني امب ىوعدلا لبقت ال
 [؟97/85١ كردتسملا] .ةداعلا

 كلذ دعب ةجوزلا هتأربأ املف مكاحلا مادق هتأرما ةيجوز ركنأ اذإ 55

 هتمذ يف قاب وه لب ؛اهقح لطبي مل :مهرد يتئام ىلع قلطو ةيجوزلاب فرتعا

 [519/8 كردتسملا] .هنم هذخأ اهل

 .لوبقم ريغ رارقإلا نع عوجرلاو «لوبقم ىوعدلا نع عوجرلا نإ /359]
 [7؟؟١ /ه كردتسملا]

 باب نم وه يمدآل قح الو هلل ح هب قلعتي مل يذلا رارقإلا 79154]
 [771 - 7٠١/6 كردتسملا] .هنع عوجرلا حصيف يواعدلا

 لأسو «تضبق ام :لاقو ركنأ مث هريغ وأ نمث ضبقب رقأ نم 594

 [7؟١/ه كردتسملا] .ءاملعلا يلوق حصأ يف كلذ هلف :همصخ فالحإ

 .رِقُملا ديب هب ٌرَقُملا نوك رارقإلا ةحص يف طرتشي ال 815: ]

 [؟؟١/ه كردتسملا]

 .(019) تارايتخالا نم بيوصتلاو «(يف هوحنو) :لصألا يف (1)



 ُهْنَأك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 5
 5 يا

 «ائررقأ اولاَقظ :ىلاعت هلوقك ؛ءاشنإلا ىنعمب نوكي دق رارقإلا /8141]

 77١/6[ كردتسملا] .حص هكيلمت ءاشنإ دارأو هب رقأ ولو 18١ :نارمع لآ]

 هعفد همزل :ورمع نم لب ال ديز نم لاملا اذه تبصغ :لاق نإ /6145]

 هراتخاو «لصتم كاردتسا عم ''”رارقإ ال :ليقو ..ورمعل هتميق مرغيو ديز ىلإ

 [؟7؟0/١ كردتسملا] .نيدلا ىقت خيشلا

 ضقاني ام لبقي ال :هرارقإ لبق هءارش ىعدا مث كلمب رقأ نم /895؟]

 [77؟ 7/6 كردتسملا] .ةداتعم ةهبش عم الإ هرارقإ

 هجوتملاف ؛هل اًقدصم نكي مل :اًنالف بذكأ ال انأ :لجرلا لاق ول م8954]

 هملعي امم ىَعدملا نوكي نأب ةنيرق هيلإ مضني مل نإ «راكنإلل يفن درجم هنأ
 [؟؟؟/ه كردتسملا] ..اًرارقإ نكي مل الإو .«هملع هيلع ىعدا (”دق وأ «بولطملا

 «قلعتي ال رارقإلا سفن َّنأ :طرشب قلعملا رارقإلا يف باوصلا مه152]

 بجوي وأ «هبجوي دق ببسب اًقلعم نوكي دق هب رقملا نأل ؛هب رقملا قلعتي امنإو
 [؟؟ /ه كردتسملا] .هرهظي ليلد هءادأ

 ظفللا ةلالدب ملعلا مدع ىعداو ضحم دومضمب ىماعلا ّرقأ اذإ ا 2143

 [77 /ه كردتسملا] .بهذملا ىلع هنم لبق هلهجي هلثمو

 نهرلاك ؛كلاملا اضرب الإ تبثي ال قح اهيف هل نيعب هريغل ّرقأ اذإ 8159 |
 .لبقي مل :باحصألا لاق «ةنيب الو ةراجإلاو

 ميلست بجوي ام نمضت ام رارقإلا نأل ؛هلوق لوقلا نوكي نأ هجوتيو

 فلأ يلع هل ناك» :هلوق يف امك ميلستلا بجوي امب رقأ امف ؛ةعفنملا وأ نيعلا

 كلذكف هوحنو عيبلا يف تاءاشنإلا يف ءانثتسالا اذه لثم زوجن انألو «(«(هتيضقو

 هلعف لعفب رقأ ول اذكو ؛نيدلا ةيآ يف كلذ ىلع لدي نآرقلاو .تارارقإلا يف

 [؟؟*/ه كردتسملا] .كلاملا نذإ ىعداو

 )١( فاصنإلا نم بيوصتلاو ؛(رارقإب) :لصألا يف )17//191(.

 تارايتخالا نم بيوصتلاو «(فطعلاب) :لصألا يف (؟) )5137(.



 وو تاَداَهَّشلا ٌباتك

 امدعب هجرخي هنأ ال ءظفللا يف ينثتسملا لوخد عنمي ءانثتسالا 78144

 [1؟4/0 كردتسملا] .حصأأللا يف لخد

 .ٍفضُنلا َنوُد ام ُءاَنْيْسا حِصَي /515ة]

 يف ّمَّدََت ام ىلع ِنيِمَيْلا يف كرولا ا ا

 ريَقُم مالك َِلِص لك ُهلِْم :لاقو للك ِنيّدلا ْيَقَت ُحْبَّشلا "0هَركْذَو ءِناَمْيَأْلا ٍباَتك
 586 7١5/0 كردتسملا] 00 راَقَيُمْلا َّنأ َراَيخاَو ءهل

1 

 هينا ُهمَرَلُي لَهَف :ٍهِمْضَح فالخإ َلَأَسَو تْضَبُقَأ الو تْضَبَق ام :لاقو ءَّركْنأ

 ُنيميْلا ُهمَرلَي :اَمُهاَدْحِ . .ِنْيَهبَو ىلع
 [١/146؟ فاصنإلا] . هلاك ٍنيّدلا يَ قت د ْحْبَّسلا ُهَراَتْخاَو بدلا وهو

 لقأ ىلع همالك قلطم لمحيف :ملكتملا فرع مالكلا يف ربتعي م5181]

 [؟؟17/0 كردتسملا] . هتالمتحم

 هه م

 (نيتفالا
 ةيميت نبا سابعلا يبأ انخيشل اًموي تلق :هْثُك ميقلا نبا لاق مه96؟]

 نم هانعم ذخآ ظفل يلع درو د :نينج نبا لاق :هحور هللا سدق

 وأ هتننظ امك وه اذإف هُفِشْكَأ مث «هبيكرت ةيفيكو هسرجو اهتافصو هفورح سفن
 .يل عقي ام ريثك اذهو :هلكك يل لاقف «هنم اًبيرق

 ةبسانمو ىنعملاو ظفللا نيب بسانتلا يف عفنلا ميظع الصف يل ركذ مث

 ىوقأ يه يتلا ةمضلا نولعجي بلاغلا يف مهنأو «ظفللا ىنعمل تاكرحلا

 )1791/١17(. فاصنإلا نم بيوصتلاو 2(ٌركْذَو) :لصألا يف )١(
 .ها. لصاوتم اهيف براقتملا ريغو ءانثتسالل هل ةربتعم مالك ةلص لك يفو تارايتخالا يفو قش

 .(عماجلا) .حصأ فاصنإلا يف امو



 تب >> >> /7>77ت>_ ل بسس[ 55# ا هناك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 7 ا

 ةطسوتملاو يو م را :فرقألا يتفملل تاكرمصلا

 «ةبلص «زازع ضرأو» .ءبلص اذإ نيعلا حتفب :ب (ٌدَعي َّرع» :نولوقيف ءطسوتملل

 ءيشلا نوكي دقف «بلصلا قوف عنتمملاو «عنتما اذإ اهرسكب ٌزِعي َّرع» :نولوقيو
 يف ىلاعت هللا لاق «هبلغ اذإ (هُزعي هّرعالا :نولوقي مث .هرساك ىلع عنتمي الو اًبلص

 دق ذإ ؛عانتمالا نم ىوقأ ةبلغلاو «[5* :ص] 4( ِاَطِخْلا يف ِفّزَعَو# :دواد ةصق

 بلاغلاف ؛هريغ بلغي الو ءهودع نع اًئصحتم «هسفن يف اًعنتمم ءيشلا نوكي

 هوطعأف عنتمملا نم فعضأ بلصلاو «تاكرحلا ىوقأ هوطعأف عنتمملا نم ىوقأ

 «تاكرحلا فعضأ هوطعأف عنتمملا نم فعضأ بلصلاو «تاكرحلا ىوقأ

 [1؟557-8/ه كردتسملا] ٠.طسولا ةكرح هوطعأف نيتبترملا نيب طسوتملا عنتمملاو

 ههه

 (سفنلا ملع)
 سانلا ماسقناو اهعئابطو سوفنلا ماسقأ يف هلك ميقلا نبا لاق م818؟]

 عطقو ةلأسملا هذه نع ُهْنَأُك ةيميت نبا مالسإلا خيش اًموي تلأسو ءاهيلإ ةبسنلاب

 .اهفيظنتبو قيرطلا ةيقنتب لاغشألاو تافآلا

 املك 2" رَّدَقلا بج وهو - سوطابلا لثم سفنلا :همالك ةلمج يل لاقف

 الو «لعفاف هزوجتو هربعتو هيلع فقست نأ كنكمأ نإ نكلو «جرخو رهظ هتشبن

 .هريغ رهظ اًئيش تشبن املكو «هرارق ىلإ لصت نل كنإف «هشبنب لغتشت

 تافآ لثم :يل لاقف «خويشلا ضعب ةلأسملا هذه نع تلأس :تلقف

 شيتفت ىلع لبقأ نإف ءرفاسملا قيرط يف يتلا براقعلاو تايحلا لثم سفنلا

 كتمه نكتل نكلو طق ريسلا هنكمي ملو عطقنا اهلتقب لاغتشالاو اهنع قيرطلا

 كقوعي ام اهيف كل ضرع اذإف ءاهيلإ تافتلالا مدعو اهنع ضارعإلاو ريسملا
 .كريس ىلع ضما مث هلتقاف ريسملا نع

 .ساتلا تالضف اهيف ىمرُت ضرألا يف ناكملا :يأ )١(



 7 تاَداَهّشلا ٌباتك

 .هلئاق ىلع ىنثأو اًدج كلذ مالسإلا خيش نسحتساف

 [7؟9 - 778/6 كردتسملا]

 امهيأ :رصبلاو عمسلا يف فالخلا ركذ نأ دعب كنك ميقلا نبا لاق م8104 ]

 ؟فرشأ

 لصفو :هحيرض رّونو هحور هللا سدق نيدلا يقت مالسإلا خيش لاق

 هل اذهف «لمكأو متأ رصبلا كاردإو «ءلمشأو معأ عمسلا كاردإ نأ :باطخلا

 .صتخا امب امهنم لك حجرت دقف «لومشلاو مومعلا هل كاذو «لامكلاو مامتلا

 [؟؟97/ه كردتسملا]

 لجرلا ناخ اذإ :انخيشل لوقي الجر تعمس :هنأك ميقلا نبا لاق مةاهه]

 نم اذكه :خيشلا لاقف ء«هيسن :لاق وأ ءدقنلا ةفرعم هللا هبلس مهاردلا دقن يف

 [779/6 كردتسملا] .ملعلا لئاسم يف هلوسرو ىلاعت هللا ناخ

© © © 



 (كلملاو ةفالخلا باب)
 يف ضراعلا ليلقلا عامتجالا يف دحاولا ريمأت لكك يبنلا بجوأ #5981 ]|

 [177/0 كردتسملا] .عامتجالا عاونأ ىلع هيبنت وهف رفسلا

 [1؟4 /ه كردتسملا] . ''””داهجلا سنج نم هيلع درلل عدتبملا مالك عامتسا #ةاه# ]|

 يلتبا لب ؛اهل ضرعتي ملو ءرملا اهبلطي مل اذإ نتفلاو نحملا هذه #ةاه4 ]|
 نكي مل هنأل ؛هدنع دبعلا كلذ لاح بسحب اهيلع ىلاعت هللا هناعأ :ءادتبا اهب

 هنم ناك الو «هيلع بقاعي اًبنذ كلذ نوكي ىتح ءدصق الو لعف اهبلط يف هنم

 لكويو هلكوت كرتب لذخي ىتح هسفنب ةيافك نظ وأ ةوق ىوعد لثم لايتخاو ربك
 [174/5 كردتسملا] . "هب رمأ ام كرت نم ىَتْوُي دبعلا نإف ؛هسفن ىلإ

 1 ع 20 ل ل نالوا هل يل حح 1 3

 هب يلتبا ام سفن نم ال «هبونذ نم ىتؤيف «ناعي الو لذخي ىتح ءروظحملا

 ُنطِمَّشلا ْمُهَلَرََسأ اَمَنِإ ِناَمَمَبَل قتلا َمْوَي مُكسِم او َنيِلا َّدإ» :ىلاعت لاق امك
 رف د

 1١66[. :نارمع لآ] أب ام ضَعَب

 .اونيعأ اولتبا اذإف :ناودع الو طيرفت مهنم نكي مل نيذلا نونمؤملا امأف ع 5

 .تاهبشلا هب دري ملع هدنع نوكي نأ ةعدتبملل عمتسملا يف طرتشُي )١(

 وأ اًملع هنم لقأ مه نمل راقتحاو ربك هدنع نكلو «ةدابعو ملع ناسنإلا دنع نوكي دقف (؟)

 .اهوحن وأ ةساكتنالاب هللا هيقاعُيف ءٌةدابع

 .نتفلل (9)



 عمرجبجب ٍراَرَفْلا ِةَياَهِن ىَنِإ يْمَبْلا ٍلَمَأ ٍلاَثِق ُباَتِك

 [7١1؟8 /ه كردتسملا] .بونذلا نم وه :كلذ وحنو ودعلا ءاقل ىنمتو ةيالولا

 ملعلا :هلك نيدلا راصف «ملعلاب الإ ملظلاو لدعلا ملعُي ال 2516:]

 ناك ههَّنِإ ننال هلو :ىلاعت هللا لاق ءلهجلاو ملظلا كلذ دضو .لدعلاو

 [6١١/ه كردتسملا] .[77 :بازحألا] © ا موُلَظ

 رتألا وأو ليا اوميليأو هللا ازئيليآ انماء نذل ايآاك» :ىَلاَعَت هللا َلاَق
 ىلإ ُدَّرلاَو ءوباتك ىّلِإ دَّرلا َوُه هللا ىَلِإ ٌدّرلا :ُءاَمَلُعْلا َلاَق «[ه4 :ءاسنلا] كني 5 5 2 1 هَ 5 1 5 ل 2

 11 .هيئس ىَلِإ ُدّرلا َوُه هَيْوَم َدْعَب ٍلوُسرلا

 تيرِقسُم نبل هلا كَم ٌهَدِسو َهَمُأ سانا ن# :ىلاَعت هللا َلاَق 5

 11١[ :ةرقبلا] < ْأوَُلَتْخأ اَميِف سال نيب يَسَِل ْنَحْلاِ, بككلا مُهََم َلَركَو نيمو
 [+/65] .هيف اوُقلَتْخا اًميِف ِساَّنلا َنْيَب ْمُكْحَي يِذَّلا َوُه ُهلَرْنَأ يِذَّلا باَتِكْلا هللا َلَعَج

 .٠ 51” هات »َ 2 هش جدهم و 0 25 كلل . 7 . ا

 :َلاَق هلي َيِبَنلا نَع كط َةَرْيَرُه يِبأ نَع ""0مِلْسُم حيجص» يِف 8135]
 هر سوم هس يم< 0 1 وهج ه5 22ج مشع < هما

 هللا ٍلْبَحِب اوُمِصَتعَت ْنَأَو نبش هب اوُكِر شت اَلَو ُهوُدبْعَت ْن :اثالث مكل ىضْرَي هللا َّنإ)

 رب رهآ و 07 5 ه8 2 نسا احس ل
 . (مُكَرْمَأ هللا هالو نم اوحصانت ْنَأَو ءاوقّرفت الو اعيمج

5- 0 

 ُبْرَق ُهْعَمْسَي ْمَل نَم ىلإ ُهَمَلَبُف اًئيِدَح اًنِم َعِمَس أَرْنا هللا َرّضَن» :َلاَق هلي يلا
 3 1ك 0 2# 1 1 0. + .- 5 10-7 5 ََ 3 7

 َنهْبَلَع َلغَي اَل ْثاَلَث ءيِقف ُرْيَغ ِهْقِف ٍلِماَح ٌبْرَو هْنِ ُهَقْقَأ َوُه نم ىلإ ِهْقِف ٍلِاَح
 نإ - 9 0 5-0 00 7 09

 ٍةَعاَمَج ُموُرْلَو ءِروُمَألا ِةاَلُو ٌةَحََصاَتُمَو ش ِلَمَعْلا ٌصاَلْخِإ :مِلْسُم بْنَ
 ."”(مِهِئاَرَو نم طبخت مُهَتَوْعَد نإ ؛ ّنيِمِلس 4

 ٌشِغ اذ َناك اَذِإ :َّلَعَف ُهَرْدَص ىَلَغ :ُلاَقْيَو ءٌروُهْشَمْلا َوُه حْنَمْلاِب :ُلَكَيو

 َيِهَو ءِوَناَلَتلا ٍلاَصِخْلا ِهِذَه ىَلَع لْعَي ال مِلْسُمْلا ُبْلَق :يأ ِ؛ِدْقِحَو ٍرَكَضَو

 )١( )١9116(.

 دمحأو .(588) يمرادلاو ,(570) هجام نباو ؛.(5606) يذمرتلاو :("555) دواد وبأ هاور (0)

 .دواد يبأ حيحص يف ينابلألا هححّحصو :(1778)



 أك مالسإلا خيش لئاسرو فواتف بيرقت_ ل

 000 ج عدم أ 8# رولا ع2
 اوُكِرْشُت د اَلَو ُهوُدُبْعَت ْنَأ اًنالَث ْمُكَل ىَضْرَي هللا ّنإ» ا

 هت اَلَو اًعيِمَج هللا ٍلْبَحِب اوُمِصَتْعَت هذ أَو ءاَنْيَش

 م -

 هللا هاَلَو نم اوحصانت ْنَأَو ءاوُقَدَقَت 0-0

 لا ْبِحُي يلا | ٍنيْؤُمْلا ُبْلَق نكي ْمَل :اَن ل ماع ال

 ٍنِمْؤُمْلا ُبْلَق اَهُبِحُي لب ؛لِْغ اَهْيَلَع هلق يف ُنوُكَيَق ءاَهْهَرْكَيَو اَهُضِفْنُي اَهْيَلَع ُلِغَي
 [8 - . اَهاَضَرَيَو

 ٌبِجاَو ْمِهِتَحَصاَتْمَو ٍروُمأْلا ٍةاَلُو ِة هُلوُسَرَو هب هللا َرَمَأ اَم [8135]
 اَمُك َهَدَكَُمْلا َناَمْيَأْلا مُهَل فِلْحَي ْمَل نِإَو هْيَلَع مُهْدِهاَعُي ْمَل نِإَو ٍناَسْنِإْلا ىَلَع

 اني كارا رد احدا ار اظطلاو ؟اكزلا9 محلا ةاراطلا تدل 1

 اَمِل اَنييَْتَو اَديِكْوَت َكِلَذ َناَك َكِلَذ ىَلَع فّلَح اّذِإَك هِوَع اّملا نِم ُهُلوُسَرَو هب هللا | مَ

2 

 6 6 يا - 4
30 

 هو 5 يا عوف 0 00

 [ة ل1 . ْمِهَتَحَصاَنمَو ٍروُمَأْلا ٍةاَلَو ٍةَعاَط نِم ُهَلوُسَرَو هب هللا

 رومألا ةالو
 [1117/15 .ٍلوُسرلا ٌءاَمَلُح مُه اَنيِف ٍروُمأْلا ٍةاَلُؤ ؟ةقاه]

 نَع هلي بنل 9 20 نع َءاَلَّصلا َنوُرُحَوُي اوُناَك َنيِذَّلا ُءاَرمَأْلا ة555]
 َمأْلا هج نيَبلا َرمأ دق اَهَّنوُوَ رمي اونا مُهّنِإ - حبحَصلا َوْهَو - :َّلبق نإ :ْمهِلاَ
 ْمِهِلاَتِق نَع ىَهَنَو .؛ةَلِفاَن مُهَعَم مُهَعَم ْمُكَتاَلَص اوُلَمْجا» :َلاَقَو ءِتْقَوْلا يِف ةاَلَّصلاِب

 ْمِهْيَلَع اْوَدَتْعاَو ءْمُهَقوُقُح َنِماَّنلا اوُمَلَطَو اوُرَئأَتْسا اذإ ِةّمِيَأْلا ٍلاَتِق نَع ىَّهَن اَمُك

 ل ل

 َناَك نإَو ءِقْسِفْلا ِدّرَجْمب َنوُلَئاَقُي ال ُةَنِيَأْلاَو ءٌنِساَف اَهِتْقَو نع اَهُرَحَوُمَو

 .هِرْيَغَو انزلاك ؛ ٍقْسِفْلا عاَوْنأ ٍضْعَبِل َلَتْقُي دق ٌروُدْقَمْلا ُدِحاَوْلا

 ُداَسَق ذإ اق ةيلغفل ةلفألا نكاقي نأ ةاع كفل دو زاجل 4 نملك

 [51 .رْمأْلا ُنِلَو اَهْبكَترَي ةَريبك ٍداَسَق نِم ُمَظْعَأ ٍِلاَتِْلا



 ب ٍراَرَإَلا ِةَياَهَن ىَلِإ يَفَبْلا لَمَأ ٍلاَتِق ٌباَتِك

 ؛ْمِرْوَجَد ةّميَأْلا ٍمْلُظ ىَلَع ُرْبَصلا :هب ٍروُمَأَمْلا ِلْدَعْلاَو مّلعْلا نم كلل

 ِثيِداَحَأْلا يِف هلك بلا ِهِب َرَمَأ اَمَكَو ِةَعاَمَجْلاَو ةّنُّسلا لمَ لوي ا

 ىَلَع يِنْوَْلَت ىَّنَح اوُرِبْصاَف َةَرَنأ يِدْعَب َنْوَقْلَتَس ْمُكَنِإ» :َلاَك اّمَل ُهْنَع ِةَروُهْشَمْلا
 ىَلِإ : نزل ديضتلا ةقركب اني هربا نق اذ نَم» :َلاَكَو ."”(ٍضْوَحْلا

 . َكِلَذ ٍلاَئْمَأ

 :َكِلَدَو ِاَوّلَص اَم ْمِهِلاَتَق نَع اْوُهُنَو

 .ُهَنْداَيَعَو هللا ٌديَحْوَت َدْهَو ٍِدوُضْقفَمْلا ٍنيِدلا لص مُهَعَم َّنأِل - أ

 م امي لا لب رطل ل
 : هله ئدعأ قع مب داودُعلا ليِزََو اني
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 امك ِهْيَلَع ٌرَبْصَيَف ٠ ٠ْمهمْلُظ ني رك ِاَسَمْلاَو ملظلا نم ُبِجوُب مهيلَع جوُرحْاَ

 َعضاَوَم يف ِهئَمْلاَو ِروُمأَمْلا مْ ىَلَع ِركْدمْلا نع يَِنلاَو ٍفوُرَْمْلاب ملا َدْنِع لن ٌوبصَي

 مم ح 2

 .[11/ وم دل سر ِهلْوَقك ؛ 7

 ام ٍمْلِحْلاَو ِرْبَصلا نِم هيلع َنِإَ ؛رومألا الو َكِلَذ يِف ُحجِرَدْنَيَو

 7 ا داخل قاتل نو وتلما نا نك تول

 [ام١ ١1/4 .َكِلَذِ الإ مت ال ٍةَراَمِإْلا ةَحَلْضَم

 ِتاَيآلا َو ِةّيهَلإْلا ٍةَّساَيّسلا نِم ْعِماَوَج هيف ةرصتخم َمَتْحُم "”ُةَلاَسِر ِهْذَه [ه954

 ةيِعَرلاَو يِعارلا اَهْنَع َيِنْغَتْسَي ال ةّيوُبلا

 )١( ملسمو «(51/47) يراخبلا هاور )1١51(.
 .(1849) ملسمو )7١55(: يراخبلا هاور (؟)
 قّلعُي نأ مامإلا هلأس اّمَّل ةليل يف اهبتك ءةيعرشلا ةسايسلا ىمسُت :ةيشاحلا يف مساق نبا لاق ()

 .يلوتملل يغبني امو اياعرلا ماكحأ نم اًئيش هل

 -نيرشعلاو نماثلا ءزجلا نم «(2757ص) ىلإ (144ص) نم عقتو :تلق



 هلل مالسإلا خيش لئاسدو_قواتف بيرقت_

 اً كن 00 لدملاِب ومكَحَت نك ني 4 كح ادإَم اهم د 4 00 نأ دمي
 كلوأو ليلا اهتيلباو 221 شيلا ا ا ©9 اَيِصب ميس 2006 0 04 م ند 20 #2 2 م
4 0 

 6 صءم

 ا ولو رس وي 3 نإ 58 كَ 00 و رش يف 595 نإ ده يي

 .[09 فم :ءاسنلا] © اليوأت نَسْحأو ريح 0

 اوُدَوُي ْنَأ مِهْيَلَع ءروُمأْلا ٍةالُو يِف ىّلوألا ُهَيآلا تّلَرَن :ُءاَمَلْعْلا َلاَق
 ٌةيناَثلا ُتَلَرَتَو ءِلْدَعْلاِ اويل ْنَأ ِساّنلا َنْيَب اوُمَكَح اَذِإَو اًهِلْمَأ ىَلِإ ٍتاَناَمَآْلا

 َكِلَذِل َنيِلِعاَفْلا رْمَأْلا يلوأ اوعيطي نأ يلع ْمِهِرْيَغَو ٍشوُيجْلا نِم َةِّيِعَرلا يف

 ادِإَف «وللا ِةَيِصْعَمب اوُرْمأَي ْنأ الإ ءَكِلَدٍرْيَغَو ْمِهيِزاَكَمَو ْمِهِمُْحَو ْمِهِمْسَ يف
 ِءْيَّش يِف اوُعّراَتَت ْنِإَف ءِقِلاَخْلا ِةَيِصْعَم يِف ِقوُلْخَمِل َةَعاَط الك وللا ٍةَيِصْعَمِب اوُرَمَأ

 .لكي ِهِلوُسَر هَنُسَو هللا ٍباَتِك ىلإ ُهوُدَر

 :ٍلْدَعْلاِب َمُكُحْلاَو اًهِلْمَأ ىَلِإ ٍِتاَناَمَأْلا َءاَذأ ْتَبَجْوَأ دق ُهَيآلا تناك اّذِإَو

 ٍةَحِلاَّصلا ِةَياَلِوْلاَو َِلِداَعْلا ٍةَساَيّسلا ٌعاَمِج ٍناَذَهَق

 حقف اعل هي يتلا نإ مالا لوزن نيش ناك هو :ُتاَياَلوْلا اَمُهُدَح ُدَحَأ

 ٍةَياَقِس َنْيَب ُهَّل ؟ َعَمْجيِل ايلا هني ابل يَ ين ني بفك َحِتََم مَّلَستو هك

 .ةَْيَش يِنَب ىَلِإ ِةَبْعَكْلا َحِبِتاَمَم َمَهَدَك َةَيآلا ِهِذَه هللا َكَرْنَأَك ِتَْْلا ٍةَناَدِسَو جاَحْلا

 َنيِمِلْسُمْلا ٍلاَمْعَأ نِم ٍلَمَع ّلُك ىَلَع َيْنَوُي ْنَأ رمألا ّيِلَو ىَلَع ُبجَيَن
 ائيَع قيمزطتلا رثآ ني جلو: نم» هلك ِْنلا َلاَق ِلَمَعْلا َكِنَدِل ُهُدِجَي نَم ٌحّلْضأ
 . (ُهَلوُسَرَو هلل َناَخ دق هِي َنيِمِلْسْمْنِل حَلْسأ َوُه نَم ٌدِجَي َوْهَو الُجَر ىَلَو

 يو لوفي نأ ا, ةييزفنلا ثا نوب اك نلت لك ىلع تيب
 [147- 43 :هْيَلَع ُز ُرِدْقَي نَم َحَّلْصْأ عِضْوَم لُك يف هِي



 م ٍراَرَقاْلا ٍةَياَهِن ىَلِإ يَْبْلا لْهَأ ٍلاَتِق ُباَتِك

 4 © نيل نيوفْلا َتَرَجْتتْسَأ نم ريح كدإ» :ىَلاَعَت َلاَق اَمُك فناخالاو وغلا

 .[75 :صصتقلا]

 ٍةَعاَجَش ىَلإ ُعِجْرَت ِبْرَحْلا ِةَراَمِإ يِ ُةَوُمْلاَق ؛ اَهِبْسَحِب ِةياَلَو لُك يب ُةَوُقْلاَو
 ةَرْدُمْلا ىَلِإَو ٌةَعْذُخ َبْرَحْلا َّنِإَف ؛اَهيِف ٍةَعَداَخُمْلاَو 5 ٍةَربْجْلا ىَلِإَو ٍبْلَقْلا

 .َِلَذ ِوْحَنَو ْرْفَو ٌرَكَو ٍبوُكُرَو ٍبْرَضَو ٍنْعَطَو يمر نم : ٍلاَعقْلا عاَونأ ىَلَع

 ِهْيَلَع َّلَد يِذَّلا ٍلْدَعْلاِب مْلِعْلا ىَلِإ ٌعِجْرَت ٍساّنلا سا مُكَحْلا يف ٌةَُقْلاَو

 .ماكخألا ٍذيِقْنَت ىَلَع ِةَرْدُقْلا ىَلِإَو ُةَنُسلاَو ُباَتِكْلا

 ةيقع ك1 ةللق اًنَمَت هتاَيكِي َيِرتْشَي ب اَلأَو للا ِةّيْشَح ىَلِإ ٌعِجْرَت ُةَناَمَْلاَو

 ِساّنلا ىَلَع 3 نَم ّلُك ىَلَع هللا اَمَّدَحَأ يّبَلا ُثالَثلا ُلاَصِخْلا ٍهِذَهَو ءِساّنلا

 نمو اليك اًنمَك قي ا :ىَلاَعَت هلْؤَق يِف

 [4"38 - 708/143 .[44 :ةدئاملا] 462 َنوُرِفَكْلا ْمُه كيتكؤأك هدأ َلْرَنأ امي ركحي َرَل

 َناَك ٌءاَوَس ءاَمُهَتْيَي ْمُكَحَو ِنْينْنا ل نَم ّلُكِل ٌمْسا :يِضاَقْلا م3: ]
 ل كنان وأ «عْرشلاِب يقيل اًبوُصْنَم 2 ناك وأ «ايلاو وأ اتا وأ نالس يأ يع

 تاكنصأ 355 اذكه اود ئاَحَك اذإ ٍطوطُخْلا يِف ِناَيْبّصلا َنْيَ َرْيَب مكحي نم ىّنَح

 [": 4 : هال وم َوْهَو هلك هللا ٍلوُسَر

 ٌدُق :َةَّرُق مظغَأ هكا ةناعأ ْمَظغَأ اَمُهُدَحَأ ِناَلجَر َنّيَعَت اَذِإ قاالا]

 لْجَّرلا ٍبوُرُحْلا ٍةَراَمِإ يف ُمُدَقُيَف ءاَهيِف اًرَّرَض مها ِةَياَلوْلا َكْلِتِل اَمُهْعَمْن
 .اًنيِمأ َناَك نِإَو ٍِزِجاَعْلا ٍفيِعَّضلا ٍلُجَّرلا ىَلَع ٌروُجُم هيف َناَك نَِ ٌعاَجّشلا ُيِوَقْلا

 ملأ َدْنُم ٍبْرَحْلا ىَلَع ِديِلَولا َنْب َدِلاَح َلِمْعَتْسَي هل يِبْنلا ناك اذَهِلَو

 َناَك دق اًناّيْخَأ ُهَّنَأ َعَم ."”َنيكِرْشُمْلا ىَلَع هللا ُهَّلَس ٌفْيَس َدِلاَخ َّنإ» :َلاَكَو

 .هللكي ْننلا ُهُرِكْنُي اَم َّلَمْعَ
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 )١( عماجلا حيحص يف ينابلألا هحححص )350(.



 ُهْنك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 8س. |

 يِف اًدِلاََخ َلِمْعَتْسَي َلاَز اَم هللا ٍلوُسَر ُةَميِلَح ه ٍرْكَب وُ اَذَكَمَو

 اًهيِف ُهَل َناَك ٌتاَوَقَه ُهْنِم ْتَدَبَو 8 ٍِقاَرِعْلا حوف يِفَو َةَّدْرلا ٍلْهْأ ِبْرَح

 ُهَبَتاَع لب اًهِلْجَأ نِم ُهُلِزْعَي ْمَلَق ءىَوَه اَهيِف ُهَل َناك ُهّنَأ ُهْنَع ُهَل َرِكُذ دَقَو «ٌليِوأَت

 ْموُقَي نكي مهري َّنأَو ءوئاَقَب يِف ِةَدَسْفَمْلا ىَلَع ٍةَحَلْصَمْلا ٍناَحْجْرِل ِ؛اَهْيَلَع

 7 ةزكي نأ يَ 3 نبل ىَلِإ ٌليِمَي ُهُقْلُح َناَك اّذِإ َريِبَكْلا َيْلوَتمْلا َّنأِل ؛ُهَماَقَم

 ُقلُخ َنوُكَي ْنَأ يِغَبَْيف ةّدَّسلا يسن اَذِإَو ءَوَّدُّسلا ىَلِإ ديفا

 ُرمَأْلا َلِدََْيِل ؛ِنيّللا ىَلِإ ٌليِمَي هب

 ُنْب ْرَمَع َناَكَو ءِدِلاَخ َةَباَئِيْسا ُرْثْؤُي هيض دا ٍرْكَب وُبَأ َناَك اَدذَهِلَو

 اًدِلاَح أل ؛ هي جرجا نب ؛ َةَديَبُع يبأ َةَباَنِيْساَو ٍدِلاَح َلْوَع ٌرْئْؤُي هذ ٍباَطَحْلا

 أك اميل َناَك َةَدْيَبُع اَبَأَو ءٍباَلَطَخْلا نب رع اًديِدَش َناَك

 .اُلِدَتْعُم ُهْرْمَأ َنوُكَيِل ؛ُهاَلَو نَم لوي ْنَأ اَمُهْنِم َّلُكِل

 3 - ١/ ىَلِإ ِةَياَلوْلا يِف ٌةَجاَحْلا تّناَك اَذِإَ
 الدجا
 اا
 6 5 عع 01 3

 [158- 0 4] .اًهوُحَنَو لاوَنألا

 0 ا ل
 0 .اًهِوُحَنَو ِتاَراَمإْلاَو ِتاَياَلوْلا ٍروُمُأ

 ِتاَياَلوْلاِب ُبِجاَوْلا ٌُدوُصْفَمْلا مةؤال؟]

 مُهْعَقْنَي ْمَلَو اَنيُِم اًناَرْسُخ اوُرِسَح مُهَئاَف ىَتَم يِذَّلا قْلَحْلا ٍنيِد ٌحالضإ -أ
 ّيْنَّدلا يف هب اوُمِعَت اَم

 ِناَعْوَن َوُهَو ءْمُهايُْد رْمأ نم هب الإ ُنيّدلا ُموُقَي ال اَم ُحاَلْضِإَو - ب
 - ميرا هم هل 20 ىم

 سس يمنعك عابس عدس
 .َنيِدَتْعمْلا ٌتاَبوَقَعَو - ب

 فاو اذوالا كما كب نكت



 عمعيعح ٍراَرْفأْلا ِةَياَهْن ىَنِإ يْفَبْلا ٍلَهَأ ٍلاَتِق ُباَتِك
 تو

 .اًيلْعْلا يِح هللا ُةَمِلَك َنوُكت ْنَأَو ءولالك نبا َنوُكَي ْنَأ ُدوُصْقَمْلاَف

 مول .هباَتِك اَهنَمَضَت يلا هت اَمِلَكِل ٌعِماَج مسا :وللا ملك
 0 يل

 َنوُنوُكَيَف هَوُقِحَتْسَي ال اَم ٍلاَوْمأْلا ٍةاَلُو نم اري ْنأ ِةيِعَرلِل َسْيَل 8395
 اهتم أو ني ٍتقَدَّصلا ىف َكُرِْلِي نم مهتبَو» :هيِف ىَلاَعَت هللا َلاَق نَم سْنج نِم
 .[ه+ :ةبوتلا] 4062 َتوُظَحَمم ّمُه اإ آب أطْعي ْمَّل نو أوُسَي

 َناَك نإَو ٍقوُقُْحْلا نِم ِهْيَلِإ ُهْعْفَد ُبجَي اَم َناَطْلُسلا | وُعَتْمَي ْنَأ مُهَل اَلَو

 ؛مُهَل يِذّلا مِهْيَلِإ اوُدأ» :َلاَقَف ٍةاَلُوْلا ٌرْوَج َرِكْذ اّمَل لي ُيِبَنلا َرَمْأ اَمُك ؛ اًمِلاَظ

 . 90وههاَعْرَتْسا امَع مُهُلَتاَس هللا َّن ّ

 ؛ُهَكْلِم ُكِلاَمْلا ٌمِسْقَ امك مِهِئاَوْهَأ ٍبَسَحِ ارمي نأ رزمألا ةالَو َسْيَو
 - يّنإ» :ِهكك طل ُلوُسَر َلاَق اَمُك ؛اُكاَلُم اوُسْيَل ةاكَكْوَو ا يح ام ام

 ال
8 

- 

 ُهاَوَر .«تْرِمُأ ُتْيَح ُعَضَأ ٌمِساَف اَنأ اَمَّنِإَو ءاَدَحَأ ْعَتْمَأ اَلَو اَدَحَأ يِطْعُأ لاو

 ُيِراَخُبْلا
 ِراَيتْحاَو ِهِتَداَرِإب ُءاَطَعْلاَو ُمْنَمْلا َسِيَل ُهَّنَأ َرْبْخَأ دق َنيِمَلاَعلا لو

 ُكوُلُمْلا َكِلَذ ُّلَعْفَي اَمَكَو .هلاَم يف وصفا هل حي يِذَلا ُكِاَمْا َكِلَد ُلعْفَي امك
 هرفا

 َلاَمْلا ْمِسْفَي «هّللا ُدْيَع وه اَمْنإَ ماوضتلا وق نوقتتتو اويحأ نم نوطقي نيِذلا

 [لده - 55/14] لات هلا ةرمأ هنيح ةففنف دكان

 مُهنيِد ِنْيَتَمِئاَطلِل َحْلَص ”نسانلا' قيد حالضإب ٌةاَلُؤْلا ِتْمَتْها ىَتَم قمل

 . مُهْيَلَع دولا تََرَطضا لَو ْمُهاَيْنُدَو

 ُلكوّتلاَو كلنا هلك نيذلا ىمدلشإو قئعكولل ةقلا ةلص ::هلك كلذ كالِمَو
 2 52 سس ص ف تقول ني يا حل 6 - - 2

 ْنَأ اَنَرَمَأ اَمُك ِةَماَعْلاَو ٍةَّصاخْلا حالَص ٌعاَمِج َلكَوُتلاَو ّصالخإلا َّنِإَف ههْيَلَع
 دس ورح

 .[0ه :ةحتافلا] 4 ا َكاّيِلَو عل كاّيإ# : اًنِتاَلَص يف َلَوَقَت

 ؛مهقح مهوطعأو «لوألاف لوألا ةعيبب !وف» :ظفلب (185) ملسمو (*عغهم) يراخبلا هاور )غ0(

 .«مهاعرتسا امع مهلئاس هللا نإف



 هني مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت سس ذأ

 :ِروُمأ َُناَكَث َةَماَع ِهِرْيَغِلَو ٌةَّصاَح ٍرْمَأْلا ّيِلَوِل ٍنْوَع ٌمظْعَأَو

 َكِلَذ ٌلْضْأَو (ورْيَغَو ِء ٍءاَعّدلاب ِهْيَلَع ٌلُكَوَتلاَو ش ٌصالخإلا :اًمُدَحَأ
 وز

 :َنْدَبلاَو ِبْلَقْلا ِتاَوَلَّصلا ىَلَع ُةَظَفاَحُمْلا

 .ٌةاَكَرلا َوُه يلا ٍلاَمْلاَو قتلا قْلَكْلا ىَلِإ ُناَسْحِإْلا :يناَّنلا

 هلل ةليلا .ِتِئاَوَنلا نم و ِهِرْيَغَو قْلَخْلا ىَذَأ ىَلَع ٌرْبَّصلا :ُثِياَّنلا

 ُهَنوُوُهَي اَم َلَعْفَي ْنَأ :مهْيَلِإ ِناَسْحِإْلاَو ِةّيِعّرلاِ ِةّيْنلا ُنْسُح َسْيَل ”ه195]

 ِتَدَسَنَل مهاره لحل مب َمَبَتا رلو» :ىَلاَعَت هللا َلاَق دّمَف ءهَتوُهَرْكَي اَم َكرَْيَو

 ١ :نونمؤملا] « كرهيف نمو ضيا ٌتاونمَسلا

 رم نَم ُهَهِرَك دلو اكتذدناو ٍنيّدلا يف مُهْعَمْنَي ام ُلْعِف مهل ُناَسْحِإْلا اَمَّنِإَو

 نَع "”(ِنْيَحِيِحَّصلا» يِفَ :ةنوُهَرَْي اَميِف يف مهب َقْفْرَي ْنَأ ُهَّل يِفَبْنَي ْنِكَل ءُهَهِرَك

 لإ ٍءْيَش يف فْنْعْلا َناَك اَلَو ُهَناَر لإ ٍءيَش يف ُقْفَرلا َّناَك اَم» :َلاَق هنأ هلك َيِبّنلا
 مي

 . «(هناش

 نِم روُسْيَمِب وأ اهب الإ ُهدُرَي ْمَل ٍةَجاَح ٌبِلاَط ُهاَنَأ اذ لكي ْنيَنلا َناَك اَذَكَمَو
 .ِلْوَقْلا

 نا ل عب ل «ىذَأَتي دق ُهّنِإَف صْخَش ىَلَع َمُكَح اَذِإَو

 ّنِم ٍضيِرَمْلِل ُبيِبطلا ِهِطْعُ ام رين َوُمَو ءوَساَسلا َماَمَت َكِلَذ َناك ٍلمَعْلاَو وَما

 ىَلِإ ُهَلَسْرَأ اّمَل  ةتغ ىَسوُمِل هللا َلاَق دّقَو ؛هيركلا ءاَونلا ٌموسُي يِذَلا بلل

 .[؛؛ :هلا 462 ىَمْخَي وأ ُر هدَتِي َدَلَعل انَل لَو هل الوفد :- َنْوَعْرِف

 َسوُفُنلا َّنِإَف ؛ِهِيِعَرَو هِيَ ٍلْهَأَو ِهِسْفَن ٍةَساّيِس يِف ُلُجّرلا ِْيَلِإ ُجاَتْحَي اَذَهَو

 وُ ءاَقْيلِإ ٌةجاَقْحُم يح يلا اَهيوُطُح ني هي ُنيِتسَت امي اَلِإ حلا لقت ا
 [ل- 4 .ٍةَحِلاَّصلا ِهّيْنلا َعَم هَل َةَع ًةَعاَطَو هلل ٌةَداَبِع ظوظحلا كلت كلت
 ل

 .ملسمل ظفللاو (7590945) ملسمو :«(2070) يراخبلا هاور )١(



 ججح ٍراَوقإَلا ِةَياَهَن ىَلِإ يْفَبْلا ٍلهَأ ٍلاَثِق ُباَتِك

 ٌةَءوُرُمْلاَو ءِنيَّدلا يِف ُحاَلَّصلا َيِه َةَناَدَعْلا نأ :ُءاَهَمُمْلا َرَكَذ مهدالاب]
 ىف الر عوتتمدع نسل كاريرا عباس مك دع ل ده

 - [1 . هئيِشَيَو هسندي ام بنجتو «ةئيزيو هلمجي ام ٍلاَمْعِتْساِب

 هك هين اَهِب َرَمأ ىَلاَعَت هللا َّنِإَك ٍ؛ََرَواَشُمْلا نع ٍرْمأْلا َيِلَوِل ىَنِغ ال
 هلأ لع ٌلكَوَتَك َتَقْرَع اًذِإَ رمل يف ْمُهَرِواَسَو مل ٌرفْعَتْساَو َمُنَع ٌفَعمط :ىلاعَت َلاَقَف 2 كسب ل رع به جنم . هريس يد هوه «. ج2 ءمع وول 4 هام هس

 .ِةَروُسَمْلاِب ىَلْوَأ هلل ُهْرْيَعَف . ١054[. :نارمع لآ 4( َيكَوتملا بحي هلأ َّنإ
 3 د - و 2 و خا و يخ لع امد عك ممم © 2 2م هءو 2

6 

 015-2 212031 5 5 2 و 1 ل1 ه6س2 ه5 0 ًَء 2
 كلذ ٍفاللخ ىف دَحأل ةعاط الو .«كلذ ٌعاَبَتا ِهْيَلَعَف َنيِمِلْسَمْلا عامجإ وأ هِلوُسَر

 . اًينْدلاَو نيدلا ىف اًميِظَع َناَك نإَو

 430م تكلا لوو 1و اشيليأو هل اهيليك اثم نَا اأك» : ىَلاَعَت هللا َلاَق

 3 9 7 هامور مسهسم < ىهو.ف زيي ع ارم 09 ه6 < ص 2

 مُهنم و موت لأ نفل رُمِلْسُمْلا ِهيِف َعّراَتَت دق اَرْمأ َناَك نو
 011 ١“ 7 76 2 - 2 مد 2 2 2 ماو سس ذآ

 لاق امك ه ١ ِهِلَوُسَر ٍةَئسَو هللا باَتك هَبْشَأ َناَك ِءاَرآلا يَأَ زنا و

 6 هتىيوم 0 2 -

 آلآ وويل هلأ َنوُنمْوُم مك نإ ٍلوُسراَو ولأ لإ ةودرك هوس يف ٌمُعَرَتل نإؤ# :ىلاعت
 .[69 :ءاسنلا] 469 كيو ٌنَسَْحأَو ضخ َكِلد

 َمَّلَص اوُحَلَص ا] َنيِذْلا مّعَو ءُءاَمَلُعْلاَو ءاَرمأْلا :ِناَنْئِص رمآلا وُنوُأَو
 :نمانلا

 مارا 8 يا ا ع و لل ف ماع هاو ل 2 هدد ه2 وو ةاع 00

 َعاَبْتاَو ِهِلوُسَرَو هللا ةعاط هلَعفَيَو هلوَمَي امي ىرختي نأ اًمهنِم لك ىلعف

 ُهنُسلاَو ُباَتكْلا ِْيَلَع لد اَم ةئِرْعَم ِلِكْشُمْلا ِثواَوَحْلا يف َنَكْنَأ ىَنَمَو «للا ٍباَِك
 ْوُقاَكَت وأ ٍبِلاَطلا ٍرْجَع وأ ِتْقَوْلا ٍقيِضِل َكِلَذ ْنِكْمُي ْمَل نإَو ءُبِجاَوْلا َوُه َناَك

 ىَوْكَأ اَذَه ُهَنيِدَو ُهَمْلِع يِضَتْرَي نَم َدّلَقُي ْنَأ ُهَلَق :َكِلَّذ ِرْيَ وأ ُهَدْنِع لوألا
 .ٍلاَح لكَ ُديِلقَتلا ُهَل :َليِقَو ءٍلاَح ٌلُكب ُديِلْمَتلا ُهَل َسْيَل :َليِق دَكَو ءِلاَوْقَأْل

 لادم _ مك /88]

 2 َج 02
 ةَيالو نأ فَرْعَي نأ ٌبِجَي تنحأ



 داك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت سس |

 هلحتقتختب ب ت-  -اتللبلبببتسا !!: وح

 عامِيْجالاب اَّلِإ مُهّتَحَلْصَم ُميَت ال َمدآ يَِب َّنِإَف اهب الإ اًينُدلِل اَلَو ِنيّدلِل َّماَيِق ال

 لاق ٍسْأَر ني ٍعاَمِتجالا َدْني مُهَلَّدُب اََو ٠ ءضْعَب ىَلِإ ْمهِضْعَب ٍةَجاَحِل

 ."":مُهَدَحَأ اوُرَمويلق ِرَفَس يف َةناََن َجَرَح اَذإ :هيلك يل
 - اَمِهرْيَغَو ٍلبْنَع ِنْب دّمْحَأَو ٍضاَيع ِنْب لْيَصُمْلاَك - ْفَلَّسلا َناَك اَذَهِلَو

 سول مولا .ِناَطْلسِلِل اَهِب اَنْوَعَدَل ٌةَباَجُم ٌةَوْعَد ال َناَك وّن 5

 ْتَدَسَق :ٍناطْلَّسلا نمت ُنيّدلا وأ ءِنيّدلا نَع ُناَطْلُسلا َدَرَمْلا نإ 14: ]

 [*«1 4/14 ا انلا ُلاَوْحَأ

 اوُراَضَو ءايقَرَشلاَو ٍلاَمْلا ٌةَداَرِإ روثألا ٍةاَلَو نم ريثك ىَلَع َبَلَع امن 0

 يِفاَنُت ةَراَمإْلا َّنَأ ٍساّنلا نم ٌريِثَك ىأَر : [وتتالو يف ناَميإلا ةئِقَع نع لِزعمِ

 الإ ُنيّدلا ٌّمِيَي ال امَع َضَرْعَأَو َنيّدلا َبَّلَع نّم مهن ّمُث ءنيّدلا َلاَمَكَو َناَميِإْل
 ؛ِنيَّدلا نَع اًضرعُم ُهَدَأَ كلذ لا ةَبَجاَح ىأَر نَم مُهْنِمَو َكِلَذ نِم هب

 يف اّل نذل ةملا يف ُهَدْنِع ُنيّدلا َراَصَو ءَكَِّذِل ٍفاَتُم ُهْنَأ ِداَقتْعال

 .ريعْلاَو وللا لَختَم

 د ور دول ا ا ويس

 0 مُهَتَفيِرَط فَعْضَتْس | :ءاَبْلا نم َِماَقِإ يف مُهُبِصُي د امل ٌعْرَجْلاَو
 + وو

 :ِناَنَدِساَمْلا ٍناَكيَِّسلا ٍناَناَهَو ءاَهب ِهِرْيَغ ُةَحّلْصَمَو ُهُتَحَّلْصَم ُموُقَت ال ُهّنَأ ىأَر

 ٍناَطْلّسلا َنِم ِهْيَلِ ُجاَتْحَي اَمب ُهْلُمْكُي ْمَلَو نيدّلا ىَلِإ َبَسَتْنا نم ُليِبَس -أ

 .ٍلاَمْلاَو ٍداَهِجْلاَو

 َكِلَذي ْدِصْقَي ْمَلَو ٍبْرَحْلاَو ِلاَمْلاَو ٍناَطْلُسلا ىَلَع َنَبْقَأ نَم ُليِيَسَو - ب
 خا ل [؟أومه 89545: /54]

 ىلعنا

 : حجعص نسح :دواد يبأ حيحص يف ينابلألا لاقو ل( )١4 دواد وبأ هاور 0ع(

 «ةيعضو نيناوق ىلع همكح ماقأو «مالسإلا ءاملعو نيدلا نع لزعمب ناطلسلا ناك اذإ :يأ (؟)

 .سانلا لاوحأ تدسف :هيجوتلاو حصتلل هنوتأي الو «ءناطلسلا نع لزعمب ءاملعلا ناك وأ



 1 ٍراَرَفإْلا ِةَياَهَن ىَنِإ يِفَبْلا ٍلَمَأ ٍلاَتِق ٌباَتِك

 اق وأ َناَك اًَرَب ماَمإلا ٌةَيِصْعَم ُزوجَت ال 45
 ناك 11 هدفا قكلا قفاو اذإ ةمنق وأ ةيكخو للا ةنفثع

 [همال ]١84/

 نِم ْمِهِرْيَغَو . .ِةَعبْرَأْلا ٍبِماَذَمْلا لْهَأ نم َنيِمِلْسُمْلا ءاَمَلُع َّنِإ 25145]
 0 نأ ىَلَع َنوقِفَتِم َنيِعَمْجَأ نق َنيِِباَتلاَو ةَباَحٌّصلا نم مهل و

 ِوْحْنَو ماَّشلا ْرَبَو ٍقاَرِعلاِب ٍداَوَّسلاَو ٌرْضِم ٍضْرَأَك ؟ِةَوْنَعْلا ضر كا مده ل

 اًمْلَظ َكِلُذ نْكَي ْمَل :َكِلَذ ىَرَي نَمِل َكِلَذ يِف اَكِبَتُمَو كلذ ىف نتجت ءَكِلْذ

 اوُعَتَتْما نِإَو ءَكِلَذ ىَرَي نَمِم َكِلَذ يف ُهتَدَعاَسُمَو َكِلَذ يف ُهُتَعاَط ُبجَت لب ؛ُهْنِ

 . مُهْلاَوْمَأَو مُهُؤاَمِد َكِلَّذِب ْتَّلَحَو ءَدْهَعْلا َنيِضِقاَن اوُناَك مُهَل َنيِمِلْسُمْلا مُكُح نع

541 574"] 

 ٍداَلِب يف ''مِهِرِئاَعَش ٌراَهَظِإ هيف ام َنيِمِلْسُمْلا رمأ ّيِلَو ىَلَع ري ال 245

 : الإ - ووُجوْلا ني هْجَوب - مر ةيوقَ وأ «مالْسِإْلا

 .ِنِطاَبْلا يِف مُهْنِم َوْهَو َماَلْسِإْلا ٌرِهْظُي ٌقِفاَنُم َلُجَر -أ
04 

 هلع اول و وك اووكي نأ لنه دياف نضوع هل لجَر نأ دز

 ةّيهَلإْلا َةَّيِعْرَّشلا ٌةَساّيّسلا ُفِرْعَي ال ٍلْهَجْا ِةَاَغ يف َلِماَج ُلجَر وأ - ج

 [47 4 . © ِنيّدلا ِءاَدْعَأَو هْئاَدْعَأ ىَلَع َنيِمِلْسُمْلا َناَطْلُس ٌرُصنَت ينل

 [4؟ :ةدئاملا] ؛ٍتْحّشلِل َنوُلَكَأ ٍبِزَكْلِي توُمكس# :ىلاعت ُلوُقَي ممدع]

 ِدِهاَش وأ ٍربْخُم نم نم ِهِلْوَق ُلوُبَق ٌروُجَي ال نمِم َبِذَكْلا نول ءوسلا ُماكَح

 )١( ىأ 0

 «ىَسَتْراَف :يأ ؛َلطْرَبَتَق ءهاشَر اذإ : :انالق َلَطْرَيو «ةوُْشّرلا : يأ ؛ليطْرِلا «هوشر : : يأ قفز

 . لطرب ةدام يصل نع نامل . يشر اذإ :َلطْرُب َكِلَّذَكَو

 دباعم ءانبي ىرخأو «ىراصتلا سئانك ءانبي تحمس ةيمالسإ الود نامزألا هذه يف انيأر اذهلو (0)

 .زوجي ال اذهو «ّينسلا حيحصلا مالسإلا نيدب الإ اهّلهأ نيدي ال دالب يف «ةضفارلا



 ناك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ع اح
 22 777777 كش
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 علال 71 .ناذه ُنِرَتَْي 6 امو ءاَهِرْيَغَو اًشْرلا نم كسلا نولكأو

 نضزألا نع هللا تلك وعود هكط ريزعْلا ٍدْبَع ُنْب ُرَمُع َناَك هددت

 .تمرألا دع كاك مُهْبُدوُيَو ضزألا لييقَت نم َلْخاَدلا َنوُعَتْمَي اًناَوْعأ َلكَو

 [4؟ /610]

 ىلإ َناَك امك  مامإلا :يأ - ِهباَوُن ٌةَقَلَعَتُم مام الاب ةقلَعَتمْلا رومألا اه
 جيورَت لْثِم ؛م اَمإْلا رْمأك هيف ماَمإْلا فا وع قنلا مِكاَحْلا ا ماكَحْلا وم6 <

1 

4 
 دق

 ا 20

 ٍدِجاَسَمْلا ٍةَراَمعَو اها ِطوُرش ىَلَع اَهِئاَرْجِإَو ٍفوُقوْلا يف ٍرنلاَو ؛ىَماَيَأْلا

 هئاثل راج هيف ُْفُدَصَتلا ُهَل 1 را ام َكِلَذ ٌلْعِف ماَموْلِل و ثَيَح ءاَهِفوُقُوَو
 هموم

3 
00 

 نكي ْمَل : َعاَرْنلا اًهيِف َعاَش ينل ٍداَهَيْجاِلا ٍلْئاَسَم نِم لالا كاك اَذِإَو

 ُهَلَعَف اَم ضُْقْنَي اَلَو :ِِْيَغَو ٍمِكاَح نم هيِئان < ىلع الو ٍمامإْلا ىلع ري ذأ دع

 [ة٠ضا ]٠١/ . ٌكِلَّذ نم ا ُماَمِإْلا

 اكوُلُم اوُناَك نِإَو ءَءاَمَلُخ :َنيِدِشاَرلا ِءاَمَلُحْلا َدْعَب نَم ةَيِوْسَت ُروُجَي 5144

 ('"(اَمِهْيَحيِحَص١ يف ُمِلْسُمَو ُيِراَخَبْلا ُهاَوَر اَم ٍليِلَدِ ءاَيبْنَْلا َءاَفَلُح اوُنوُكَي ْمّلَو

 مُهُسوُسَي َليِئاَرْسِإ وُنَب تناك :َلاَ لي هللا ٍلوُسَر نَع هيض َةَرْيَرُه يبأ نمت

 ُلُنْكَتَف هاَفَلُخ ُنوُكَتَسَو ءيِدْعَب يبن ال ُهَنِإَو «ّيِبْن ُهَفْلَخ ين َكَلَه اَمَّلُك ُءاَبِبْنَألا

 هللا َّنِإَك ؛ْمُهَّقَح مُهوُطْعَأ َّمُث ِلّوألاَف ِلّوألا ِةَعِيَبِب اوُق :َلاَق ؟اَنْرُمُأَت اَمَق :اوُناَ
 (مُماَعْرَتْسا امَع مُهّلْئاَس

 . اًريثك اوُنوُكَي ْمَل مُهّنإَف َنيِدِشاَّرلا ىّوِس نَم ىَلَع ٌليِلَد هرُيكتك» : ُلَْت
 ع0 ١[

 .(1845) ملسمو :(7455) يراخبلا )00(



 --- ٍراَرَقإَلا ِةَياَهِذ ىَنِإ ىَّبْلا لَمَأ ٍلاَتِق ٌباَتِك
 رفرف ل1 277272 722 22-222222222222222222--7-22-2->-7>-7بب7+7ببج - تتيح تشسشسعس عع كعلعسحا

 (تاركنملا راكنإو نيدلا رصن مهيلع بجي رمألا ةالو)
 نِم وب َءاَج اَمَو كلك ٍلوُسَّرلا نيد رْضَنِب ساّئلا ٌنَحَأ رمألا ٌهاَلُو 7214]

 ٍبِذَكْلا َنِم ٍلِطاَبْلاِ ِهْيَلِإ َبِسُن اَمَو ُهْنَع ىَهَن اَم ٍراَكْنِإِبو «ٌَحْلا ٍنيِدَو ىَدُهْلا
 . اًدْمَع امِإَو ِهِلِقاَن نِم اُلْهَج ام ؛ عَبْلاَو

 فو رفْملا سأَرَو ركْنمْلا ٍنَع ُْيَهّنلاَو ٍفوُرْعَمْلاِ ةرألا قه ٍنيّدلا لضأ َْنِإَف

 .كذشلا وق نكتملا سارو دج رتلا وه

 يول و ا ا و ءُهْنَع ىَهَن اَمِ َرْمأَي نأ َاَرَأ نَمَ

 امي ِِعْنَمب َّقَحَأ ُناَطْلُسلا َناَك :ىّرَهَو ضَرَكِل اَمِإَو مْلِع لقوة ان[ كيو

 ٍنيِدَو ىَدُهْلا َّنِم ُلوُسََرلا هب َءاَج اَم ٍراَهْظِإب ٌّقَحأ َوُم تاكو 4 لوو وافي للام

 موي اننذلا ءاتشلا نك وما قيذناو هلوسو رض تأديب ل ةناكتش هللا نإ |

 ٍقَرِغَآلاَو اَيْنَُدلا ةَداَعَس ُهَل َناَك ِهْيَدَّي ىَلَع ُرْضَنلا َناَك نَمَف ءُداَهْشَأْلا ُموُقَي
 2 2 و بعاد د ار ل 7 و

 ماُلظب كبَر اَمَو ْمِهِلَمَعِب مْوَق َلُك ىَراَجَو هوِرْيَغ دي ىَلَع ٌرْضَنلا هللا لَعَج تي

 للمعا ح
7 

0 
 الإ ُرَهْظَي اَلَو ءاًرِهاَظ ٌنيّدلا اَذَه ُلاَرَي ال ُهَّنَأ َدَعَو دم ٌةَناَحْبُس ُهْللاَو

 ع

 : ىَلاَعت َلاَقَف ّقَحْلاِ ُموُقَي نَم َلَدْبَتْسا ٌىَحْلاِب ِماّيِقْلا ِنَع لكن نَم ُهَنَأَو ءٌّقَحْلاِ
 هيد ايه ةرؤفع ل: كي ان لوتكْسَو اني 3 نم أورِفَت اّلِإِط ور 2ع #ءي 9 مص سار

 . ["4 :ةبوتلا] 9(4) ٌرِسِرَه ىف لك ّلَع

 عمو

 لاو ْمِهِسْمْنَأ يِف 3 نات هللا ىَرَأ دقو

 0 اَنَيِيإَء ٌمِويُرَس» :ىَلاَعَت ِهِلْوَقِل اًيِقْحَت

 ٌديِهَس ءْىَش لك لع مَن َكليَرِر فكي ملأ نم

 ام قا

]11#- 415/1101 



 ُهْنَأك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ا

 ةلودلا نم هذخأي ام نأ معز نم ىلع درلاو ءرمألا ةالو ةعاط ةيمهأ)

 (ءاليِتْسإلا ٍدَرِجُمِب هذخأي امنإ

 ةءاتب اهي مَ يلا ةعبحُصلا ِيِداَحلا ني 8 يللا نم َء َتَبَت مهؤ9:]

 نِإَو مُهُتَعاَط َتْبَجَو ٍفوُرْعَمْلاِ ارم اذ هقنأ نيت ديبي ام ْمِهِرْوَج ّعَم ٍروُمْأْلا ٍةاَلُؤ

 ِلُدَعْلا نِم اَذَه ناك : اًلِواَع اّمْسَق َمَسَقَو و اَلاَع امك مكح اًذإَك ٠ :َنيِمِلاَط اوُناَك

 َناَك هللا ٍباَتكِب ِهيَقِحَتْسُم ّنْيَ انا َمَسَق ول ُمِلاَطلاَ ؛هيف مُهَتَعاَط ٌبِجَت يذلا

 .َنيِمِلْسُمْلا عامجِإب اَلْذَع اَذَه

 6 و مات ع نسما اينو الل هعمل يناقاك يرانا

 لك 0 ُهَرَكَد يِذَّلا ُراَئيِتْساِلا َوُه َذَهَ :ٌُقِحَتْسَي اَم َنوُد مُهَضْعَبَو ؛قِحَتْسَي

 مو ِهِطْشْنَمَو .وِرْسْيَو ِوِرْسُع يف ٌةَعاَطلاَو عم | ٍمِْسْمْلا ىَلَع» :نان ثيَع

 .""هقيِصْعَمِي ْرَمْؤُي ْمَل اَم هْيَلَع َْرََأَو

 ِهْلَه يِف لَخَد نَمَو ٍروُمأْلا ٍةاَلُو نِم ماَلْسِإْلا ين َلاَر اَم اًَذَه د مو

 . ْمُهَعَبلا نَمَو َنيِدِشاَّرلا ِءاَمَلُحْلا يِف ىنْثَْسُي اَمْنِإَو 9 وُمأْلا

 هَل َناَك :هَّمَح َنوُد وأ ِهَّمَح َرْذَق يطغأ اَذإ ىطْعُمْلاَك :َكِلَّذَك َكِلَد َناك اذ
 ُهّفَح ةَئَرَوْلا ٌضْعَب ىَطْعَأَو تاَريِمْلا َّمَسَق وّل اَمُك مسالا اَذَه ٍةَمْسِق ٍةَمْسِق مكي َكِلَذ

 َناَك ُهَّفَحَتْسا اَمِب ٌقِحَتْسُمِل َمَكَح ول اّمَكَو مساَقْلا ا ناك

 . مكحْلا اذه بَجومب َكِلَّذ َلُخُأَي

 و و ْمِكاَح نكي ْمَل و اَمَك ٍءاليِتْسالا ٍدّرَجْمب ُهَدَخَأ :َلوُقَي ْنأ لِئاَقِل َسْيَلَو

 اَلُو اَهّلَعَف يلا ُةَيِطْعَأْلاَو ماكخألا ُلظْبت ِةَلاَقَمْلا ِِذَه ٍذوُقُن ىَلَع ُهنِإَف ."”ُمِساَ
 ع ؟ - كئيوج ررثألا

 ص

 :كواتلكلا هلع

 .(1476) ملسم هاور )0(

 ال مهئاوهأب اهنم اًريثك نومستقيو «ةّيعرلل ٌّقح يه يتلا لاومألاب نورثأتسي مهنأ :يأ (7)

 . ةيوسلاب
 - ٌبصاغ مكاحلا نأكف .ِءاَليِتْساِلا ٍدّرَجُمي ُهَّذََحَأ امنإ رمألا يلو نم لام نم هلصو ام هنأ :يأ ()



 َْيَبَو مْسَقَو مك َنْيَب َقْرَق ال ذإ ؛ِروُمأْلا واَلُو ُةَعاَط ظُقْستَك :ٍذَِئحَو
 ا

 ؛ٌّبَل يذ ىَلَع ىَمْحَي ال ام َنيّدلاَو لْفَعْلا يف ٍداَسّمْلا نِم ِلْوَقْلا اذه يِفَو

 مِلاَّطلا مْلُظ نم ُمَظْعَأ َوُه اَم ىَلِإ ٍداَسّمْلا نم ىَضْفَأ باَبْلا اَذَه نق ول ُهَّنِإ

 دهشت امنإ دحاو اكو ونش ردك هلا اع نأ ظن لكئاو لك ناك

 ٍلاَوُم ألا َراَدْقِم ُمَّلْعَي ال َوُهَو ءِساّنلا ِةِّيِقَب ٍقاَفْحِيْسا نود هييفل قافحِيْسا
 ِةَكَرَتْشُمْلا

 ؟لَقَأ وأ اَذَه ٍةَميِقْلاب اَهْنِم ُهَل لَعِجِي لَهَو
- 6 

 ُنوُكَي فْبَكَف ءِوِسْفَنِل اًدِهاَش اَلَو ِهِسْفَتِل اًمكاَح َنوُكَي ْنأ هَل َسْبَل ُناَسْنإْلاَو

 ؟هِيْفَتِل اًمِساَق

 ءاَِيْتَ ديافملا ءاَهليِمْكَتَو ِحِلاَصَمْلا ٍليِصحَتب تنءاج دعي ُةَعيِرّشلاَو

 ءِروُمأْلا 000 6-5 اَذَعَو ءاَمُهاَتْدَأ ٍتبوْمَتب ِنْيَرْيَكْلا َرْيَح ُتَحَجَرَو

 ُهلوُقَي اَل اَذَهَو ءوِمَدَعَك ِناَطْلُسلا ُدوُجو َناَكَل ٌلِماَجْلا ا ام ىَلَع َناَك وّلَو

 .مِلْسُم ُهَلوُقَي ْنَأ نَع الضم ٌلِقاَع

 الب ٍةَدِحاَو ِةَلْيَل نم ٌرْيَخ مِلاَظ ٍناَطْلُس نم َةَنَس َنوُّنِس :ُءاَلَقْعْلا َلاَق دق لب

 .ناطلس

 : كَراَبُمْلا ِنْب هللا ٍدْبَع لْوَق َنَسْحَأ اَمَو سمس ماه

 اًناَوُقأِل اًبْهَن اَنُمَعْضَأ َناَكَو نلبس اَتَل نَمْأَي ْمَل ٌةّمِيأْلا اَلْوَن

5/1 -135] 

 ه2

 ىلوتسا لب «هقح ذخأ هنأل ال هذخأي امنإف لاملا اذه نم ءيش هلصو اذإف «ةلودلا لاومأل -

 .جراوخلا جهنم اذهو ءهّلح اًدقتعم هقرسل الام ةلودلا لام نم قرسي نأ عاطتسا ولو «هيلع



 0 تت ب يييب7يي”ي”7تت>لللل ل بلس 6# هدي مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت مم

 (مهّشغو رومألا ةالو ىلع جورخلا مدع)
 هيلا وُصُخَرُي الق ٍلْضَملاَو ٍنيْدلاَو ملعلا له ادتاو ةفقكا]

 دق امك ِووُجْوْلا نِم ِهْجَوِب :ْمِهْيَلَع ٍجوُرحْلاَو م ْمِهّشْغَو ٍروُمأْلا ٍةاَلَو ِةّيِصْعَم نم ُهْنَع

 [11/0] .مِهِرْيَغ ٍةَريِس نِمَو 0 اًميِدَق ا هسا رفأ ِتاَداَع نِم َفِرُع
 »م

 نِإَو ءْمُهَعاَطَأ ُهْوَطْعَأ ْنِإَف ٍلاَمْلاَو َةَياَلوْلا نِم 0 اَمِل اَّلِإ 0 َ 0 عَ

 ق1 1 .ٍقاَلَح نِم ِةَّرِخآلا يف ُهَل اَمَق : ْمُهاَصَع ُهوُعَنَم

© © © 

 (ٍةاَعْبْلا ِكوُلُمْلا ىَلَع ٍلاَتِقْلاِب ٍجوُرْخَلا ُكْرَت :ثيِيَحْلا ٍلْهَأ ُبَهْذَم

 ٍكوُلُمْلا ىَلَع ٍلاَئِقْلاِب + جوُرُخْلا َكْرَت :ِثيِدَحْلا ٍلْهَأ ُبَمْذَم َناَك اَذَهِلَو 5539|

 . رِجاَف نم ٌُحاَرَتْسُي 3 َحيِرَتْسي ْنَأ ىَلِإ ْمِهِمْلُظ ىَلَع َرْبَّصلاَو ءْواَعُبْلا

 اَمَنِإَو ءَءاَدتْبا ٍلاَعِقْلايْرْمأَي ْمَل هِْوَك يِف ِنآْرُقْلا ٍراَرْسَأ نم اَذَه ُنوُكَي دو
 [؛44/4] .اَمُهَنيَب حالضإلاب َرَمْأَو ءِنْيََفِتاَطلا ٍِلاَتْقا َدَْب ِةَيِغاَبْلا ةّمياَطلا ٍِلاَتِقِب َرَم

 ١ ©ه00 ©

 («ةَنَس َنوُناَلَف ِةَوّبْنلا ُةَقالِخ» :ثيدح حرش)
 وأ - ُهَكْلُم هللا يِتْؤُي َّمُث ٌةَنَس َنوُناَلَن ِةّوُبْنلا ٌةقاَلِخ» :لكي نا ذات قاشغ

 هلك هللا َلَوُسَر ىَلْوَم ةَتيِفَس نع ٌروُهْشَم ٌتيِذَحَوُهَو ..."”:ءاشي نم - َكْلُملا
 71 ُلْهَأ ُهاَوَر

 ؛ هْيَلَع ٍساّنلا ٍقاَرِيْفا لجأ نِم «ّيِلَع ةقالخ يف َفَقَوَت نم ىَلَع ِهِب ٌلدُتْساَو

 حيحص يف ينابلألا لاقو )75١1419(« دمحأو «(77؟57) يذمرتلاو :«(5557) دواد وبأ هاور )١(
 . حيحص نسح :دواد يبأ



 مع ٍراَرَقِاَلا ِةَياَهَي ىَنِإ يفَبْلا ٍلَهَأ ٍلاَتِق ُباَتِك

 ىَهْنَو «ِِلْمَأ ٍراَمِح نِم لَصَأ َوُهَم ِةَقاَلْجْلا يِف َيِلَعب ْعْبَرُي ْمَل نَم را
 نَع

 ع هو

 َوْعَو ٍفّوَصَتلاَو ِةَفِرْعَمْلا لْهَأَو ِةَنّسلا ِءاَمَلُعَو ِءاَهَقُقْلا َنْيَب ِْيَلَع ّقَمَتُم َوُهَو

 .ءاَوْهَأْلا لْمأ ٌضْعَب َكِلَذ يف مُهُمِلاَحُي اَمَّنِإَو

 هرج نم ٌةَرْشَ قدح ةكَس لوألا عبير ِرْهَش يِف تّناك لكي يَا ٌةاَقَوَو

 ل | يلع نب ٍنَسَحْلا كك هللا ٍلوُسَر نبا حالضإ ناك نس َنيِئالَت ماع ىَإَو

 ىَداَمج ٍرْهَش يِف َنيِعَبْرَأَو ىدخإ َماَع ٍرْمأْلا نع ِهِلوُرُنب َنيِنِمْؤُمْلا نم ٍنْيَتتِف
 ُلَّوَأ َوُهَو ٌةَيِواَعُم ىَلَع ِساّنلا عاَمِهجاِل ؛هَيَعاَمَجْلا َماَع» َيّمُْسَو «ىّلوألا

 .كولُمْلا

 نوي مل ٍةَمْحَرَو وب ُةقاَلِخ نو س» :2"!علشُم هاو يِذْلا ٍثيِدَحْلا يِفَو
 .«ٌضوُضَع كلم ُنوُكَي مَن :ةيِرْبَجَو كلْلُم ُنوُكَي ع مث م ٌةَمْحَرَو كلم

 فا ةويتلا ةقالخ َدْعَب ٌةَعِقاَوْلا كاكيكلاَو ِتاَتَسْحْلا عاَمِج ُناَيَب اَنُه ُضَرعْلاَو

 هيف ةوُبْملا ةَفالخ ِءاَضِقْناَب ُهَرَبَخ نأ َكِلَذَو ؛رطَح ماَقَم هَنِإَف ؟اَي

 هل

 ه2

 هم _

 ٍةَحِحاَرلا ٍةَنَسَحْلا ُلْغِف ُهَل 1 ىَتاَتي ال نم مكحو ؟ةبجاو ةفالخلا له)
 (؛ِباَقِعْلا يِف اَهَنوُن ٍةَتّيَسِب الإ

 :ٍناََرط اع مقحم |
 ّلُك ىَلَعَو ءْذاَمَرَو ٍلاَح ّلُك يف [ةفالخلا :يأ] َكِلَّذ ُبِجوُي نَم :اَمُهُدَحَأ

 | ني عابلا لهآ لاح قماامك ف ةَجاَحل وأ اقَلظُم َكِلَد نَع جرح نم ُمُذَيَو ءِدَح

 )١( يمرادلا دنع وهو «ملسم دنع هدجأ مل )05155



 11 مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت وول

 ا ٍجِراَوَخْلا

 ."0ةَئجْومْلا دارو 1 يِحاَيِإْلاَو ٍةَمَلّظلا

 ا و 22 2 ةلُحْلا دنس ٍديَقت دوق جي

 لغعف وه امك «عء

 . ْْئاَس ٍداَهِتْجا وأ -

00( 

 نِإَو ءَكِلَذ يف اًروُذْعَم ِكْلُمْلا وُد َناَك :اُلَمَع وأ اَمْلِع ِرْجَعْلا َعَم َناك ْنِإَ

 ٍ؛ْرْجَعْلا عم ِتاَبِجاَوْلا ٌرِئاَس ظُقْسَت اَمُك هَرْدُقْلا َعَم َةَبجاَو ٍةَرُبْنلا ٌةَقالِخ تَناَك

 تفُسوُي لاَ لب ؛ِهِمْوَق يِف َكِلَذ ٍراَهْظِإ نمت وَ َرَجَعَو مَّلْسَأ أ اَمَل ٌيِشاَجَّنلا ٍلاَحَك

 ِءاَيِبْنأْلا ضْعَبِل اًرِئاَج َّن قالا د ل م ُهِبْسُت ٍقيَّدَّصلا

 .تفسوُيَو َناَمْيسَر دوادك

 هاشم مه ممم مع 2ك م هم هد يسد ش5, سس هرج ء.يس
 ا نأ دو اََمَعَو اّمْلِع ِةَرْدُقْلا َّعَم َناَك نِإَو

 اَذَهَف : اًنِتَعيِرَش ٍرْيَغ يِف ِهِزاَوَجَك اَنِتَعيِرَش يف ٌرِئاَج ِكْلُمْلا َراَيتا َّنَأَو َةَبِحاَو
 .اًضْيَأ ٍلِداَعْلا ِكِلَمْلا ىَلَع َمْنِإ الث ٌقَح ُهَّنَأ ضف اَذإ ُريِدْقَللا ص هتك سل 0

 ُكْرَتَف :ْتَكرُت دَقَو ٌةَروُدُقَم َيِهَو َةَبِجاَو ِةَّوُبْنلا ٌةَقاَلِخ تاك اَذِإ اّمأَو

 . ِباَقِعْلاَو ٌّمّذلِل ٌبَبَس ٍبِجاَوْلا

 اهئاملعو اهماكحو مالسإلا ةمأ ىلع اوجرخ ثيح ءرصعلا اذه جراوخ نم هاندهاش ام اذهو )١(
 تحت لخدي مل نم لك اوبراحو ةفالخلا اونلعأو «نيملسملا را

 مهئاول
 ؟ُهْنِم لَضْفَأَو ٌةّبَحَتْسُم ِةّوبْلا ةقالخ ّنكلَو اًنَيرَش يف ٌرِئاج َوُه لَها :كلُملا مكح خيشا , ركذ (0

 ؟ِتاَبِجاَوْلا ٍرِئاَسَك ٍرْذُعْلِل ِكْلُمْلا ىَلِإ اًهِْرَت ُريِوجَت اَمَّنِإَو ؟َُبِجاَو وبلا ٌةئاَلِخ ْمَأ
 رات ِءاَييْئلل نوي ىتِْلاك رياح َكلْمْلا نق اَنَلبَق نم عْرَش يف اّمَأَ :رخآ عضوم يف لاق هنكل

 0مم /*ه) . ىّرْخُأ َنيِحِلاَّصِلِلَو



 مدح ٍراَرَفَلا ِةَياَهَي ىَنِإ يْفَْلا ٍلَمَأ ٍلاَتِق ُباَتِك

 ؟ٌةَريِغَص وأ ٌةَريبَك اَهْكَرَت له مث

 .ِناَلْوَقْلا هيِفَك ٌةَريِبَك َناَك نِإَو ّةَلاَدَعْلا يِف ْحَدْقَي ْمَل ةَريِغَص َناَك ْنِ

 ِتاَنَسَحْلا نِم ُلَعْفَي ِةَراَمِإْلاَو ِكْلُمْلاِب ُمِئاَمْلا َناَك اَذِإ :اَنُه ُلاَقُي ْنِكَل

 ام ةَوُقُع ىَلع باوك ب ديزي ام اَهْنَع ٍيِهنَْلا تاتجتلا نير هزار اهيورتأدلا
 . هَتاَكْيَس ىَلَع ُهَئاَنَسَح ْتَحَجَرَت دق دق اَّذَهَق : روُظُحَم نِم ُهَلَعْفَي وأ ل

 م

 :ِهِتاَكِيَس نع ِهِيَماَكَس َّعَم اَهَلَعَف يِبَّلا ٍةَعاَلا ِهِذَه يِف اًرُصَقُم ةريغ

 عوُمُجَم نِم َرَثْكَأ ريمألا ٍتاََّسَح نِم ُلِضاَمْلا َنوُكَي ْنَأ ام :ٍلاَوْخَأ ُةَناَكَن ُهَلَق

 ناك اذ

42 ١ 

 سما

 .آفاكت :ايَواَسَت نِإَو

 ٍباَوَّنلا يف ٍةّنُّسلاَو ٍباَتِكْلا ٍصوُّصُن ىَضَتْقُمَو ءِلْدَعْلا ُبَجوُم اَذَه

 . ٍباَقِعْلاَو
 5 يتب وه 0

 ٍةَلاَدَعْلا يِفَو ِءاَرَجْلا ين َةَلَباَقُمْلاَو َةَنَراَوُمْلا ٌرِبَتْعَي نَم ٍلْوَق ىَلَع ٌيِنْبَ َوُهَو

 هل َناك وّلَو َديِعَوْلا ُقِحَتْسَي ٍةَدِحاَولا ِةَريَكلا ُهّنِإ :ُلوُقَي نَم اّمَأَ
 .ِةَلاَذَعْلا يف ءاَمَلْعْلا نِم ٍةَمئاَظ ُلْوَك َرْهَو ءاَذَه ٌءِيِجَي الق ٌةَميِظَع ٌةَريِثك

 .ٌصوُصُنلا ِهْيَلَع ُلُدَت ام ىَلَع حَصَأ ُلوَألاَو

 َةَحِجاَرلا ِدَئَسَحمْلا ُلْعِف ُهَل يا ب ال َناَك اَذِإ اَم م َوُهَو 3لاشَم انه نم عرفتي

 :ٍناَتَروُص اَهَلَق : باَقِحْلا يف اَهَنوُد ٍةَكيَسب الإ
 ُمِتَي ال اَم َّنِإَف ؛ٌةَكّيَس ىَنْبَي ال اَنْهَق ءَكِلَد اّلِإ ْنِكْنُي ْمَ اد :اَمُهاَدْحِإ

 .ٌٍبَحَتْسُم وأ ٌبِجاَو َوُهَق :ِهب الإ ٌبَحَتْسُمْلا وأ ُبِحاَوْلا

 تاع هل



 هنآك مالسإلا خيش لئاسرو هواتف بيرقت 2
 0 حج

 َِنَْمْلا لكأك ا طمم نكي ل :ةحلفملا كلت لود ةتدسفم ناك نإ من
 ريرخلا سْبلَك ٌتاَجاَحْلا اَهُحيِبَت ىَيْلا ٍةَروُظْحَمْلا روُمألا نِم َكِلَذ وْحَنَو ٌرَطْضُملِل 0 5 ل ا ماع ًِ 0 2 01-2 هم 2 1

 .َكِلَّذ وْحَنَو ٍدْرَبْلا يِف

 ٍةَضِراَعُمْلا ةكاحلا يل[ نظيآلَو «ٍِلْعِفْلا ء وش وشم سائلا نم اريك نإ

 وخلا عر نكي هكلل للك واع علا تارث قماوي لكحب لال
 ٍةَجاَحْلا ُدَرَجُم اّلإ ُهْضِراَعُي ْمَل اَذإ اًحاَبُم ٌريِصَي وأ ءٍبوُبْحَمْلا يِف اًجِرَدْنُم

 ام: انايخفشاىأ اياجيإ اهي روماملاَو نب ةعاتملا رومألا قم نآ امك

 «ضيِرَمْلِل ٍماَيّصلاك ؛ةَحوُجْرَم وأ ٌةَمَرَحُم اًهُلَعِجَت ٌةَحِجاَر ٌةَدَسْفَم اًهُضِراَعُي
 لَم ثلا مُهّلَتَف ْاَنَق» :هللك َلاَق اَمَك ِءُتْوَمْلا ِهْيَلَع ُفاَكُي نَمِل ِءاَمْلاِ ِةَراَهطلاَكَو

 . ”«ُلاَوّسلا َيِعْلا ًءاَفِش اَمَّنإَف ؟اوُمَلْعَي ْمَل اَذإ | وُلَأَس

 اَمُك ِءاَمَلُخْلا ِةَنُس ٍضْعَب نع اناا لوذقلا از نن ٍلضألا اَذَه ىَلَعَو

 َكِلَذَو ؛ةَروُرَصلِ اًهِتاَروَظْحَم ٍضْعَب ُباَكَتْراَو ٍةَعيِرَّشلا ِتاّبِحاَو ِضْعَب ّكْرَت زوجي

 اَهَن ام ٍضْعَب ىلإ ٌةَروُرّضلا تَعَقَو وأ ؛ْمويَُس ٍضَْب نع ُرِجَمْلا ع هو اَذِإ اميِف

 .لكَأ ُهْتَرَضَم اَمِب اّلِإ 0 ٍةَراَمإْلا ةَدوُصْقَمْلا ٌتاَبِجاَوْلا ّنوكت ْنَأِب ؛هْنَع

 هو: هالَوَأ ءاَنلُق امك ٍكِْرَلا ُهَلَأَسَم اًذَكَمَو

 .مْلظلاَو ٍلَْجْلا ٍلْهَأ نِم نِم مُهُوْحَنَو

 ةَمَشَمِب ْنِكَل وَئْيَس الب ِتاَنَسَحْلا ٌلْعِف ُنكْمُي َّناَك اًذإ :ٌةَيِناَنلا ةَروُصلاَو

 الا

 - 2 انئيبو

 لامعإ بسحبف «ءىصحُي ال ام ةميظعلا دسافملا وأ حلاصملا نم هيلع ينبنيو «هللكك قدص ()

 ءريخلا مظعيو ءدسافملا لقتو حلاصملا دادزت ةدعاقلا هذهل تاموكحلاو تاعمتجملاو دارفألا

 .رشلا صلقتيو
 لاقو .(055"7) دمحأو :(الا/) ىمرادلاو ؛«(5/5) هجام نباو ,(775) دواد وبأ هاور (0

 .؛هيفكي ناك امنإ» :هلوق نود نسح :دواد يبأ فيعض يف ينابلألا



 0 ل ا ت5 تتش ا اع مع 2 ٍراَرَقإْلا ِةَياَهَي ىَلِإ يْفَبْلا لفَأ ٍِلاَتِق ُباَنِك

 نِم ُهّبِحُت اَم ِهِسْفَتِل ْلْذْبَي ْمَل ْنِإ اًباَبْحَيْسا وأ اًباَجيِإ اَهِب ٍروُمَأَمْلا ٍراَبِكْل ِتاَنَسَحْلا

 :ةنيصلا ةدقتم نود اًمننإ يلا اَهْنَع ّيِهْنَمْلا رومأْلا ٍضْعَب

 اذقأك 30الى نكفلا ةقئاقت ةقيميو بةلولثلا ٍلَوُد يف ٌرثك مل اَذّهَق

 . ْمُهوُضَعِنَأَو مر 8 َيِهْنَمْلا ٍروُمَأْلا نم هوُبُكْرا ام ىَلِإ اوُرطَ

 ْمُموُبَحَأَك اهب ِروُمأَمْلا ٍروُمَأْلا نِم ُهوُلَعَك اَم ىَلِإ اوُرظَن ماَوفَأَ

 ْمِهِتاَكْيَس اوُلَعَج اَمّبُر َنوُرَحَآلاَو ءِتاَكْيَس ْمِهِتاََسَح اوُدَع امير َنوُلَوألا م
 1 اًنَسَح

3 

 اَلَمَع اوُظْلَخ مُهَو ءٌتاَكيَس ِتاَكيَسلاَو «ٌتاَتَّسَح ِتاَنَسَحْلا نأ :ُنيِقْحََتلاَ

 ِتاَكيَّسلا نِم ُهوُلَعَف اَميِف مُهَل ُنْدْؤُي ال مُهَنَأ ٍةَعيِرَّشلا ْمُكْحَو ءاَئّيَس َرَحآَو اًحِلاَص

 .هب َنورَمْؤُي اَلَو

 ريو هايم ا ماس لا

 هيف نؤيغريو + كلذ. ىلع ٌنوُضَحسُيَو تاَنْسَحْلا نم ُهوُلَعَ امي َنوُرَمْؤُي ْنِكَل

 داَهِجْلاب ُءاَرمَأْلا ُرَمْؤُي اَمُك ؛ةَحوُجْرَمْلا ِتاكيّسلاب اّلِإ ُهَنوُلَعْفَي ا مهن َمِلُع نإ
 ىلإ َةَبْسْنلاَي ُهُتَدَسْفَم ّلِقَت يِذَّلا ملظلا نِم َعْوَنب لإ َنوُدِحاَجُي ال مُهَنَأ َمِلُع نَِو

 .ِداَهِجْلا ٍةَحَلْصَم

 : ةَبِجاَوْلا ةحبج ٍاّرلا ِتاَنَسَحْلا اوُكَرَت ٍتاَكيّسلا َكْلَي نع اوُهُن اًذإ مُهّنَأ َمِلُع اذإ م

 َّنِكْمُي ّْنَأ الإ َةَيِجاَوْلا ٍتاَنَسَحْلا ِكْرَت مدسفم نو اهنَع يهل ين اكل ؛ اَْنَع اْوَهْنُي مَ

 ِباَّطَخْلا ُنْب ُرَمُع ناك امك ءِبِجاَوْلا ُماَمَت ٍذِئَئيِح ُلَعْفُيَف ءِنْيَرْمَأْلا َنْيَب ُعْمَجْلا

 .ِهِلَذَعَو ِهِتَوُقِب ُهَروُجُف ُليِزُي َمُث ءِهِلَمَع يف ٍةَحَّلْصَمْلا ٍناَحْجُرِل 0

 َناَك اّذِإ حالّسلاب وأ ديلا ِراَكْنإْلا ِكْرَت لْثِم : ٍذِئئيِح اَهْنَع يهل ُكْوَت

 3 لا ا ٌةَدَسْفَم هيف هيف

 فورعملاب رمألا باي يف دسافملاو حلاصملا ةاعارم بجي لب «هراكنإ زوجي ركنم لك سيلف )١(



 ُهْنََك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ميا 5
 يب ْأٍْبيييِبْسْس تل محلل رحى يىىىىىىىىىىىىى يس 797 ”_”_”_-[9 721 |[

 َناَك 0 ِكدَتِل َدََيعُمْلا ِةَّيِضَقْلا ىف ف اًمِزْلَعْسُم َُهّنلا َناَك اَدِإَق
5 0 0 3 

 | َيَّلَصُي ال ْنأ ىَلَع َمَلْسَأ نّمَك ؛ حجار ٍركْمْلا لفل امم َنوُكَي نأ ِةَلِْنَمِ

 ٌةَلْسأ أ 4 يلا دفع ىلع َمَلْسأ نع ٍضَْب نع ٌدوَُم وُ امك الص

 قَلَو تناك كلا ِّض صفي لغتي وأ 0 ٌبَرْشَي وه هقو ةيطلسفلا د لقلا عع

 . 29هالْشسإْلا نَع ّدَتْرا َكِلَذ نَع يه
 م هم مك

 :ّنيِب قرفف

 يُهّنلا يِف َّناَك اذ ِءْيَّشلا نَع ِساَّنلا ٍضْعَب ىْهَنِل ريمألا وأ مِلاَعْلا ِكْرَت أ

 . ٌةَحِجاَر دس

 . "”هلْغِف يف ِهِنْذِإ َنْيَبَو - ب

 : يُهّنلا ُراَهْظِإ ُبِجَي ىَرخأ ٍلاَح يِنَك ءٍلاَوْحَأْلا ٍناليخاب ُتِلَتْخَي اَذَهَو

 1 اًقإل 3 ُكْرّتلا ِءاَجَرِل وأ ءهِلْعِف نِم ٍفْوُحْلاَو هداَقِتْعاَو ٠ ٍميِرْحّملا ِناَيَمِل ام

 ٍهداَهِحَو ِهِيْهَنَو هرْمَأ يِف لكي َيِبَّنلا ُلاَح َعّوَتَت اَذَهِلَو ؛لاَوخَْلا ِبَسَحب ٍةَّبْحْلا
 [م5- . هَيَمَحَرَو هِيطْلْغَو ةودحملا ِهتَماَقِإَو ِووُفَعَو

2 

 (ُهْنِم ُرَكْنَأ َوُه ام ُرَكْدملا َلاَرُي ال)
 :يأ] مهْيَلَع ُحَرْخُي ُتْيَحِب ُهْنِم ٌرَكْنأ َوُه اَمِب ُرَكْنُمْلا ُلاَرُِي ال 17

 قنا نأ نيم نمار د وج اك هنملا ُماَقَتَو «حالُسلاب [ءارمألا

 2 يِذَْلا ٍداَسَمْلا نِم َكِلَّذ يف اَمِل ؛ يوب نموستلا هيلع قلد ه4 عاجلا

 نبا ةماّلعلا خيشلا لاق ؛:ةحجارلا ةحلصملل ؛ةعيرشلا قيبطت يف جردتلا باب نم اذهو )١(
 نأ دب ال ركنملا اذكهو ءاّئيشف اًئيش عيرشتلا يف جردتلاب ةيمالسإلا ةعيرشلا تءاج :نيميثع

 5١١(. /8) نيميثع نبا ىواتف عومجم .ها.رمألا متي ىتح ةجلاعملاب هيف سانلا ذخأن

 ءرخآ ءيش صوصنلا فيرحتو سيلدتلاو لطابلا لوقو ءءيش قحلا لوق نع توكسلاف ()

 .ةحجارلا ةحلصملل زوجيف «لوألا فالخب «لاحب حابُي ال يناثلاف



 ٍراَوَقإْلا ٍةَياَهَن ىَنِإ يْفَبْلا ٍلهَأ ٍلاَتِق ُباَتِك
 مراه

 مسقط سس هو 1
 َرَمَأ ام َلَعْفُيَو ءْمِِرْيَغ يِفَو ْمهِيِف هللا َعاطُْي لَب ؛ْمهِمْلُظ نِم ُنوُكَي اَم ٍداَسَف ىَلَع

 1/41 . هْنَع ىَهَت ام ُكَرتْيَو هب

 ه2

 يغب نم َنيِيِشاؤلا ءاقُخل ِةّنسَويتّنُسِب مُعَِلعم :ثيدح حرش)
 («نيدوتكاب هذ اوُضَعو اهب اوُكَّسَمَت

 يدب نم َنيِِاَرلا ِءاَملُْا نس ريتني كيلو :د هلؤك قلقا ]

 نس ةَنُس ٍموُرُل ىَلَع ٌضيِضْحَت و 7 : ©" اَهّْيَلَع وُّضَعَو اهب اوُكَسَمَت

 اَذَعَر اهل ةقلاكتلا 50 نِم ٌريِذْحَتَو ءاَهِب ِكاَسْميْسالاِب ٌرْمْأَو ءاَنَلُحْلا

 . بوُجْوْلا يف نيب ليِلَد : ُيْهَنلاَو ُهْنِ رمَأْلا

 ِناَذَهَق اَرَمْعَو ركب أ يِدْعَب نم نيذلاب اوُدَتْقا» : ُهَلْوَق َكِلَذ نم ٌصّتْخا مث
 ْمِهِتَئُس موُرُلب َرمُأ َنوُدِشاَرلا ُءاَمَلُحْلاَو ءاَمِهب ِءاَنتفاِلاي َرأ ما 0 3 0100 - 5 2:

 ايكو ند تسيل يوشلا علو
 اَمِهب ُءاَدِتْقالا اًهيِف ُلُحْدَيق ُةَوْدُقْلا امأَو ءٍِساَّنلِل ُهوُنَس ام َهَنْسلا نأ :اَمُهُدَحَ 7 و 52 نأ +

 .ةَنُس ُهوُلَعَجَي ْمَل اّمِم ُهاَلَعَف اميِف
2 

 ْمُهْنِم لُك ىلإ ال ءاَفَلُحْلا ىلإ اًهَئاَضَأ َهَنُسلا َّنأ :ينرّثلا

 ُةَودُقْلا امَأَو مُهُضْعَب هب َدَرَمْلا اَم َنوُد ِهْيَلَع اوُقَقتا اَميِف َكِلَّذ اّمإ :ُلاَقُي دّقَ

 .ٌرظَن ِهْجَوْلا اَذَه يِفَو ءاَذَهِبَو اَذَهِب ةَوْدُقْلا نّيَعَ

 امي اَمُهَتْبَس يِذَّل | ٍداَهِيْجاْلا نم ٌّنِلَعَو ُناَمْنُع ُهَلَع ام َّنأ :اَدَه نم ُداَمَتْسُيَو

 ىَلَع ِةّمَأْلا ٍروُهْمُج ُةَقَفاَوُمَو ُصوُصْنلا تّلَدَو ُرَمْعَو ٍرْكَب وُبأ ُهْنِم ْلَضْمَأ َوُه

 َكِلَذ ل ذإ ءهيِف اَمِهب ِءاَدتْقاِلا ٌرَم ٌرَمْؤي ال :ةمألا ٌقاَرِتْا ُهَبْبَس َناَكَو ءدِناَحَجُر

 دمحأو 50 يمرادلاو .(55) هجام نباآو ل( يذمرتلاو ل( 57 دواد وبأ هاور 60

 .(87) حيوارتلا ةالص يف ينابلألا هحّحصو «(17147)



 2 مالسإلا خيش لئاسرو ٌقواتف بيرقت

 اَمِلَسَو َِِرلاَو غلاب َةّمأْلا اَساَس َرَمْعَو

 23 ٠ ه ءَء هدم تك 2 نيف ١و دبع يأ

 دلا يِف لوأتَو ةبهرلا بلغ ٌيِلَعَو
 7 2 د 50 مهد < رو مو سد 7
 . ٌةَساَيَر او ٍلاَملا ىف اًمُهَدْهُز لمُك ِرَمْعَو ركب وبأَو

 .ٍةَساَيَرلا ىف ُهَدْهُز لمَك َناَمْثْعَو . - ِِّ ع ريع 8و نع

 ام م لاقل ُْ ُهَدْهُز لمك ّنئِلَعَو

 (ٍلاَوْخَ ُهَقاَلَق ُهَل يِبَّنلا)

 .ُكلَم وه اًعاطُم ِهِْنْوَك سفن ءعاطي نأ اًمِإَو - ب م26 م و هَ 0 سا ىسو ؟ 25

 # 98و ف6 را موك 4# وار هنو روج 26 كو ةوأم يب دب هاو
 .كلم هل سيل لوسَر دبع وهف :هب َرِمَأ امي الإ رمأي ال ناك نإ ْنِكل

 يطغأف ءاَعوُبْتَم اًعاَطُم اَدّيَوُم ءاَلوُسَر اًدْبَع َناَك ُهْنِإَف لكي اَنْيِبَن لاح َّوُهَو 25 ا نو الي َر يد تهد هرج "55 هته 91 ثار دم
 ُقْلَحْلا هب َحمِفَتْنَيِلَو ءهَعَبْتا نَم ٍرْجَأ لثم هل ٌنوكَيِل اَعوُبْتَم اًعاَطُم ِهِتْوُك َةَدِياَف 26 00 رم - 5 . 0 # هم ماوس 00

 نإ ويوم هر وم هورس

 .مهب محريو «وهب اومحريو
 20 مسموم 20 هاهم نبع 206 02 يصل < شر 52 همم هكس

 ٍةَساَيَرلاِب عاَتْمَيْساِلا نِم َكِلْذ يف اَمِل ؛ّصَقْنُي الَثِل اكلم نوكي نأ ُرَتْخَي ْملَو
 031 0 52 س ه2 م سورثا #ت ج2 7 ١ 8 ٍِ 5 د

 ٌئبتلا نم هللا دنع لضفأ َلوُسَّرلا دبعلا نإف ؛ةرخآلا ىف ةبيصن نع ٍلاَمْلاَو

 .ِكَلَمْلا
 7-0-0 - ٌِِ 0 ل رد ا

 اًحاَبُم ُهَديِرُي اَمِب ْرْمْأَي ناك نإ
 . ُكلَم نت اَذَهَف 4-1 :ص] 4«( ٍباَِح ٍرْيَعب َكيمَأ وأ َنْمَك اًنْواَطَع اًدده# ا 0 12 2 سل سا عا يك هر يع جيا سس كيس

© © © 

 :َناَمْيَلُسِل َليِق اَمَك ِكلَمْلا ِةَلْرْنَمِب َكِلْذ ُهَل

[6"/ 1 "] 



 ا ٍراَرَفِإْلا ِةَياَهَن ىَلِإ يْفَبْلا ٍلْمَأ ٍلاَتِق ُباَتِك

 (ةمألا عماجم يف ةمئألا عضاوم يف ةدعاق)

 دب يِدْهَي ٌباَتِك :ِديِدَحْلاَو ٍناَريِمْلاَو ٍباَتِكْلاِ لإ ُنيّدلا َموُقَي ْنَل ادددنل

 تكلا ُْمُهَمم ارو كيلي انلشُر الس دقن : ىَلاَعت لاف امك ؛ُرَْْيٌديَِحَ
 «ىياّثلِل ٌعِقَنمَو ٌديِدَم تأ يف ةيرتل انذار طقفلا كاكا 2 مايل

 .[؟59 :ديدحلا]

 0 2 ه ه و 2 ١ 2

 .ٌنيدلاَو ملِعلا ْموَقَي هب :ٌباَتِكلاَف

 ضوبقلاو ةّيِلاَمْلا ٍدوُقُعْلا يِف ٌقوُقَحْلا ُموُقَت هب :ُناَريِمْلاَو

 .َنيِقِفاَنُمْلاَو َنيِرِفاَكْلا ىَلَع ُدوُدَحْلا ُموُقَت هب :ٌديِدَحْلاَو

 :َةَرْخَأَتُمْلا ٍناَمْرَأْلا يِف َناَك اّذَهِلَ

 ةداَعْلاَو ءاملعلا ُباَتِكْلا ُ

 .ِناَويَدلا ٍلْمَأَو ٍباَتُكْلاَو ِءاَرَروْلِل ُناَرِمْلاَو - ب

 داَنْجَأْلاَو ٍءاَرَمْْأل ٌديِدَحْلاَو - َج

 ُهَّل ُديِدَحْلاَو ءٌةاَلَّصلا ُهَّل ٌباَتَكْلاَو

 .ِداَهِجْلاَو ٍةاَلَّصلا يِف يوتا ِثيِداَحَأْلاَو

 َنوُسْؤَمْلا اَمَّنِإ# :ىَلاَعَت ِهِلْوَمَك ؛ِنآْرُقْلا نِم َعِضاَوَم يف اَمُهَنيَب َْعَّمَج اَذَهِلَ

 «مأ ليس يف مهل مهلومأي اوذهحو اهات مل مَ 0 هلل أوُنَماَ نيل
 اَذَهِلَو ؛ِناَميِإْلا ٍلاَمْعَأ ْلْصَأَو ماَلْسِإْلا ٍلاّمْعَأ ُلَّوَأ ٌةاَلَّصلاَو ١5[. :تارجحلا]

 : يأ ؟[5١ :ةرقبلا] هَ تنمي ٌعيِضيِل هلأ ناك امو :ِهِلْوَق يف اناا اَماَمَس

 .ٍِفلَّسلا نَع َلِقْن اًَذَكَم ٍِسِْفَمْلا ِتْيَب ىَلِإ ْمُكَتاَلَص
5 

٠ 

. 

 مللاب ٌناَميِإ» :َلاَق ؟ْلَضْفَأ ٍلَمَعْلا يأ :َلْيس هل َيِبّنلا نأ 'حيِحّصلا» يِفَو
 : 230هليس يف ُداَهَحَو



 8 مرح
 ُهْنَأك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ١

ءيِدَحْلا» يِف ِِلْوَق ّعَم
 نا 7 ٍ

َم ُنْبا ُهَلَأَس اّمَل 'حيحّصلا ِثيِدَحْلا» يِف 0
 َذْنَأ ٍلَمَعْلا يأ :ِدوُعْس

ااَهَيْفَو يِف ٌةاَلَّصلا» :لاق
 ؟لضفأ لمعلا يأ :دوعسم نب ا َناَ 

 57 57 0 ع ٠ 15 © 1 0-2 2 ص >7

 ؟اًذاَم مث :َلاَق «؛نْيَدِلاَولا و (١ , ذ ُداَهجلا» :َلاَق

ُللا ليبَس يف د 0 1
 3 او

 ١ م -

 2 ديل“ تي. ادي“

 ه1 5 اك
#0 

لاب ٌناَميِإ» :ُهَّلَْق َّنِإَف
 0 ذ َلَحَد «هل

 بِلا يِف ْرُْدَي ْمَلَو «ةالَّصلا ويف لمتد كاب ٌناَمسإ د

ناَدِلاَو ٍدَحَأ ّلُكِل َسْيَل ذإ 00
ِ. 

 ل دا

 ل ا كلى

 .ِناَدِلاَو ُهَل نمي ُدْيَقُم يناثلا «ُن ا

بُس تاك اذَهِلَو
لك هللا لوُسَو ُة

 َءلُم رِئاَسَو 
8 

ملخخ رِياَسَو هيي هللا ل م6 سو يطا
ِشاَرلا هِياَ
 ست نمو َنيِد

ٍروُمألا ٍةاَلَو نِم مُهُليِبَس
56 ءألا َةَلْوَدلا ىف 

 كيس نكو نيدفا 3 

5 0 520 
 يك ”" 2

 كال مول 2 5 هي 37

أ - ةْيابعْلاَو وَلا لود | اني يلضألا قيده
 اًماَمِإ ُنوُكَي َماَمِإلا ن

 2 ٠
اَو ةالَّصل 1 0

22 ىزذلاف ؛داَهجل
 مةدت :داكلا ُة 4

 وي ٍةالّصلا يِف مهمُؤي يِذ ل ا داهم مآ ٍداَهِجْلا يف

ف دِحاَو ٍةالّصلاَو د 3
 هك ماقملا يِ

 دك ؛َدِجاَسَمْلا مه ةَئأْلا ٌمِماَجَعَو ةئبألا ٌِضاَوَم تَناَكَو

 رس للي يلا ّنِإَف ؛ٌَدِجاَسَمْلا َيِ ِةمأْلا ٌعِماَج ل

ّوقت ا ىلع 2 7
الَّصل ا هيِفف « ى

 5 00 وٌ 75 ٌةَءاَدَقْلاَو ٌة

 ٌةَّساَسلا ِهيِفَو ُتَظطْحْلاَو
لاَو ةَءاَرِقْلاَو 1 2

 ١ تو ءركذ

 7 8 ذه
ياَرلاَو ةيولألا د

 5 ا الحا فو املا ا ِتاَ

 «عافرعلا فيرعتو 2 86-5 7 2 عمدا هاو لا 2 دجي هيفو

َهَأ اَمِل ُهَدْنِع َنوُمِل 8
 2 8 * 615 فد أ مُهَم

000 
ايندو مهنيد رمأ نم

 . مه

 هلا ُدواَس ُنُكْسَي امك ْمهتوُبُي يف َنوُنُعْسَي ُءاَرَمأْلاَو ًءاَنلُكْلا ناكر
 8 هاما هم

 0 كل : 03 6 يكل

 سي
 8 ٠

8 5 
 ه؟ 2 - 4 ب

8 

مِلَسمل ر
ف َنيِ

 ي

 ' ل ل ل ا ل

 :7 نأ فاحت امل َبَجَتحلا ةَيواَعُم ةَراَمِإ تناك امل
مك َلاَعْغُي ْنأ فاح امل بجيت ةّيراَعُم ةّر ا

 يلع ليغ ا

 ٍدِجاَسَمْلا يِف ريِصاَقَمْلا ذخَتاَو
 ؛ َيِلَع ليت هر تل ا ل

وذ اًهيِف َيلّصيِل دج 0 نم ا + ل ين دا
 هم 5 هبئاَحج ناطلسلا 

 7 ءئوق يدع 5 تبكاَرملا
 ذحتاو هتيشاحو ه

ءاَمْلُحْلا هب َّنَتْساَف «َبك
 1 راَصَف «َكِلْذب كوُلُملا ٌ

10000000 
اوُراَصَم ءَكَِذِ ربما

ْلا َنْوَلَوَتَي ْمِهِنْوَك َعَم 
 َبْرَح

 او انلاب ةالَّصلاَو
00 

نْولَوَتُي مهن ع
 ترحلا َ

َنوُرِشاَبُيَو ٍس 9
مَجْلاَو ةَعْمْجْلا 

 5 2 َعِجْلاَو ةَعاّ

0 9 
 0 0001 اَهجلاَو ةَعاَمَجلاَو

 جةهس سو م مشءعا و
 :دودحلا ةماقإو د 00

 مُهَل :ِدوُدُحْلا ةَماَإ هذ نباتلا سوؤرا مئاشنتت ايف نودي رون
 . اًهيِف سائلا سوؤر مه 7

 )١( ملسمو كالا يراخبلا هاور )86(.



 تك وا يي بييي خف: ا تتجج عمجس ٍراَرَقإْلا ِةَياَهِن ىَلِإ يْفَبْلا ٍلَمَأ ٍلاَتِق ٌباَتَك

 ٌلضق

 :ىَلاَعَت هللا َلاَق ءضْرَأْلا يِف هللا ّلظ هِنوَك ِةيِفْيَكَو ِناَطْلُسلاَو ِةَقاَلْخْلا يِف
 :ُهُلْوَكَو ..0"8 :ةرقبلا] «ُةَكيَخ سلا ىف ُلِياَج ْنِإ ةكبكَنِي كلْيَن َلَك ذات»
 ٌلِواَتَتُم مسالا ّنِكَل «هيِيَبَو َمَدآ ْمُعَي ٠"[ :ةرقبلا] هةَئيلَع ضيا ىف ٌلِعاَج نإ

 :ُهّلْوَقَو «[4 :نيتلا] «4() ويوْتَت ٍنَْح ف َننإْلا الح دَْلط :ِهِلْوَفُك ؛اَْيَع َمَدآِل

 َقْلَح ًاَديو» :ُهْلْوَكَو «[14 :نمحرلا] 40 ٍراَضَشْلك ٍلدَصْنَص نو َنسناْلا َقَخِه
 [م ءا/ :ةدجسلا] 402 نبهت لَم نّي َوَلَكَس نم ملص َلَمَج ّث ©9 نيِط ني نسال
 . َكِلَذ ٍلاَئْمُأ ىَلِ

 هلي نبا َناَك َوَلِعاَف ىَتعَمِب هلع ِرْيَغ نَع اًمَلَخ َناَك نَم ّوُه :ةَفيِلَخْلاَو
 ."0«لْمأْلا يف ُةَقيِلَخْلاَو ِرَمَّسلا يف ُبِحاَّصلا َتْنَآ مُهَّللا» :ُلوُقَي َرْئاَس اَذإ

 .ٍقْلَحْلا نِم ُهَلْبَق َّناَك نَم فل ُهَنَأ :ةَفيِلَحْلاب ُداَرُمْلاَو

 ُةَفيِلَكْلا َوُه َةَفيِلَكْلا َّنأ  َيِبَرَع نْباَك  نيطلاغلا َنيِلِئاَقْلا ٌضْعَب نط دَقَو
 و

 . اًقَلْخَتَسُم ُناَسْنإْلا َنوُكَي ْنأ ىَّنْعَمِب اَذَه َّنأ اوُمَعَرَو ءللا بيات لْثِم ءوللا نَع
 لح اي :رْكَب يبأل اوُناَق امل اَذَهِلَو ؛ُةَيِلَح ُهَل ُروُجَي ال ُهلاَو 00 رس ع و أ ا ف او عقلا ون علا تك قويا عن

 . َكِلَذ يِبْسَح لكي هللا ٍلوُسَر ٌةَفيِلَح ينكلَو «وللا ٍةَفيِلَحِب تسل
 :َلاَق للا َةَمِي

 هم 0 ما 5 هوك هو سه )< ٠ سم جا سم 2: 2

 ٌنِمْيَهُم ٌديِهَس يح هللا َّنأِل َكِلْدَو ؛ . .ِرْيَعِل َةَميِلَح ُنوُكَي ُهَئاَحْبُس َوُه لب
 6 عموم ويد + ويد دا او د84 م 5 2 هَ 3
 ٌدَحَأ ْعَمْسَي اَلَو ءٌريِهَظ اَلَو ٌكِيِرَش ُهَل َسْيَل َنيِمَلاَعْلا نَع ٌىِنَع ظيِفَح ٌبيِقَر ٌموُيَق

 .هنذإب اّلِإ ُهَدْنِع ومو

 ٍةَجاَحِل ُنوُكَيَو ِةَبْيَغ وأ تؤَمب ٍفَلْخَتْسُمْل لا ِمَدَع َدْنِع ُنوُكَي اَمْنِ ةَنِيِلَخْلاَو

 . فاليشالا ىلإ فيَ
 و 5 ئ . 2 نا 0 7 0-2 وع رع 1

 لك ِهْبَلِإ يوُأَي ضزألا يف هللا ليظ ناطلسلا» :يوّبنلا ثيدحلا اَمأَو

 )١( ملسم هاور )1745(.



 تساامس 1 سس هس 55595929285352 و ُهْنَأك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 8س |

 هللا ُدَبَع ُناَطْلُسلاَف . .وآ ىَلِ ٌرِقَْفُم َلطلا َّنِإَف ؛ٌحيِحَص اَذَمَو :"«فوُهْلَمَو فيِعَض

 ِظْنِحْلاَو ِناطْلُسلاَو جَردُقْلا نم ِهيِفَو ءِنْيَع َةَقْرَط ُهْنَع يِنَْتْسَي ال ويل ٌرِقتْفُم نر

 ْنَأ ُهِبْشُي اَم ِقْلَخْلا ُماَوِق ة اهب يلا ِةبَِمّصلاَو ٍدْدؤُسلا يِناَعَم نم َكِلَد ِرْيعَو ٍةَرْصْتلاَو

 ِهِقْلَخ َروُمُأ ٌحِلْصُي اًهب يِتْلا تاكشألا ئَوقأ َوُِعَو «ضزألا يِف هللا ّلِظ َنوُكَي

 ٍبَّسَحِي ْتَدَسَق َدَسَق اَذِإَو ءٍِساّنلا ُروُمُأ ْتَحَّلَص ٍناَطْلُسلا وُذ َحَّلَص اَدَِف ءوِداَبِعَو

 ّنِكَل «هللا ُلِظ َوُه ذإ ءَحِلاَصَم نِم َّدُب ال لب ؛ِهَجَو ّلُك نِم ُدْسْفَت اَلَو ءوِداَسَن
 . ىذأْلا َضْعَب الإ ُعَتْمَي ال ٌةَراَتَو ءىذألا عيِمَج نم اًعناَم هئواك ُنوُكَي ٌةَراَث ّلظْلا

 ٍةَمَأْلا ُماَيِق اهب يلا ةّيبوُبرلا ٌرِس مَدَعَك ؛ُرمأْلا َدَسَك :ُلظلا َمِلُع اذ امأَ
 [15- "ا . ةّيناَسْنإْلا

 ْتَتَبَك لَه ةركد يبا ةفالعا يف دنخا ءانإلا نع كتاخمأ ىكح ] 8٠١
 ؟ِنْيَبْلا و أ ؟هلكي تِنلا نَع َيِفَحْلا ّصّنلاب وأ ؟ُهَل َنيِمِلْسُمْلا ٍراّيَتْخاِب

 ٍثيِدَحْلا ٍلْمأَو ِءاَهَمُقْلاَو ِءاَمَلُعْلا ِروُهْمُج ُلْوَق َوُهَو ٍراَبيالاب :اَمُمُدَح
 ْ . ْمِهِرْيَغَو ةَيِرَعْصَأْلاَو ِةَلَِتْعُمْلاَك ؟نيِملَكَتمْلاَو

 َنيِملُكَتْمْلاَو ِثيِدَحْلا ٍلْمأ تفِئاَوَط ُلَْق َوُمَو يِفَحْلا ٌصّنلاب :ُةيِناَلاو
 .يِرْضَبْلا ٍنَسَحْلا نَع ىَوُرُيَو

 . َيِلَجْلا ٌّصّنلاب َنوُنوُقَي ِلْوَقْلا اَذَه ٍلْهَأ ضْعَيَو

 ِةيدْيَزلا» :ُلْوَقَو ّيِلَع ىَلَع ٌىِلَجْلا ٌصَّنلاب ْثَنَبَت اَهّنإ ِةّيِماَمِإْلا ُل ا

 !ساعلا ٌصّنلاب اَهَّنِإ ةيدنوارلا ُلْوَكَو ِهْيَلَع ٌيِفَحْلا ٌصئلاِب 9 ةيدوراجلا
 ْ .ِنيِدلاَو مّلِعْلا ٍلُهأ د َدْنِع ِداَسَمْلا ٌةَرِهاَط ٌلاَوْقَأ ِهِذَهَ

 ذي

 اهدا

 )١( ةفيعضلا ةلسلسلا يف ينابلألا هفّعض )15573(.



 أ لوا يتسلل رع ا 0 ا ي595ر 7 ٍراَوَقإْلا ِةَياَهَن ىَنِإ يْمَبْلا لمَ ٍلاَنِق ُباَتِك

 .""”ٌقيْز اق ندي نم ردو مِلاَط اًإَو لِما اًمإ : اهي نيد اَمَنِإَو
 املأ هدأ ماكو 3 يَِّلا َوُهَو ِرْكَب نبأ ٍةَقالِخ يِف ُقيِقْحَتلاَو

 ٍليِبَس ىَلَع اَهِعوُقْوب َرَبخَأ هلي ينل نو ْمِهِتَعَياَبُمَو ِةَباَحَّصلا ٍراّيَيْخاِب ْتَدَقَعْنا

 ملا ّنَد ُهّنََو وْيَلِإ ِرْمَأْلا ضيِوْفَتَو ِهَيَعاَطي َرَمَأ ُهنَأَو ءاَهِب اَضّرلاَو اَهَل ِدْمَحْلا

 . هِتعْبَب ىلإ مُهَدَشْرَأَو

 .ةللكك َتيَبلا نم تبان ةاَشرْلاَو ُدْمَأْلاَو ُرَيَكْلا :ُةئاَكّتلا ُهْجْوَأْلا ِهْذَهَك

 ةَقاَحُق يبأ ُنْبا ىَتأَك اَهْنِ ٌحرْنأ ٍبيِلَق ىَلَع يثأك تْيأَر» :ِهِلْوَقَك : لّوَألاَ

 .ٌُتيِدَحْلا . ."”«نيبونذ وأ اَبوُنَذ َعّرتق

 ُفَِتْخَي ال اًباَتك ٍرْكب يبأل َبْتْكَأ ىَّنَح كاَحَأَو كاَبأ يل يعذأ» :ِهِلْوَقَكَو

 اَذَهَق . 700ركب انآ لإ َنوُئِمْؤُمْلاَو هللا ىَبَأَي» :َلاَق ُئ .؛يِدْعَب نِم ُنماَتلا ِهْيَلَع

 .ِهْيَلَع صّنلاِب مه يَِلا ركب يبأل الإ اَهَنوُدِقْعَي ال :َنيِنيؤُمْلاَو للا نب ُهْنِم ٌراَبْخِإ
 .(90رَمُعَو ٍرْكَب يبأ يِدْعَب نِم نيذلاب اْوَدَتْقا» :يوَكَف : ذأ اأو

 .0«ركب ابأ ينأق» :َلاَق ؟كذجأ ْمَل ْنِإ ُهْتلَأَس يلا ِةَْرَمِْل لَك

 يِف
- 

 نإ ُهْيَل
 عا

 [15 - 1 .َةالَّصلا هل: ةييدكت :كثلاثلاو

 ه ه

 (يغبلا لهأ لتق باب)
 [1؟97//ه كردتسملا] . غئاس ليوأتب مامإلا ىلع نوجراخلا مه كتم |

 :ناببس اهل ةنتفلا ذإ ؛ربصلا ةلق : اهبابسأ مظعأ نم تعقو يتلا نتفلا ٌةماع /87.؟ |

 لالخ نم ءمهتقدنز اًيلج رهظ دقف ءنامزلا اذه يف ةضفارلا ةساسو ءاملع رثكأ لاحك )١(
 لهأل مهتوادعو ىراصنلا ةالاومو ؛ءايلوألاو نيحلاصلا يف ولغلاو كرشلاو رفكلا تارابع

 . مهريجهتو مهحبذو « نسل

 .(5791) ملسمو .(7574) يراخبلا هاور (؟)

 (91741) ملسم هاور (7)
 .يذمرتلا حيحص يف ينابلألا هحًّحصو :(777540) دمحأو .07557) يذمرتلا هاور (5)

 .(9785) ملسمو :(5809) يراخبلا هاور (5)



 هنأ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 8 مع | ا
 02297 22702277772 7277 7222257722 ت7 ككتككتيجلا 6

 .ملعلا فعض امإ أ

 .ربصلا فعض امإو - ب

 ءرش هنأب هلهجل هلعفي امنإ رشلا لعافو ءرشلا لصأ ملظلاو لهجلا نإف

 ةوهشلاو ىوهلا سبحي ربصلابو «لهجلا لوزي ملعلابف ؛هديرت هسفن نوكتو
 [1717/5 كردتسملا] .ةنتفلا كلت لورتف

 [1؟4/ه كردتسملا] 2 .20هؤدبي ىتح يغبلا لهأ لاتق كرت لضفألا م87.؟]

 : نيريس نبال لجر لاق «سلاجملا ةجهب» هباتك يف ربلا دبع نبا ركذ 87:5 ]

 . كيلع هللا مرح ام كل لحأ نأ بحأ ال :لاق «لح يف ينلعجاف كيف تعقو ينإ

 دوروتني م قبلا مجال 1 َنلَرل :ةروكذملا ةيآلا يف نإ :انخيش لاقو

 يغبلا دنع نورصتني مهنأ ىلع مهدمح نأ وهو «ةميظع ةدئاف [9 :ىروشلا] 4

 راصتنالا ةوق هل سيل يذلا لثم اوسيل ءبضغلا دنع نوفعي مه مهنأ امك «مهيلع

 نم رثكأ نإف ؛مهنزح وأ ءمهلذ وأ ءمهنهو وأ ءمهلسك وأ ءمهزجعل ؛هلعفو

 اذإ يذلا لثم اوسيلو ءاههابشأو رومألا هذهل هكرتي امنإ قحلاب راصتنالا كرتي

 هيلع امك «جراخ نِم فكي ىتح مقتني وأ ىدعتي لب ؛وفعي الو رفغي ال بضغ
 .ناسحإلا نع اًلضف «لدعلا دنع نوفقي ال ءاوردق وأ اوبضغ اذإ سانلا رثكأ

 ميهاربإ لاق اذهلو ءنوفعي مهو نورصتني مه مهنأ ىلع مهدمحف

 [178/0 كردتسملا] .اوفع اوردق اذإف ءاولذتسي نأ نوهركي اوناك :يعخنلا

 لك نمضتو «ناتملاظ امهف ةسائر وأ ةيبصعل ناتفئاط تلتتقا نإ ا.ه

 .ىرخألا ىلع هتفلتأ ام ةدحاو

 نم ةفئاط لك هتبهن ام ردق لهج نإ :نيدلا يقت خيشلا لاق نكلو

 .هل يقابلاو هفصن جرخأ هلام نم مرحملا ردق لهج نمك ءاتواست ىرخألا

 ١١97/6[ كردتسملا]

 هه ه

 )١( .مامإلا [جراوخلا] اوؤدبي ىتح :عبرملا ضورلا ةيشاح يفو .مامإلا :يأ )07517/17.



 عميس ٍراَوَقَلا ِةَياَهَن ىَنِإ ىْفَبْلا ٍلَمَأ ٍلاَتِق ٌباَتِك

 (ٌةَبَراَح نَمَو ّيِلَع ٍلاَنِق يِف ِءاَوْهَأْلا لهآ لاوقا)
 ٍلاَوق 3 ىَلَع «ةَبراح نمو ّيِبَع ٍلاَثِق» ىف ذ ِءاَوُهَأْلا لْهَأ م

 "ل نايف | ٍناَتَمئاَطلا ٌرْمَكُتَك : ُجِراَوَحْلا
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 ْمهيِف َمَكَح ُهَّنَأ نِم ُهْنَع ٍرِتاَوَتُمْلا َعَم ءاّيِلَع َلَئاَق نَم ُرْمَكُتَف :ٌةَضِفاّرلا اّمَأَ

 . ْمهِريِفُكَت نم َعَنَمَو َنيِمِلْسُمْلا مُكُحِ
 :ْمِهِوْحَنَو ٍةَلِزَتُْمْلاَو ٍضْفاَوّرلاَو ٍجِراَوحْلا نِم عَدبْلا لْمَأ :ِةَلْمَجْلا يِفَق

 .قشفإ دأ رثُِل اًبجوم لالا نولي

 .موَقلا ِةَلاَدَع ىَلَع َنوُقَِتمَك :ةّنسلا ٌلْهَأ اّمأ

 : ْمِهرْيَغَو نباص ُتِهاَذَم ٍةَبِطْخَتلاَو ٍبيِوْضتلا يف مه 2

 . ظَقَف ٌنِلَع بيِصُمْلا نأ ا :اًمُدَحَأ

 : نوم ٌعيِوَجْلا : يناّثلاو

 .هنيَعب ال ٌَدِحاَو ُبيِصُمْلا :ُتِلاَثلاَو

 تاعي الع نآب ب ٍمْلِْلا َعَم ءاَقلظُم مُهّنْيَب َرَجَش امَع ُكاَسْمِإْلا : بالا

 ُقْرْمَت١ :دللك يلا َلاَق امل ديس يبأ ثيدَح يف امك ءُقَحْلاب ِن نيتقيالتلا ىلزأ مه

 . "”«قَحْلاب ريَفئاَطلا ىَلْوَأ مهي َنيِمِلْسُمْلا نم ٍةَقْرُ ٍنيِح ىَلَع ٌةَقِراَم

 ٌدَتْتِف ٍلَمَجْلا بْرَح َّنَأ ىَلَع لُدَت ُتيِداَحَأْلاَو ءِماَّشلا ٍلْهَأ ٍبْرَح ين اّذَهَو

 .ةنسلا ٍلْهَ رهو دّمْحَأ ٌصوُصُن اَذَه ىَّلَعَف «ىَلْوَأ اَهيِف ٍلاَتَقْلا َكْرَت ّْنَأَو

 يهو ةدحاو ةلاح مزلي ىنئملا نأ :كلذب ينعي ؛ىنثملا يف ةغل و نبال ةيشاحلا يف ءاج )00(

 .اًرجو اًبصنو اًعفر فلألا

 هذه لمعتسي مل خيشلاف مساق نبال ةيشاحلا هذه ةبسن تحص نإ  باوص اذه نأ رهظي الو

 نيتفئاطلا) وه اًضيأ ةغللا هذه ىلع ةرابعلا باوص نأ امكو ءهبتك نم عضوم يأ يف ةرابعلا

 .(نالتتقملا) ال (ناتلتتقملا

 .نيتلتتقملا نيتفئاطلا :اهباوصو ءةملكلا يف فيحصت كانه نأ يل حجرتي يذلاف

 )01١56 ملسم هاور (



 ُهْنَدَي مهسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ا

 توك تاور 3 0-2 ما - هَ هيو س سم 2 0 توك

 َكِلَذ َدْعَب ِةّملا َنْيَب ىَرَج اَمِل لضأ : ''يِدْيَألاَو ٍةئِسْلألاِب ٌراَجشلا َكِلْذَو
35 00007 

 [ه١-ه.0/"ه0]  .َةَعاَمَجْلاَو ةّنُّسلا لهأ ُبَهْذَم َوْهَو ءَكِلَذب َلِقاَعْلا ربتْعَيْلَ

2 22 

 (همثإ مظعو ءملسملا لاتق ةروطخ)

 اَمُهاَدْحِإ ْتَرَسَكَف اَنَلَتَتْقا َنيِجاَلَمْلا نم نْيَتَمِئاَط نَع :هللكك َلْيْسَو 89.9 ]
 ْمكَْحُي لَهَف :ٌةَعاَمَج ٍةَميِزَمْلا َدْعَب لم لو ةةوككملا كمدولاو «ىرخألا

 ؟ِراّئلاب َنيِموُرْهَمْلا نم َنيِلوُتَْمْلل
 ْمَل ِةَمَّرَحُمْلا ِةَلَئاَقُمْلا نع ِةَبْوَّتلا ِةّيِِب َمَّرَهْنا دق ُمَِهْنُمْلا َناَك ْنِإ :َباَجَأَ

 .تاكيّسلا نع وُفْعَيَو ِهِداَبِع نع َةَبَّْتلا َلَبقَي هللا َنِإَف ؛ِراَنلاب ُهَل ْمُكْحُي
 ءراّنلا ىف َوُهَف ُهَلَتَقَل ٍهِمْصَح ىَلَع َرَدَق وّلَو ظَقَف اًرجَع ُهُماَرهْنا َناَك ْنِإ اّمأَو

 . "”هراَثلا يف ُلوُعْفَمْلاَو ُلِتاَقْلَف اَمهْيَمْبَسي ِناَمِلْسُمْلا ىَقَمْلا اًذإ» :هِلي يلا َلاَق اَمُك

 نِم َّناَك نِإَو ُباَذَعْلا ُهْنَع ُكّمَحُي د لْئَمْلا ِةَبيِصُمِب ُهّنِإ :ُلاَقُي دق ُلوُتْقَمْلاَ

 نذل يسم نو ٍةَميِزَمْلا ٌةَبيِصْمَو ٍراَنلا ٍلْه

 ءديخأ لْثَق ىَلَع اًرِصُم َّناَك اَذإ ٍلوُيْفَمْلا نم اَلاَح ُأَوْسأ َموُرْهَمْلا َّن
 52 . ْميِحَر ٌروُفَغ هللا

 هه هم

 (َنييِوآتمْل ٍةاَعُْلا َنْيَبَو َنيِقِراَمْلا ِجِراَوَخلا َنْيَب قرفلا)
 ٍلَمَجْلا ٍلْهَأ و َنيِقِراَمْلا جراَوَخْلا َنْيَب َنوُقَرَمُي مْلِعْلا ٍلْهَأ ُروُهْمَج 7 04

 مل فكععتا يموت #لوا 38 معاقل نا فقر 3
 . َنيِلوََتْمْلا ٍةاَعبْلا نم ٌّدَعُي نَمِم نيفصو ٍلَمَجلا لهأ ٍريغَو ءنيفصو

 تسستلاب

 ل 2>

 .ةباحصلا نيب لصح يذلا )غ0(

 .(؟444) ملسمو "” ةرفرب يراخبلا هاور 6ةز



 ا ٍراَرَقالا َِياَهَي ىَنِإ يْمَبْلا ٍلْهَأ ٍلاَتِق ٌباَتِك

5 

 وكلا ٍباَححْصأ ن نِم ْمِهِعاَبْنأَو ِةَمِيَأْلا | ٍرَثْكَأ ٌصوُصُن ِهْيَلَعَو «نيِمّلُكَتُمْلاَو

 . ْمِهِرْيَغَو ٌيِيْفاَّشلاَو

 يف كك ّيبْنلا نَع ٌتيِدَحْلا يِوَرَيَو ٍجِراَوَخْلا ٍلاَتِقِل اًروُرْسَم هيض ٌنِلَع َناَكَو

 عار و امنت ضن هيف ُدَعَم سبأ هنأ ٌركَذَف َنيَص ُلاَمِق اَمأر ْمِهِلاَتِقِب ِرْمأْل

 .َلاَِقْلا َرَي ْمَل نم ُدَمْحَي اًناَّيْحَأ َن

 اَذَه ينبا َّنإ» :نَسَحْلا يِف َلاَق ُهّنأ لي َيِبَنلا نع «حيِحّصلا» يف 500

 ََسَحْلا َحَدَم دَقَم .2"”َنيِمِلْسُمْلا 0 دع نْيَتَتِف َنْيَب هب هللا ُحِلْصْيَسَو ٌدْيَس

 ةَيِواَعُم باَحْصْأَو َيِلَع ٍباََحْصَْأ : نْيَتَمِئاَظلا َنْيَب هب هللا حالضإب ِهْيَلَع ىَنْنأَو

 . اًيَحَتْسُم اَلَو اًبِجاَو ُلاَتِقْلا نكي ْمّل ُهَل ََ هر َناَك ٍلاَتِقْلا َكْرَت نأ ُنّيَيي اَذَهَو

 0 فيرخلا ٍلْهَأ ةَماَع ِوُيَلَعَو ءٍةَباَحَّصلا ص ٌفوُرْعَمْلا َّوُه اَذَهَو

 اَكَو مار

 اَم ّنْيَب ىَّوَسُي فْيَكَف ِهْيَلَع ٌضَحَو وب َرَمَأ ُهَّنَأ ُهْنَع َتَبَت دق جِراَوْخْلا ُلاَتِقَو

 [ه5 - هع /*ه] . ؟دْيَلَع ىّننَأَو ُهَكِراَت ا

 ءٌّقنَحْلا ىَّلِإ ِنْيَْمئاَطلا ذأ اهدي َةَنِراَمْلا َةَمئاََطلا َّنأ للك نينا َربْخأ 9

 ىَلَع لب يلا ْماَلَك ٌنَدَ ولك يلا م اقع نت بلاط يأ 0

 م01 . ِنْيتفِئاَطلا ٍناَمِيِإ ّعَم ُهَعَم نَمَو َةَيِواَعُم نم ٌّقَحْلا ىَلِإ ىَنْدَأ مُهْنَأ
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 لَك ّيِبّنلا باَحْضَأ نِم اَدَحَأ َنَعَل نم مكح)

 (اهتاجردو ةبحصلا ىنعمو

 َناَيْفُس يبأ ِنْب ةيواعمك - لي ّيِبَنلا باحضُأ نِم اًدَحَأ َنَعَل نم |] 2850٠١

 هيلا عب ٍِقاَقَتاب ِةعيِلَبْلا ِةَيوُقْعْلل ٌّقِحَتْسُم ُهَّنِإَف - . .اًمِجِوْحَنَو صاعلا ِنْب وِرْمَعَو
 ؟ِلْدَْلا َنوُد اَم وأ ٍلْئَمْلاب ُبَفاَعُي لَه :ُءاَمَلعْلا َعّراَتتَو آذآ

 .(؟ا/) يراخبلا هاور قلل



 ُهْدََج ماسالا خيش لئاسرو قواتق بيرقت _
 دك مصل يش لاو ل دس ل ل وب

 - “+ 07 2 1 هاو 007000 4 - 2 2 -

 امك ءكِلَذ ٍرْدَقِب ِةَبْحُّصلا نِم ُهَلَق :ُهَب ائِمْؤُم لي هللا َلوُسَر ىَأَر نم لُكَو
 1-5 م 0 00 5# 2 .٠ ِهَئاِلَص 0 2 0 _ 56

 َبِحَص نَم مكيف له :لوقُيف «ٌششيَج ورْعَي» :ِةلَك يبنلا نع حيحّصلا يِف َتَبُن
 با م "ع 6 درع هد  عور ج2 هه عمقو#2 هرج ب * ثم مورص ك( و عم
 نم مكيف له :لوقيف ٌنْشْيَج وْرْعَي مث ,مهل حتفيف ,معن :َنولوقيف ؟ْذكي هللا لوسَر
 . ةَئِلاَعلا َةَقَبَظلا َرَكَذَو «1ئ] هي ُحَنْفبَف مَعَن َنولوُقَيَف ؟ِلكَي هللا 7 ىَأَر م2 2 # ع تالت 0 - كَ

 . "هيَبْحُضب ُهَقَلَع اَمُك لي هللا ٍلوُسَر ةَيْؤُرب َمُكُحْلا َقّلَعَف

 نم ّصّتخخا َنَم َناَك :صوّصخ و ْموُمَع ِهيِف اًةَبُحَّصل ١ طْفَل َناَك انكَلَو

 .اًهيِف ُهْكَرْشَي ْمَل نم َنوُد ةَبْحُّصلا َكْلِيِب ُفَصوُي ِهِرْيَغ نع ُهَب ُرّيمَتَي اَمب ٍةَباَحَّصلا

 ّمَصتحا امل ٍديِلَوْلا ِنْب : ِدِلاَحِل مُدقَتْمْلا ِديِعَس يِبأ ِتيِدَح يف هلي ُيَِنلا َلاَق

 قتلا ل ني شن يرلاوت : يباكسا اتنن , ال ُدِلاَخ اَي» :َنَمْحَّرلا 00
-ٍ 

0-1 

 . 9 هَفيِصَن اَلَو ْمِهِدَحَأ َدُم َعَلَب اَم اَبَمَد ٍدُحُأ لِي لم ْمُكُدَحَأ

 َنيِذّلا نِم َنيِلّأْلا َنيِقِباَّسلا نِم ُهُلاَثْمْأَو َوُه ِفْوَع َّنْب 72 نَمْحّرلا َدْبَع َّنِإَف

 ِةيبيَدَحْلا َدْعَب ْمَلْسَأ نَمِه ريغ ديلا ُن كلا 20 0 حملا َلْبَق اوُقَمْنَأ

 حنَقْلا لبق نم َنَقَأ ْنَم م ركنم ىوتْنَي الط : ىَلاَعَت َلاَق ءَكِيَلوُأ َنوُد اوُلَئاَكَو اوُقَقْنَأَو

 - جلا هلل دقو الو أكو ذنب نم اك يل ّن ةمي مطل د لَ
 َّدَحَت هَباَحْص اححضأ لكي يلا عَ داب امل هيي ةَيرْيَدُحْلا حن : حملا ةاَرُمْلاَو ء[١٠ :ديدحلا]

 رمح دبع اوشك َنيِذّلا مُهَو ةكافعت رار فلا ا ُهوُعَيأَي َنيِذْلا َّناَكَو ءَةَرَجَّسلا

 ,(567؟) ملسمو 0694 يراخبلا هاور )١(

 ملس عجم يف يذلا لب ءظفللا اذهب هدجأ ملو هركذ يذلا ثيدحلا ىلع همالك خيشلا ىنب (؟)

 نم َماَِف ّرَْي َناَمز سانا ىَلَع يِنأيا :َلاَق هلي يِنلا ِنَع ٌيِرْئُحْلا ٍديِعَس يبأ نع «(07617)

 مَ ّْغَي مث ْمُهَل ختفبت ْمَعَنا: : َنوُلوُقَيَ 5 ؟ةي وللا َلوُسَر ىَأَر نم مكيف :ْمُهَل ُلاقْبَك سانا

 ْمُهَل ْحَتْفيَف معَنا: : ووقف ؟ةل هلا َلوُسَر َبِحَص نم ىأَر نم ْمُكي :ْمُهَل ُلاَيَف ءساّلا ّنِ
 ؟6 هللا َلوُسَر َبِحَص نَم َّبِحَّص نَم ىَأَر نّم ْمُكِيِف لَه :ْمُهَل لاقي ءِسَْلا نم ميزي ل

 .ةفل عت نعت :ةرأو في
 .(؟6ئ0) ملسمو ,(751/7) يراخبلا هاور (9



 اشد يججبببببجببب تحسس ل ل سللللللسجا م ٍراَرْفإْلا ٍةَياَهن ىَلِإ يْمَبْلا ٍلَمَأ ٍلاَتِق ُباَتِك

 امي ٍةَبْحَّصلا نِم اوُصَما حْنَمْلا َْبَق ُهوُبِحَص َنيِذَّلا َكِيَلوُأ ّن ُدوُضْفَمْلاَو أ َّنَأ د
 : فتات لق نع لوقا ند ثقتك

 عيِمَج ىَلَع ب ريم ة اَم ٍةَبْحّصلا ٍةّيِزَم نم ه5 ِقيَّدّصلا ٍرْكب يبأل َناك امَلَو

 يبأ نع ُيِراَكُبْلا ُهاَوَر يِنّلا ءحيِحَّصلا ِثيِدَحْلا يِف كِنَذب ُهَّصَح ٍةَباَحَّصلا

 ا نأ َرَمُع نم ركب وُبَأ َبَلَطَ ُماَلَك َرَمْعَو ٍرَْب يبأ َنْيَب َناَك ُهّنَأ ِءاَدْرّدلا

 َرَمُع َّنإ ّمُث ءىَرَج اَم اَم ُهَل َرَكَذَك كلك ّيَِنلا ىَلِإ ِرْكَب وُبَأ َءاَجَو ٌرَمش عئتناف ُهَل
 ءاجب املك فلك َيِّنلا َدْنِع ناك ُهّنأ ُهَل رد ههتنَب يف ركب را 0

 ْمُكْبَلِإ تئج ين ُنساّنلا اَهيَأ» :َلاَكَو ؛رْكَب يِبأِل ُبَضْغَي ُبَضْعَي للي ُِبْنلا ََحَأ ٌرَمُْم

 ْمْنأ لهق ءتْفَدَص : ركب وُبَأ َلاَكَو ءتْبَذَك :ْمُتلُقَف مكي هللا ُلوُسَر يّنإ 5

 ؟©0(يِبِحاَص يل وُكِراَت ْمُتْنَأ لَهَف ٍيِِحاَص يل وُكِراَت

 نَم ّلُك هيف ٌجِرَدْنَي اَهُموُمْعَو .ٌموُمْعَو ٌصوُصُخ اهي ٌةَبْحّصلا نأ ُدوُصُفَمْلاَو

 .َكِلَّذ وحَنَو ٌةَعاَسَو ءاَرْهَشَو (ةَنَس هتيحَص :لاَقي ب اَذَهِلَو 58 اًنِمْؤُم هر

 مظل وم هس هه ر وع. 1 ه2 وعر 0 ا ا
 نِم َدَحَأ مُهْمِهَتَي مل َنيِنِمْؤَمْلا نِم مُهْلاَتْمْأَو صاعلا ُنْب وَرْمَعَو ةيواعمو

 .قاَقيب ٍفّلَّسلا

 َدَعَب هِي ييبلا ىلإ اًرِجاَهم َمِدَق نّمِم ُهَلاَثْمْأَو صاعلا ُنْب وُرْمَعَف :اًضْيأَو

 مُهيِف نكي ْمَل َنوُرِجاَهْمْلاَو امرك ال اكون ميرال نمل اوُرَجاَم ِةَيبْيَدَحْلا

 .ٍراَصْنَأْلا نِم م َلَخَد نَم ٍضْعَب يف قاتلا َناَك اَمَّنِإَو ءٌقِفاَنُم

 حْنَف َدْعَب اوُمّلْسُأ َنيِذَّلا ِءاَقَّلُظلا نِم ُهناَثْمأَو َناَيْفُس يبأ نإ ةيراغف انآ
 0 عارطم لع

 وِرْمَع ِنْب ٍلْيَهْسَو ماَشِه ِنْب ِثراَحْلاَو ريش يبات نب 5 ؛ةَكَم

 مُهُرْيَغَو ِءاَلُؤَم ما ِدْبَع نب ٍثاَحْلا ِنْب َناَيْفُس يأ :ةّيمأ نب َداَوْفَصَو

 .ٍقاَقِنِب كِلَذ َدْعَب مُهْنِم دَحَأ ْمهَني ْمَلَو 5 نا ل ّنَسَح نَمِم

 "ضحك يراخبلا هاور قل



 هناك مالسإلا خيش لئاسرو 8قواتف بيرقت 2ك ا

 َتاَسِحْلاَو َباَتِكْلا ُهمَلَع ّمُهَّللا» :َلاَقَو للي هللا ُلوُسَر ُةَبِتْكَتْسا دق ٌةَيَواَعُمَو

 َنيِذْلا املا دك غو (لَضْنْأَو ُهْنِم اًرَخ َناَفُس ل , ٌديِزَي ُهوخأ َناَكَو

 دمع سنت . ماّشلا حْبَق يِف هيللط ُنيّدَّصلا ٍرْكَب وُبَأ مُهَتعَب
 هه م

 (َهَمِب اَمَعْلا 0 1 اهب هنا 2 د تشاو دِظَعْلا يكل 5لا)

 زأ هلك َيِبَنلا نأ ٍبِلاَط يب 1 و حيِحّصلا» يِف 1

 اَهَعَمَو «َةَئيِعَظ اهب نإ ءخاخ هقدر [قلإ ةايل لاك ِماّوَعْلا َنْب قررا
 1س

 َنْيَأ :اَنْلُقَك َةئيِعَطلا اَنيِقَل ىَّتَح اَنْلْيَح انب ىَداَعَتَت اَنْقَلَطْناَف :ٌّنِلَع َلاَق ءٌباَتِك

 ءَباّيّتلا ّنَيِقْلتَل وأ َباَتِكْلا نجرختل :اَهَل اَنْلُقَك ءٌباَتِك يِعَم اَم :ْتَلاَْك ؟ُباَتِكْل

 ىَلِإ بِطاَح نِم ٌباَتَك اذِإَو ل ىلا هب اَنْيََأَك ءاَهِصاَقِع نِم ُهْيَجّرْخَأَك :َلاَق
 اي اذه امه : هلكت تلا َلاَقَ «ةلي نْنلا رئأ ضغبي مُهُرخُي ةكمب َنيِكرفْمْلا ضن :

- 

 ًءاَضر اَلَو «ينيد نع اًداَدِتْرا اَذَه تْلَعَف اَم هللا َلوُسَر اَي ِهْلاَو :َلاَقَ (؟ ثِطاَح

 06 ْمَلَو ءِشْيَرُق يف اَمَصْلُم أَرما تْنُم ْنُكلَو ماَلْسِإْلا َدَْب ب ِرْفَحْلاِ

 تئَيخأَف َدَكَمِب ْمهيِلاَمَأ مهب َنوُمْحَي ٌتاَباَرَق مُهَل َنيِمِلْسُمْلا نِم كَعَم نَم َناَكَو

 يتلا اهب نوت اَدَي مُهَدْنِع َدِخَتَأ ْنَأ مُهْنِم ِكِلَذ يِتئاَك ذإ
 ا 30

 كور نسب هللا أل يوفي ةةلوشي كلذ نأ تفتر لطفل فو

 دق ُهّنإ» :ك ْيِبَنلا َلاَمَك هَقِفاَتُمْلا اَذَه َقّتُع ٌبرضَأ يِنْعَد :ُرَمُْع َلاَقَ م 5 8. يييم2 مسام وكا كم ء هَ 7-5 مع ج2
 متنِش اَم اوُلَمعا :ْمُهَل َلاَقَك ِرْدَب , ٍلْمَأ ىَلَع َمَلَطا دق دق هللا َّنأ كيري اَمَو ءاَرْدَب دهش

 .دهاوشلا يف نسح هدانسإ :(771717) ةحيحصلا ةلسلسلا يف ينابلألا لاقو )١171905(« دمحأ هاور )١(

 .(30037) يراخبلا ()



 50 ٍراَرَقإْلا ِةَياَهِن ىَلِإ يَفَيْلا ٍلَهَأ ٍلاَتِق ٌباَتِك
 حا 811

 8 يب عك سرا ادامه 2 هد للك ري 2
 .ِرْذَب ٍدوُهْسي هَل هللا اَهَرَمَع َةَميِظَعْلا ةكيسلا ِهَِهَف

 . '0ةميِظَْعْلا ةكيّسلا اهب هللا ٌرِفْعَي ةَميِظَعْلا َةَسَحْلا نأ ىَلَع كِلَذ ل 03١1ه غ.صلأا يل 2 نفاق كاطع وس صاع عع ح86 : 5

 ["8 - "ال /*هز]

2 © 

 ٌصاخ ليِلَدب لِ َِنِحَلاِب نِّيَعُمِل ُدَهْشُي ُدَهشَت الإ

 (ٌصضاَخ ليِلَدب لِ ٍراَتلاِب ِنيَعُم عم ىَلَع َُهْشُي اََو

 ِنّيَعُم ىَلَع ُدَهْشُي اَلَو .لماخ ليلقي ال ثعلب نشمي ةهشب ال

 ؛ٍموُمُْلا يف ْمهِحاَرِدْلا ني نا ٍدّرَجْمِب مُهَل ُدَهْشي ٌدَهْسي اَلَو «ٌصاَخ ليِلَدب اّلِإ ٍراَئلاب

 نَمُفظ :ىَلاَعَت ِهِلْوَقِل ؛َباَقِعْلاَو َباَوَّنلا ٌقِحَتْسَيَف نيمومعلا يِف ُجِرَدْنَي دق ُهْنَأل

 « َلاَقْنِم ٌلَمَمَي نَمو َرَي اريح َوَرَذ َلاَقْتِم َلَمْعَي

 .[4 ال :ةلزلزلا]

 َنيِذّلا ُةَلْزَتْعُمْلاَو ٌجِراَوْْلا ِةَريِبَكْلاِ وعاا» ظربب ب ُلوُقَي اَمْنإَو

- 

 نِم ٍدَحُأ َةَمْضِع َنوُدِقَتْعَي ال ِنيّدلا ُةَمِيَأَو ٍةَعاَمَجْلاَو ِةّنّسلا ٍلُهَأ ٌرِئاَسَو

 ٍبوُذلا ٌعِوُفُو مُهَتْنِ ُروُجَي لب ؛ْمِهِرْيَغ اَلَو َنيِقِباَّسلا اَلَو ٍةباَرَقْلا اَلَو ٍةَباَحَّصل

 ِتاَنَسَحِب مُهَّل ٌرِفْغَيَو ءْمِهَتاَجَرَد اهب ٌعُفْرَيَو هبوب مُهَل ٌرِفغي ىَلاَعَت هلل او 0

 . ٍباَبْسَأْلا نم كِلَذ ِرْيَغِب وأ ؛ٍةَيِحاَم

 :ُهاَمَلُعْلا َلاَق َنيِذَّلا مُه َنيِعَمْجَأ مِهْيَلَع ىَلاَعَت هللا ُناَوْضِر َءاَيِبْنَأْلا ّنِكَلَو

 ةفادهشلاو «ةوفيدكلا اك ءٍبوُنذلا ىَلَع ٍراَرْصِإْلا نِم َنوُموُصْعَم مُهَنِ

 .ِةَفَفَحمْلا بوُيذلا يف اَذَهَو «َنيِموُصْعَمِب اوُسْيَلَف :َنوُحِلاَصلاَو

 تاعاطلا نم نأ ملع اذإف «ةعاطلا نع لسكي وأ طنقي نأ ةقبوم وأ ةريبك فراق نمل يغبني الف )١(

 .ريخلا لعف ىلع الابقإو اًطاشن دادزا تمظع ولو تائيسلا اهب رفكُي ام



 هلك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بهرقت_ ا #

 «0زتطلل 53169: نوت ةراك هذه اودهتجلا )675

 ٌرخأ مُهَّلَف اوُؤَطْحَأَو اوُدَهَتلا اَذِإَو ءْناَرْجَأ مُهَلَ اوُباَصْأَق اوُدَهَتما اّذِإَق

 .ْمُهَل ٌروُفْعَم مُهُؤَطَحَو اخ

 ْمِهيِف َنوُلُعَي َةَراَتَك :ِنْيَمِزاَلَتُم َمْنِإْلاَو أَطَحْلا َنوُلَعْجَي ٍلاَلَّضلا ُلْمَأَو
 .َنوُموُصْعَم مُهَّنِإ :َنوُلوُقَي

 . [طَحْلا َنوُعاَب مّن هن | :َنوُلوُقَيَو مُهْنَع َنوُفْجَي َةَراَتَو

 وعل ل اَلَو َنوُمِصْعَي ال ٍناَميِإْلاَو مّلِعْلا ُلُْهْأَو

 ٍنْوَك يِف َسْيَل :"0ةَيِغاَبْلا ُهَئِفْلا ُهّلْقَت اًراَمَع َّنإ» :هيف 0 تيدكلا انآو

 نإ 1 هللا َلاَق دق ُهّنِإَف ُهاَنْرَكُد اَم يِفاَتُي اَم ٌةَيِغاَبْلا ٌةَكِفْلا ُهلُثْفَت ٍراَّمَع

 ىتلأ اوُنِدَمَم ئرتُشلا لع اَمُههَدَحِإ َتَنَب نإ 20 ا اتتفا َنيِِمَوُمْلا َّنِم ِناَنعِلْط

 بحي هَل ّن قلق دا اني ليتل 2 ب هَل رث أ لإ تفك قع ىِنن
 دّقَف 6٠١[. .5 :تارجحلا] 4 ل نعل وعلا اَنَنِإ ©9 َنيِطيَقمْل

 ََيِغاَبْلا ِةَئِفْلا ٍلاَتِقِب ِهِرْمأ ْعَم لب ؛ةَوْخِإ َنيِنِمْؤُم : يَ ٍلاَتيْقاِلا ٍدوُجُو َعَم م

 ِساّنلا َموُمُع ُجِرْخُي اًناَوْدُع وأ اَمْلْظَو اَيْغَب َناَك ام لُك َسْيَلَو . َنبنِمْؤُم
 ؟ِنوُرُْلا ٍرْيَخ نِم َناَك نَم كِلَذ ُجِرْخُي تْيَكَف َتْيَكَف 5 ْمُهَتَنْعل ُبِجوُي اَلَو :ِناَميإْلا نع

 َوُهَق ٌبْنَد َوُه اَم اًبْكَتْرُم وأ ءاَيِدَتْعُم وأ ءاَمِلاَظ وأ ءاّيِغاَب َناَك نم لكَ

 . لة

 . ٍلّوَأَتُم ٌرْيَغَو - ب

 ماض دار ةاوديتا يللا ءِنيِدلاَو ملل ٍلْهَأَك ؛ ُدِهَتجُمْلا ُلٌوََتمْلاَ

 قَيِرْشَأْلا عاَوْنَأ ضْعَب مُهُضْعَب لَحَتْسا اَمُك ءاَهَميِرْحَت ُدَحَآَلا َدَقَتْعاَو روُمأ 0

 .(5 515 ملسمو .(عغةا/) يراخبلا هاور 4



 0 ٍراَرَقإْلا ِةَياَهَ ىَنِإ يْفَبْلا ٍلَهَأ ٍلاَتِق ٌباَتِك
 بح 17777777 1 أ 7 + خت ختختختخخ

 2 و الط همر

 ءٍقَعْتُمْلاَو ٍليِلْحَتلا ٍدوُقُع ٌضْعَب مُهْضْعَبَو ةّيِوَبَرلا ِتاَلَماَعُمْلا ٌضْعَب مُهْضْعَبَو
 .ٍفّلّسلا ٍراّيِخ نِم ُهَلاَتْمْأَو كِلَذ ىَرَج دق ا ُلاَمْمْأَو

 : ىَلاَعَت هللا َلاَق دَكَو َنوُِطْخُم مُهَنَأ مُهُتَياَغ َنوُدِهَتْجُمْلا َنوُلْوَأَتْمْلا ِءاَلُؤَهَ

 (17حيِحّصلا» يِف َتَبَت دقو [187 :ةرقبلا] « اكمل 3 انيس نإ اندِياوُت ل نر

 ١ .ًءاَعَّذلا اَذَه َباَجَتْسا هللا َّنَأ

 ءِثْرَحْلا يِف اَمّكَح اَمُهّنَأ هلكت َناَمْيَلُسَو دٌواَد نع ُهَئاَحْبُس َرَبْخَأ دَقَو

 . مُكَحْلاَو ملعْلاب اَمُهْنِم لُك ىَلَع ِهئاََ َعَم َمَم ٍمُكَُحْلاَو ملِعْلا اًمُهَدَحَأ ٌصَحَو

 م ب ْمَل اَم ٍةَلَأْسَمْلا نم مُهُّدَحَأ َمِهَق اًذِإَ ءاَيبْنأْلا ُةَنَرَو ُءاَمَلُعْلاَو

 َعَم كِلَّذ َناَك ِنِإَو ."'اِهِنيِدَو ِهِمْلِع نِم َفِرْع اَمِل اَعِناَم اَلَو اموُلَم كِلدب نكي مَ
 ل هت

 ةميرخت ملع ىَّتَم لب ؛اَقْسف ِْيَلَع ُراَرض ْمإْلاَو اكلك را ركب كلاب ماعلا

 .باَبْلا اذه نِم َوُه عَبْلاَ 1ر6 ليلك ناك روق

 هنأ َدَقَتْعا لب ؛غاب هنأ ُهَل نيتي نيتي لَ اَلْوَأَتْمَو اًدهَتْجُم يِغاَبْلا َناَك اّذِإ اَمأ

 0 ؛ نكت ل :هِداَقِتْعا يِف اًئِطْحُم َناَك نِإَو ُقَحْلا ىّلَع

 . هقسِف َبجوت ْنَأ نَع الضم

 مهل ان انناَتَق ْمِهِلاَِق رْمَأْلا َعَم : َنوُلوُقَي َنيِلْوُأَتْمْلا ٍةاَعِبْلا ٍلاَتِقِب ولو يدل

 .ٍناَوْدْعْلا نم عْنَمْلِل ل ؛ ْمُهَل ٌةَبوُقُع وق ال مويثتب ٍرَرَص يل

 َنوُقَسَمُي ال ِةَلاَدَعْلا ىَلَع َنوُقاَب مُهَّنِإ :َنوُلوُقَيَو
 يِساّنلاَو ٌنوُنْجَمْلاَو ُيِبَّصلا ُعَتْمُي امك ءِفّنَكُمْلا ٍرْيَكك مُه :َنوُلوُقَيَو

 نِم ْمِئاَهَّبْلا ُعَنْمُت لب ؛ْمُهْنِم َرْدْضَي ال ْنأ ٍناَوْدعْلا نِم ُمِاَنلاَو ِْيَلَع ىَمْعُمْلاَو
 .ِناَوْدْعْلا

 )١( ملسم )150(.

 نم ىلع برثُيو فنعي دري نأ ةلأسم يف باوصلاو قحلا ملع نمل يغبني الف ؛اذه ىلعو (؟)
 .اهيف ملعلا بالط وأ ءاملعلا نم أطخأو دهتجا



 هناك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ١ ١

 اًهُبوُقُع َلوُزَت تول «اَيْنَذ وكي : ليوأت ٍرْبعب د ْعَبْلا َنوكَي ْنَأ ِريِدْفتب 0

 .كِلّذ ِرْيَغَو قريكملا ِبِئاَصضَمْلاَو املا ِتاَنَسَحْلاِب : ٍةَدُدَعَتُم ِباَبْسُأ

 راسل طنا اع حا وبال ةيدابلا كيلا ةلثقت نام نإ ع
 وَمَ

 َهْيَلَتَ ىّنَح ِهْبَلَع ُتْلَمَح بَل ةباَصعلا كلي هب دير هنأ ُنِكمي لب ؛ِهِباَحْصَأَو

 00 َناَك ٍراَمَع ٍلْثَمِب َيِضَر نّمَو ٠ ءِركْسَعْلا نِم ٌةَفِئاَط َيِهَو

 ها م .قس 7 01
 ِنْب هللا ٍدْبَعَك ِ؛ِراَّمَع لْثَقِب لقي صرب مل نم ٍركْشْلا يف نام هنأ مولغَملا نو

 ٌةيِواَعُم ىَّنَح ءِراَمَع ِلَْقِل َنيِركُْم اوُناَك ٍساّنلا ُلُك لَ ؛ِهِرْيَغَو صاعلا ِنْب وِرْمَع

 وهن سس سا

 .ورمعو

 ِداَلْوَت مُهَل ْنِكل د هيأ نم مف سل هاَتفلاَو |.
 ٍةَباَحَّصلا ٌرياَكأ َمهْيَلَع َناَك اَمُك ِناَروُهْشَم

 د ىَرَي نم مُهْنِم -أ

 .اًقلظُم ِلاَتِقْلا نع َكاَسْمإْلا ىَرَي نَم مُهْنِمَو - ب
 .َنيِلَوْلا َنيِقِياّسلا نم ُكِئاَوَط نيالا نم لك يف

 .َبوُيَأ وُبَأَو .فينح ُنْب ُلْهَسَو ءٌراَمَع :ِلّوَألا ٍلْوَقْلا يِفَ

 بز ُنْب ُةَماَسَأَو ,ةملسم ُنُب ُدَمَحُمَو ءِصاَّفَو يب ُنْب ُدْعَس :يِناَنلا 7
 هلو هش مدادرع عم ىو
 0 رمع نب 4 هللا لبعو

 يف نُكَي ْمَلَو ءِيأّرلا اَذَه ىَلَع اوُن ككل نم ٍرباَك آلا َرَتْكأ

 .َنيِدِعاَمْلا نم َناَكَو ءٍِصاْقَو و يبأ ِنْب ٍدْعَس نِم ْلْضَمَأ ّيِلَع َدْعَب نزركشملا

 ٍ؛ةاَعُب ُهوُلِتاَق َناَك اَذِإ ُهَّنَأِل ؛َلاَتِقْلا ىأَر نَم وب هب جَتْحَي دق :ٍراَّمع 0

 . 4 غبت ٍآلأ اوليتَق» : لوقَي هل

 َدوُعَفْلا َّنأ يِف هلكت يِبّنلا ن ا رخل و
 دلو < <

 امك ؛ِةَتِْفْلا لاَتِق ّوُه ُهَوْحَنَو َلاَتِقْلا اَذَه 93 :لاوقتَو ءاهيِف ٍلاَتِقْلا نِم ٌرْيَح ِةَتْبِفْلا نَع



 دع ممل _ رازقإلا ِةَياَعَي ىلإ يفبلا لها ٍلاتق بانك 6-2-2 ٍراَرَقإْلا ٍةَياَهَي ىَلِإ يْمَبْلا ٍلَمَأ ٍلاَثِق ٌباَتك

 َضْرَي ْمَلَو ِلاَِقْلاِب ْرْمْأَي ْمَل لب َىبَنلا َّنَأَو ءكِلَذ ُنّيبُت ٌةَحيِحَص ُتيِداَحَأ تءاج
 . ٌءاَدِتبا ِهِلاَتِقب 0 ْمَلَو يغاَبْلا ٍلاَتِقب هللا َرْمَأ 57 ملّصلاِ َيِضَر اَمّنِإَو «وب

 دم ناتقيانت ثّلتتْما اًذإ ْنِكَلَو «يْمَبَو مْلُظ نِم ولَْي ال ٍساّنلا ُبِلاَغ لب

 ِلاَتِقْلاِب َروُمأَم مقل دعو ْمَل نِإَو ءاَمُْهَتْيَب ُحالضإْلا ُبِجاَوْلاَك َنيِِمْؤُمْلا

 ىلإ ٌْبجُت ْمَلَو ؛َلاَتِقْلا ِكُرْيَت ل اًهّنأِل ؛تَلِتوُق كِلَذ 0 َدْعَب ُةَدِحاَوْلا تَّعَب اًذِإَق

 ال يذلا ٍلْئاَّصلا ٍلاَتِق ٍةَلَِْمِ املاك راض ِلاَتِقْلاِ اَّلِإ اَمُدَش 00 مل ءحلضلا

 | ِهِرْيَغ نمت ُهُمْلُظ ُمْفَدْني
 ىِنْلا جأشلاب نيت َمئاَطلا َنيِتاَه َنْيَب ىَعْسُي ْنَأ ُبِجاَوْلاَف :كِلَّذَك َناك اًذِإَو

 ' م ام :ِهِذَهِلَو ؟ِهِذَه نِم ُمِقْنَت اَم :ِهِذَهِل َلاَقُيَو ءُهُلوُسَرَو ِهِب هلل 1
 نم ٍءْيَش ٍفالثإب ىَرخألا ىَلَع ْتَدمْما اَهّنَأ ِنْيَتَمِئاَّطلا ىدخإ ىَلَع َتَبَ
 ُهْتَفلَتأ ام ُناَمَض اًَهْيَلَع ناك :لاَوْمَأْلاَو شك

6 
 [الا 0 . ٍلاَتقْلاِ

 اَمَك ءُمُهَنْيَب اوُضاَقَت ِءاَلُؤَمِل اوقلنأ ءالُؤ ٌؤَهَو ع 2

 «اذنألاب ّقئألاَو ربما دَِملاَو ٌوللب ذك لن ا كيلَع بيك : ىَلاَعَت هللا َلاَق
 [41/ه] .[١ا7/8 :ةرقبلا]

 : قرط ُهَل ٌحاَلضِإْلاَو

 َنِإَف كل ل لاو ير علب نلقاه 1 تاوتألا لاوما أ مم نأ :اًهْنِم -

 .َمِرَغ اَم ٍرْدَقِ ٍةاَكَّزلا نم َذُحَأَي ْنَأ ِهِبِحاَصِل حبي ِنْيَبْلا ٍتاَذ حالضإل مُْغْلا

 ِضْعَب نع اَمُهاَلِك وأ ِنْيَتمِئاَطلا ىّدخِإ َوُفْعَت , نأ : حْلُصلا قرط نِمَو - ب

 00 ِءاَمَدلا نِم ىَرْخَأْلا َدْنِع اَهِلاَم
 مث ع 2 ُض مقهوم م ع ىو ا

 نيلي كل 000 ناَّضاَقَكَي 0 نيوفللا نم ىّرُأْلا 0

 و كقورقملاب ٌءاَبتاَف ٌءْيَش ىَرْخأْلا ىَلَع اًمهادخإل لَضُف اَذِإَو < قلاب قل ١

 .ناّسحإب هَل
 ا



 .موُدْعَمْلاَك َلوُهْجَمْلا َلَعَج :ِلاَمْلا َراَدْقِم وأ ءىَلتَمْلا َدَدَع ُلَهْجَي َناك ْنِإَق

 يْنَن ىَلَع اَهَنْلَحُت ْنأ 1 : ةكاَيِزب يرغألا ِوىَلَع اًمُهاَدْخِإ ُتَعّدا اّذَِو

 .ٍلوُكُلا وأ َنيِمَيْلا ٌدَرِب ىَضْقُيَم نيِمَيْلا نع ُمِيتمَت اَمِإَو بلا يق ْنأ اَمِإَو ءَكِلَد

 اَلَو ءِبِجاَوْلا ِلْدَعْلا نع حلا ْنأب ؛يِغْبَت نْيَقِئاَطلا ىدخإ تَناَك ْنِإَف
 2: ٍّ هك "00
 َفاَلْنِإَو ىّرخألا َلاَتِق تلك وأ «كِلُذ َلَع ياو هوِلوُسَرَو هللا ِر م 0

 هللا رخأ ىلإ وقت ىتح فر رتلودلا اهلك لغات قار

 وأ ْمُهَضْعَب بف َبِقاَعُي ْنَأ ُلْئِم ٍلاَتِقْلا ٍنوُدِب ٍلْدَعْلاِب َمّرْلُت ْنأ َنَكْمَأ نِإَو

 ىلإ ةَجاَح اَلَو ءكِلَذ َلِمَع قرد كر رونو هلك تعرق لكيم هناك

 آى مه .ٍلاَتِقْلا
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 » :هِنْبا ِنَسَحْلا نَع َلاَق هنأ ح ٍبِحَّصلا» يِف اًضْنَأ هلل ُهْنَع َتَبَن 695: ]

 ل 0 هللا ٌحِلّصْيَسَو ٌدّيَس اَذَه يبا

 راقت رعت ٌيِلَع ٍةَعبِش َنْيَب هب هللا حّلْصَأَت

 ءاثسو: مديد ىلع ناك يذلا حلغلا اَذَهِب ٍرَسَحْل لا ىَلَع هل ُيِبّنلا ىَنْنَأَو

 لوس هللا تاهو ةلوسرو هللا جب نسكلا هلعع اه نأ ٍلْجَأِل ؛كِلَذب اَديَس

 هَلوُسَرَو هب هلل 00 2 اوه َنيِمِلْسُملا ني لَصَع يلا ُلاَعيْمالا َّناَك وّلَو
 ! أ ءَبِحاَوْلا َكَرَت دق ٌنَسَحْلا ُنوُكي لب ؛كِيَّذَك ُرْمأْلا نكي ْمَل

 هلل يِضْرَم ٌدوُمْحَم ّنَسَحْلا ُهَلعَف اَم نأ ُنْييُي حيِرَّصلا ُحبِحّصلا ُضنلا اَذَهَو
 ملا عم .هِلوُسَرَو

 .(7ا) يراخبلا هاور 000



 ام اَرَقاْلا ِةَياَهَن ىَنِإ يفَبْلا ٍلَمَأ ٍلاَتِق ٌباَتِك

 (؟مهلاتق يف نيقيرفلا رذع امو ؟ةفالخلا اًيلع ةيواعم عزان له)

 ْمَلَو ءاّيِلَع َلتاَك َنْيَح اَهب ُهل ْعياَبُي ْمَلَو «ةقاَلِْلا ِعَدي مَ ُةَيراَعُم آف: ]
 َناَك دَقَو ءكِلَز هَل َنوُرِقُيَو ةَفاَلْجْلا ُنِحَتْسَي ُهَّنأ اَلَو ٌةَفيِلَح ُهّنَأ ىَلَع ْلِتاَقُي
 اَيِلَع اوُدَتْبَي ْنَأ َنْوَرَي ُهْباَحْصَأَو ٌةَيِواَعُم َناَك اَلَو ُّهْنَع ُهَلَأَس نَمِل كِلَّذب رقي ُةَيِواَعُم

 . اَوُلعَي اََو ٍلاَتِقْلاب ُهَباَحْصَأَو

 ال ذإ ُّتعياَبُمَو ُهُمَعاط مِهَْلَع ُبَِي ُهّن ُهباَحْضَأَو هفلط ْيِلَع ىأَر اّمَل لب
 اًَذَه نع َنوُعتَتْمَي ِهَيَعاَط نع َنوُجِراَخ مُهْنَأَو ءٌَدِحاَو ُةَفيِلَح اّلِإ ِنْيِمِلْسُمْلِل نوُكَي
 ٌلْصْحَتَف ءَبِجاَوْلا اَذَه اوُدَوُي ىَّتَح مُهَلِتاَقُي ْنَأ ىأَر :ٍةَكْوَش لْهَأ مُهَو ءٍبِحاَوْلا

 . ٌةَعاَمَجْلاَو ٌةَعالَلا

 اوُناَك كِلَذ ىَلَع اوُلَتوُق اذ مُهّنِإَو ءُْمِهْيَلَع ُبِحَي ال كِلَذ َْنِإ :اوُلاَق مُهَو َ 7 1 3 لس ها ه[م 2 يك 2 د عع
 ركْسَع يف ُهُنلَتََو َنيِمِلْسُمْلا ٍقاَمتاِب اًموُلظَم َلِيُق َناَمْنُع َّنأِل :اوُناَق َنيِمِوُلْظَم سل م

 .اَنْيَلَع اَوَدَتْعاَو اَنوُمَلَظ اَنْعَتَتْما اّذِإَف ٌةَكْوَش مُهَّل َنوُبِلاَغ مُهَو هٌىِلَع

 ْنَأ اَنْيَلَع اَمَّنِإَو َناَمْثُع نع ُعْفَّدلا ُهْنِكْمُي ْمَل اَمَك ءْمُهُعْفَد ُهْنِكْمُي ال َيِلَعَو
 هيا سدا جك هو يهسع بو ةعكك 5م ا عاشس ك4 بي ل لم
 .فاضصنإلا انل َلْذْبَيَو انْفِصْني نأ ىلَع ٌرِدَقَي ةفيِلَخ َعِياَبن

 همه مه

 ,هيف ةمكحلاو ةباحصلا نيب رجش امع كاسمإلا)
 (...الإ بيصملا نييعت مدعو

 َنْيَب َرَجَس اَّمَع َكاَسْمِإْلا ُراَتْحُمْلا َناَك نِإَو ُهَّنَأ :َمَلْعُي ْنأ يِفَبْنَي امم و

 ُداَّقِتْغا ٍبِجاَوْلا نِم َسْيَلَف :ْمُهَتاَلاَوُمَو اًعيِمَج نْيتَمِئاَطلِل َراَفْغِتْساِلاَو ءِةَباَحَّصلا
 ُبِنْذُمْلا مهيف لَب ؛ِءاَمَلُعْلاَك اَلْوَأتُم اًدهَتْجُم اّلِإ نكي ْمَل ِرَكْسَعْلا نم ٍدِجاَو َّلُك نأ

 .ىَوَهْلا نم ِعْوَنِل ٍداَهِتْجاِلا يِف ْرّضَقَملا مهيِفَو ؛ٌءيِسْمْلاَو

 [484/4] .ٌةَروُفْغَم ٌةَحوجْرَم تّناَك :ةَريِثَك ِتاَنَسَح ىف ٌةَكيَسلا تناك اَذِإ ْنِكَل

 «سنوي ىلع هليضفت نعو «ءايبنألا نيب ليضفتلا نع ِهَي يبنلا ىهن مدلك



 ُهَنأك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت م
 0 رج د بك 1 -

 ةنتف ىلإ يضفي دقف رمألا سفن يف اًّمح ناك نإو يذلا مالكلا نم كلذ وحنو

 الإ مهنيب ريخن الأ انل يغبني ال قالطإلا ىلع تاومألا ناك اذإو .بلقلا يف

 انبولق يف لعجت الأ ةلأسمبو ءمهل رافغتسالاب انرمأ نيذلا ةباحصلاف ؛ةجاحل

 .مومذملا لغلا ىلإ يضفي مهنيب رجش اميف مالكلاو «ىلوأ مهل الغ

 هملْعَت نأ انيلع سيلف :عئطخم نيفلتخملا دحأ نأ عونلاب انملع نإو نحنو

 .انب قلعتت ةلأسم يف الإ ءصخشلاب

 مالكلا ىلإ انب ةجاح الف :امهنايعأب صتخت ةلأسم يف افلتخا نانثا امأف

 [؟717/؟7 كردتسملا] ا رمتسم لصأ اذهو ءئىطخملا نيع يف

 ©ه00

 (؟بيضقلاب نيسحلا سأر َتَكَن ةيواعم نب ديزي 0

 زي ىلإ نْيَسُحْلا سأر َلْمَح اَهيِف َنوُرُكْذَي يِبْلا َةّصِقْلا نأ َنّيَبت لا

 9 هلا َّوُهَو - د نإ ىل للا اك هلو ءاه اوبل بيق اه كت
 ين أ ْملَ 'َديِزَي ماَّدُق ىَلِإ لِمُح سرا نأ ٍبوُرْعَم داَنْسإب ْلَقْني ُلَقْني ْمَلَف  ٍةَّضِقْل

 اوَُقَت روق هيدا ركاب كاوا ول مراعاوت انوش نا 3 ١
 راسو عمار

 راها :َلاكَو كد ني ملل رهط ِنيسحْلا لَم ُهَََب ام يري ن

 1 :ِداَيِز ِنْبا يف َلاَقَو ءاَذَه ٍنوُدب ْمِهِتَعاَط نم ىَضْرَأ تْنُك دَقَل قارا

 ِنْيَسَحْلا ٍلَتْفَمِل ُحْوّنلا ِهِراَد يف َرَهَظ ُهنَأَو ُهَلَتَق 0 مِحَر ٍنْيَسْحْلا نيبو نيب ناك

 ماَقُمْل َنْيَب اّيِلَع ُهَنبا َرّيَح ُهّنَأَو َنِيَكاَبَت ُءاَسْنلا ىَقاَكَتَو ُهَلُهَأ ِْيَلَع َمِدَق 000
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 اًراَهَج ةَيِدَمْلا ىلإ ٌهَرهَكَق «ةتيدّملا ىلإ ٌرَفَسلا زاتحاق ةَئيِذَمْلا ىلإ رْمَّسلاَو ُهَدْنِع

 ٍداَنْسِإْلا َكِلَذ نِم ُتَبْنَأَو ٌحَصْأ َيِه يتلا ٍديِناَسَأْلاب ُهوُلَقَت اًمِم ُهَوْحَنَو اَذَهَق

 لك يف اهلامعإ بجي لب «ةباحصلا نيب لصح ام ىلع ةرصاقو ةصتخم ةدعاقلا هذه تسيلف )000

 .نيدهتجملا نم مهيلع دودرملا نايعأ فرعن نأ ىلإ انب ةجاح الف «نيملاع نيب لصح فالخ



 ما ٍراَرْإْلا ةَياَهَن ىَنِإ يََبْلا لمَ ٍلاَتِق ٌباَتِك
 فضح /ل تت يا تل ا وو ا لل

 مَلأْلا َرَهْظأ ُهنَأَو را

 ِهَتَريِرَسِ ُمَلْعَأ ُهَللاَو هلْتَمِل

 اَلَو ِهيِلِتاَق نِم َمَهَتْلا ام َكَِذ َعَم ُهّنِكَل َءاَديْبا ِهِلْئَقِب ز نا

 ذم هيلع فاَكَي ناك يلا دلو القول داو اوك اراب ٠ ىَلَع مُهَبَكاَع

 . َنيِعَمْجَأ مُهْنَع ُهللا َيِضَر تنَبْلا لْهَأَو نْيَسْحْلا

 ِنَمَز يف ُهل ] لْصَأ ال ماشلا ىلإ ٍنْيَسْحْلا نسأز لقت نأ ان دوضْفَمْلاَو

 ريمأ ىلإ ءاَلَبْرَك نِم ُهْلْقَت َوُه :ُتباّعلا اَمْنِإَ ؟ٌديِزَي نمر َدْعَب ِهِلَقَتِب فْيكف ءَديِرَي

 .ِةئيِدَمْلاب َنِدُهّنأ ءاَمَلعْلا َركَذ يِذلاَو ةكوُحْلا ٍداَمز ِنْب هللا ديم ٍقاَرْلا
  2/1-١ى:ة[

 ه5 ©

 1 ينب نم ادحأ جاجحلا لتق له)
 «٠ ع2 وكعو وه 00 2

 م و ا د كب ع كك دلي قل بة تك د

 هب اولاَرَي ملَو ءاَهَل ٍءْفْكي َسْيَل هْوَأَرَو ٍشْيَرُق نم ْمِهِرْيَغَو يم يني ىَلَع َكِلُذ َّنَش و

 هلام 8-62

 . اًهَنْيَبَو هني اوُقَرَف ىَّتَح

 الَو ّيِلَع لك ال ٍمِضاَع ينب نم ادع اوُلُدْمَي ْمَل يقالظإلا ىَلَعَناَوْرَم وثب لب

 [ة ما ا 0 ةَقوُكْلا ة ٍةَساَنُكي تولضملا ٌىِلَع ّنْب َدْيَز لإ ءٍِساّبَعْلا لآ

 هه م

 (حتفلا ةملسم لئاضف)

 عاَمْجِإَو ٍرِتاَوَعُمْلا ٍلْقَتلاِب ٌتباَن ه5 َناَيْفُس يبأ ِنْب َةَيِواَعُم ُناَميِإ 2855]

 نب ديزت هيخأ لثي ؛ةكم حق َماَع َنَمآ نم هلاَتنأ نامبإَك ؛َكِلد ىَلَع مهلا له

 ءٍلْهَج يبأ نب ٍ ةَمِرْكْعَو :َّيَمَأ ِنْب َناَوْفَصَو وِرْمَع نْب ٍلْيَهْس لْثِمَو َناَيْفَس يِب

 لْمَأ
 ا



 مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت

 5 017 و 2م 5 4 َِء م >- 38 2000
 نإف ع ٌؤَه ٍلاَكْمَأَو يم ِنْب صاعلا نبأ نب دعا ىبأو .ماشه نب ِثِراَحْلاَو

 ءاقلطلا َنْوّمَسُي ِءاَلُؤَه
 عظام كل

 3 ريس ريس مهدمحأو امالْسِإ ساّئلا ا نم نوروكدملا ِءاَلُؤَم َناَكَو

 ل انأ توك زنا ناقتي اَأ 2 ينل لمغكشا دَئَو

 .ناَرْجَن ىَلَع ُهَلِماَع َناَيْفُس وُبَأَو لكي نبل َيفْوُتَو هَل ل اًبئاَن

 مم 201 هك ىاوي# ًَ م كوم نيم“ ومن م ه- ع
 مهاحنأ نأ اَمَك « ا لهأ قاقتاب هيبأ ءرم اًمالسإ أ ةَبواَعم ْناَك
 02 7 21 يا نب ل نس ٍن و

 5 : 2 ا ا 2
 هيبأ نِمَو ُهْنِم لَضْفَأ ناك َناَيْفَس يبأ َنْب ٌديِزَي

 امي اًضْيَأ حاَوَجْلا 2 واو مالا دعا ةماعلا ةئاوتنع 2

 .ٍداَهِجْلا يف ِهِتَعَمْمَو هِتَعاَجَشِل ديلولا 0

 ؛ عبِمَجْلا ىَلَع اًريِمأ هديب اَبأ ٍباََطَخْلا ُنْب ُرَمْح ىَلَو ٍرْكَب وُبأ يف 0

 . ايل َناَك ُهّنَأِل ؟َةَدْيَُع اَبأ 9 للا يف اًديِدَّش َناَك هب تالا نإ أل

 َديِدَّشلا َنّيّنلا ىّلَوَق اَمُكْلا ىَلَع اًديِدَس ٌدِلاَخَو ايل هيض ٍرْكَب وُبَأ َناَكَو

 َق ىلا هللا ىَلِإ ُثَحَأ ّوُه اَم َّلَعَق اَمُهاَلِكَو ألا َلِدَتْعَيِل نيل دي ديلا د

 هللا ُهَنَعَتَو «َنيِقِفاَنُمْلاَو املا ىَلَع اًديِدَش َناَكَو ءِقْلَخْلا لَمْكأ لكي انين َنِإَ ؛ ِهَقَح

 " َلَع ةّديأ» :ِهِيّمَأ ٍتْعَن يِف ىَلاَعَت هللا َلاَق امك ؛ عِئاَرَّشسلا لتكأب قلاَعَت

 1 : حتفا] 4 مَنِ همس احر

 ٍةَدْسلا نِم هيف ىَلاَعَت ُهلل اع ها هلا نود نم الك

 نأ َدْعَب ةدرلا لْهَأ َنَئاَق ىَنَع ًَ < َكِلَو يف َرمُع َقاَك ىَنَ ع كلذ َلْبق هيف نكي ْمَل اَم

 .ُهَل ةَفيِلَح ٌَراَص يِذَّلا للك َىَِّنلا ٍلاَمَكِل ُهَل اًليِوْكَت َكِلَذ َناَكَ كماكأ قع وع
- 

 كِل َلْبَق هيف نكي مَ امةَمَحَرلاَو أَلا نم هيف هللا لع ٌرَمُع تَلْخَتْسا امو

 :ةَديبع بأ اَذَعُو ءادِلاَح اذه ّلَمْعَتْسا اَذَهِلَو .ءَنِمْؤُمْلا ريمأ َراَص ىّتَح هل ةليِهكَت

 ٍديسأ نْب ِباَّنَع : هلعلو ءءاقلطلا نم هتينك هذه نم دجأ مل قفز



 مي ٍراَوَقإَلا َِياَهَن ىَلِإ يفَبْلا لهَأ ٍلاَتِق ُباَتك

 ُنْب ٌديِزَي َتاَمَق ُرَمُع يو ْنَأ ىَلِإ ماَّشلا ىَلَع َناَيْفَس ي يبأ ُنْب ُديِزَي َناَكَو

 ةَيِواَعُم َيِقَبَو «َناَيْفُس يأ نب * ٌديِزَي هيحأ ناكما ةيراعم رم لكما انش أ

 هيِلاَوُنَو ءمِهيِف ُهَتَرِس ٌرُكْشَتَو ُهُرُكْشَت ُهتيِعَرَو ُرَمْعَو هَتْفاَلِخ َماَمَت ِهِتياَلو ىَلَع

 همّلظت اَلَو .ققفت قي كذب مل لأ ىلع هزم ر جلخ نم اذار اكل نجلز

 فال ىو هن اللا هال زكا باشا نير لاقل نوافق از ةنزت
 .ِةَباَحَّصلا نِم ِهُمَع ساب ٌديِزَي هاَمَس اَمّنِإَو َناَمْثُع

 ٍماَشِه ُنْب ُتِراَحْلاَو وِرْمَع ْنْب لْيَهْسَو ٌديِزَي ُهوُحَأَو ةَيِواَعُم ٌدِهَش دَقَو

 : ىَلاَعَت هلْوَق يِف اوُلََدَو «نينح َةَوْزَع هلي َيِّنلا ّعَم 0 ٍةَمِلْسُم نم مُمريَعد
 َبّذَعَو اصورَت ل اًْوُج َلَرنأَو َتييمْؤْمْلا َلَعَو .هلوشر لع ُهَتيكم هلل لَ مث»
 .[15 :ةبوقلا] © 0 هآَرَع كلو أويَتك 2

 نق كم ع وكس الط 08 هلَُق وق يِف ال َنوُروُكْذَمْلا ِءاَلُؤَهَو

 50 2 نب اي اثنا اهلا ني ةمي مط قهتثأ لكك حتتلا ل
 ٍدْعَب نِم ّىَفْنَأ نَمِم مه كا 520 ءاَقَلُطلا ٍءاَلُؤَم َّنِإَف ؛١٠2 :ديدحلا] يمل

 اوُلَئاَقَو ءٍِفِئاَّطلاَو نينحب اوُقَْنَأ مُهّنِإَف ؛ىَتْسُحْلا هللا مُهَدَعَو دقو ءَلَئاَقَو حْنَمْلا

 . نو امين
 3 ناَمْتْعَو + نضاعلا نب ىرمَحَو «دلولا ني دلاَخ كَم ب 0 دَقَو

 َناَكَو ءاّماَلْسِإ ٍساّنلا ّرخآ اوُناَكَو ءٍِفِئاَطلا لْهَأ :ِءاَقَلُظلا َدْعَب غب ملشأو

 ءٍِفِئاَطلا لْمأ ىَلَع لكي نا ُهَرمأ يِذَّلا ْيِفََّنلا 0 يبأ ُنْب ُناَمُْع مُهْنِم

 1 ِهِماَلْسِإ ِرخَأَت م ْعَم «ِةَباَحَّصلا ٍراّيِخ نم َناَكَو

 اَمَك «مالشإلاب ُهَمّدَقَت نم ٍضْعَب نم َلَضْفَأ ٌنوُكَيَو ٍلُجّرلا ٌماَلْسإ ُرخَأَتي د
 يو عت ع 2

 هللا هلق كف ْناَكَو دال هات كسا :ُلاَقَي ُهْنِإَق رَمْع ُماَلْسِإ َرْخ 36



 ُهْنَك مالسالا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ب |
 تت >2 77 >7 >> 7ل7ل[](آتآآك 77777777 ٌٌٌّْْْْل 7 ردو

 0 سو ةويمَرلاَو : ل / و تاي َناَكَو ُهَلْبَق دس :رمِم تك ع

 .رَمُع مُهَمَدَقَتَو ءِركب يبأ ِدَي ىَلَع رَمُع َلْبَق اوُمَلْسَأ ٍفْوَع ُنْب ٍنَمْحرلا ُدْبَعَو
 ٍراَرْخَأْلا نِمَو ءرْكَب وُبَأ َنيِغِلاَبْلا ٍراَرْخَأْلا ٍلاَجّرلا نم َمَّلْسَأ نَم ُكّوأَو

 َنيِنِمْؤُمْلا مأ ٌةَجيِدَخ ِءاَسْنلا نِمَو َةَثِراَح ُنْب ُدْيَز يِلاَوَمْلا نِمَو ٌىِلَع ٍناّيْبِّصلا

 . مّلِعْلا لْهَأ ٍقاَمَثاِي اَذَهَو

 ءاريِثَك وأ اُليِلَف هلي َىِبَنلا َبِحَص نَم ىَلَع ُعَقَت ءسئج ُْمْسا :ُةَبْحِّصلاَو

 وأ اّمْوَي وأ اًرْهَش وأ َةَنَس ُهَبِحَص نَمَك ءَكِلَذ ٍرْدَقِب ِةَبْحَُّصلا نِم ُهَل مُهْنِم ّلُك ْنِكَل
2 
 هادم ع

 ا ةعاس
 ص

 [454 45" /4] . َكِلَّذ رْدَقِب ةَبْحٌّصلا نِم هَّلَف اًنِمْؤُم هآَر و

 ه2

 010 8 م 0 _- هع 0 4 2 أ هع 0-4

 انِلَع نكلو ءْقَح ىلَع امهالك ةُباَحْصَأَو ةَيواَعْمَو ةُباَحصأَو ٌئِلَع)
 - ع و 300 07 7 - .٠

 (ِهباَحْصَأَو ةَّيواَعُم نم قَحلا ىلإ َبّرقأ اوناَك ةَباَحْصَأَو

 ديِعَس يبأ ٍثيِدَح ني ؟”ةِييحيِحَصلا» يف 48 يلا نع َتَبك 15 00 ا ل ل ف : هني و 50 ع 2 ع
 ١ هوو رع 0 مك ا ل دج 001

 ىلوأ مُهَلْثْقَتَف ءسانلا نِم ٍةَقْرَف نيِح ىلع َةَقِراَم قّرمت» :َلاَق هنأ يردخلا

 ُتيِدَحْلا اَذَهَف «ُّنَحْلا ىلإ مُهاَنْدَأ مُهُلْئْفتَ» : ظْنَل يِفَو .«ٌّنَحْلاِب ِنْبَتَمِئاَّطلا
 ٌةَيَواَعُمَو ُهباَحْصَْأَو ٌيِلَع - نْيَتَلِتَتْفُملا َنْيَتَمِئاََطلا اَنْلِك َّنأ ىَلَع ٌليِلَد ٌحيِحَّصلا
 ةَيِواَعَم نِم ٌّقَحلا ىلإ َبّرقأ اوناك هَباَحْصْأَو اَيِلَع َنَأَو ءقح - هَباَحضُأَو دعا ع هي س5 ل ل ل لام عا ع ىلع .مكو ل # عر عسا عرب عام عل
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 ةيرورحلا ٌجِراَوَخلا مُهَو ءَنيِقِراَمْلا َلَئاَق يِذَلا وه بِلاَط يبأ َنْب َىِلَع ْنِإَق د5 5 ني د 0 5 - 2م 2 * 0

 اوُبَصَنَو هاَلاَو نَم اوُرْفَكَو ُهوُرْمَكَو ِْيَلَع اوُجَرَخ ّمُث ءْىِلَع ٍةَعيِش نم اوُناَك َنيِذْلا
 28عر تينا ضارب مر: ه-

 [// .هَعَم نَمَو هوُلَئاَقَو َةَواَدَعْلا هَل

55 2 

 )١( هجيرخت قبس .



 ا ٍراَوقإْلا ِةَياَهَي ىَلِإ يْفَبْلا لمَ ٍلاَتِق ُباَتِك

 (ةيواعم هلاتق يف يلع عم باوصلا)

 0 ىَلِإ َبَرْقَأَو ٌقَحْلاِب ىّلْوأ ُهباَحْصَأَو ّيِلَع 2555 ]

 ُرْمَت' :َلاَق ل ّيِبَنلا نع ٍديِعَس يبأ نَع 000 يِف اَمُك ءِوِباَحْصَأَو
 . "0«َحْلاِ نقلل ىَلْوَأ مهلك َنيِمِلْسُمْلا نِم ٍةَقْرِف ٍنيِح ىَلَع ةَقِراَم

 :اَهَّل َلاَقُي ْنأ أ ٌةَمِئاَطلا هب ت ْتقَحَتْسا يِذَّلا يْمَبْلا ني 0

 ُلُمْفَت» :َلاَق ُهّنَأ هلي َيَِنلا نع َةَمَلَس ْمَأ نع "9هِلْسُم ُهاَوَر اَمك ُةيِغاَبْلا ُةَمِياَطلا
 «ُةَيِغاَْلا ٌةَئِفْلا اًراَمَع

 55-ح 0 2

 . ِهتَعاَط ٍبوججوَو - ب
 .ةنَجْلا ىلإ عاد يع ىَلِإ َيِعاّدلا َّنأَو - ج

 اك نِإَو  ٍراَّنلا ىَلِإ عاد ِهيلَئاَقُم ىَلِإ يِعاَّدلاَو - د

0 

 ٌحَصأ َوُهَو «ٍليرأ الب غاَب وأ َاَوأَتُم َناَك َنِإَو ٌْموِطْحُم ُهُلِتاَقُمَك :اًذَه ىَلَعَو

 ِةَّبِيَأْلا تعلم َوُهَو الع َلئاَق نَم ٍةَبطْحَتِب ب ْمُكَحْلا َّوُهَو ءاًنباحَحْصَأِا ِنْيَلْوَمْلا

 . َنيِلْوَاَبْمْلا ٍةاَمْبْلا َلاَتِق َكِلَّذ ىَلَع اوُعََم َنيِذّلا ِءاَمَقُقْل

 َناك اَهْلاَتَق ُنوُكَيف َةَيِغاَبْلا ٍةَمئاَطلا ٍلاَتِقب َرَمُأ دق ىَلاَعَت هلاك :َلاَقُي ْنَأ ىَقْبي
 دْعَسَك ؛ِةَباَحَّصلا ناّيغأ ُةَلْمَج مه ِلاَتِقْلا نَع اوُدَعَق ةيللاَز «ٌّىِلَع ّعَم ابِجاَو

 َنوُوْرَي مُهَو َةَرْكَب يِبَأَو «ةملسم ِنْب ٍدَّمَحُمَو ةَماَسْأَو رَمُت ِنْئاَو هِدْيَزَو
 ُدِعاَقْلا» :ِلكي ُهلْوََو قَتْبِفْلا يِف ٍلاَتِقْلا نَع ٍدوُعُقْلا يِف لي َىِبَنلا نع صوُصْنلا
 ”7«يعاّنسلا ني ٌرْيَح اهي مِئاَمْلاَو «مِئاَقْلا نم ٌرْيَخ اهي

 .(6ة815) () )٠١56(. ملسم هاور )١(

 .(عضْؤمْلا نِم ٌرْيَخ اَهيِف يِعاَسلاَو) :لصألا يف ءاج (*)



 هناك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت يع
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 هلاك نم ةفاط انهو 320 قلد 1 لفلا ناك ءلاكبلاا وع قرع ةركك ذا انناَحْضَأ

 .ٌكِلَّذ ىف ل هنبا نعل َةَعَجاَرمَو دب ةقربتو ِلاَتَقْلا يف هو قولت ُْ

 . هِتَعاَط بوُجَو ٌضراَعي اَذَهَو

 َرَهظَأ اَمَل ُهَنِإَف ؛هيقالِخِب 4 عيل ِكْرَت يِف دّمْحَأ ماَمإْلا ىّلَع اوُجَتحا اَذَهِبَو

 ىَلَع ٌنْعَط َكِلَذ يِفَك ٍةَعاّطلا َبِجاَو اًماَمِإ َناَك :تْلُق اَذِإ :ْمُهُضْعَب ُهَل َلاَق َكِلَذ

 .ُهاَلَئاَق لب ُهاَعيِطُي ْمَل ُتْيَح ِهِرْيَُرلاَو َةَحْلَط

 . ِءْيَش يف مهبْرَح نم تْسَل نإ :دمْحُأ مُهَل َلاَقَ

 نم مُهَنِيب اَمِل ؛ هيف مُهَيَي لخذأ ل ناو يِلَع هبف َعْاَت ام نأ : ينغَت

 يلا مْلِْلا ٍلِئاَسَم نم َكِلَذ َسْيَلَو ءيّنِم هب ُملْعَأ مُه يِذَلا ليلا ٍداَهِتْجاِلا

 ْمُهَل ٍراَمْعِيْساِلاِ رمان ْمُهْنِم ٍدِجاَو 0 لاخ ةَفقَح َفرْعَأ ل ينبع

 قِباَوَّسلا نِم مُّهَلَو ءُمِهِتاَلاَوُمَو ْمِهِيَحَمِب ٌروُمَأَم َو ءاّميِلَس مُهَل يَ َنوُكَي ْنَأَو

 َتَبُت اَمَو ءٌصّنلاي تبان ِهَِماَمِإَو هِيَقاَلِخ َداَقِتْعا َّنِكَلَو ءُرَدْهُي ال ام ٍلْئاَضَمْلاَو

 [ة88 - 5/4 . "ُهَكَرت رباكألا ٌضْعَب ناك نِإَو ُهُعاَبْتا بجو ٌصّنلاب
2 2 2 

 ُتِلَتْخَي ال :©0َاَك ىّنَح ءّةَنُسلا ِةَّمِيَأ ٍةَّماَعَو ِثيِدَحْلا لْمَأ ُبَمْذَم اَذَهَو

2-0 

 (خيشلا دنع حجارلاو ,ةيواعم نب ديزي يف ءاملعلا بمهاذم)

 ِناَفَرَط :ٍقَرِف ُتالَن َناَيْفُس يبأ ن ِنْب َةَيِواَعُم ِنْب َديِزَي يِف ُنماَّنلا َقَرَتْفا 7

 : طَسَوَو

 يف ءايضلاو «(851؟) مكاحلا دنع ءاج دقو «ةتسلا بتكلا باحصأ نم دحأ اهوريملو -

 اًهيِف يِعاَّسلاَو» :- ةريثك ثيداحأ يف هحيحصت دمتعيو هنع لقني خيشلاو - )39٠١9( ةراتخملا

 .«عضوُمْلا نم ريخ اًهيِف بكارلاو ءٍبكاّرلا ّنِم ٌرْيَع
 .خيشلا ىوتفل لقانلا نم نوكي نأ الإ !لئاقلا نم فرعأ ال )١(

 وأ ٌبجاو وه له .هذ َيِلَع َعَم ٍلاََقْلا يف ءاملعلا فالخ ركذ يف كلذ دعب خيشلا بهسأ (؟)

 .نيقيرفلا ةلدأ ركذو «هوركم
 .لاتقلا مدع خيشلا حجر مث



 ا ٍراَرَقإَلا ِةَياَِن ىَنِإ يَّمَبْلا ٍلْمَأ ٍلاَتِق ُباَتِك

 ج ا عر

 نِم ناك َهنَأَو ِءِلْذَع َماَمِإَو ءاَحِلاَص 9 َناَك ُهّنَأ َنوُنَظَي : يناثلا ُفَرَّطلاَو
 .َِبا ا !

 رْيَسَو ٍروُمأْلاِب ٍمْلِعَو لْقَع ىَنذأ ُهَل نم َدْنِع ٍناَلظْبْلا ٌرِهاَظ ِنْيَلْوَمْلا اَلكَ
 . َنيِمْدَعتمْلا

05 

 يذ ىلإ اَلَو ِةّنُسلاِب َنيِف :درغملا ملولا لقا ىو انعأ ىلإ كتمت ال اليل
000 000 2 

 . ةَرْبخَو ّيَأَر مُهَل َنيِذلا ءالقعلا نم ٍلَقَع

 ٌتاَكْيَسَو ٌتاَئَّسَح ُهَل «َنيِمِلْسُمْلا ِكوُلُم نم اَكِلَم َناَك ُهّنَأ :ُتِلاَثلا ُلْوَقْلاَو

 َرَج اَم ِهَِبَسِب ىَّرَج ْنَكَلَو ءاَرفاَك نكي ْمَلَو َناَمْنُع ٍةقالخ يف اّلِإ دَلوُي ْمّلَو

 نو اَكَو اًبِحاَص نكي ْمَلَو ءرَحْلا ٍلْهأب َلِعُق اَم ٍلْعِفَو ءِنْيَسُحْلا عَرْصَم

 .ةعاهسلاو ةكسلاو مُلِعْلاَو ٍلْقَعْلا له اَع ُلْوَق 6

 اََو ُهّيسَن ال ةقرفو .هتبح ٌةَقَدِفَو ُهّبََعَل ٌةَقرِف :قرِف ثالث ا ُ

 ِهباَحْضَأ نِم َنوُدِصَتْقُمْلا ِهْيَلَعَو ءدّمْحَأ ماَمإْلا نع ُصوُصضْنَمْلا َوُه اَذَهَو ءٌُهّبِحُت
 م

 ل

 ريِمِلَسملا عيِومج نم مِهِرْيغَو

 ؟ٌديِزَي َنوُبِحُي 2 َنوُلوُقَي اَمْوَ َّنِإ :يبأل تلُق :دّمحأ ُنْب ٌحِلاَص َلاَق

7 - 

 ٍِ 5 سك م دعا # هس رهن لس
 ؟رِخآلا ٍمْويلاَو للاي ُنِمْؤُي دَحَأ َديِزَي ٌبِحُي لَهَو يتب اي :َلاَقَ

 6١ 1 23 0 ب ؟ُْنعْلَت

 بَسُي ال يِنَعَلَب اَميِف : ل و - 58 6-6 02 2

 0 اضيأ نيكني



 هنآك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ل

 1 - 04 1 ا

 ع

 ين ءاََيْلا ٍِلاَوْمَأ لك يف ٌةَّماَع ٍديِعَوْلا صوُصُن نأ

 ٍفْلَخَت ٍزاَوَجِل ؛ِراّنلا تاَحْضَأ نِم ُهنَأب ِنّيَعُم ىَلَع هم ةّماَع اَهِب ُدَهْشَت اَلَق ءِقِراَّسلاَو

 5 ِةَيِحاَم ِتاَنَّسَح 0 قَيْؤَت ام ؛َحِحاَر ٍضراَعُمِل ىَضَتْقُمْلا نَع يِضَتْقُمْلا

 . كِل ِرْيع اِّإَو وُ ٍةَعاَفَص امو هةَرمَكُم َتْئاَصَم

 اَمَك اَذَهَو

 :ِناَذَحأَم ةبَحَمْا كَل
 441 00 ا 2 هم 6 00 3 - م

 اَنَهَو ًةَعوُرْشَم تت يآ عوتلا اَذَه صاَخشأ بح صفو كيطلسملا كرلتلا نم ناو

 .هليرأت ةقتغا هقنِف هلم تيب ل نم دع ُذَخْأَمْلا

 . هتَريِس يف ُهَقْسِفَو ُهَمْلُظ ٍيِضَنْقَي اَم ُهْنَع ُهْنَع َرَدَص ُهْنأ : يِناّتلاَو

 يِساّرَهْلا ايكلإو ّيِزْوَجْلا ِنْبا رتلا يِبأك ؟ءاملَمْلا ني ةوثعل :نيذلا امد

 . ُهَننْعَل خيبت يلا ل 7

 :ِناَّذَحَأَم مُهَلَك يتسدلاو َيِلاَرَكْلاَك ُهوُبَحَأ وأ ُهَتْبَحَم اوُعّوَس نا ان

 ْمُهاَياَقَب ُهَعَباَتَو ِةَباَحَّصلا ٍدْهَع ىَلَع ِةَمَأْلا َرْمَأ َّلُو ٌمِلْسُم ُهَنَأ :اَمُهُدَح

 هِرْيَغَو ِةَّرَكْلا ٍرْمَأ نم ِهْيَلَع ٌركْنُي اميِف اَلٌوُأَتُم َناَكَو ٌةَدوُمْحَم ٌلاَصِخ هيِف تّناَكَو
 ت0

 .عوطخم هت َوُه :َنوُلوُقُ

 رَمُع نبا نَع «ٌيِراَخُبْلا حيِجحص» يِف َتَبَن دم ُهَّنَأ :يِاّنلا ُذَحَأَمْلاَو 00 ان يمسعلا



 ميا ٍراَرَقاْلا ِةَياَهْن ىَلِإ يْفَبْلا ٍلَمَأ ٍلاَثِق ٌباَتِك

 ِشْيَج ُلَّوَأَو .0"2هل ٌروُفْفَم ٌةّينيطْنَطسُفْلا وُرْغَي ٍشْيَج ُلّوُأ» :َلاَق هي هللا َلوُسَر
 7 يوت قيم ناك اهاَرع

 ُلَمْعَي نَمِل َةنعَللا َّنإَ ذاهججالا اًمهيف ٌّعوُسَي ِنْيَلَْمْلا َنْيَدَه َّنأ :ٌُقيِقْحتلاَو

 ؛ِتاَتيَسَو ِتاَنّسَح ُلَمْعَي نَم م ٌةَّبَحَم َكِلَذَكَو ٌداَهَيْجالا اَهيِف ٌعوُسَي اّمِم َيِصاَعَمْلا

 ُباَقِعْلاَو ُباَوَّكلاَو 0 ُدْمَحْلا ٍلُجَّرلا يِف يف مَنْ ْنَأ اَنَدْنِع ىَفاَنَتَي ال لب

 ِراَبِتْغاب اضن َمَتْشُيَو َنَعْلُي ْنَأَو ذل عدل نلع ناس ذأ ىَفاَنَتَي ال َكِلَذَك

 . ِنيَهَجَو

 :لدْعَأَو طَسْوأ لوألا ناكلا كل

 قَريِبُكْلا ٍةَنْبِفْلا يِف َقْشَمِد اوُمِدَق اَّمَل ءيالوب لغملا سم َتْبَجَأ َكِلَّذِبَو

 يف َنوُلوُقَت اَم :يِنَلَأَس اَميِف يِنَلْأَسَك ءٌتاَبْطاَخُم هِرْيَغ َنْيَبَو ُهَنْيَبَو يِنْيَب ُتَرَجَو
 ؟ٌليِزَي

 ال ُنْحَنَو كُبِحْنَف اًحِلاَص اَلْجَر نكي ْمَ ُهْنِإَف هبت الو ُهْيْسَن ال :تْلُقَ
 . ِهِنْيَعِ 0 نم ادخأ 0

 ؟َنْيَسْحْلا َلَتَق اَمأ ؟اًمِلاَط َناَك اَمَأ ؟ُهَئوَُعْلَت اَلَقَأ

 اَمُك ُلوُقَن : ِهِلاَتْمُأَو فّسوُي ِنْب ٍجاَجَحْلاَك َنوُمِلاَظلا َرِكَذ اَذإ ُنْحَن :ُهَ 3

 ْنَأ ُبِحن اَلَو .[10 :درعا 4(© َنيِيَِظلا َلَع هك ُةتَنل الآ :ِنآْرُمْلا يِف هللا َلاَق
 ٌداَهِتْجاِلا هيف ٌعوُسَي ُبَهْذَم اَذَهَو ءِءاَمَلْعْلا نِم ّمْوَق ُهَنَعَل دَكَو ءهِيْيَعِب اًدَحَأ َنَعْل

 .ُنَسْحَأَو اَنْيَلِإ ُبَحَأ َكْوَقْلا َكِلَد ّنِكَ

 للا ٌةَنْعَل ِهْيَلَعَف :َكِلَّدِب َيِضَر وأ ِهِلْثَق ىّلَع َناَعَأ وأ َنْيَسْحْلا َلَمَك نَم امو

 . اّلْذَع اَلَو اَهْرَص ُهْنِم هللا ُلّبْقَي ال «َنيِعَمْجَأ ٍساّئلاَو ٍةَكِئاَلَمْلاَو
 ه2 <

 ؟ِتْبَيْلا لهأ نويت اَمُف :َلاَق

 .هجيرخت قبس )١(



 لو مالسإلا خيش لئاسروو قواتف بيرقت 8 برب 4 ١

 00 0 5 00 22 تجب ل 2

 .هْيَلَع ٌرَجْؤُي ٌبِحاَو ٌضْرَف اَنَدْنِع مُهُتَبَحَم : تلق

 ؟ِتْيَبْلا َلْهَأ س ٍضْعْبَي نَمَف : : مَدَقُم َلاَق

 هللا لَبْقَي ال ءَنيِعَمْجَأ ساّئلاَو ٍةَكِئاَلَمْلاَو هللا ُةتعَل ِهْيَلَعَف مُهَضَْبَأ نم :تْلُق

- 

 1 تضر قشت َ مد له

 .هللا ُةَنْعَل هْيَلَعَك اَذَه َلاَك نَمَو ءاذَه َلاَق يِذَّلا ُبِذْكَي :ٍلاَع ٍتْوَصِب تْلُق

 يروا هل | ريِزَوْلِل تْلُق مث

 أ َّنِإ :

 ضصقتَت ىَلَو ءاّيبصان ُمِهيِف تْمِلَع اَمَو سارت قسم م د لْمَأ يِف اَم ِهْللاَو

 م

 ةاَلُو َهيَمَأ وب َناَك اّمَل اًميِدَق  َناَك ْنكَل وْيَلَع َنوُمِلْسُمْلا َماَقَل َقْشَمِدب ايِلَع ٌدَحَأ
 نِم َيِقَب اَمَق ُمْوَيْلا اّمَأَو ُهّبْسَيَو َيِلَعِل َةَواَدَعْلا ُبِصْنَي دلت نأ اضن 3
 [:3د4- غ١8/:] 5 َكِيلوُأ

 : ِهلاَكْمَأَو هي يف وُ ٍفَلَّسلا ٍةّمَِأ نِم َنوُدِصَمْفُمْلا َناَك اَذَهِلَو /55؟]

 رهختلا» لق نييك م َرَدَص ام ٌبِحن ال :يأ ؛ْمُهّبِحُن اَلَو مُهّبُسَن ال ان

 0 رو ريو صاع ٌتاَعاَطَو ءٌُتاَنْيَسَو ٌتاَنَسَح ِهيِف ٌعِمَتْجَي ُدِجاَوْلا
- 

 اق فينو ذل رفني وأ عاش نإ[ ةئاكسم ىلع ةئفاشتر ا
8 

 [4 1 ءٌرَشلا نم ُهَّلَعف ام ضْفْبَيَو دو ريا ني

 َماَع ءاَروُشاَع َمْوَي َلِيُق - ِهِلْثَقِب َيِضَرَو ُهَلََف نَم َنِعْلَو - دلط نيسعلا "2550

 . َنيّئِسَو ٍدِجاَو
 َكِلَذ يِف ُبْيْكَي ٌراَص ءِنَشْوَجْلا يِذ ُنْب ُرْمّشلا ِهِلَْق ىَلَع ٌضَح يذلا َناَكَو

 ةَلَئاَقُمِب - َرَمَأ اَذَه هللا ُدْيَبُعَو ءِداَيِز ِنْب هللا ٍدْيَبُع ٍقاَرِعْلا ىَلَع ٍناَطْلَُّسلا ٍبْئاَن ىَلِ
7 

 "يل ل نول

 جت ل ىلإ كدت ذأ متم بلف كيا نم م 0 فلسا ٌداَحآ ُهَبَلَط

 كل َلِتاَقُي ِرْغَتلا ىلإ تهلك أ وُمَع ِنْب َديِزَي ىَلِ راسب وأ هفيدملا نإ



 هِتثَب لْهَأ نِم َةَمئاَطَو ُهوُلَتَك ىَّبَح ُهوُلَئاَقَف ُهوُلتاَقُي وأ ءْمُهَل َرِسأَتْسَي ْنَأ اّلِإ اوُعنمْماَ
 . ْمِرْيغَو

 مُهَرَمَأ ُديِزَي نكي ْمَْلَو َّقْشَم مد ىَلِ ةَيِواَعُم ِنْب َديِزَي ىَلِ ُهَلْهَأَو ُهَلْقُي اوُلَمَح م 2

 هلم د نال لاك لب و: اًضرَو َكِلَب ٌروُرُس ُهنِم َرَهَظ الو لَ
 ُهَل ٌرَصَتْلا اَلَو .هنلذ َنْيَسْحْلا َلَتَق نَم ىَلَع هللا َّدَح ْمِقُي ْمَل اَذَه َعَم ُهّنِكَ م ُدَنكَل

 أ لق لب [ههذ  هءد/:] . هكْلُم ٍةَماَقِإل ُهَناَوُع
© 

 ؟هسأر عضوم نيأو «نفد نيأو 5# نْيَسُْحلا لتقم ةبيصم)

 (اهياحصأل ةروهشملا روبقلا ةيسن ةحص مدع نايب عم

 د ُهْنَسَج َنِفدَو ِتاَرَقْلا نم بيرق ءاََبْرَكب َليق فض ُنْيَسْحْلا 8556 ]
 0 ُهاَوَر يِذَّلا اَذَه ءَةَقوُكْلاِ ٍداَيِ ٍنْب هللا ٍدْييُع ديَبُع ماد ىَلِإ ُهُسْأَر لِيحَو لِي

 ههه وروم - ٠

 .ةئيألا نم هريغو (هِحيِحص١ ىف

 بَ مل ٍةمليقْنُم وجو نم َكِلذ يور دن :دبِزَي ىلإ | اّشلا ىَنِإ ُهُلْمَح اَمأَو

 . ٍقَلَتْحُمْلا ٍبِذَكْلا نم اَهّنَأ ىَلَع ُلُدَي اَم ِتاَياَورلا يِف لب ؛ اًهْنِم ٌءْيَش

 ام َوه اأو َيِلَع نْب ٍنْيَسْحْلا ِسْأَر ٍعِضْوَم يِف ٍمْلِْلا له ُهَحجَر يِذَّنََو

 مّلغَأ نم وُ راكب نب ُيتولاو  «يشْنرُف ب ٍباَسْنَأ» ٍباَتِك يِف راكب ُنْب ٌرْيَُرلا ُهَرَكَذ
 َنِفْدَو ِةُيوْبَنلا ٍةَئيِدَمْلا ىَلِإ لمح َنمأَرلا َّنأ رك اذه لم يف م ْمِهِقَنْوَأَو ٍساّنلا

 ِهْيِباَو «ساّنَمْلا هيبأ ْمَعَو نَسَحْلا هيأ َرْبَق كانه َّنِإَف ؛ ٌبِساَنَم اَذَهَو ءَكاَْه

 . ْمهِلاَتْمْأَو ءَيِلَع

 َكِلَّذِب َناَمأَو . ميلا اذه ين ِةداَهَّشلاِب ىَلاَعَت هللا ُهَم ركأ هيض ٍنْيَسْحْلاَو

 نو قيس نكي ةلسخ ةوشأ هلو هِلْثَقِب َيِضَر وأ هِلَْق ىَلَع َناَعَأ وأ ُهَّلَتَق نَم

 . مرحم نم رشاعلا قفز



 ا ا سس ل تدل 27-2 نك مالسإلا خيش لئاسرو فواتف بيرقت_ ا #

 ءمالسإلا َّرِع يف اَيَبرَت دق اًناَكَو هِدَنَجْلا لْهَأ ٍباَبَش اَديَس ُهوُحَأَو ُهَّنِإَ ِءاَدَهْشلا
 و لْهَأ ُهَلاَن اَم هللا يِف ىَذَأْلا قلع ركلاو ٍداَهِجْلاَو ِةَرْجِهْلا نِم الاي ْمَل

 هلثكَو ءاَمِهِتاجَرَتِل اَعْنَرَو ءاَمهتَماَركِل الوكت ةداَهْشلاِب ىَلاَعَت هل "عنز

 «(© ةرلجك لإ آلَ هي نإ اولد ٌةَبِصُت مُهتِبَس آذإ َنِدَلأ © تيربدقلا رْئِبَوِل
 ١8008. ١905[. :ةرقبلا]

 "اهَجاَم ُنْباَو ''”دّمحَأ ُماَمإْلا ىَوَر دق هنأ :ه ٌرَكَذُي اَم نَسحَأ نِمَو 2 رش رع قاف ع سم6 عاشوا سلا يمال م جرم مى ع م57

 نَم» : هلك هللا ُلوُسَر َلاَق :َلاَقك هال ٍنيَسُحلا اَهيبأ نع ءِنْيَسْحْلا ِتْنِب َةَمِطاَق

 هَل هللا بَتَك ءاَمْدُهَع َمَداَقَن نِإَو ءاَعاَجْرِتْسا َتدْحَأَك ُهتبيِصُم َرَكَّذد «ٍةَبيِصُمِب بيِصْأ
 ا

 .ُهَعَرْضَم ْتَدِهَش يتلا ُةَمِطاَف ُهّتبا | ٍنْيَسْحْلا نت ُهاَوَر ٌتيِدَح اَذَه
-- 

 ِنِساَحَم يف َّناَكَف ءِدْهَعْلا مُداَقَت ْعَم 0 نيَسْحْلاب ةنيضتلا نأ مِلِع دَقَو

 ةيضملا وقم كركذ نك أ وعد للي ىلا نَع َهَنُسلا هِذَمَوُم لَ نأ 0
 .َنوُمِلْسُمْلا اَهِ فضا َمْوَي 0 لير نِم ٍناَسْنِإْلِل ُنوُكَيَ اهل عج عج رَتسُي

 دهعلا ناثذح دنع و5 يللا هلع هن ام اَهب ِدْهَحْلا مُداَقَت َعَم َلَعَق نم امأ

 ىّوْعَدب ٍءاَعَدلاَو ِبوُيِجْلا ٌّقَشَو ءِدوُدْخْلا مظل لثم ؛ُدَسَأ ُهُبوُقْعَت 6

 .٠ ةَيِهاَجْلا
 ل م

 لأ ُةَئاَعِإَو ءْمُهّبَسَو ْمُهنْعَلَو «َنيِنِْؤُمْلا 1 َكِلَذ ىلإ ّمَضْنا اَذِإ تفْيَكَف

 ال امم امِم َكِلَذ ِرْيَغَو ٍداَسَقْلا نم ِنيدلِل هَنوَدِصُمَي هب اَم ىَلَع ٍداَحْلِإْلاَو ٍقاَقَّشلا
- 

 .ىَلاَعَت هللا الإ

 .(0ا#:) 0
 .هل ظفللاو )0( )017٠١(«

 . ٌتيِعَض َوُهَو ماَدْقِْلا وُبَأ ِداَيز ُنْب ُماَشِه ِهيِف :(794457) دئاوزلا عمجم يف لاق
 .(0 1 ريغصلا عماجلا فيعض يف ينابلألاو .دنسملا وققحم هفّعضو



 مي ٍراَرَقاْلا ةَياَهْن ىَلِإ يْفَبْلا لأ ٍلاَتِق ٌباَنِك
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 ءةلاع ل 50 وك ده ش يد مهيد يم8# مدمعأ يف هه
 اَم اَهْيَنَع اونب ٌةَعوْضْوَم ُتيِداَحَأ مهل تيورو اووَر ةئئسَتملا نِم موقو

 اًلْطاَب اولا هٍمَْْلا َكِلّذ َراَعِش هب َنوْصِراَعُي مْوَيْلا اَذَه يِف اًراَعِش ا

 ٍلْمَأِل ٌنَوُغَأَو د ٍداَسَمْلا يف َمَظْغَأ اًمهادخإ تَناَك نإو ةَعّذِبب ٌةَعْدب اوُدَرَو «لطاَبب

 .ٍداَحْلإْلا

 َلْخَكْلا الد ءاَروُشاَع موي َلاَسِتْغالا َنيِِلْسُمْلا ةقيأ دع دحأ يستْمَي لَو

 ىَدَتُفُي َنيِذل ملا ِءاَمَلُع نم ٌدَحَأ ُهَرَكَذ اَلَو َكِلَذ َلاَعْمْأَو :تاَضْخْلاَو هيف

 ريم هريس

 ها
 ءاّيينأْلا ىلإ ُةَفاَضُمْلا ٌنِهاَشَمْلا لب ؛ُهَدْحَو هِدَهَْمْلا» اَذَه يِف ُبِذَكْلا َسْلَو

00 

 ٍلَبَج ِحْفَس يِف َكَبَلْعَب نم ٌبيِرَق حو ُرْبَق ُهَل ُلاَقُي يذلا ٍرْبَملا لثم -

 .ناَنْبل

 دوه ريق هَل لاقي يذلا َّق نس

 َنِإَف ؛ٍبْعَك ِنْب يبأ ُرْبَق ُهَل ُلاَقُي يِذّلا َق 000
 .ِءاَمَلْعْلا ٍقاَمَئاِب َقْشَمِد ْعَدْقَي ْمَل اًيبأ

 َنيِفوُت اَمَنِإَو هلي َيِبَنلا ٍجاَوْرَأ ٍروُبُق نم َقْشَمِد يِف ٌرَكْذُي اَم َكِلَذَكَو -

 6 ل ا

 َرْفْعَجَو ٍنْيَسُحْلا َنْب َيِلَع َّنِإَف ؛مليلا لأ ٍقاَمْئاِب ب
9 0 

 35 ص

 اًضْيَأ « ٍليِلَحْلا» ّرْبَ ُريَقَو :ةريغ ُلاَق



 هاش كاك د كا ااا اال تس سلا كك 0و ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت سرب لآ

 ؛نيّدلا نم َسْيَل َكِلَذ طْبَض َّنأ :ِروُبقْل ٍرمأِب ملعلا لُهَأ ب تارطشا :ُتيَنَعَو

 نم كِل ُةكرْعَم نكي ْمَل امل هذجاَسم ٌدوُيدْلا دكت ذأ ىَهَت دق يلا نإ

 [هاك_ هما . ُهَطْبَص ُبِجَي ْمَل نيّدلا

 ه2 2

 (قفانُم وأ قب ِساّيَعْلا َيِنَيَو َةّيَمَأ يِنَب ِءاَقَلُخ افلح يف سيل)

 10 مُهَ َنيِذلا ِءاملُحْلا ني نكي مل قكك1]
 ىلإ مهنم ذأ تي مل ةّيمأ وثبت «قافنل لاَو ِةَقَدْنَرلاِب ُمَهّنُي ٌدَحَأ : ِساّسَعْلا َيِنَبَر

 عون وأ ِةَعْدِبْلا ني ِعْوَ ىلإ مقنع للا ُبَسْنُي دق َناَك نإَو ءِقاَمّثلاَو ة ِةَقَدْنَدلا

 [4077/4] .قاَقِنَو ٍةَقَدْنَر ىَلإ ملِْلا ٍلْمَأ ني م مُهْنِم َّدَحَأ تكل مْلُظلا نم

 ه2

 (ةألا هذه كوم ُلَضْفأ ةّيواُم ّنَأ ىلع هامل َققَت)
 ةعَبرألا َّنِإَف ِ؛ِةَمَأْلا ِهِذَه ِكوُُم لضم َةَيِواَعُم نأ ىَلَع ُءاَمَلُعْلا َقَمَنا

 ىف َءاَج اَمَك ؛ٌةَمْحَرَو اَكْلُم ُهُكْلُم َناَك ءِكوُلُمْلا ُلَّوَأ َوْهَو وَوْبُن َءاَمَلُحخ اوُناك ُهَلَْق
 كل هوكي مك ؛ةَمْحرَو ٌةَقاَلِخ لوك مَ «ٌةَمْحَرَو ٌةوْين كْلُمْلا ُنوُكَي» :ِثيِدَحْلا

 0 ام هاك 6 ماع

 ارْيح ناك ُهّنَأ ُمَلْعُي اَم يِمِلْسُمْلا عْفَنَو مْلُحْلاَو ٍةَمْح ٍةَمْحَّرلا نم ِهكْلُم يف َناَكَو

 مي مع

 :َلاَق ُهّنأ ل ْيِبّنلا ٍنَع َتَبَن دق ُهّنِإَف ؛ِةَوْبن َءاَفَلُح اوُناَكَف ُهَلْبَق نَم اّمأَو
 1/1 . واكل ٌريِصَت ّمُث ٌةَنَس َنيِئاَلَث ةَوبتلا ٌةَفالِخ ٌنوُكَت»

 ه2

 . حيحص نسح :دواد يبأ حيحص يف ينابلألا لاقو (20) دواد وبأ هاور قزلإ



 ْ ., كالا ا 5 لم ا تاطغمحل

 (ِةاَقْبَلا ٍلاَتِق يِف ٌثيدح عصي مل)

 ءاعيِمَج ٍجِراَوَخْلاَو ةايملا َلاَتَق َنوُرُكْذَي : ماكخألا يف نوُفْتِصَمْلا تقر

 عِفاَن نع ٍميِكَح ِنْب ٍرَثوَك َتيِدَح الإ ٌثيِدَح ِةاَعُبْلا ٍلاَتِق يِف هلك لا نَع َسْيََو

 َسْيَلَف :«نَئّسلا»َو (ًيِراَخُبْلا حيجص» لْئِم ؛ُةَمَئَصُمْلا ِثيِدَحْلا ُبّتُك اّمأَو

 .ءاَوْهَأْلا ُلْمَأ مُهَو «جِراَوَخْلاَو ٍةَدرلا ٍلْهَأ ُلاَتِق الإ اَهيِف

 .ِهوْحَنَو دّمْحَأ ماَمِإْلا نَع ٍةَصوُصْنَمْلا ِةَّنّسلا ُبْتُك َكِلَذَكَ
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 - ٍلاَتِق ُباَب اًهيِف َسْيَّل :وباَحْصَأَو ِكِلاَم ُبْتُك  'ٌنظَأ اَميِف  َكَِّذَكَو

 ىلا اَذَهَق َقّئْشلاَو ٍةَعيِرَّشلا نَع َجَرَح نَمِل ٍلاَنِقْلا َّنْي ا قد 2000 و هللا ١ ٍباَتِكِب ُتباَتلا ٌلْضَأْلا هالو ٍءاَوْهَأْلا َلْهْأَو ٍةَّدَرلا َلْهَأ اوُرَكَذ اَمْنِإَو

 ا

 كلب أ ٍصوُصُنلا يِف َسْيَلَف ِنّيَعُم ماَمِإ ٍةَعاَط نع الإ ْجُرْحَي ْمَل نَمِل ُلاَتِقْلا اّمَأَو
 [:ه١/:]

 ته ©

51 

 ([3374 :ةرقبلا] 4 ءْئَش 4 هيعأ 3 نم هل ّىفَع ع ُنَمَه#»)

 اًدِإَف ءلْضَمْلا :ٌوُفَعْلاَو 46قَع وِ ني ل َم م نتج 00 َلاَق دكتنهملا
 [17+ :ةرقبلا] «نورمَمْلآِب عَن ىَرخأْلا ىَّلَع ٌءْيَش ِنْيَتفِئاَطلا نم ةَدِحاَوِل لَضَف
 1م م1 .ىَرْشأفإ هاو نت ذأ َدذَعَت إو «ٍناَسشإي هوي نا هَ يذلا

 هه

 هيواتف بلغأ يف لاحلا اذكهو ؛هظفح نم ىوتفلا هذه ىلمأ خيشلا نأ ىلع ليلد اذه )١(

 .هِتافلؤمو



 هني مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت دوا

 (نيبلا تاذ حالصإل يعسلا)

 مُهَرْمْأَيَو مُهَنْيَب حالضإلا يف ىَعْسَي َّنَأ ٍرِداَق مِلْسُم ّلُك ىَلَع ُبِجاَوْلا 5555: ]
 د . َّنكمأ اَمْهَم هب للا َرمأ ام

© © 

 (ملاظلاو يغانلا :ةيوقعر
 اَفَعَو َرَبَص ادم ِهْيَلَع يِفْبَم ٌموُلْظَم ُهّنَأ ُنْظَي ِنْيََمئاَطلا نم َناَك نم متق553 ]

 هللا َداَز اَم» :َلاَق ُّنَأ لكي َيِبَنلا نَع «حيحّصلا» يف َتَبَث اَمك ؛ُهرَصَنَو هلل ُهَرَع
 ىف

 ل م را سيصل س2 2 - *م سر هم 0 0 ما و ع 0-8 6 3 3 ١

 5-2 َنوَُبيَو سائلا نومي نا َكَع ُليبلأ اَنثِإظ : ىَلاَعَت َلاَقَو .'”هازِع الإ ِوْفَعِ اَدْبَع
 . سي سيم 2 هيه سس سل هدد عم م5 مب ايل سعد كي عبارروم م 910
 ٍوْرَع نميل كلذ نإ َرَفَغَو رص نملو يل ُكاَدَع مهل تلجلؤأ حلا ريغب ٍضْرَأْل

 اًيْنُدلا يِف ُهْنِم هللا ُمِقَتْنَي ُمِلاَّظلا يِغاَبْلاَف ؛[4* :؛4؟ :ىروشلا7 © رولا وعم

 ٍلَبَج ىَلَع ُلَبَج ىَعَب وَلَو :ٍدوُعْسَم ُنْبا َلاَق ُةْعَرْضَم َْمَبْلا نإ ةَّرِخآلاَو
 1 :رْعّشلا ٍةَمْكِح نِمَو اكد اَمُهْنِم َيِغاَبْلا هللا َلَعَجَل

 ٌرِئاَوّدلا ُروُدَت يِغاَبْلا ىَلَع َّنأَو ٌهَلُهَأ ٌعَّرْصَي َيْعَبْلا نأ ُهَّللا ىَضَق

 «ةزبكلا عتب كرش لع بنت اثإط :ىَلاَعَت هلْؤَ اَذَهِل ُدَهْضَيَ
 .[757 :سنوي]

 ل م22 + اس 6 ميس #8 م هاما 3 هج هَ

 ال اوقتتو ًاوريصت ْنِإَوه :ْمِهَوَدَع قوح يف نيم ؤملل ىلاعت لاق دقو

 5 هيو سري رع ىلإ كرر
 ١١٠١[. :نارمع لا] اعيش مهدي مكحرصي

 ا وع ا 8# سرع وع هادا 6 ٠ هه ا 20 52 40

 «هللا دودج لعتي ملَو (ٍلْدَعَو ٍيقدصب مِهريغَو ءالؤه نِم هللا ىقتا نمف

 هوس شهر هم - 2 1س 20 01 6 2 2 ا وع
 . ِهْيَلَع هللا هرصني لب ؛رَخآلا ُدْيَك ُهَرضَي ْمْل :ِهِملظَو رخآلا ىذأ ىلع ٌرْبَصَو

 [ىخ - م١ /6"8]

 .(؟ةهلمح) ملسم هاور )0غ(



 2 ٍراَرَقاَلا ٍةَياَهِن ىَنِإ يْفَبْلا ٍلَمَأ ٍلاَتِق ٌباَتِك

 (يِراَصْنأَو يِراَصَنأَو ِرِحاَهْمَو ٍرِجاَهْم َنْيَب لَك يبنلا ْخاَوُي ْمل)

 ِلَع َنْيَب ىَحآ لب َىِنلا َّنأ نِم ٍةَريّسلا يِف َنيِفئَصُمْلا ضْعَب ُرْكْذَي ام /2255؟]

 خاوي ْمَل ُهَنِإَف ؛ِهِثيِدَحِب ِةَكِرْعَمْلا ٍلْهأ ِقاَمَثاِب ٌَلِطاَب اَذَهَف :َكِلَذ وُحَنَو ءِرْكَب يِبَأَو

 َنيِرِجاَهْمْلا َنْيَب ىَكَآ اَمّنِإَو «يِراَصْنَأَو ُيِراَصْنَأَو ءِرِجاَهمَو ٍرِجاَهُم َنْيَب
 هللا َلَرَْأ ىَّتَح ءْمِهبِراَقَأ َنوُد اهب َنوُنراَوتي ُةَمَلاَحُمْلاَو ُةاَحاَوُمْلا تّناَكَو ءِراَصْنَأْلاَو

 ُتاَريِمْلا َراَصَق 8/0 :لافنألا] «ِهَّنأ بنك يف ِضْعَس َلْو مسمي ارا الوأو» : ىَناَعَت

 [ام :ةفلاكملا و ةاخاؤملا هذه نود مِحّرلاب

 ©ه00

 ةدرلاو رفكلا

 ٌراَبْكِيْسا وأ «ٌبيِذْكَت ُهَعَم َناَك ٌءاَوَس ءِناَميإْلا ُمَدَع َوُه :ٌُرْفُحْلا م55]

 .ٌرِفاَك َوُهَف ُداَيِقْناِلاَو ٌقيِدْضَتلا ِهِبْلَق يِف لّصْحَي ْمَل نَمَق ءٌضاَرْعِإ وأ ءٌءاَبإ و
4/0 ] 
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 نِإَو بّرَعْلا باَتِكْلا لأ ٍرْيَغ نِم ةَيْزجلا ْذْحَأَي اَذَهِلَو ءلَئاَقُي ال ِهيِف َباَرِح ال
 8-0 1 0 ركع | مج
 .ٌنيينْثَو اوناك

 اللا ل ا ا هوو 3 طال ل طور وب اقم د بقول ١ ساو هه ع 22
 لتفلا زوجي اَذَه َّعَمَو «هيلوق ٍدَحَأ يِف دّمْحَأَو كِلاَم َكِلَذ ىَلَع ُهَقْفاَو دقو

 23220- هوس 1 يتربع: انج 0 ٠

 َناّيْبّصلاَو َءاَسْنلا نأ اّلِإ ءمّدلِل ٌحيُمْلا َوُه ِرْفُكْلا ٌسْفَت ُهَدْنِعَف ُنِيِفاَّشلا اّمأَو
- 

 ال ُهَّنِإَك ؛ِناَميإلا ىَتَح اًلْضأ بِحاَو ِكْرَت ىَلَع ٍدَحأ َلْيَق ُبِحوُي ا ةفينح ابأ نأ خيشلا ركذ دقو )١(

 يِلْضألا ٍرْفُخْلا َنْيَب يَرَسُيَو هُهْنَع ٌيِهْنَمْلا ُلغِف َرْمَو ُهْنِم ٍباَرِحْلا ٍدوُجْوِل َبِراَحُمْلا الإ ثني
 َناَك اَذإ اَّلِإ َةاَكَّرلا وأ ًءاَلَّصلا َكَرَت نَم ُلْثْفَي اَلَو ءُهْنِم ٍباَرِحْلا مَدَعِل َدَتْرمْلا ُلْثَْي اَلَق ءئِراَعلاَو

 و

 )7١/ 49 1٠٠١( .َلَكَف اذ َبِراَحُمْلاَو َنَصْخُمْلا يِناَرلاَو َلِتاَقْلا ُلثْمَبق ُهْنَع ُيِهْنَمْلا اّمأَو
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 َدْنِع اَهِبَبَس عاَنتْماَو ِرْفُكْلا ٍدوُجْوِل ٌدَتْرمْلا َلَتْقُيَف َنيِمِلْسُمْلِل اَلاَم ْمِهِنْوَكِل اوُكرُت
 .ِةَعَفْبَم الب رْفكْلا َنِم

 : ٌعاَوْنَأ ُهَدْنِع ُحيُمْلاَف دَمْحَأ امأَو

 عفت ُمَدَع وأ ءُهْنِم ٍرّرّضلا ُدوُجُو َوُه ُهَدْنِع ُحيبمْلاَف ٌيِلصَألا ُرِفاَكْلا اّمأ -أ

٠. 
0 

 هم آآ

 ّنِم ٍلاَحِب هيف َةَبَراَحُم ال نم َلَتْفُي اَلَق ءْناَسِل وأ ديب هَ ةساسملاك : لوألا اَنأ

 .ٍروُهْمْجْلا ُبَمْذَم َوُه اَمك ْمِهوْحَنَو ىَئْنَزلاَو دم ٍناَبْهَرلاَو ٍناَيْبّصلاَو ِءاَسْنلا

 ٌّصاَح ّعْوَن َوْهَو ءِناَمِيِإْلا َدْعَب ُرْفُكْلا َوُه ُهَدْنِع ُحيِبُمْلاَف ٌدَتْرُمْلا اّمأَو - ب

 ظْفِح ُهُلْيَقَف ب ترش يلق ل ل ِرْفُكْلا َنِم

 ُهْنَع ٍجوُرُحْلا َنِم مُهْعَتْمَيَو ٠ ءصْقنلا َّنِم ءْنْمَي ْعَنْمَي َكِلُذ َنِإَ ءنيّدلِلَو نيّدلا لْهَأل
7 ”" 8 
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 :ٍماَيّضلاَو ٍةاَكَّبلاَو ٍةاَلَّصلاَك ؛ٍبِحاَو نِم ُنِلْصَأْلا ٌرِفاَكْلا ُهَك اَم ”ة5؟ه]

 ًءاَوَس ُهَيوُجُو ْدِقَتْعَي ْمَل ُهنَأل ؛ عاَمَجِإْلا مالشإلا َدْعَب ُهُؤاَضَق 4 ص ُبِجَي ال ُهْنِإَف

 ءاَداَنِع وأ ءاّدوُحْج ُهُرْفُك َناَك ٌءاَوَسَو ُهْنَعَلَب ْنُكَت ْمَل وأ ُهْتْعَلَب دق ُةَلاَسّرلا ِتَناَك

 .الْهَج وأ

 َّنِم ٌىّمّذلا ىَلَع اَم يفالِخب ؛َيِبْرَحْلاَو َىّمَّذلا َنْيَب اَذَه يِف َقْرَف اَلَو
 «بوصغلاو ِءِتاَناَمَأْلا ُدَرَو ءِنْيّدلا ِءاَضَقَك ٍءاَهَعاَدَأ ُةَمَّذلا ٍِتّبَجْوَأ يِتَّلا ٍقوُقُحْلا

 لما

 . مالسإلا َنْبَق اَهَبوُجُو ِهماَرتْلاِل ال ءمالشإلاب ظّقْسَت ا ِهِذَم نإ
 اَلَو ِتاَداَبِعْلا َنِم ال يسن وون تركو قب لق قمل رفاق

 «َنيِمِلْسُمْلا ٍقوُقُح نِم اَلَو وللا ٍقوُقُح نِم ال ِءْيَش ُءاَضَق ِهْيَلَع َسْيَلَف ءقوُقَحْلا َنِم

 .ُهَلْبَق َناَك اَم ُمِدْهَي َماَلْسِْلا َّنِإَف ءْمِلْسُي ْمَّل وّل اَهِكْرَت ىَلَع ُبّفاَعُي َناَك نِإَو

0١ 



 0 ٍراَرَفَلا ٍةَياَهَن ىَنِإ يِفَبْلا لَه ٍلاَتِق ُباَتِك

 ىف اًهْلِحَتْسَي ىَتْلا مالْسِإْلا ٍنيِد يف ٍتاَمَّرَحُمْلا َنِم ُرفاَكْلا ُهَلَعَق ام َكِلَذَكَ
 ٍريِزْتخْلاَو ٍرْمَحْلا جيبو ٠ ِرِسْيَمْلاَو ننال قبلا ٍضوبقلاو ٍدوُقْعْلاَك ؟ هليد

 لا ٍرْمَمْلاِ نهلقتلا ٍلاَم ٍضْبَكَو «دوهس ث اَلَو يِلَو الي ٍحاَكلاَو

 . ماسلا ةمكَح طف َمَرَحُمْلا َكِلّذ نإ َكِلَّذ وْحْنَو

 مّرَحُم نم ٍماَلْسإْلا َنْبَق ُهَلَعَف اَم ىَلَع ُبَقاَعُي ال ُهّنِإَف : ُتاَبوُقُعْلا اَمأَر 3

 لو ارو «ِسْفَت ٍلَْق ىَلَع ُبَق ُتَقاَعُي الك ءْدِقَتْعَي م ا وأ ميت دي ااك اس

 . هنيد 1 نأ يهل 0 َكِلَذ ِرْيَغ اَلَو ِةَقِرَس

 ٍةاَكَرَو ٍةاَلَص نِم ِةّدّرلا يف ُهَكَرَت اَم ُءاَضَق ِهْيَلَع ُبِجَي الق :ٌدَتْرُمْلا اَمأَك

 .ٍروُهْسَمْلا يِف ٍةّدّرلا َلْبَق ُهَكَرَت اَم مر ءِروُهْشَمْلا يِف ماَيِصَو

 ُبِجَي لَهَف . .اَلْرَأَتُم وأ قَجْحْلا ْعولُب َلْبَق َبِجاَوْلا َكَرَت اَذِإ :ُمِلْمُمْلا امَأَو
 4ر6 2 : ا

 .ٍبَهْذَمْلا يف ِنْيَلوَق ىَلَع ا ٍهِذَه ٌءاَضَق ِهْيَلَع

 ٌقَح يِف ُهمُكُح تْبْنَي ُتْبْنَي له ٍةَعيِرَّشلا عِوُرُمِب ٍباَطِحْلا مك نأ يرض

 دوب لق ملل
  ِداَقِتمع الا معز تانج اولا نو ةكرت امه مالشإلا كذب رواكلل يقف اذإو

7 

 ه جد

 اَمَع ٍمِلْسُمِْل َُفْعَي نك - اًهكْرَت ىَلَع ٌبْذَعُم َوُهَو هْيَلَع اًهَضَرَق دك هللا َناَك نِإَو

 ىِداَهَتْجاِل ِكْرَّثلا ىَلَع هبَذَعُم ريع َوُهَر «بوجْوْلا د ٍداَقِتْغا مدخل ِتاَبِجاَوْلا ّنِم ُهَكَرَت

 . ىَرْخَأَو كاذأ : :هب ُرَذْعُي يَِلا ِهِلْهَج وأ ءوديِلْقَت وأ

 َّناَك اَم ٌّتْجَت ٌةَبْوَتلاَق ؛ُهَلْبَم ّناَك اَع ُبْجَي 00 َّنَأ اَمُكَو
- 
- 5" 

 ُرَدْعُي ٍلْهَجِل اَهَميِرْحَن 0 ام َكِلَّذَكَو

 يِذّلا حاكتلا ىَلَع ُرَقُيَو ءِدوُقْعْلا ِهِذَهِب ُهَضَبَق اَم ىَلَع ٌّوَمُ - .ٍليِوأَت وأ 37

 .مّلْسأ ّمُث َنيِمِلْسُمْلا ٍلاَوْمَأ نم ٍبْرَحْلا لاح ِهْيَلَع ىَلؤَتْسا ام :يأ )١(
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 هتحخختت ص تت ييسسعسأ ؟ة8 نجح

 َلَعَجَو َداَسَمْلا يِضَئْقَي ْْهَنلاَو هْنَع ٌيِهْنَم اَذَه نأ ىَلِإ ُهُرَطَن ٍفِلاَخْلا ُةَهْبْشَو

 .ِهِرْيَغَو ِلْوََتُمْلا َنْيَب ْقَرَقُي ْمَلَو ءاّدِحاَو امن َنيِمِلْسُملا

 َّنِم ٍلْدَعْلا ٍلْمأ ىَلَع َنوُوَأتُمْل يْمَبْلا ُلْمأ دك ان < :ِةَلَأْسَمْلا ِهْذَه ُريِظَنَو
 :نْيَتياَوِر ىَلَع ؟َنوُنَمْضَي لَه لاقت ِسوُفْنلا

 اَل يذلا ِةّيِبَصَعْلا ٍلاَئِقَكَو «َنيِبِراَحُمْلاَك مُهَل اَلَعَج ؛ُهَتوُنَمْضَي :اًمُهاَدْحِ

 هيف هيف َليِوأ

 ليو ال اَم ِةَلِزْنَمِب اًهيِف َلّوَأَتُمْلا ضوبقلاو 0000

00 

٠. 
 هه

 ِتَعَفَو :ُيِرْه 0 لاق امك ةثلّسلا َنفَتا اَذَه ىَلَعَو ؛هَتوُيَمِضَي ال :ةيناثلاو روم كر هم

 ٍلاَم وأ أ مد ّلُك َن نأ ازكتخأَف َنوُرِفاَوَتَم لَك هللا ٍلوُسَر تاَحضأَو هولا

 .هيف َناَمَض الق ِنآْرُقْلا ٍليِوأَتِي بيِص
0 

 ليو ٍمرَحُم نم هلع وأ ءٍِبحاَو ني ممل ُهكرَت ايف هتك يلا اذ

 بلراَتملا ٍرِفاَكْلا ٍلاَح نم ُنَسْحَأ هيف ُهَّلاَحَو يِذْنِع 0 :ِديِلْقَت وأ ٍداَهِتْجا

 وحَنَو ءَكوَأَتُمْلا َبراَّشلا َدِلْجَأَو ءَكَوْأَتُمْلا َيِغاَبْلا َلِتاَقُأ ْنأ ْمَْمَي ال اَذَمَو

 ٍداَسَق عُقد ٍةَبوُقْعْلاِب ُنضَرَعْلا ذإ ِاَقَلظُم اًيندلا َةَبوُقُع ُعَمْرَي ال َليِوُأَتلا َّنِإَف ؛َكِلَذ

 رِفاَكْلا ةَبوُقُع م ُعُفْري ال امك ءءاَدَتْعالا

 يلا ضوبقلاو ٍدوُقْعْلا ىف يِفَو ةانيجاز لي هكرتاك ءاضف يف مالكا اَمْنَِو

 لَحَتْسا اَمُك ءِليِوأَتي 5 يتلا ٍلاَوْمَأْلاَو ٍسوُفْنلا ٍناَمَض يفَو ءليِوأت اََّلَعَف
 ع
 هللا اّلِإ َهلِإ ال :َلاَق انتي هلك يذلا رك دمام

 . فشلا دو ف نكي مل اذ ىضت اَم ىَلَع ُبَقاَحُي ال َكِلَذَكَو

 ُرَذْعُي لْهَجِب اَلَو داَقِيْغاب ال َمّرَحُمْلا َلَعَف وأ ءَبِجاَوْلا َكَرَت نم : نفت

 وأ نم ويكَمَت عم هَْلَع بجاَوْلا معلا ٍبَلَط نع اًضاَرِْإَو اَلْهَج ْنَكَلَ هيف



 6-5 ٍراَوَقاْلا ِةَياَمْي ىَلِإ يْفَبْلا ٍلََأ ٍلاَثِق ُباَتِ
 أ 2 ها ا ااا تلال طا طال

 تت نش"

 . .ةَلاَسّرلاِب اًرْفُك اَل اًضاَرْعِإ ُهْمِرَتْلَي ْمَلَو ءاَذَه ٌميِرْحَتَو اَذَه بابي َعِمَس ُهن 00 7

 0 ِنَع ِوْفَعْلا َنِم ُمَرْلَي الق ماَرْلالاَو مْلعتلا ِكْرَتب مِلاَط ٍصاَع اَذَه :ُلاَقُي

 .اًذَه نع ْوْفَعْلا ِهِليِوُأَت ين

 َّنِم ٍلاَح أَوْسَأِب اذه َسْيَل :- ِساَيِقْلاَو ٍليِلَدلا يِف ٌرّهظَأ َوُمَو  ُلاَُي دَكَو

 ةريد0و ةميتش وأ ةومف اذسخو اى َنآْرُمْلا َكَرَت يِذّنا ٍدِناَعُمْلا ٍرِفاَكْلا

 ٍلاَحَك اًوُلُعَو اًمْلُظ َكِلَد َدَحَج ْنِكَلَو فلنا دنع نم ّقَح ُهَّنأ ُهُسْفَت ُثَنَقْيَتْساَو

 َنيِمِلاّطلا َّنِكَلَو ءكئوُيَذَكُي ال َنيِذَّلا ءَنيِكِرْشُمْلاَو ءباَتِكْلا لمَأ ِرَثْكَأَو َنْوَعْرِف

 .َنوُدَحْجَي وللا ِتاَيآب

 َوُه "0هُهّلْبَك َناَك اَم ُمِدْهَي ُماَلْسِإْلا» :َلاَك يِذلا َّنِإَف ؛مالسِلاك ٌةَبْوَتلاَو

 .ِدِحاَو ِثيِدَح يف َكِلَدَو هاَهَلْبَك َناك ام ُمِدْهَت ُهَبْوَتلا» :َلاَق يِذَلا

 دَقَو ..؟ِهيِضْقَي لَه :اًدِماَع َمْوّصلاَو َةاَلَّصلا َكَرَت نَميِف ُنِماَّنلا فَلَتخاَو

 :اَهِيْفَو نَع ءاَلَّصلا َنوُرَُوُي َنيِذَنا ِءاَرَمأْلا ِنَع :َلاَك ُهَنَأ لي يلا ٍنَع تب َتَبَن
 . "0ةَلفاَن مُهَعَم ْمُكَناَلَص اوُلَمْجاَو ءاَهِتْقَوِل ةاَلَّصلا اوُنَصَن»

 َةاَلَّصلا ُميَضُي نَم َنْيَب ِقْرَقْلا ىَلَع ٍفَلَّسلا ُقاَمَناَو ُةَنّسلاَو ُباَتكْلا َّلَدَو

 ٌحِصَن ال ِتْقَوْلا َدْعَب تناَك وّلَو ءاَهُكْرْتَي نَم َنْيَب َقْرَمْلاَو ءِتْفَوْلا َدْعَب اَهِيَلَصُيَ
 يَ اَمَّنِإَو ءاَهِيوُجُؤِل امِرَتْلُم َناَك اَهِتْقَوِل َعّيَضُمْلا ّنكَل ؛َءاَوَس يتلا 8 ٍلاَحِب

 . ””لغفْلاب ىَتَأَو ءُتْفَوْلا َوْهَو اَهِقوُقَُخ

 ؟ِنِطاَبْلا يف ُهْئِرْجُت لَه :اًرْهَك َةاَكَّرلا َّدَحَأ اد 7-0 يف ائَباَحْصَأ فّلَتخاو
-_ 
 هاب

- 

 ُهْنِم ٌداَعَتْسُت ال اَهّنأ َعَم «َنْيَِهَجَو ىَلَع

 . اَهْيَلَع ا مَدَعِل ِهيِزجُن 5 ال :اًمِهِدَحَأ

 .(1548) ملسم هاور ةهز )١51(. ملسم ءاور قرد

 4١ ١ /77) يف امك «يناثلا يأرلا ىري هنأ هنع روهشملاو ءروهمجلا لوقل خيشلا رَصَتْلا (9)



 ُهْنَأك ماسالا خيش لئاسرو قواتف بيرقت سو ا

 مع 41

 .ًءاَيِر ىَّلَص نَمَك ءُهْنِم لبقت ْمَل ٍقاَقْنإْلا ٍةَماَرَك َعَم َنَقْنَأ ْنِإ

 ُةَكاَعِْلا ِنِطاَبْلا يِف ِهْيَلَع ُبجَت لّهَق :يِئاَرُمْلاَو ُقِفاَنُمْلا َباَئ ول ْنِكَ
 ؟تاَثْي او ُديِعُي ال وأ ءهْيَلَع َباَكُيَم َكِلَذ لبق هلِمَع ام ىَلَع ُهئَْوَت تطيع 5 ب -

<7 

 ل

 َنيِقِفاَتُمْلا َّنِم بات دق ُهّنَأِل ٍ؛اًعظَق ٍقِفاَنُمْلا ىَلَع ُبجَت الق :ةداَعإْلا ام ا

 .ةئاَعإلاب مُهئِم اًدعأ ْدمأَي لَو ف هللا ٍلوُسَر ِدْهَع َء ىَلَع ِقاَقْنلا نع ةَعاَمَج

 ُةيِبَش 0 را ُدِقَتْعَي | ناك 0 م الا ّنِع بات اَذإ ىَئاَرُمْلا اَمأَو

 00 ِنَع ٌميِظَع ٌريِفَت ِهْيَلَع ِءاَضَقْلا ٍباَجِيِإ يِفَق ءنِطاَبْلا يِف اًرفاَك
 ءاَضِيَأ ٌموُضَي ر ال دقو ءيّكَرُي اَلَو يِلَصُي ةَليِوط َةّدُم ُشيِعَي دق َلُجّرلا َّنِإَ هدو ىو

 ٌدوُدُح ظِبْضَي اَلَو ناو :لاملا :تسك: نبأ ف ىلا اّلَو

 .مالْسإْلا ىلإ ٌبِسَتْنُم 2 لِ ةيلِهاَج يف َرُهَف ءَكِلَذ ِرْيَغَو ٍقاَلَطلاَو حاككتلا

 ا :ِهْيَلَع َباَتَو هللا ُهاَدَه اًدِإَق

 نم بحي . مَع ٍجوُرُخْلاَو 2 0 ألا ع ُهَبَسَتْكأ ام عيِوَج ُدَرِ و اتوا

 روبر

 تح ٍذيئيِح دل َناَكَو ا ِتَراَص :َكِلْذ ِرْيَغ ىَلِإ عاَضْنألا

 4 ةكؤكو  ةمج ِرْفُكْلا َّنِم م ُهَتْيْوَت وت َّنِإَف ؛ ِهْيَلَع َناَك يِذَلا مالسإْلا كلو ٠ نم ِهْيَلِإ
 ما مم ع

 ادع مِلْسُم

 اذإ الإ ءلالح كل كلم وهف كديب ام :لوقنف ءرماقُي وأ يبارُي ناك نمك ءاًمارح تناك ولو )١(

 .هّدر كيلع بجيف ًةقرس وأ اًبصغ الام ٌتذخأ



 تمل ١ ٍراَرَقإْلا ٍةَياَهْي ىّلِإ يْفَبْلا ٍلمَأ ٍلاَتِق ُباَتِك

 072 لا ا هريس < ٌشع ؟65 0 تلوم مار 9 لود عب هس 2 2
 اَم هَل َرْفْعَيَف َمِلْسْيِل اًرِفاَك َنوُكَي ْنَأ ىَنَمَتَي نم َنيِحِلاَّصلا نِم َةَقِئاَط ٌفرغأَو

 ُهَدَقَتْعاَو ُهَل َليِق دق اَم ةققك نأ هلق ودعتك ةدنع َةَبْوَتلا نأل ٍ؛َتفَلَس دق 7م يدم ُك ع 2 عع س ما هد هس في 000 0-0 ّ 00 -

- 

 هللا ٍةَمْحَر

 نم ُهَّلَعَف اَمَو ءِتاَبِجاَوْلا نِم ُهَكَرَت اَم ُهْنَع ظِقْسُي مل ِرِفاَكْلا َرْفُك ْنَِ

 ٌةَْوَت َماَلْسِإْلا 0 اَمّنِإَو : "0 َناَك ٍرِفاَكْلا ِنْوَكِل :تايرحَمْلا

 م ئ 0 ع هيو

 . "0ِهرْبَغ ٍلاَحَك ْمُهِتِلِماَج يف ِءاَلْؤَم ُلاَح َلَعَجُي ْنَأ  ْمَّلْع او - يي

 [1؟ -ام/“6]

 يف ُهَيِقْلُي نأ لْثِم يحل ٌفَحَتْسا نم َّنأ ىَلَع َنوُمِلْسُمْلا ّىََتا

 [4 0/4 .مّدلا ُحاَبُم ٌرِفاَك ُهَنأ :ُهَل َةَناَهِإ ِهِلْجِرِ 3 وأ نكحلا

 َةَعْنَمْل اَو ٍرْمَحْلاَك ِةَرِ اولا َتاَمَّوَحُْمْلا نم م ٍءْيَش َميِرْحَت 2 نَم كوفي

 5 اّلِإَو َباَن ْنِإَف «َميِرْحّنلا ُفَرَعُيَو ُباَنتسُي ُهَنِإَف هويِرخت يِف كش وأ ِشِحاَوَمْلاَو

 .نيِمِلْسُمْلا ني 7 ْنَْذُي لي ْمْلَو ِهْيَلَع ّلَصُي لَو مالْسإْلا ٍنيِد نَع 3 َناَكَو

|] 

 َوُهَك ةَرخآلا ٍراَّدلا يِف هللا َةَيْؤُر َدَحَج نم َّنَأ ٍفَلَّسلا ُروُهْمُج ِهْيَلَع يِذْلأ 575+

 هلا و ل ْنِإَف «ٌرِفاَك

 |[ ٌرِفاَك َوُهَف هَل هَل مْلِْلا ْعوُلب َدْعَب د ٍدوُحْجْلا ىَلَع َّرصْأ ْنِإَ م اَلْسإْلا ُعِئاَرَش

 دساقملاو حلاصملل هتاعارمو ءاهب ىلحتي يتلا ةمحرلاو ريسيتلا ةدش هلي همالك نم نيبتي 0غ20(

 .هيواتفو هئارآ يف رّثأ مهعقاو سملتو سانلاب هتطلخ نأ فيكو «ةعيرشلا دصاقمو

 ماكحألا ردصُيو اًلزعنم نوكي ْنأ ال «ىلاعت هللا ىلإ يعادلاو يتفملا نوكي نأ بجي اذكهو

 .ثوحبلاو ىواتفلاو



 ُهْنَأك مالسإلا خيش لئاسرو قواتق بيرقت 8

 ْتَضَمْلا اَذإ اَّلإ ُهْيَجْوَر ُهْنِم ُنيَِت ال ّدَتْرُمْلا َّنأ ىَلَع ِءاَمّلُعْلا ُروُهْنُج مة

 .مالشإلا ىلإ جد 3 -
 [ 1/١

 ه0 ©

 (تزفلا ْمْهح)
 :دترملا 5854: ]

 .ىلاعت هللاب كرشأ نم -أ

 . اًقافتا هب ءاج اًمِلو لكك لوسرلل اًضغبم ناك وأ - ب

 .هبلقب ركنم راكنإ كرت وأ - ج

 عم لتاق مهيعبات وأ نيعباتلا وأ ةباحصلا نم اًدحأ نأ مهوت وأ - د

 .كلذ زاجأ وأ ءرافكلا

 . اًيعطق اًعامجإ هيلع اًعومجم ركنأ وأ  ه

 .مهلأسيو مهوعديو مهيلع لكوتي طئاسو هللا نيبو هنيب لعج وأ - و

 «دترمف اهلهجي ال هلثمو ىلاعت هللا تافص نم ةفص يف كش نمو -ز

 يف كاشلا لجرلا كَ يبنلا رفكي مل اذهلو ؛دترمب سيلف اهلهجي هلثم ناك نإو

 [1794/0 كردتسملا] .ةلاسرلا دعب الإ نوكي ال هنأل ؛هتداعإ ىلع هللا ةردق

 نم ةيضرألا ثداوحلا ىلع ةيكلفلا لاوحألاب لالدتسالاك ميجنتلا 28541 ]

 1١7١[ /6 كردتسملا] . اعامجإ مرحيو «رحسلا

 ةئجرملاو ةيردقلاو جراوخلا ريفكت مدع يف ةحيرص هصوصن 9545 ]|

 هريغو دمحأ مامإلا :ةمئألا بهاذمو ..مهنايعأ ال ةيمهجلا رفك امنإو مهريغو

 [11 - ١٠ /ه كردتسملا] .نيعلاو عونلا نيب ليصفتلا ىلع ةينبم هللا مهمحر

 ةدترم ةعامج يف وأ ءبرحلا رادب هفلتأ ام دترملا نمضي ال مة ]

 [11/5 كردتسملا] .دمحأ نع ةياور وهو «ةعنتمم



 2 ٍراَرَقإْلا ٍةَياَهَي ىَلِإ يْفَبْلا لهآ ٍلاَتِق ٌباَتِك
 ل7222 2 بت تتتتأح

 يف امهدحأ تام وأ ءزيمملا وأ لمحلا وأ لفطلا وبأ تام ول 5544]
 لهأ ماكحأ يف ميقلا نبا لاق ءهمالسإب مكحي ال :هنعو ءملسم وهف انراد

 هراتخاو «نقيتم مولعم عامجإ هيف يعُذا امبرو ءروهمجلا لوق وهو :ةمذلا
 171١/8[ كردتسملا] . انخيش

 ه2 2

 (ّيِلْصَْلا ٍرِفاَكْلا ٍةَبوُقع نِم ُمظْعَأ َدَتْرُمْلا َةَبوُقَع َّنأ ُنايب)

 ٌيِلْصَأْلا ٍرْفاَكْلا ٍةَبوُقُع نم ْمَظَْأ ٌدَتْرُمْلا ةَبوُقُع نب ُةّنُسلا ترَمَتْس !قتتفا
 : ٍةَدُلَعَتُم هوجو نم

 هَل ُدَقْعُت اَلَو ٌةَيْرِج ِهْيَلَع ُبَرْضُي اَلَو ءٍلاَح ّلُكِب ُلْفي َّدَتْرُمْلا نأ :اًهْنِي أ

 .ٌيِلْصأْلا ٍرِفاَكْلا ٍفالِخب ّّمِ

 ٍرِفاَكْلا يفالْخب ِلاَنِقْلا نع اًرجاَع َناَك نإَو ُلتفي دتْرمْلا نأ َّنَأ :اًهْنِمَو - ب

 يِبأك ءاَبَلُعْلا رثكأ َدْنِع َدْنِع ُلتْفُي ال ُهَّنِإَف ءِلاَتِقْلا لْمَأ نِم َوُه َسْبَل يِذّلا َيِلْصَأْلا

 َوُه اَمُك لَتْقُي ّدَتْرُمْلا َّنأ ٍروُهْمْجْلا ُبَمْذَم َناَك اَذَهِلَو ٍ؛دَّمْحَأَو ِكِلاَمَو ةَقيِنَح
60 
97 

 ا ٌيِعِفاَشلاَو كلام ٌتَهْذَم

 يفاّلْخِب (ةّنَحِيِبُد لَكؤَت اََو ,خكاتي اَلَو ُثِرَي ال درعا ١ ّنَأ : :اَهْنِمَو - جا

 يِلْصَأْلا رِفاَكْلا

 ةَكْرلاَف :نيّدلا لأب ِرْفْكْلا نِم َمّظغَأ ٍنيّدلا رق نع ء ٌةَّدُرلا تناك اَذِإَو

 ِنِمْؤُم َش َناَك اَذَهِلَو ؛ِهِعِئاَرَش نع يللا جرا عر نم ْمظْغَأ ِهِعئاَرَش نَع
 ْمِهِرْيَغَو ِبَرَعْلاَو ٍسْرْمْلا نم يبن يذلا قيِدرَمْلا نأ ُمَلَْيَو ِناَنَتلا َلاَّوْخَأ تر

 ٍنْيَئَداَهَّشلاِ اوُمْلَكَت ْنَأ َدْعَب مُهَو «ْمِهِوْحَنَو ِكْرّثلا نِم َنيّيِلْصَأْلا ٍراّمُكْلا و

 ِبَرَعْلاَو ٍسْرُمْلا نم َنيدَتْرُمْلا نِم ٌرْيَح ٍنيّدلا ِعِئاَرَّش نِم ريِثكِل ْمِهِكْرَت ّعَم

 "هرب



 هشام 1 همس 1 سس ا حلالا وإلا هند مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ”سوع آل

 ِكِدَّدلا نم ٌرَس َوُه لضألا َمِْسُم ناك نّمم مُهَعَم ناك نم نأ نيت ب اَذَهِبَو

 أَّوْسأ َناك ِِِئاَرَش ٍضْعَب نمت ّدَتْرا اَذِإ ّيِلْصَأْلا َمِلْسُمْلا َّنإَ اء اوُناَك َنيِذَّلا

 نم ْمهِلاقنَأَو كلا يِعِناَم لْثِم عِئاَرَّشلا َكْلِي يف ُدْعَب ُلُخْدَي ْمَل نّمِم اَلاَح

 . ُقيدَّصلا مُهّلَئاَ

 تاك وأ اًرِجاَت وأ اَّوَصَتُم وأ اهقنتنا موارشلا وشب نع ةئرفلا ناك نر
 0 عِئاَرَّسلا َكْلَت يِف اوُلُخْدَب مل َنبِذْلا ُكْدَّتلا نِم ٌّرَش ِءاَلْؤَهَف َكِيَّذ َرْيَغ وأ

 .مالشسإلا ىَلَع

 درع نو وتس ال اني نينلا »ىلع ين[ ؤك وين ىو شقق "دمع اذهل
 ٍءاَلُؤَم ٍداّيِقْنا نم ْمَظْعَأ ِهِلَوُسَرَو هللا ٍةَعاَطَو ٍهِعِئاَرَشَو مالْسٍْلل َنوُداَقْنَيَو « كِيلوأ

 لإ ِباَسِْنالاب اوُرَهاظَت نِإَو ءِدِضْعَب يف اوُقَفاَنَو ٍنيِدلا ٍضْعَب نَع اوُدَتْرا َنيِذَلا

 0 مْلِعْلا

 واخ نم ةرخملا 210 ةإ ةكيبع ةكشقلا نواقنذآ قلم قل
 َتْنَبْلا اَذَه وُرْعَي» :َلاَق 0

 رو ا
 ْمهِتاّبن ىَلَع َنوَُعْبُي كلا

 ُرعَو م 0 فل ل ىَلاَعَت هللا

 0 ءْمِهَتاّيِن ىَلَع مُهُنَعِنَي ُهْنَأ عم ٠ ْمُهتيَي ِزبيمّتلا ىَلَع ِهِتَرْدُق َْعَم - وّرْكَمْلا

 ؟َكِلَذ َنوُمَلْعَي ال مُهَو وِرْيَغَو َرْكُمْلا ّنْيب : اوت ذآ ةريماجتلا ةييؤنلا ناغ

 .ُهاَوْعَد ٍدَّرَجُمِب َكِلَذ ُهْعَفْنَي ْمَل اًهَرْكُم َجَرَخ ُهَنَأ عدم عدا ىل لب

 لقب الإ مُهّلاتف نكنُي ْملَو سانا رايح نم َنوُحِلاَص ْمْوَق مف ناك ول لب ٠

 َنيِمِلْسُمب اوُسرَتَت ون َراَمْحْلا نأ ىَلَع َنوُقِفّتُم م َةَمِيَأْلا َّنِإَف ٍءاَضِْيَأ اوُنِيْقَل ءال
 ل

 .رافكلا َدِصْفَنَو مُهَيِمْرَت 1 اك :اوُنياَقي م اذِ ب

 هس

 : هللا

 .ملسمل ظفللاو ةة2 ملسمو 2114 يراخبلا ةاور فلل



 عي ٍراَوْقإْلا ِةَياَهَي ىَلِإ يِفَبْلا ٍلَهَأ ٍلاَتِق ٌباَتِك
 ا 846 د ب طلت 0 ا ااا اا ااا

 ٍدَحأ يِف اَضْيأ َنيِمِلْسُمْلا َكِئَلوُأ ْيْمَر ٌراج :َنيِمِلْسُمْلا ىَلَع حن ْمَل وّلَو
 : ءاَعلُعْلا 0

 - موُلْظَم ٍنِطاَبْلا يِف َوْه - ُهَلوُسَرَو هب هللا َرَمأ يَِلا داَهحْلا ٍلْجَأِل َلِيُق نم

 نم ليفي نتن لكق قانا قفا ُهَلْتَق نكي ْمَلَو هِييِن ىَلَع َتِعْبَو يه ناك

 [هل- َنيِدِحاَجُمْلا َنيِنِمْؤُمْلا

 ِساّنلا ْأَوْسَأ نِم َنوُدَتْرُم مُهَو . .اًرْفُك ٍساّنلا مطْعَأ ني يرينا نم

 لاقل كم ؛ْمُهياَقُم لت ٠ ّهَّكِ

 هالزأ نم راخشلا نينت ةنأ نلعو ءَمكْلا رقخأ ّنكل ءٌ دف يَا ينس

 :نينلزكلا ٍلاَتِق يف ٍقيّدّصلا ُةَريِس ِهْيَلَع ْتْلَد يِذَّلا َوُه اَذَهَو هَنيِدَتْرُمْل

 ُقَرَتْسُت اَهّنِإ :ُلوُقَت ٌةَمِئاَطَم :ِةََتْرُمْلا ٍقاَقْرِيْسا يف ُءاَمَلعْلا َعّراَتَت دك َكِلَذَكَو
 .ةلنَح يبأ لَك

 دَمْحَأَو َيِعفاَّسلا ٍلْوَقَع ُقَرَتْسُت ال :ُلوُقت ٌةَْياَطَو

 سن ثاقزفلا هني قرن هنو ل لوألا ره ةتانتصلا نع فَوُرُكَمْلاَو

 نئا دمحم هنا َمأ فض بلاط يبأ نإ : َنيِلَع اَهِب ىّرَسَت يتلا ُةَِهتَحْلا َّنِإَك ؛َنيِدَتْرمْلا

 هد قيد ٌدّصلا ٍرْكَب وُبأ مُهَلَئاَق َنيِذّلا َنيدَتْرُمْلا ةَفيِنَح يِنَب ِيِبَس نم ِةّيِفَنَحْلا
 00 5 يف ديلا نإ 5 للاخ تيب اعل ةبايَصلاَو

 هَتَتْماَو . .ضْفَّرلا اوُرِهْظُي ْمَل اَذإ اّمَأَو

 000 ُجِراَوَخْلا ُلَئاَقُي اَمَك َنوُنئاَعي

 .ِلاَتِْلا ىَلع اه وُيِعَتْسَي ْمَل يِّلا مُهُلاَوُم ها مَعَ اَلَو ءْمُهْيِراَرَذ ىَبْسُت اَلَو

 ءاَضْيَأ َلِتُق :ِهِلئَمِ 35 ُرَس ُفَكْنَي ال ٍلاَلّضلا ىلإ مُهْنِمايِعاد ناك نَمَو

 ءَسمانلا َنوُنِضُي َنيِلا ِضْفَرلا ٍةَمْيَأَك ؛هِرْفُكِب ْمُكْحُي ْمَل ن نِإَو هَدَبْوَتلا َرَهْظَأ نِإَ
 .ٍةاَعّذلا نِم اَمُهَلاَعْمَأَو «مَمْرِد ّنْب َدْعَجْلاَو يِرَدَقْلا َناَْيَغ َنوُمِلْسُمْلا تق اَمُك

 [هوم _ هه” /4]
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- 

 ْنِكَل ا نول مُهْنِإَف :|

525 

 تت ايت



 دا مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت وم موب |
3 ] 

 (؟ِةَماَيِقْلا َمْوَي راَّفُكْلا ُبَساَحُي 7

 ؟ال ْمأ ِةَماَيقْلا م موي َنوُبَساَحُي لَه :ِراَمُكْلا نَع ةثأ اك َنْيْس ةةه؟:9]

 . ْمِهِرْيَغَو َدَمْحَأ باَحضأ نم َنوُرُخَأتُمْلا اَهيِف َعّراتت ُهَلَأْسَمْلا ِهِذَه :َباَجَأَك

 :َباَسِحْلا َّنأ ِباَطْخْلا ُلْضَفَو

 .اَهْيَلَع مُهُحيَْتَو مهْيَلَع ْمهِلاَمْعُأ ٌضْرَع هب ُداَرُي -أ
 . ِتاَكْيَسلاِي كاسم ةنَراَوُم ِباَسِحْلاِ ٌداَريَو -

 اذهب نويساكب مهلا كيو لف لوألا نتغعلا تانعلاب ةيرأ 1

 : يناثلا ىَتْعَمْلا َديِرَأ َنإَ

 اًذَهَف َهَنَجْلا اهب َنوُقِحَتْسَي ٌتاَنَسَح مُهَل ىَقَبَت َراَقُكْلا َّنأ َكِلَدِب َدِصُق ْنِإَف -

 . "هالك اح

 لا 11 نق تالا هلع تت د دق م
 عساك 0/41 .بَهَل يبأ نم اًباَذَع ُفَحَأ بلاط

 ه2 1

 (ةجح الب ريفكتلا نم ريذحتلا)

 مظغأ نِم , َنيِمِلْسُمْلا ِءاَمَلُع ٍريِفْكَت ىَلَع ٍلاّهْجْلا طيب ّنِإ 5554+
 قنا نرردكي وبيلا ِضْفاَوَّرلاَو ٍجِراَوحْلا ني اَذَه لضأ اَمَنِإَو ءِتاَرَكْنُمْلا

 .نيّدلا نِم هيف اوُؤطخأ مُهّنأ َنوُدِقَْعَي اَمِ ؛ َنيِمِلْسُمْلا

 زوجي ال ويملسملا ءامل نأ ىلع ةغامجلاو ةئثلا لُمأ قمنا َدَقَو

 الإ ُكَرُْيَو ِهِلْوَق نِم ذَحْؤُي ٍدَحَأ ّْلُك لب ءِضْحَمْلا ْإَطَحْلا ٍدّرَجْمِي مُمُريِفْكَت
 . لكي هللا َلَوُسَر



 ميم ٍراَرَقإَلا ِةَياَهْن ىَنِإ يْفَبْلا ٍلَمَأ ٍلاَتِق ُباَتِك

 ؛مَأَي الو لب ؛ٌقْسفي الو ٌرفكي ُهأطحأ أَطَحِل ياك ضب ُكَرُْب نم َلُك َسْيلَو
 --_ 4 هر - مصرص © رم مو 5 ٠ ١

 «انأاطخأ َرَأ ايي نإ اَنْذِاَوُت ال اًنير## :نينمؤملا ٍءاَعُذ ىف لاق ىلاعت هللا نإف

 .تْلَعَف دق :َلاَك ىَلاَعَت هللا نأ لكي َيَِنلا نع ''”(حيحّصلا» يفو [147 :ةرقبلا]

 ةييلكتلا ءاملع نو دهأ ذكي ذل هنآ ىلع نيملسكلا امله َقَنْنإَو
 ُأَطَخْلاَو ُرْياَكّصلا مِهْيَلَع ُروُجَي ُهَّنِإ :اوُناَق َنيِذّلَآَو ءِءاَيبنأْلا ٍةَمْصِع يف َنيِعِذاَنْمْلا

 1٠١/01 ٠١1١[  .َنيِعِلْسمْلا ٍقاَقَثاِب مُهْنِم ٌدَحَأ ْرّمَكُي ْمَلو َكِلَذ ىَلَع َنوُرَقُي اَلَو
41 

 اَذَه يف اوُمّلَكَت َنيِذَّلا َنيِمِلْسُمْلا ءاَمَلُع ِريِفَكَت نم َعْنَمْلا نأ موُلْعَمْلا نمو
 ٌقَحَأ نم َوُه :اوُؤطخأ نِإَو َنيِمِلْسُمْلا ٍءاَمَلُع نت ٍريِفْكَلا ٌعْفَد لب ؛ِباَبْلا

 ٠١[ 4 /ثه] . ةيِعْرّسلا ٍضاَرْغَأْلا

 هه 6م

 (لوسرلا قاش نم مكحو ءاًفئاس اًداهتجا دهتجملا رَّفك نم مكح)
 هب َءاَج يَِلا َوُه َلْوَْلا اَذَه َّنَأَو ءَتاَرَّصلا ُهَل ُنّيَبُي "ااَذَه ُلْئِمَو 554ة]

 ُباَتِكْلا َّلَد ِهْيَلَعَو اًهَيَمِئَأَو ِةَمَأْلا نم َنوُلَوأْلا َنوُقِباَّسلا ِهْيَلَع َناَكَو ُلوُسّرلا
 ٍةَقاَسُم ىَلَع ّرَصَأ ّمُث ءُلوُسَّرلا هب َءاَج يِذَّلا َوُه اَذَه َّنأ ُهَل َنّيَبَت اًذِإَف هُةَنّسلاَو

 .َّليف اَّلِإَو َباَت ْنِإَ ُباَعْسُيُهَّنَف :َنينمْؤُمْلا ٍليِوَس ِرْيَغ ٍعاَبْئاَو ٍلوُسَرلا
 َنوُمِلْسُمْلا َقَمتا اًمِم َوُه لب ٍ؛رْفُكِب َسْيَل َلْوَقْلا اَذَه نأ َنّيبت اَذِإ َكِلَذَكَو

 وأ َباَصُأ ٌءاَوَس هوِداَهِتْجا ىَلَع ٌروُجُأَم ٌدِهَتْجُم ُهُلِئاَكَو ُعِئاَس ُلْوَق ُهّنَأ ىَلَع
 ُرُمْكَي ال ُهّنَأ عاَمْجِإْلاَو ٍةَئُسلاَو ٍباَتكْلاِب َنّيبَت نم ٍريِفْكَت ىَلَع ّرَصَأ اَذِإَف ءأطخأ

 ُهنإَف َنيِمؤُمْلا لبس ٍرْيَغ عابتاَو ٍلوُسَرلا ٍةَُقاَمُم ىَلَع ّرَصأَك :ُرْفكي ُهَّنَأ هل َنّييتَو
 علال د 70 ١ لِي لَو َباَت ْنِإَف ٌباَتَتْسُي

 لذا

 م

 15سم 0
 ْمُهَل اًرِهاَجُم ُهَلَمَع هُواَيِْنأَو ُهُلوُسَرَو هللا َيِضَر يذلا ِهِلوُسَرَو ِهّلِل َعيِطُمْلا َلَعج نم :ينعي ()

 .ِهناَميِإِب ُهَُلوُسَرَو هللا َمَكَح ْنَم رّفكف ءْمُهَل اًدتاَعُم ٍةَواَدَعْلاِ



 ُهْذَأَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت سور
 5-7-222525222222225222257559----ل2--ج255يجو عش

 د ا وبل ل
 هْيَلَع ُدَّرلا ىلإ ُهْنِم ٌجَّوْخ أ ٍميِهْفَتلاَو ٍيِلمتلاَ ٍريِزْعَتلاَو ةَباَتَيْساِلا ىلإ اَهّبِحاَص

 ْمِهرْيَغَو ٍجِراَوَْلاَو فلانا م عّدبْلا ٍلْهَأ ٍلاّهَج يف ُدَجوُي اَمُك هَل ٍةَرطاَتْمْلاَو

 اكل هلل روت ياكل فلسا َنِم َلوُسّرلا عَّبتا نم ٍريِفُحَت ىلإ ٌعاَسي نَم

 [08/01 .ْمُهَمَلاَخ نَم َنوُرَْكُيَو ْمِهِلْهَجَب َةَعْدِب َنوُعِدَتبُم مُهَق ءُلوُسرلا هب َءاَج

2 © © 

 (ةالصلا كرات لتق مكح)

 ٍريِماَمَج َدْنِع اَلِقاَع اَعِلاَب َناَك اَذِإ َّلَصُي ْمَل نَم ّلُك ُلْثَك ُبِجَي 55ه1]
 .دّمْحَأَو ٌيِِفاَّشلاَو ُكِلاَمَك ٍءاَمَلُعْلا

 .ُدوُدَحْلا مِهْيَلَع ُماَقَن كِلَذَكَو

 ءاَدأ اوُمرَتْلَي ىَّنَح ّح مُهْلاَتِ اَنِق بجي ُهَّنِإَف : وك

 0 ْرَتَو َواَكّرلاَو ايضا 0 ؛ِةَرِتاَوَتُمْلاَو ِةَرِهاَظلا ِتاَبِجاَوْلا

 .َكِلَذ وْحَنَو ءقيرطلا عظَقَو ءاَبّرلاَو ءاَنٌرلاَك

 2 كك دع كو 2
 وش َتاْذ َةَعِنَتْمُم ةَمْئاَظ اوناك نِإَو

 (؟لمعلا سنج كرات مكحو ءةالصلا كرات مكح)

 َماَيِصَو ٍةَضوُرْفَمْلا ِةاَكَّزلاَو ٍسْمَحْلا ِتاَوَلَّصلا َبوُجُو ْدِقَتْعَي ْمَل نَم 2056؟]
 ٍشِحاَفْلا ني كلو ها َمّرَح اَم ْمُرَحُي اَلَو ءِيَِمْلا ِتْيَبْلا ّجَحَو داضتز ربت

 كَ ٍقاقئاب لِ الو با ْنِإَق نع :ِكْفِإْلاَو ِكْرّشلاَو ملظلاَو

 ٌداَهش اهلا لكلا هلع يني ال وسلا

 ةكرت نش نأ ةيضرف هلأ ةكغأو ٠ 9 َكِلَذ بوجوب ُرِقَأ اَنأ :َلاَق َنِإَ

 جَبوُقُعْلِلُنِحَتْسُم اًضْنأ اَذَهَك :َكِلَذ ُلَعْفأ ال يّْنكَل ِباَقِعَو هللا ٌمَدِل اًمَِتْسُم ناك



 22 ٍراَرَقاَلا ِةَياَهَي ىَلِإ يْمَبْلا ٍلمَأ ٍلاَثِق ٌباَتِك

 قافتاب نينكلا تاوكعلا نشب نأ تحبو: ةيولتقلا قاتئاب ةزخألاو انثلا ف
 :ءاَمْلُعْلا

 ْنِإَ ٍقالَّصلاب ٌرَمْؤُي وو ِءاَمَلُعْلا ُرَتْكَأَو

 .َنيِمِلْسُمْلا ٍرِباَقَم يف ُنَقذُي اََو ِهْيَلَع ىَّلَصُ

 بيجي ْمَلَ َضِياَرَمْلا ٌدَوُي ْمَلَو ِنْئَءاَهَّشلاِب ملك نَم لك َّنإ :َلاَق نَمَو
 ذآ ٌبِجَي ل :راّنلاب مُهْنِم دَحَأ د اَلَو َدنَجْلا ٌلْخْدَي 000

 . لِي لَو َباَت نإ

 0 ين َنوُقِفاَنُم مُهْنِم ءفائضأ نْيَئَداَهَّتلاِب يل نيرا 1

 نع ْمُه ندا () َنْيَصمنِل ٌلْيَوعط :ىَلاَعَت َلاَق دَكَو . .ٍراَّنلا نِم ٍلَمْسَأْلا
 نَع 0 َنيِذْلا (اَهْنَع َنوُهاَّسْلا» :ُءاَمَلْعْلا َلاَق ء[م ري 1 4© 67 َنوُهاَس

 ا يف َنوطَرَمُي د َنيِذَّلَاَو اَهِتَْو

 علمت 1١6 /له] . ؟يَّلَصُي ال نَمِب فْيَكَف مُهَل ُلْيَوْلا َنوُلَصُمْل | ِءاَلُؤَم َناَك اَذِإَ

 ههه

 (اللا رفك نايب)
 وِراَرْقِإ ٍرْيَغِبَو ِهِراَرْقإب ِهْيَلَع ْتَتَبَن بق يِّلا ة ٍةَقَدْنَّرلا ىَلَع َلِتْق ُحاّلَحْلا كتل

 :ةيملجتلا ٍقاَمَتاِب َلْمَمْلا ُبِجوُي اَمب ِهّْيَلَع َتْبَث يِذْلا ٌرْمَأْلاَو

 ٍلهَأ َدْنِع ٌرِهْظَيَف ٠ هميط ٍهحيِظْعَت ىَلِإ هب مُهيِلْجَتْسَي اَم ٍمْوَق لك َدْنِع ٌرِهظُي َناَكَو

 َساَئِلَو َهَراَت ٍداّهُزلا َساَبِل ٌسَبْلَيَو ءٌئِعيِش ُهّنَأ ٍةَعيشلا ٍلْهَأ َدْئِعَو ننس هنأ سلا

 عللا  ثت١هرعم] 0 الا

 ت2 2 2

 .ةيفاعلاو ةمالسلا هللا لأسن ءهلاثمأ نايعلل رهظ نامزلا اذه ىفو ءريثك اذهب فصتي نم لاثمأو )١(



 هني مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 0

 اًموُصْعَم هلي ل وُسَولا ُرْيَغ َناَك ول)

 (يوشريلا مْفح كي يف ةقفخ ن َراَحَ
 كك ناكل 412 هر وو زئاب اكو انرضتت وخال رع ناك أ ةقلقكلإ

 نَم ٍفاَلْخِب ءْمُهْيَلِإ ٌلوُسَر ٍقْلَحْلا ىَلِإ ُتوُعْبَمْلا ُيِبَئلاَو ءِلوُسَرلا َمُكُح َكِلَذ يِف

 رْمأ يِلوأَو ٍخْيَشَو ٍمِلاَعَو ٍماَمإ ني ِقْلَحْل ايها اًريآ َناَك نَمَك ءْمِهنَلِإ ْتَعبي م
 يف ٍلوُسَرلا ِةَلِزْنَمِب َناَك : ”اًموضغت اكو ْمِهِرْيَع وأ ِتْيَبْلا لفأ ن نِم ِءاَلُؤَه َرْيَغ

 هرفي امك هزانلا هل فيغو ةاهخ مو نعل هل قتحو ةعاطأ نم ناكو كلت

 نمو ةانمؤم نوكي ةعاطأ نم لي ؛ِةمِيَأْلا نِم ِهِرْيَغ وأ َِلَع ٍةَمْضِعِب َنوُلِياَقْل

 0 ا «َليِئاَرْسِإ يِنَب ِءاَيِبْنَأَك ِءاَلُؤَه َناَكَو ءاَرِفاَك ُنوُكَي ُهاَصَع

 علا 177 م4 .'”«يدْغَب َيِبَن ال» :لكب نيل

 ه0 ©

 (ةباحصلا ملعأ رمعو ركب وبأ)
 راش نفر لغأ َرَمْعَو ِرْكَب اَبأ َّنَأ ىَلَع َنوُقِفَتُم مْلِعْلا َلُمَأ َّنِإ ؟ةكهه]

 مني ابو حلا ةئرغمب ىَلوأَو ْمِهرِئاَس نيب ِِلوُسَرَو هل ةعاط مَعَ ٍةَباَحَّصلا

 َدْعَب ٍةّمألا ِهِذَه ُدْيَح» :َلاَق ُهّنأ هل يِبَللا نَع حيِحّصلا ِر رِتاَوَتُمْلا ٍلْقّتلاِب َتَبَت دَقَو

 .اهجو َنيِناَمَث وحن نم ُهْنَع َكِلَذ َيِوُر "وم مث ركب وُبَأ اهي

 للك َيِبَنلا صن ٍفاّلِخب اًهيِف ىَتْقأ اَيبُف ُهَل ظَمْحُي ال ُقيْدّصلا ٍركَب وب لَ

 [1؟4/0]  .رَّمْعِل َدِجُو اّمِم ُرَثْكَأ َكِلَذ نم ِةَباَحَّصلا نِم ِهِرْيَغَو ٌيِلَعِل َدِجْو دَقَو
2 22 

 (نيفصو لمجلا يف هلاتق ىلع د يلع ُمدن)
 ندي ل ا

 :ُلوُقَي َناَكَو ِهِيأَر ىَلِإ ٍرْمَأْلا رخآ يف هل َيِلَع ُعِجْرَيَر

 )١( ملسمو «(555) يراخبلا هاور )١857(. )١( دمحأ هاور )880(.



 0 1 0100 2222 2 2559-2 ا ٍراَرَقاْلا ِةَياَهَي ىَنِإ يْفَبْلا ٍلْهَأ ٍلاَتِق ٌباَتُك

 َِء سما او 2 ا 6: 2ك ن6 4 5

 وه ناكل هله ناك ىلا ربع نمقاوت : أل َدِّيَبَتَو

 [155 ١١ه 0
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 (ةيديبعلا ٍةلودلا بسن ٍةحص مدع ُنايب)

 ةرهش عم حادقْلا ٍنوُمِيَم نب وللا ديم ُيرُخ يف ُةمضيْلا ُنوُقت تْنَع /"ةه]

 ؟ٍلاَلَّضلاَو ِبِذَكْلاَو قاَقْثلا

 ُيْمَبْلاَو ُمْلُظلاَو ُتاَرُكدُمْلاَو ُنشِحاَوَقْلاُهْنَع ْثَرَهلَط نَم ةَمضْلا يعدي تك
 ٍرْثُكْلا لهل ُناَنْثِظاِلاَ َقَمَأْلا نِم ىَوْفَّتلاَو ّربْلا ٍلْمَأِل ُةَواَدَعْلاَو ءُكاَوْدْعْلاَو

 يف َةَمْضِعْلا يِعّدَي اَمَو «ِساّنلا ٍرَمْكَأ ع نِمَو ءِساّنلا ٍقَسْفَأ نم مُهَن يناقتلا

 . مْلِع الب ُلوُقَي ٌقيِدْنِز وأ ِلْهَجْلا ظوُسْبَم ٌلِجاَج الإ ٍقوُسْمْلاَو ٍقاَمَلا

 أ ىَوُقتلاَو ٍناَميإْلاب مُهَل َدهَش نَم نأ هيف َبْير ال يِذَّا ٍموُلْعَمْلا نو
 ام ُفْقَت الو# :ىَلاَعَت هللا َلاَق دَقَو 0000

 .[1 :ءارسإلا] ه«مْلِع هي

 اَهُريِماَمَجَو اَهْتَمِيَأَو ِةَمَأْلا ُءاَمَّلُع مِهْيَلَع ُدَهْنَي ُمْوَقْلا ِءاَلْؤَهَو

 هرفكلا نولي َماَلْسِإْلا َنوُرِهْظُي ةَفِداَنَز َنيِقِفاَنُم

 مُهْنَأ َنوُرُكْذَيَو ءْمِهِبَسَت يف ُنَعِظَت ٍةمألا َروُهْنُج َّنَأ َمِلُع دق ُبَسَنلا َكِيَّذَكَو
 .ِدوُهَيلا را ٍداَلْوَأ نم

 ةّيِعِفاَّشلاَو ِةّيَكِلاَمْلاَو ِةّيِفَنَحْلا نم ٍفِئاَولَعلا َءاَمَّلُع ِةَداَهَش نِم ٌروُهْشَم اَذَه

 . ْمِرْيَغَو ةَماَعْلاَو ءبَسَنلا ِءاَمَلُعَو ماَلَكْل ٍلْمَأَو ْثيِدَحْلا ٍلْمَأَو ِةَلباَنَحْلاَو

 .ٍساّنلا ٍراَبْخَأِل َنيِفَْنَصُمْلا ٌةَماَع ُهَرَكَذ دق ٌرمأ اَذَهَو

 َتفَنَص اَمَك ءْمِهِراَتْسُأ ِكْنَمَو ْمِهِراَرْسَأ ٍفْشَك يِف ُءاَمَلْعْلا فَّنَص ىَّنَح

 ْمِهِراَتْسأ ِكْنَمَو ْمِهِراَرْسأ ِفْشَك يف َروُهْشَمْلا ُهَباَتِك يِناَلِتاَبْلا ركب وُبأ يِضاَقْلا
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 و و
 اوناك مهنأ



 حام ل سس ل0 سس ا هدي مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 0

 ٌرَش مُهَبِاَدَم نأ هيف َنّيَب ام مهِِهاَذَم نم َركْذَو ءٍسوُجَمْلا يرد نم مُهّنَأ َركْذَ
 ٌىِلَع َةّيِهَلِإ َنوُعَذَي خيِذْلا ُهْلاَعْلا ِبِهاَذَم نِمَو لب ؛ىَراَصَنلاَو ٍدوُهَيْلا ٍبِهاَذَم نم

 .ِءاَلْؤَع نِم ُرَمْكَأ مُهَف توب و

 ليِلَد لَك ُلوُسّرلا هب َءاَج اَم ٍةاَداَعُمَو ٍقاَمْئلاَو ةَقَدْنَزلا نِم مُهْنَع َرَهَظ اَم لب

 ِنْيَمِئاَقْلا هلي يِبَنلا ٍبِراََأ نِم ْنوُكَي نَم َّنِإَف ؛ٌيِوِطاَمْلا مِهِبَسَت ٍناَلْظُب ىَلَع

 يِنَب يِف ْفَرْعُي ْمَلَك ؛ِءاَلْؤَم ٍةاَداَعُمَك ِهِيِدِل ُهُئاَداَعُم ُنوُكَت ال ِدَيْمَأ يِف ٍةَئالِحْلاِ
 ؛مالشإْلا نيل ِداَعُم َوُهَو ةميَِح ناك نَم ةّيمأ يب الَو ٍبِلاَط يبأ ِدَّلَ اَلَو ٍمِشاَم

 مُهَل َنيِد ال َنيِذّلا ُكوُنُمْلا ُداَلْوَأ لب ؛ِءاَلُؤَم ٍةاَداَعَمُك اًيِداَعَم َنوُكُي نأ 00

 َمَدآ ِدَلَو ٍِدّيَس ِدَلَو نِم َناَك نَمَف ْمهِفاَلْسأَو ْمهِئاَبَآ ٍنيِدِل ِةيِمَح ذل موف وكي

 ُدِجَن اَذَهِلَو ؟ًةاَداَعُمْلا ِوِذَه ُهئيِد يِداَعُي فْيَك ّقَحْلا ِنيِدَو ىَتُهْلاِب هللا ُهَنَعَب يلا

 هه الر ىكاؤهل يداك اًرِهاَظَو نيا مالشإلا نيد ىَلَع َنينوُ اعلا عيب

 .هلوُسَر هب ثِعب ام ف رْثي ال ٌلِجاَج وأ ِهِلوُسَرَو هلل ٌُدَع ٌقيِدنز
 هم

 . نهيست يف مهيذكد نجرْخُم ىلع دي ان م اذهَو

 نع اًيِدَح َيِوْرَي ْنَأ رضمب ُنِكاَّسلا ُفاَحَي ْمِهَيَلْوَد ٍءاَنْنَأ يِف َناكَو

 ُبِحاَص ُلاَّبَحْلا ٍدْعَس ُنْب ٌميِهاَرْبِإ َكِلَذ ىّكَح امك ٠ لتقف و وللا ٍلوُسَ

 َنوُفاَتي اوُناَكَو ُهوُلُتْمَي ْنَأ اًفْوََح ِتيِدَحْلا ٍةَياَوِر نِم َعَنَتْماَو ءِديِعَس ِنْب ٌيِنَمْلا ٍدْبَع

 .ٌبَدْرِإَو ٌراَنيِد ُهَلَق ِّبَسَو ّنَعَل نَم : ِنْيَرْضَقْلا نيب

 اًهيِف ُمَّلَكَتُي لب ؛ُةَباَحَّصلا اَهيِف ُنَعْلُي ٌريِصاَقم ُهَدِع ٍرَمْرَأْلا عِماَجْلاِ َناَكَو
 ىلإ ةرشتو ةزتب يذلا للهشعلا تزكب ٌةَسْونَم مهل اكو «حيِرٌّصلا ٍرْفُْلا
 .ءاَمَلْعْلا ٍقاَمثاِب ُهْنِم ٌءْيَش اَلَو ُنْيَسْحْلا هبِف َسْيَلَو ءِنْيَسْحْلا

 َهَنُم ُةّيِرضِمْلا ُداَلِبْلا تّيِقَب ِةَعْدبْلاَو ِةَقَدْنَّرلا نِ ِهْيَلَع اوُناَك اَم ٍلْجَأِلَو

 اًهيف ُتَلاَق ىَّنَح ءِناَمِإْلاَ مالسإلا ُروُن ْأَفظْنا دق ٍةَنَس فا و

 ٍباّذكْلا ٍةَمِليَسُم ٍراَدك ٍقاَقِتَو در َراَد تّناَك اَهّنِإ :ُءاَمَلُعلا



 مح ٍراَرَقالا ِةَياَهْن ىَنِإ يْمَبَلا ٍلمَأ ٍلاَثِق ُباَتِك

 ةظيازعلا هال زمن املس اوناك نبذل ٍقاَرِْلا ضْأي َنيِجِراَكْلا ٌةَطِماَرَقْلاَو
 َرْفُك َّنِإَف ؛ًرْصِم ىَلِإ ٍبِرْغَمْلا نم اوُؤاَج َّمُث ءِبِرْغَمْلا ىَلِإ ٍقاَرِعْلا نِم اوُبَهَد

 عاَبنأ ِرْمُك نِم َةّدِرَو اًرُْك ْمَظغَأ مُهَو طا ٍرْمُكْلا مظغأ نم نم ِمُهَتْدِرَو ِءاَلُؤَه

 ةييوُبرلاَو ٍةيهَلإْلا يف آولوُقَي 1 كيكوأ ؛ ْنِإَق ؛ َنيِباَذَكْلا ني ِهِوْحَنَو ِباَّذَكْلا ةَمِلْيَسُم

 . ِءاَلُؤَه ُةَمِيَأ ُهَلاَق اَم عئاَرّشلاَو

 َكِلَذ َنوُفْحُي ءِلْسّرلاَو ٍبْتُكْلا عيِمَجب َنوُرِفاَك ِنِطاَيْلا يِف مُهّنِإَق ِءاَلُؤَم عَ
 ؛ْمُهتيِد باتا لأ روي امك ُهوُرِوُي ال وب َنوُقِثَي نَم ِرْيَغ نع ُهَنوُمْثْكَيَو

 مُهَو «ْمِهرْيَغَو َنيِمِلْسُمْلا نم م ٍضْرأْلا لأ ٌريِعاَمَج مُهْنَع َرقل ءوُرهظَأ ول مُهّنأِ

 (0)اراَفُك َةَمِداَنَر اوُسْيَل َنيِذّلا ٌةَضِفاَّرلا لب ؛ِروُهْمُجْلا ِةَلاَقَمَو ْمِهتَلاَقَم َنْيَب َنوُقرُفُي

 :قليلا لاَمَْيْساَو ءْمهِبمْذَم َناَمْث َنْؤَرَيَو ءروُهْمجْا ِةلاَقَو اهيلاقَم ني نوفي

 ا لا

 ٍدَْبُم اًلِجاَج ُنوُكَي ْنِكَل ءاَيِدْنِز

7000 

 َنيِذَل ِةّييطاَبْلا َةطِماَرَقْلاِب فْيَكَف : ْمُهَتوُفلاَحُي ٍساّنلا َروُهْمج َّنِكَل ىَوَهْلاَو ٍةعْدِبْلا
 ١71 181١[ /] . ؟ىَراَضَنلاَو ِدوَُيْلاَو نييلسفلا نم 50 للملا ُلْهَأ مُهرْفَكُي

 ه2

 (مهلالضو زوردلاو ةيريصنلا رفك)
 ٍةَطِماَرَقْلا ٍفاَئْضُأ ٌرِئاَسَو مُه ةّيِرْيَصَنْلاِب َنْوَمَسُمْلا ُمْوَقْلا ٍءاَلُؤَم #ة؟هه]

 مُهْرَرَصَو «َنيِكِرْشُمْلا نم ٍريِثَك نِم ٌرَمْكَأَو لب ؛ىَراَصّنلاَو ِدوَُيْلا نِم ُرَمْكأ ِةينِطاَْلا
 جنرفلاو راَنّنلا ٍراَفُك لثم َنيِيِراَحُمْلا ٍراَمُكْلا ِرَرَض نم ُمظْعَأ ٍلِكَي ٍدَّمَحُم د ٍةَمَأ ىَلَع

 له ٍلْهَأ ٍةاَلاَوُمَو عّيَسَتلاِ َنيِمِلْسُمْلا ٍلاّهُج َدْنِع َنوُرَماَظَتَي ٍءاَلْؤَم َّنِإَ ؛مهِرْبكَ

 اَلَو ٍرْمأِب اَلَو ءوباَتِكب اَلَو ِهِلوُسَرِب اَلَو هللاب َنوُنمْؤُي ال ِةَميِقَحْلا يِف مْهَو هِتّْيَبْلا

 .ةضفارلا رفك مدع ىلع هنم صن اذه )١(



 هذاك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 0
 اك

 2م ع مسمع: ع 0 هيك ا # ع 0 2 01 سا هَ
 لبق َنيِلَسْرَمْلا نِم دحأب اَلَو رات الو ٍةَنَج الو باَقِع الو ِباَو الو ءىُهن

2 
َ 
5 

 ِةَمِلاَّسلا ٍلّلِمْلا نِم ةّلِمِب اَلَو هلك ِدّمَحُم
 تناك اذِإَف َّمَئَصُم ٌبُيُكَو ٌةَروُهْشَم ُعِباَقَو ِهِلْهَأَو مالسإلا ٍةاَداَعُم يف ِمُهَلَو تس ل | ٍِ م 02 هكر 000 7 2

 رثب يِف مُهْوَقْلَأَو َجاَجحْلا َةَرَم اوُلَتَق اَمَك ؛َنيِمِلْسُملا َءاَمِد اوُكَفَس ةَنحم مُهل ق7 اهتم” ماو زج نق وللا ص كاني 2 مط 1 تاع وكمل كو هاا وو ل 1
 ِءاَمَلُع نِم اوُلَتَفَو هٌهَّنُم مُهَدْنِع َيِقَبَو َدَّوْسَأْلا َرَجَحْلا َةَّرَم اوُدَحَأَو «َمَرْمَّز ءدو 0

 . ىَلاَعَت هللا اّلِإ ُهَدَدَع يِصْخُي ال اَم ْمِهِخِياَشَمَو َنيِمِلْسُمْلا

 نِم ىَراَضَنلا اَهْيَلَع ىَلْوَتْسا اَمّنإ ةَيِداَّشلا َلِحاَوَّسلا َّنأ اَنَدْنِع موُلْعَمْلا نِمَو

 ,َنيِمِلْسُمْلا ىلَع ىَراَصُتلا ْعَم مُهَك «َنيِدِلسُمْلِل ٌوُدَع ّلُك َمَم اَمِئاَح مُهَر «ْمهتْهَج
 ُراَهِقْلاَو ءِلِحاَرّسلِل َنيِمِلْسُمْلا ُحْنَف :ْمُمَدْنِع ٍبِياَصَمْلا مَظْغَأ نِمَو

 نِمَو ِِراّتَتلا ىَلَع َنيِمِلْسُمْلا ُراَصِيْنا مُهَدْنِع ٍبِئاَضَمْلا مّطْعَأ نِمَو لب ؛ىَراَصُنلا

 .َنيِمِلْسُمْلا ِروُقُت ىَلَع ىَراَصتلا - ىَلاَعَت للاب ُداَِعْلاَو - ىلؤَتْسا اًدِإ ْمِهِداَيعَأ ملظغأ
 ٌةَراَتَو ٌةَدِحاَلَمْلا َنْوَمَسُي ٌةَراَت :َنيِمِْسُمْلا َدْنِع ٌةَنوُرْعَم ٌباَقْلَأ مُهَّلَو

 ٌةَراَتو :ةّيِليِعاَمْسِإْلا َنْوَّمَسُي َةَراَتَو ةيزِطاَبْلا َنْوّمَسُي َةَراَتَو ءَةَطِماَرَْلا «َنْوّمَسُي

 .ًةَرْمَحُمْلا َنْؤّمَسُي َةَراَثَو «ةيمرخلا هَنْوّمَسُي َةَراَتَو ةّيِرْيَصْنْلا َنْوَمَسُي

 أ امك ءْمِهِفاَنْضَأ ٌضْعَب ٌصُخَي اَم اَهْنِمَو «ُمُهُمْعَي اَم اَهْنِم ُءاَمْسأْلا ِِذَمَو

 اّمِإَو ءبَسَتِل اَّمِإ ُهُّصْخَي مسا ْمِهِضْعَبِلَو ءَنيِمِلْسُمْلا مُعَي َناَمِيِإْلاَو َمالْسِإل

 .َكِلَد ِرْيَغِل اّمِإَو ءِدَلَبل اّمِإَو ءِبَمْذَمِل

 ٌرْفكْلا ُهْنِطاَبَو ضْفَّرلا مِهِبَمْذَم ٌرِهاَظ :ْمِهيِف ُءاَمَلُعْلا َلاَق امك مُهَو

 ىَّنَح ءْمهْيَلَع َجاَرَو َنيِمِلْسُمْلا نم ٍريِثَك ىَلَع ْمهِلِطاَب نم ٌريِثك َلََد دقو
 ال اوُناَك نإَو ءِنيَدلاَو ِمْلِعْلا ىَلِإ َنيِبِسَتْنُمْلا نم فِئاَوَط ٍبْتُك يِف َكِلَّد َراَص

 .ْمِسرْفُك لضأ ىَلَع مُهّوُقِاَوُ
 و م ورش هوععربا ش عو د 0 اكعد هوك 01 20 2 _-

 زوجي الَو مُهَتَحَكاَنَم زوجت ال ء وه نأ ىلَع َنيِمِلْسمْلا ٌءاَمْلَع ٌّقفَتا دقو

2 : 
 ل



 لإ 6 27 صا 222222227772222 2225 ري ل م ٍراَوَإْلا ِةَياَهْذ ىَلِإ يْفَبْلا ٍلمَأ ٍلاَنِق ُباّتِك

 . ْمُهْحْئاَبَك ُحاَبُت اَلَو ةَأَرْما مُّهّْنم َحّوَرَتَي اَلَو ءْمُهْنِم ِهِتاَلْوَم ُلُجَّرلا َحكنَي نأ

 ام ىَلَع ٍسوُجَمْلا ٍسباََمَو ٍسوُجَمْلا يِناَوَأَكَف :ْمُهُسِباَلَمَو ْمهيِناَوَأ اَنأَو

 ٍةَمِئَأْلا ٍبِهاَذَم نم فرع

 مُهَحْئاَبُك َّنِإَف ؛اَهِلْسَع َدْعَب اّلإ ُلَمْعَتْسُت ال مُهَيِناَوَأ نأ َكِلَذ يِف ٌحيِحَّصلاَو

 ٌسْجْنَتَف ْمِهِحْئاَبُد نم ُهَئوُحْبْظَي اَم َةَلَمْعَتْسُمْلا مُهَيِناَوُأ بيِصُي ْنَأ دب الق ٌةَتْيَم

 6 .َكِلَذب

 نم لمسات هن ةداققلا نرش خلقنا ىلع فيقع ال يلا ةيآلا انأن 4225
 اق امرأ .ةفكيع انف ةوكق ال لا ل اك هونغ ريغ
 .ِةئئاَرْضَن ِةَرَج نِم هل ٍباَمَحْلا ُنْب ُرَمُع اَّضَوَت دَكَو ءاَهِِف ِنَّْللا

 : كلاب ههَماَجِب خكشُي مل هوسات يف كش ان
 وعود ع

 ؛ ْمُهْنِم َتاَم نَم ىَلَع ىَّلَصُي اَلَو ةيلقملا ٍرباَقَم يِف مُهْنْفَد ُروُجَي اََو

 وِوَْنَو َيِبَأ نْبا هللا دْبَعَك ؛َنيِقِفاَنُمْلا ىَلَع ٍةالَّصلا نَع هل هيَ ىَهْن ل هللا َّنَِ

 ووو اَلَو «َنيِمِلْسُمْلا َعَم ٍداَهِجْلاَو ماّيّصلاَو ٍةاَكَّزلاَو ٍةاَلَّصلاب َنوُرَهاَظَتَي اوُناَكَو

 دع ع لَن اَلو» :هللا َلاَقَك َكِلَذ َنوُرِسُي ْنِكَل «مالشإلا َنيِد ُفِلاَحُت َةَلاَقَم
 42© َتوُفِسف مهو اونامَو ءهلوسرو هلي أورَفَك َمُهتِإ رق لع 1ع مدل الو ادب َتاَم مُهْنَم

 َرْفُكْلا َنوُرِهْظُي ٍقاَمْنلاَو ٍةَقَدْنَّرلا َّعَم مه َنيِذَّلا ِءاَلُؤَهب تفْيكَف «[44 :ةبوتلا]

 ؟ةاَحْنإْلاَو

 هَنِإَف ْمِهِدْنُج وأ ْمِهِنوُصُح وأ َنيِمِلْسُمْلا روع يف ِءاَلُؤَه لْثِم هدد 6

 .مَنعْلا يْعَرِل َباَكّذلا ُمِدْحَتْسَي نم ةَلَِْمِ َّوهَو ٍرِئاَبُكْلا نم

 َنوُكَرْتُي الق .'اهَلِتاَقُمْلا ٍنيِواَوَد نِم مُهْعظَق رومألا ٍةاَلُو ىَّلَع ُبجاَوْلاَو

 كلذ نم مهنيكمت رمألا يلول زوجيف اهوحنو ةداتعملا ةيموكحلا فئاظولاك لامعألا رئاس امأ )١(

 .مويلا لاحلا وه امك



 ُهْنَدك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 5
 هن طخت تت ل  ز )تب زب ب اح-بلللبسصصص٠للا 5

 :اًمِلْسُم َّناَك نو ُهّْكَي نَم ُمِدْحَتْسَي ال رئآلا ّيِلَو َناَك اَذإ لب
 هو وع ل

 0 دَمْلا ُنْْغَي
 ىَلَع َرَدَق ِتْقَو يأ لب ؛ِهْيَلَع ِةَرْدُقْلا َعَم ٍبِجاَوْلا 1

 ساس ل

00 

 ىَمَسُمْلا اّمإ مَُلَق :ْمهْيَلَع طوُرْشَمْلا َلَمَعْلا اوُلِمَعَو اوُمِدَْخُتْسُأ اَذإ امأَ

 .َكِلُذ ىَلَع اودقوع مُهّنِل 0 ٌةَرجَأ اّمِإَو

 ها :اًدِساَف ناك نِإَو « مدن دو : ايم دقعْلا ناك نإ
2 

 سْنِج نم َيِهَف ٍةَمِزاّللا ٍةَراَجإْلا سْنِج نم .هئاتشيما نُكَي 0 نإو ءِلْمِمْلا

 اَلَف ٌدِساَق دْقَع ُدْقَعْلاَف مُهُماَدْخَيْسا ُروُجَي ال ِءاَلْؤَع ّنِكَل ؛ِةَرِئاَجْلا ٍةَلاَعَجْلا

 ؛ْمُهَل َءْيَش اَلَف ّةَميِق ُهَل اّلَمَع اوُلِمَع اوُنوُكَي ْمل ْنِإَ ل

 .ةاَبم مُهّلاَوْمَأَو مُهْؤاَمِد نِكك
 ا و

 .ْمِهَِلَع مُهَلاَوْمأ رك ماَلْسِإْلا ةَعيِرَش اوُمَرَتْلا اَذِإ مُهَتبْوَت َلِبَق نَمَق -

 ابك ُنوُكَي مُمَلاَم َّنِإَ ؛مهسْنج نم ْمهتكرَو ىلإ لقت نك اهلي مَ نمو
 :لاجلا ثيل

 ُهيقتلا مِهبَمْذَم لضأ َّنأِل ؛ةَبوّتلا َنوُرِهْظُي مُهَنِإَف :اوُدِخَأ اًذإ "”ِءاَُؤَم ّنِكَل

 .ُفَرْعُي ال دق نَم ْمِهِيِفَو ُفَرْعُي نم ْمِهِبِفَو ْمِهِرْمَأ ناَمْتِكَو

 اَلَو ,ةيمينمك هركرت الن يرن ياطاخيزا :ٌكِلَذ يِف ٌقيِرَطلاَف

 َعِْئاَرَش َنوُمَرَْيَو :ةُلَئاَقُمْلا نِم ًاوُنوُكَي نأ «حالشلا ٍلمَح نم نوفي

 َنيِد مُهْمّلَعُي نم هموت كركم ءِنآْرَقْلا ةءاروز دخلا ٍتاَوُلّصلا نيم ٍماَلْسإْلا

 ."موملعم نيبو مُهت َاَحْبَو «مالسإلا
 .ةيليعامسإلاو ةيلاغلا ةضفارلاو ةيريصنلا نم )١(

 .مهءاملعو مهتاداس : يأ فز



 59 ٍراَرَقإْلا ٍةَياَهِ ىَنِإ يَفَبَلا ٍلْمَأ ٍلاَتِق ٌباَتِك

 دْرلا لُهَأ ىَلَع اوُرَهَظ اَمَل ِةَاَحّصلا َرِئاَسَو هو َقيدّصلا ٍرْكَب ابأ نإ

 لكلا اَّمِإَو ةيلخملا تكلا اوراَخا :ٌقيَّدَصلا مُهَل َلاَق ِهْيَلِإ |

 ْمْلّسلا اَمُق اَهاَنْفَرَع د ُةَيِلْجُمْلا ٌبْرَحْلا ِهِذَه هللا ٍلوُسَر َةَفيِلَح اَي :اوُناَف 6

 ؟ُةَيِرْخُمْلا

 ٍةَنَجْلا يِف اَناَكْتَق َّنأ َنو لا كَ اَنْاَلَبَق نوُدت +لاَق

 0 اك نور 0 ايف ام م ٌمسقنَو ٍراّنلا يِف ْمُكاَلْتَكَو

 َنوُكَرْتَتَو و ِلْيَخْلا بوكر نم َنوُعَْمُتَو حاَلسلاَو ةقلحْلا ْمُكنِم عَن اَنْ
2 

 0 نيا ٍنْيَِمْؤُمْلاَو ِهلوُسَر َةَميِلَح هللا يري ىَّنَح «لبإلا َباَنْذَأ َنوُعَت

 رب َرَمْع َّنِإَف َنيِمِلْسُمْلا ىَلْتَق ٍنيِمْضَت يف ال ءَكِلَّذ يف ُةَباَحَّصلا ُهَقْفاَوَق

 .هللا ىَلَع مُهُروُجَأَق وللا ليَ يف اوُنُق ِءاَلُؤَه :ُهَل َلاَق هيفذ ٍباَلََحْلا

 . َكِلَذ يف َرَمُع ٍلْوَق ىَلَع اوُقَمَت اثقل وبالف ةادهخ خي

 اوُعَراَتَت يِذّنَاَو ِاَمَّلُعْلا ِةّمِئَأ ُبَمْذَم َوْه ِهْيَلَع ُةَباَحَّصلا َنَمّتا يِذّلا اَذَهَو

 نيقيتخملا زودت ملا ةلثخ نما نأ مرت تكلمي كاكاتلا ف رن هيف

 .اًرِخآ ِهْيَلَع اوُهُمَت هنا اَمَك ُنَمْضُي ال َنوُبِراَحُمْلا

 رَبْكَأَو ِتاَعاَطلا مظْعَأ نِم مهْيَلَع ٍدوُدُحْلا َةَماَقِإَو ِءاَلْؤَم داَهِج نأ بير الو
 هٌء يعاد ه2 رو

 لْهأَو َنيِك نيكرشتلا نهب نييزخكلا َلِتاَقُي اَل نم ٍداَهَج نِم لَضفَأ ّوُهَو ِتاَبجاَوْلا

 ِةَباَحَصلا ٌرِئاَسَو ٌقيَدَصْلاَو «َن َنيِدئْرُمْلا ٍداَهَج ٍسْنِج نِم ِءاَلْؤَع َداَهج نإ ؛ باتل

2 

 ءاَلْؤَم َداَهِج َّنِإَف ؛باَتِكْلا لْهَأ نم ٍراّفُكْلا ٍداَهِج َلْبَق َنيِدَتْرُمْلا ٍداّهِجِب اوُوَدَب

 َداَهِجَو ُهْنَع 00 َداَرَأ نم هيف َلْخْدَي ْنأَو ةملسسلا ٍدالِب نم حت اَمِل طفح

 ِسْأَر ظْفِحَو ءِنيّدلا ٍراَهْظِإ ٍةَداَيِز نم ٍباَتِكْلا ٍلْهَأَو َنيِكِرْشُمْلا نم اَنلِتاَقُي ْمَل نَم

 . حبلا ىَلَع منهُ 00

 )١( ىريكلا نتسلا يف يقهيبلاو «(58445) هفنصم يف ةبيش يبأ نبا هاور )11/555(.



 ل مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت بلا
 777777744 نا ب]!|!أ-_ ب - :.حيل

٠ 

 نِم ِهّيَلَع ٌرِدْقَي ب اَم ٍبَسَحِي َكِلَد يِف َموُقَي ْنَأ ٍمِلْسُم ّلُك ىَلَع ُبِجَيَو

 اَهّرِهظُيَو اهيِشْنُب لب ؛ْمِهراَبْحَأ نم ُةفرْعَي ام َمتكَي ذأ دَحأل لحي اَلَق ءِبِجاَوْلا

 يف مهئاََب ىَلَع مُهَنِواَعُي ْنَأ دحأل لحي اَلَو أ" مهِلاَح ٌةقيِقَح َنوُمِلْسُمْلا َفرْعَيِ

 هب هللا َرَمَأ امي مِهْيَلَع ماّيِقْلا نَع ُتوُكّسلا لخلل ُلِحَي اَلَو ؛ نيمدختسملاو ٍدْدْجْلا

 اًَذَه َنِإَف ا هب هللا ذمأ انمي ب ماَيِقْلا نع نيني نأ دحأل لج 00

 هللا هلا لبس يف ِداَهْلاَ ركل نع يْهّنلاَو ٍِفوُرْعَمْلاِب ِرمأْلا ٍباَوْبَأ مّطغَأ نم
 َنِقِفتمْلاَو راَتُكْلا دهج يلا اًياكي» :هلك ِهّببَتِل ىَلاَعَت هللا َلاَق دَمَو كلا

 . َنيِقِفاَنْمْلاَو ٍراَمُكْلا نع َنوُجرْحَي ال ءاَلُؤَمَو ء[4 : ميرحتلا] 4ص لاغأَو

 رخألا نِم هَل ٍناَكْمِإْلا | ٍبَسَحِي ْمِهيَباَدِهَر ْمِهّرَش فك ىَلَع ُنِواَعُمْلاَو

 . ْمُهُاَدِه َرُه ٍلَّوَأْلا ٍدْضَقْلاِب َدوُصُقَمْلا َّنِإَف ؛ىَلاَعَت هللا الإ ُهُمَلْعَي ال اَم ِباَوَنلاَو

 داَبِعْلا ٌةَياَدِه :ِرُكْنُمْلا نت َء فَلاَ ٍفوُرْعَمْلاِب ِرْمَأْلاَو ٍداَهِجْلاِب ُدوُصْفَمْلاَف

 اًينّدلا يِف َدِعَس هللا ُهاَدَه نَمَق ءِناَكْمإْلا بسحب ٍداَعَمْلاَو ٍْئاَعَمْلا حِلاَصَمِل
 نم نع

 .هِرْيَغ نع ُهَرَرَض هللا فك ٍدَتْهَي ْمَل نَمَو «ٍةَرِخَآلاَ

 لبصفا وه :رَكْنُمْلا نت َء َيْهَنلاَو ٍِفوُرْعَمْلاِب َّرْمَأَلاَو َداَي : ١ نأ ْمولْعَمَو

 ٍهماَنَس ُةَوُرُدَو ُةاَلَّصلا ُهُدوُمَعَو ُماَلْساْلا ِرْمَألا نمأَر» 75 لاق امك ؛ٍلاَمغَأْلا

 15٠١[ - غو /4] . "7(ىَلاَعَت للا ٍليِبَس يف ُداَهجْلا

 ْمِهِحئاَبَد د لُكأ لجَي ال َنيِمِلْسُمْلا ٍقاَمّثاِ ٌراَمُك :ةّيِرْيَصْنْلاو ُةَيِزرلا

 مالْسإْلا نيد نع َنوُدَتْرُم مُهْنِإَق ؛ِةَيْرِجْلاِب َنوُرَقُي اَلَو لَ 06 ُحاَكِي اَلَو

 ءِسْمَحْلا ِتاَوَلَّصلا ٍبوُجْؤِب َنوُرِقُي ال ءىَراَصَن اَلَو َدوُهَي اَلَو دق اوُسيَل
 هول َمَرَح ام ٍميِرْحَن 3 ءّحَحْلا بوُجُو و اق مع ا اَلَو

 «مهلالضو مهرابخأ ءاشفإب تاونقلاو ةاعدلاو ريخلا لهأ نم ريثك مايق :ردصلا جلثُي اممو )١(

 .مهئاملع فيزو لجد رشنو

 .حيحص نسح ثيدح :يذمرتلا لاقو ؛©*27) دمحأو 2(؟5١551) يذمرتلا هاور (؟)



 م ٍراَوَقاْلا ٍةَياَهِن ىَلِإ ىَفَبْلا لأ ٍلاَتِق ٌباَتِك
 ا

 ٌراَمُك مُهَق ٍدِئاَمَعْلا ِهِذَم َعَم ِنْيََاَهَّشلا اوُرَهْظَأ نإَو ءاَمِحرْيَعَو ٍرْمَكْلاَو ِةئِبَمْلا نم
 ا[ 41 :ةيولتفلا ٍقاَمَتاِ

2 2 2 

 (تارتفلا باحصأ مكح)

 ُهَعَم اَم ىَلَع ُلُجَّرلا ُباَنُي :ِتاَرَتَْلا ٍةَنِكْمَأَو ِتاَرَثَمْلا ٍتاَنْوَأ يِف 5560
 تناك نقلب هي الا اندلاع فلا ْمُقَت مل نَمِل هيف هلل رفعي ءِليِلَقْلا ٍناَميِإْلا
 هبذ هيف َنوُفرْعَي ال ٌناَمَر ِساّنلا ىلع يتأي» :ِيفوُرَملا ْتيِدَحْلا يف انك ءةللع ةكخلا

 ةَريِبَكْلا ٌروُجَعْلاَو َريِبَكْلا َحْيّشلا الإ ةَرْمُع َةَرْمُع اَلَو اًجَح اَلَو اًماَيِص الر او
 . «#للا الإ َهلإ ال َنوُوُقَي مُهَو اَنَءاَبآ اَنْكَرْدَأ :َنوُلوُقَيَو

 ؟هللا الإ هلِإ ال دوما :ِناَمَيْلا م 0

]١ ١6 /"**[ 

 (ريفكتلا طورش)
 امم َكِلَذ َسِيَل وِلوُسَرَو هللا نع ٍةاَفَلتُمْلا ماكخألا نِم َناَمِيإْلا ّنِإ فكن

 ناق صحم لك ىلا مكجي ذأ ثبف الز : ةيئازعأر يرتكب نمل هل كش 02 همه < ع« ع »َظ

 [116 /ه . ُهْعْناَوَم ىَقَتْنَتَو ريفكتلا طظوُرش ِهَّقَح يف َتْبْنَي ىَّبَح ٌرِفاَك هنأب َكِلَذ

 (ةف ا ةّلاَضلا بهاذملا ٠ عابت ماوع ريفكت يف ل

 آو «قيعْلا ِتْيبْا جحَو قاَشَتَ ِرْهَش ها سنا ٍةاَلّصلا بوجوب َنوُرَقُي

 وأ ةيفوصلا وأ ةعيشلا ريفكت الو «مومعلاب ةلبقلل نيبستنملا ريفكت زوجي الف ؛اذه ىلعو )١(

 .ةجحلا هيلع تماق نم رفكي لب «مومعلاب ةلزتعملا



 ُهْنَُك مالسإلا خيش لئاسرو ٌقواتف بيرقت ل

 ِنآَرَقْلاَو ِهِلوُسَرَو هللا ٌبَس يف ماَلَكْلا نم مُهَل لب ؛ُهلوُسَرَو هللا ّمَّرَح اَم َنوُمٌرَحُي
 ١ .ْمُهَكَرَع نم فرعي اَم ماَلْسِْلاَو

 نوكي اَذَهَف :ُمُهَقِئاَقَحَو مُهَراَرْسَأ ُفِرْعَي ال ْمهتماَع نم نِم ُمِهيِف َناَك نَم اَمَأَو

 .مُهْنِم ال َنْسِلْسَمْلا ِرْئاَس نِم ُهَداَفَتْسا يِذَلا َنيِمِلْسُمْلا ِةّماَع اَع ُماُلْسإ ُهَعَم

 [١٠ال- ]/3١5

 ه2

 (فاّرعلا ىنعم)
 ْمِهوْحَنَو ِلاَمّر اَو ٍمُجنُمْلاَو ٍنِاَكلِل ماع مسا هن :َليِق دق :ُفاّرَعْلا /65555]

 . ٍقْرطلا ِهِذَهب ٍةَِرْعَمْلا مُدَقَت يف ْمّلَكَتَي نم

 هيِف َلْخْدَي اًهُرِياَسَق .عاونأْلا هله نقغم] مثلما ٍةَّللا يف ُهَّنِإ + يق ولو

 [17/05] .اًَمِهِوْحَنَو رييتعلاو ِرْمَكْلا مسا يِف لبق امك يَِنَْمْلا موُمْعْلا قيرطب

 ه2

 (هانعمو ميجنتلا مكح)

 ُلاَلْدِتْسالا َرُهَو ٌريَِاَتلاَو ماكحَأْلا اَهْنوُمْضَم يِيَّلا ٍميِحْنَنلا ٌةَعاَنِص #

 ٍلباَوَقْلاَو ةّيِكلَمْلا ىَوُقْلا ني جيِرْمّتلاَو َّيِكَلَمْلا لاول ةيضْرألا ِثداَوَحْلا ىَلَع
 ىَلَع ُةَمّرَحُم َيِه لب ؛ِةّمأْلا ِعاَمْجِإَو ةَنُسلاَو ٍباَتكْلاِب ٌةَمَّرَحُم ٌةَعاَِص :ِةَّيِضْرَأْلا 3 5

 ُثْيَح ٌرِحاَتلا ميني الو» : ىَلاَعَت هللا َلاَك ٠ للملا ةيوك ىف سلا نوع نايل

 . 14 :هطا 469 َقأ

 هلك يللا نَع قراخم ِنْب َةَصيَِق نَع ٍنَسَح ٍداَنْسإب ِهَِئُس يف دْواَد وُبَأ ىَوَرَو

 ُةَقاَيِعْلا :ِثيِدَحْلا يِواَر ٌفْوَع َلاَق 01 تقلا ني ةرطلاو قْرطلاَو د ٌةَفاَيِعْلا» :َلاَق

 .ضزألا يِف ظْحي ظَحْلا ُقْدِلطلاَو ءِرْيطلا ُرَجَز

 )١( دمحأ هاور )5١505(.



 200 ٍراَرَقإْلا ٍةَياَهِن ىَنِإ ىَفَبْلا ٍلهَأ ٍناَتِق ُباَتِك

 ؟ةَماَجّنلاِب فْيَكَف ءِتْبِحْلا نم ٍةَماَجَنلا عوُرُف نم َوُه يِذَّلا ُهْوْحَنَو طَخْلا َناَك اَذِإَق

 ِساّبَع ِنْبا نَع حيجص اصب مُهُرْيَغَو هجام ُنْباَو دْواَد وَ دّمَحَأ ىَوَرَو

 ركشلا خو هو ةَبْعُش َسَبتْلا ٍموُجنلا نم اًمَلِع سبت نَم» :ِهككي للا ُلَوُسَر َلاَق :َلاَق

 دَكَو ءِرْحّسلا نِم ٍموُجُنلا ّمْلِع َّنَأب هلي وللا 0 5 دَقَف « ا

 َنِإَف ؛ُعِقاَوْلا 1 4 نأ ثَح خلت
5 00 8 

2 

 0 سا 0

 ىَنَأ نّم» :َلاَك ُهَّنَأ لي يلا ن نع "!حيحضلا# ين ٌمِلْسُمَ دّمْحَأ ىَوَرَو
 مشا يف ُلْحْدَي ُمُجَنُمْلاَو هامْوَي َنيِعَبْرَأ ٌةاَلَص ُهَل لبق ْمَل ٍءْيَش نمت ُهَلأَسَ اَناَرَع

 .هاَنْعَم يِف وه ْمِهِضْعَب َدْنِعَو ءاَمَلُعْلا ِضْعَب َدْنِع ِفاَرَعْلا

 .ٍلوُؤْسَمْلاِب فْيَكَك ٍلْئاَّسلا َلاَح ِوِذَه تناك اذِإَق

 ايا: اَق يِمَلَّسلا مُكَحْلا ِنْب َةَيِواَعُم نَع اوحيِحَص١ يف اًضْيَأ ى

 ."0«وُهوُنَأت اَلَث» :َلاَق ءَناّهُكْلا َنوُنأَي اَنم اًمْوَت 00 0

 َدْنِع ٍنِماَكْلا مسا يف ُلْدَي ْمُجْمْلاَو ءِناّهُكْلا ِناَينِإ نَع لك يللا ىَهَنَ
 نِم َّوُه َنيِرَخآ َدْنِعَو ءِبَرَعْلا نَع َكِلَذ َيِكَحَو ِءاَمَلُعْلا نم ِهِرْيَغَو يباطخلا
 [اوك  9١؟ /86] .رقملا ةهج نم هب َنِحَلف ءُهْنِم اَلاَح اوما ٍنِهاَكْلا ِسْنِج

2 22 

 (؟هّودع ىلع ودعلا ةداهش لبقت لهو ؟فيرشلا ّبس مكح)

 َليِقَق . .ٍبْلَكْلا َنْبا اي بلك اَي :ٍفيِرَشِ َلاَق نمت : فلك َلِيْسَو فكم ]
 ؟ُهَكَّرَش نَم َنَعَلَو هللا ُهَنَعَل :َلاَقَق !كيِرَش ُهَنِإ :ُهَل

 ُماَلَكْلا اَذَه َسِْيَلَو ءاَلْدَع َناَك وّلَو ٌِوُدَع ىَلَع ّرُدَعْلا ٌةَداَهَش ُلَبْقُت ال :َباَجَأَ

 )50٠١(. دمحأو ,(”ا/77) هجام نياو .(79405) دواد وبأ هاور )١(

 )١( دمحأو 2(؟510) ملسم هاور )15394(.

 .(01إ9) ملسم هاور قرف



 ُهْذَدَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت #
 رت ار را بات>”>©ح#صح<7< < 75+٠٠

 .اهفَّرَش نَم» :ِهِلْوَق نع ٌرَسْمَتْسُي لَب ؛ُهَبِحاَص ّلَتْفُي يِذَّلا ٌبَّسلا ٍباَب نم ِهِدَّرَجُمِ

 .ُهلَْك بَجَو كو َيِبنلا َنْعَل َداَرَأ ُهّنأ ِةَيِظْمَل وأ ِةيِلاَح َنِئاَرَقِب وأ ِهِريِسْفَتي َتَبَت ْنِإ

 للي َيِبَّلا َرْيَغ َداَرآ ُهّنَأ ِةّيِظْفَل وأ ِةّيِلاَح َنِئاَرَقِب َتَبَت وأ َكِلَذ ْتّبْني ْمَل نِإَ

 َكِلَذ نكي ْمَل :اًفيِرَش ُهُدِقَتْعَي نم َنْعَل وأ ُهْلُجَبُي وأ ُهُمظَعُي نَم َنْعَل َديِرُي ْنَأ ُلْئِ
 .ِءاَمَلُعْا ٍيقاَمتاي ٍلَْمْلِل اًبِجوُم

 يي يس
 ْمَل ُهنَأ ىَلَع اُليِلَد َكِلَذ َناَك :قيِدْنِزِب َسْيَل ٌنمْؤُم ُهَّنَأ ِهِلاَح نِم َفرُع نَمَق

 .هللط َيَِنلا درب

 لفي اَمْنإ ءءاَمْلُمْلا :قاقئاب ٍتاّرْشآلا نم كح ٌتَسب نضل
 م 4

 فوغ هدأ بيش ىلع ظ أ دي تن ل تي و

 ُهْعَنْمي اَمب ُريِزْعَّتلا اّمِإَو (ةلئاجملا هيف نوُكَي اَّمِب ٍصاَضِقْلاِ ام 000

 .َّدَحْلا ٌبِجوُي اَقْذَق َناَوْدُعْلا َناك ْنِإ ٍفْذَقْلا دَحِب اّمِإَو ءِناَوْدعْلا نم

 [اوم - ١ةا//]

2 55 

 لا ٍدْبَع ُنْب ْدَمَحُم يِنَءاَج ول :لاق نم مكح)
 (؟تلبق ام نالف ةعافش يف

 م

 ٍلُجَر ىَلَع َيكَتْشَي نأ َداَرَأ ٍلُجَر نَع :- ىَلاَعَت هللا ُهَمِحَر - َلِئْسَو لا

 !كلف افيو للا تع نو دكفلا شاعت :َلاَقَف ٌةَعاَمَج هيف َعْفَسَق

 الاول را ب اا و - ىَلاَعَت هللا ُهَمِحَر  َباَجَأَ
00 

 . "واما يلو ؟ ٍرَهظَأ يف ُلْقْلا ُهَْع ظْقْسَي ْمَل ِماَمإلا ىَلِإِهِعْفَر َدْعَب َباَن وَلَو

5 . 

 )١( هَل ُلاَقُي اَدْبَع َناَك َةَريِرَب َجْوَز نأ اههَو ساّبَع نبا نَع :«(07817) يراخبلا حيحص يف تبث -



 0 ٍراَرَقإْلا ِةَياَهْن ىَلِإ يَعَبْلا ٍلَمَأ ٍناَتِق ٌباَتِك
 -هكنن#

 ِنْيَلْوَقْلا ٍرَهَظَأ يِف ُلْثَمْلا ُهْنَع طَقَس ٍماَمإْلا ىَلِإ ِهِعفَر َلْبَق بات ْنِإ ْنِكَلَو
 [19 مم . اًعِئاَس َناَك ِةَبْوَّتلا َدْعَب َرَّرَع نإَو

6 0 

 (؟ةاروتلا نعل نم مكح)

 ؛ًةاَرْوَتلا َنَعْلَي ْنَأ دح اي سن مدع
 ُباَتَتْسُي ُهَنِإَف ِةاَرْوَّتلا َنْعَل َقَلظَأ نَم لب

 اَذَهَك :اهب ُناَميإْلا ٌبِجَي ُهَنَأَو هللا ِدْنِع نِم َةَلَِْم اَهّنَأ ُفِرْعَي نّمِم َناَك ن

 .ِءاَمَلُعْلا يَلْوَق ٍرَهظَأ يف ُهتبؤَت ُلَبْقُت اَلَو ءاَهَل ِهِمْنَشِب تقي

 يف هب َسْأَب اَلَق ِناَمّرلا اَذَه يف ِهْيَلَع مه يذلا ٍدوُهَيْلا َنِد ّنَعَل ْنِإ اَمَأَو

 ْمُهُيِدَو مُه َنوُوُعْلَم مُهّنِإَك ؛َكِلَذ

 ْنَأ ُلْثِم ؛ اًهِفيِرْحَت ُرْكِذ ُهَدْضَك نأ ُنْيِبُي اَمِب ل ا ل

 اَهعِئاَرَِيَمَْمْلا لِمَع نَمَو ءاَهف امي لَمَعْلا زوجي 1م ةارزقلا ولك تلا َلاَقُي

 ١[ . ِهِلِئاَق ىَلَع َءْيَش ال 0 : دِفاَك َوُهَف ةَحوُسْنَمْلاَو ِةَّلَدَبمْلا

 ه0 2

 وّل» :اهل كي ْيِّنلا َلاَقَك ءوَيْحِل ىَلَع ليست ُهْعوُمْدَو يكني اَهَمْلَح ثول ِهَْلِإ ْرْظْلَأ ينأك ُتِيُِم
 .هيف يل ةَجاح ال :ْتَلاَق «ٌعَمْشأ نأ اَمَّنِإ» :َلاَق ؟يِنرْمأت هللا َلوُسَر اي :ْثتَلاَك .هويْعَجاَر
 .هتطاسوو ِعكَي يبنلا ةعافش لوبق بجي ال هنأ هيف اذهف

 ٌرَقَتْسا اَمِل .«ٌعِفاَش اَنأ اَمَّنإ» :َلاَكَو ؟يِنُرُمْأَتَأ» :ْتَلاَق اَمّنِإَو :هقك مالسإلا خيش لاق
 ْمَل اَذَهِلَو ؛ِهِتَعاَفَش ُلوُبَق ُبجَي ال ُهَّنِإَف ؛ِهَيَعاَمَش ٍفاَلْخِب ٌةَبِجاَو ِهرْمأ ةَعاَط َّنأ َنيِمِلْسُمْلا َدْنِع

 َبجَي ال ْنَأ ىَلْوَأ ٍقْنَكْلا نم م هرْبَغ ُةَعاَفَقَك ءوِيَعاَنَش ٍلوُبَق كْرَت ىَلَع هلو بنلا اَهْنْلَي
 00107 /1) .ها . اهو

 نم هعانتما ةدش نم هنأ دارأو «ءبجت ال ةعافشلا لوبق نأ دصق امنإ لجرلا اذه نوكي دقف
 .ةريرب اهلبقت مل امك يبنلا ةعافشب لبقي نل ةطساولا لوبق
 هبدأ ءوس ٌّنكل للك يبنلا عم هبدأ ءوسل بدؤُي نكل «كلذ لثم لاق نم لتقُي ال هنأ لمتحيف

 .ملعأ ىلاعت هللاو .لتقلل نيبجوملا صقتنتلاو ءازهتسالا ٌدح ىلإ لصي مل



 11 مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت نا
 | مل نيد

 (ُهَلاَمَو ُهَمَد ِهِمالْسِإِب َمَصَع َمَلْسَأ اَذِإ 0

 ُهَلاَمَو ُهَمَد ِهِاَلْسِِب ّمَصَع َعَّلْسُأ اذإ ٌدمْرمْلا نأ ىَلَع نقب َ

 .مكاَح قيل قي ل
 ُبَهْذَم لّب ؛ِهَتّدر َدْعَب َمَّلْسَأ نَم ٍلاَم يِف ِلاَمْلا ِتْيَب ٌَيِلَوِل ٌماَلَك اََو

 نيب هْبَلَع ْتَدِهَش نم َّنأ ُهْنَع ٍروُهْشَمْلا يِف اًضْيَأ دّمْحَأَو َةَميِنَح يِبَأَو َيِعِفاَّشلا

 اب تم ذأ جاي الو وياَلْسِإب َمِكُح نيتربتعملا ِنْيئَءاَهَّشلا َدّهَشَتَو َركَْأَك ةَدرلا

 207)؟لْدَع هْيَلَع ْدَهْشَي مل اَذإ تفْيَكَك ههْيَلَع هب َدِهَش

 ِقاَمّتاب ِِراَرْقِإ ىَلإ ِهِلاَمَو ِهِمَد ٍةَمْضِعِب ُمُكُحْلا ٌرِقَتْفَي ال ٍةَروُُصلا ِِذَه نِم ُهنإ
5 0 4 

00 

 ميلا ٍةَمئَأْلا ٍبَهْذَمِ ب ماكُحْلا يِف َسْيَلَك ٌّبَس ٌرْفُك ُدَترُمْلا َرْفُك نأ َدْدُك لَو وق #8.

 هاب خب نم م مُكْخَي اَمّنِإ ءوِماَلْسِ دج ولاكلا اجل لاب دا كب ع م

 0 دَح لقي
 .راَرْقإْلا اَذَه لثمي ّذَحْؤُي ال هنأ ُهَبَهْذَم َّنإَف ِهَقَدْنَرِل ُلَتْقُي :َلاَق نَّمَو

 نق ؛ ؛َنيِمِلْسُمْلا نِم ِهِتَتَرَول َكِلَذِب َلاَك نّم ٍرَثْكأ َدْنِع ٍقيِدْنُزلا ُلاَمَف :اًضْيِأَو

 َءَم عَم َنوُمِلْسُمْلا مُهّنِرَو اوُناَم اّذِإ اونا فك يلا دمع ىلع اوثاح يلا نقف

 ةرقلشي يللا مفتت موو نشم لاو نأ ف ل دنت نيف امي تيا
 سهل صممر ب هه

 ٠ ٍقيِدنّرلا ِةَبْوَت يف ل ل اقتل جحالليشا ّق : يبل وه كفاَتمْلاَو .

 يف ذقن ٌعاَرِن هيف ُنوُكَي دق يِذّلا هيد يف َدْقُن اذإ مكاحلا ْمُهْحَن : اًضْيَأَو

 وّلُق ُهّمَد ُحاَبي اَلَو ُهّلاَم ٌدَحْؤُي :ُلوُقَي نَم ٍةَمَأْلا يف َسْبَل ذإ ؛ىَلْوَأْلا ٍقيِرظب ِهِلاَم

 قمم د .عامجإلا تفالخ َناَك اَذَهِ لبق

 ؟هل مصخ وأ قساف ُهْيَلَع دهش لب )0(



 < ةيميت نبا قالخأو لئامش ضعب

 .ه) _ةيميت نبا قالحأو لئامع ضعب خو
 (ةيميت نبا قالخا :نم)

 «كيذؤي نم مركتو كيصقي نم برقت نأ :ةيناثلا ةجردلا :2')لاق /66555]
 :لاق نأ ىلإ ةرباصم ال ةدومو ءاّمظك ال ةحامس كيلع ينجي نم ىلإ رذتعتو

 سانلا عم ِهلي يبنلا ةريس ىلإ رظنيلف يغبني امك ةجردلا هذه مهف دارأ نمو

 اهنم ةثرولل مث هاوس دحأل ةجردلا هذه لامك نكي ملو ءاهنيعب هذه اهدجي

 .ةكرتلا نم مهماهس بسحب

 - ةيميت نبا مالسإلا خيش نم لاصخلا هذهل عمجأ طق اًدحأ تيأر امو

 هلثم يباحصأل ينأ تددو :لوقي رباكألا هباحصأ ضعب ناكو  هحور هللا سدق

 .هموصخو هئادعأل

 . مهل وعدي ناكو ءطق مهنم دحأ ىلع وعدي هتيأر امو

 ينرهنف ءهل ىذأو ةوادع مهدشأو هئادعأ ربكأ تومب هل اًرشبم اًموي تئجو

 مكل ينإ :لاقو «مهازعف هلهأ تيب ىلإ هروف نم ماق مث ءعجرتساو يل ركنتو

 وحنو «هيف مكتدعاسو الإ ةدعاسم ىلإ هيف نوجاتحت رمأ مكل نوكي الو هناكم

 يضرو هللا همحرف .هنم لاحلا هذه اومظعو «ءهل اوعدو «هب اورسف مالكلا اذه

 [1١؟١/١ كردتسملا] . ”هنع

 .لزانملا بحاص :يأ )١(

 .(45"7/؟) نيكلاسلا جرادم (؟)



 | ءاارهح موب ا
 هنآك مالسإلا خيش لئاسرو 8قواتف بيرقت

 (دمحم لآل ةيميت نبا ٌبح)
 :لوقي ذإ مالسإلا خيش وهو لئاقلا حور هللا سّدق ”

 نك

 يبصان ينأ نالقثلا دهشيلف

 ١١١/١[ كردتسملا]

. 

 ,هلمعو هملع لقتسي مالسإلا خيش)

 (هبر ىلع هدامتعاو هراقتفاو هراسكناو هلذ روهظو

 ريِسْفَّتلا يف َةَدِعاَف ِهِرْمُع رِخآ يف هلاك َىَلِإ ّتَعَبو :ميقلا نبا لاق مق591 ]
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 تايرجلا كر ل ةجقتلاااقا
 يِتَمِلاَط َيِهَو يِسْمَتِل ُموُلُظلا اَنأ 5 -ٍ ؟ِ الا

 ٍةَعَمْتَم كك دقن يطق ل

 ينكتب لوم ةنوذ يل سيل
 اًنِقِلاَخ نّمخَّبلا َنِم ٍنْدِإِب ال

 اذنيأ ةيوذءافتش كلتا تلو

 هب نيِعَتْسَي يك هل ٌرْيَهَظ اَلَو

 ْمِهِعَمْجْأ قْلَحْلا لاخ ُلاَحْلا ِهْذَهَو

 ِهِقِلاَخ ريغ نِم اًبلَطَم ىْعَي نَمف
 هعمل نّوكلا ء لم دلل دّمِحْلاَو

 :َ »يد يه لمآ 2و 0

 :همظن نم هطخب تاّيبأ اًهرْهظ ىلَعَو ءهطخب

 يتالاَح عوُمَجَم يِف ُنيكْيَسُمْلا اَنأ

 : أَي دنع نِم اَتَتْأَي ْنِ ٌرْيَخْلاَو

 ِتاَّرْضَمْلا ٌعْفَد يِل ِسْمّنلا ِنَع اَلَو

 يِتاَئيِطَح ٌتطاح اْذِإ ٌعيِفَش اَلَو

 ِتاَيآلا يِف َءاَج دق اَمَك فشلا ىَلِ

 ِتاَرَذ ٍضْعَب يِفف ان ٌكِيِرَش اَلَو

 ِتاَياَلِوْلا ِباَبْرَأِل َنوُكَياَمَك

 يِتاَذ ُهَّل ٌفْضَو اَدَبَأ ىَتِغْلا امك

 نأ ُهَلٌَدْبَع ُهَدْنِع مُهلُكَو

 يِتاَعْلا ُكِرْشُمْلا ُموُلَظلا ٌُلوُهَجْلا َوُهَق
 - م ع8 6هس 0 + 5

 يِتاَي دق دعب نِم اَمَو هنم ناك اَم

1١ 

 3 وسع

 ص

 ى ب وءأاعأ ١

 كردتسملا] ١/١454[



 كا ةيميت نبا قالخأو لئامش ضعب

 ءايندلا يف هتنج لوخدو ءهللاب حرفلا)
 (هتايح بيطو ةيميت نبا ةنج

 يف  هحور هللا سّدق  مالسإلا خيش تيأرو :ُهنَأُك ميقلا نبا لاق مهوب ]

 - هتعفنمو هميظعت يف تذخأو .بولقلا لامعأ نم اًئيش هل تركذ ينأكو مانملا

 نم اذه وحن وأ هب رورسلاو هللاب حرفلا :يتقيرطف انأ امأ :لاقف  نآلا هركذأ ال

 .ةرابعلا

 هيلع هب يدانيو .هرهاظ ىلع كلذ ودبي ةايحلا يف هلاح تناك اذكهو

 . هلاح

 ايندلا يف نإ :لوقي  هحور هللا سدق - ةيميت نبا مالسإلا خيش تعمسو

 .ةرخآلا ةنج لخدي ال اهلخدي مل نم ةنج

 نإ «ءيردص يف يناتسبو يتنج انأ ؟يب يئادعأ عنصي ام :ةرم يل لاقو

 نم يجارخإو «ةداهش يلتقو .ةولخ يسبح نإ «ينقرافت ال يعم يهف تحر

 . ةحايس يدلب

 ام اًبهذ ةعلقلا هذه ءلم مهل تلذب ول :ةعلقلا يف هسبحم يف لوقي ناكو

 نم هيف يل اوبّبست ام ىلع مهتيزج ام :لاق وأ «ةمعنلا هذه ركش يدنع لدع

 .اذه وحنو ريخلا

 كركشو كركذ ىلع ينعأ ّمُهَّللا» :سوبحم وهو هدوجس يف لوقي ناكو
 . هللا ءاش ام «كتدابع نسحو

 نم روسأملاو «ىلاعت هبر نع هبلق سبح نم سوبحملا :ةرم يل لاقو
 .هاوه هرسأ

 مسني برْض# :لاقو هيلإ رظن روسلا لخاد راصو ةعلقلا ىلإ لخدأ املو

 .[1 :ديدحلا] *2(4 ُباَدَعْلا ِهِلَبِم نم هكَرِهظَو ُةَمَّيلَأ دف فنلأَب بأ ب

 قيض نم هيف ناك ام عم طق هنم اًشيع بيطأ اًدحأ تيأر ام هللا ملعو



 هناك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 5

 سبحلا نم هيف ناك ام عمو ءءلاهدض لب ؛ميعنلاو ةيهافرلا فاللخو شيعلا

 ءاردص مهحرشأو اًشيع سانلا بيطأ نم كلذ عم وهو «قاهرإلاو ديدهتلاو

 انب دتشا اذإ انكو ءههجو ىلع ميعنلا ةرضن حولت ءاّسفن مهّرسأو ءاّبلق مهاوقأو

 هارن نأ الإ وه امف هانيتأ ضرألا انب تقاضو نونظلا انم تءاسو فوخلا

 . ةنينأمطو اًئيقتيو ةوقو ءاحارشنا بلقنيو هلك كلذ بهذيف :همالك عمسنو

 لمعلا راد يف اهباوبأ مهل حتفو «هئاقل لبق هتنج هدابع دهشأ نم ناحبسف

 .اهيلإ ةقباسملاو اهبلطل مهاوق غرفتسا ام اهبيطو اهميسنو اهحور نم مهاتأف
 ناك :لاق ُهْنَدك مالسإلا خيش براقأ ضعب ينثدحو :هْنَأك ميقلا نبا لاق

 «هيلع دري ام ةوقل سانلا نع ولخي ءارحصلا ىلإ اًنايحأ جرخي هرمأ ةيادب يف

 وهو ءرعاشلا لوقب لثمتي لعج مث ءءادعصلا سفنت رحصأ املف اًموي هتعبتف

 : ةليوطلا هتديصق يف ىليل نونجمل

 اًيلاخ رسلاب سفنلا كنع ثدحأ يىنلعل تويبلا نيب نم جرخأو

 : اًريثك لثمتي ناكو : يمركلا فسوي نب يعرم دازو

 ريطأ تدكف ناسنإ توصو ىوعذإ بئذلاب تسنأتساف بئذلا ىوع

 [6١ه ١67/١ كردتسملا]

00 

 (ةيميت نبا ةوقو ءتصعتسا اذإ ةبادلا ىلع ةبآلا هذه ةءارق)

 يف لوقيف ةبعص ةباد ىلع نوكي لجر سيل :ديبع نب سنوي لاق م8797؟]
 اًعْوط ٍضرالاَو تاومَسلا ىف نم ْمكْسأ هلو ْووْبَي هَل ِنِيِو يمك :اهنذأ
 - انخيش لاق .هللا نذإب تفقو الإ [8* :نارمع لآ 46 تروُمَجم ِهَيِلِإَو اًهَرَكحَو

 ١158/١[ كردتسملا] .كلذك ناكف كلذ انلعف دقو :- هحور هللا سدق

 ةوق ركاذلا يطعي ركذلا َّنأ '"”نوتسلاو ةيداحلا :هثك :ميقلا نبا لاق

 .هنودب هلعف قيطي ال ام ركذلا عم لعفيل هنإ ىتح

 .(عماجلا) .مّيقلا نبا اهددع يتلا ركذلا لئاضف نم )١(



 0 م اقر ةيميت نبا قالخأو لئامش ضعب

 يف - هحور هللا سدق  ةيميت نبا مالسإلا خيش ةوق نم تدهاش دقو

 فينصتلا نم مويلا يف بتكي ناكف ءاّبيجع اًرمأ هتباتكو همادقإو همالكو هتيشم

 برحلا يف هتوق نم ركسعلا دهاش دقو .رثكأ وأ ةعمج يف خسانلا هبتكي ام

 رجفلا ىلص ةرم ةيميت نبا مالسإلا خيش ترضحو :لاق نأ ىلإ ءاّميظع اًرمأ

 :لاقو ّيلإ تفتلا مث ءراهنلا فاصتنا نم بيرق ىلإ ىلاعت هللا ركذي سلج مث
 نم اًبيرق اًمالك وأ «يتوق تطقسل ءادغلا اذه دغتأ مل ولو «يتودغ هذه

 . اذه

 كلتب دعتسأل اهتحارإو يسفن مامجإ ةينب الإ ركذلا كرتأ ال :ةرم يل لاقو

 [155 168/١ كردتسملا] .هانعم اذه اًمالك وأ .رخآ ركذل ةحارلا

> © 

 (ردك نم ايندلا يف دب ال)
 :نيتيبلا نيذهب اًريثك لثمتي نيدلا يقت خيشلا ناكو

 رابخألا نم اًربحن ىرُي ىتح  اًربخم اهيف ناسنإلا ىرُي انئيب

 رادكألاو راذقألا نم اًوفغص  اهديرت تنأو ردك ىلع تعبط

 كردتسملا] ١/1١777[



 تاع ماسلا قيس لماسرو ماها يؤ » 3 م نبع تف ُهْنَآك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ا

 6 ءاملعلا يف مالسإلا خيش مالك 5
 مهئاطخأ صضعيو مهجمهانمو هس )"كى

 (بتكلاو ءاملعلا ضعب ىلع همالك)

 ءاشا ىف لفاكلاب ىجشفلا ٍهباَتِك يِف ُيِدَع ُنْب َدَمَحَأ وُبَأ َلاَق ؟ه995]

 0 .- ُهَلْثِم ِهّنَف يِف فْنَصَي ْمَلَو - ٍلاَجّرلا

 :(تافصلاو ءامسألا باب ىف ٌىزوَجلا نْبا ضقانت)

 باب :يأ] ٍباَبْلا اذه يِف ٌضِقاَنَتُم ُهَسْفَت ّيِزْوَجْلا َنْبا ِحَرَمْلا اَبأ َّنِإ مة؟9ه]
 نِم هَل لب ؛ِت را مّدَق ىَلَع اَلَو يفَنلا مدَق ىَلَع ْتْبنَي ْمَل :[تافصلاو ءامسألا

 يف اَهَرَكْنَأ يِتَّلا ٍتاَفَّصلا ني اريك هب َتَبْنَأ اَم اَرْثَثَو امُظَن ٍِتاَبْنإْلا يِف مالكا

 اًوْنَأ نِم باَبْلا اَذَه يِف َنيِضْئاَحْلا نِم ريِثَك ُلْثِم ٍباَبْلا اذه يِف َوُهَق
 َلاَح َوُه امك ؛ِتاَمَّصلا نِم ٍةَريِثَك َعِضاَوَم يِف ىَّرخأ َنوُفْنَيَو َةَراَ َنوُتِبُْي ءٍساّنلا 1 9 . مو < هه ضر ب وهو هَ 0 ل ا ا ا | ا ا 2 ا -_

 [115/4] .َيِلاَرَعْلا ٍدِماَح يبأَو ليقع نْب ِءاَفَوْلا يبأ

 :(يرعشألاو مزح نبا نيب ٌةنراقُم)

 ُةَمْحَتُْي اَمّنِإ ٍلَحنلاَو ٍللمْلا نِم ُهَمّئَص اَميِف مْرَح ُنْب دّمَحُم وُبأ [ق575]
 ءَكِلَذ وْحَنَو ٍءاَجِْإلاَو ِرَدَقْلا ٍلْياَسَم يف ُهَرَكَذ ام لْثِم ٍ؛ِثيِدَحْلاَو ِةُّسلا ٍةَقَئاَوُمِب

 . ةَباَحّصلا َنْيَب ليِضْفَتلا يف ِهِلْوَق نِم هب َدَرَمْنا اَم الخ

 52 هذ هوكور . 5م اهم 0 0 - ه دهس وه< )سس هرم جم
 ةنسلا لْمأ ِةَقْفاَوُمِب هيف دَمَحَتْسُي هنإف ءِتاَفَّصلا بات ىف ُهَرُكْذ ام َكِلْذَكَو



 0 مهئاطخأ ضعبو مهجهانمو ءاملعلا يف مالسإلا خيش مالك

 .ةَحِيِحَّصلا ِثيِداَحَأْلا يِف "0ُتِيْني ِهنْوَكِل ؛ِكيِدَحْلاَو

 ٍةَلَأْسَم يِف دّمْحَأ ماَمِإلِل ُقِفاَوُم ُهَنِإ ُلوُقَيَو ءِثيِدَحْلا َةَمِيَأَو فلَّسلا ُمُظَعُيَو

 - .َكِلَذ ضْعَب يف مُهَلَو ُهَل هَل ٌقِفاَوُم ُهَّنَأ َبْيَر اَلَو ءاَمِرْيَغَو ِنآْرُقْلا

 نم ُهَلْبَق نَمَو ٍلبتَح ِنْب دّمحَأ مام َةَقَئاَوُم ْمَظْعأ ُهَوْحَنَو يِرَعشَأْلا نك
 ٍلِئاَسَم يِف ٍمْزَح ذد يمعت وأ ناك نإو «تانصتاو نارقلا يف ةكدألا

 نم رلغألو 2 انيففك نكاو ةكيدكلاب ب مَّلْعَأَو هوِرْيَغ نِم َمَوُقَأ ِرَدَقْلاَو ٍناَميإلا

 ُهَقَرَص ام ِتاَمِّصلا ٍلِئاَسَم يف ِةَلِتْعُمْلاَو ٍةَفِساَلَمْلا ٍلاَوْقَأ نِم طّلاح دق ْنِكَل

 ِظْمّللا يِف ِءاَلُؤَم َقَئاَوَق ءَكَِذ يف مِهِبَهْذَم يِناَعَم يِف ِثيِدَحْلا ا ةَقَاَوُم نَ
 . ىَتكَمْلا يف ِءاَلؤَكَ

 فيرخلا ءاتتغو قيولكتنلاو:ءاهقنلا نم هلي مم هلي ةااذك 00

 اَمَكَو ِِقاَقتْشالاَو يْهَنلاَو ٍرْمأْلا يف َيِناَعَمْلا ىَقَن اَمُك هَل َنِاَب ال رِهاطِل ِهِعاَبْباِب
 ْ . ٍبوُلُقْلا ٍتاَداَبِع نِم ُهَوْحَنَو ِتاَداَعْلا 7 ىَقَن

 : نو ويدل ىف اق نإ انوتطت

9008 

 .يِناَعَمْلا يْفَت يِف ٍِفاَرْسِإْلاَو - ب

 .ٍرِهاَوظلا ٍةَعَباَتُم ىَوْعَدَو - ج

 الإ ةقئذت الو هروكلا ةقْياَوْلا موُلُعْلاَو ٍنيَِدلاَو ٍناَميِإْلا نِم ُهَل َناَك نِإَو

 «ٍلاوْخ 35 ٍةَكِرْعَمْلاَو ,ٍلاومألا ىَلَع عالطالا َرْثك نم هيتُك يِف ُدَبوُيَ ٌرباَكُم

 .هرْيَعِل ُهَلِْ ُعِمَتِجَي ال اَم ةَلاَسٌرلا ٍبْناَجِلَو ماَكْسإْلا مئاَعَدل ميِظْعَّتلاَو

 درع ُهَلُو «حيجتلا َرِهاَظ اَهيِف ُهَبِناَج ُنوُكَي ٌتيِدَح اَهيِف ٌنوُكَي يلا ُهَلَاْسَمْلاَ

 .اهدّري وأ اهلوؤُي الو ةّنُسلا يف تءاج يتلا ِتاَفَّصلا تبعي د : يأ 2غ«



 0 مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت #9 س اا
 تك ب7ب7ت7>ت<بتتتتحللبلا 51و

 و

 ُهَلْتِم ُعَقَي ُداَكَي ال اَم ٍفَلَّسلا ٍلاَوْقأِ ٍةَفِرْعَمْلاَو ٍِفيِعَّضلاَو حيِحّصلا َنْيب ِزيمّنلا

 ١[ 0-1 . ءاَمَقُمْلا نم ِهِرْيَعِل

 :(ينيوجلاو مزح نبا نيب ةنراقم)

 وُبأ نكل ؛ِِماَلَكَو ِهِهفِف يف ُهعبي ٍدَمَحُم وب َناَك يِلاَعَمْلا يبأ ِةَقيِرطِل م6999 ]

 .ِءاَهَقَفْلا ٍبِاَذَمِيَو يِلاَعَمْلا يبأ نِم ُهّل َعَبْنَأَو ِثيِدَحْلاِب َمّلْعَأ َناَك ٍدَّمَحُم

 1 .ِناَِراَقَتُم ِةييَرَعْلا يِف اَمُهَو «ماََكْلِل اَعاَبتا ُرّثْكَأ يِلاَعَمْلا وُبَأَو

 ام ةَرْيَرِه يبأو ِساّبع ٍنْبا نيب ةنراقم)

 ام راَدقف آملا ناَمجْرَُو ع ايو سا بع ُْ لا دبع اذ هاا

 تاور تعيس هن نري اود هضم كدح

 لَم ىَّنَح ءُهْنِم طاَبِْْساِلاَو ِهِمْهَف يف ُهَّل َكِروُبَو ةَباَحَّصلا نِم َريثَكْلا َعِمَس

 .اهُقِفَو ام ِ

 . اٍراَّبْك ِراَفْسُأ ٍةَعْبَس يف ُهاَوَْ ْتَعِمجَو) : مَْح ُّنْب ٍدَمَحم وبأ َلاَق

 ُهُهَفِفَو و ِرْحَبْلاَك ٍساّبَع ِنْبا ُمْلَِق اَلَ ءاَهُعِاَج علب ام ٍبَسَحي َيِهَو
 ام 0 دَقَو ءَنماَنلا 4 هب ّقاَق يِنَّلا ِعِضْوَمْلاِ ِنآْرُقْلا ىف ُهُمْهَفَو ُهظاَبْبِيْساَو

 يِضاَرَأْلا ِبّيظَأ نَم َتَناَك ضر يكل ةهظفح امك ا اوُظِْفَحَو ؛َعِوَس

 ٌلْضف َكيطَو «ميِرَك جز لُك نم ْتَتَبْنأَك ءصوُصُنلا اَهيِف َرَذَبَق «عْرَّرلِل اي
 9١[. :ديدحلا] 4© ) ِميِظَمْلا ٍلْضَقْلا رد ُهَّمآَو 21 د هنأ

 ؟هِريِسْفَتَو َةَرْيَرُه يبأ ىَراَنُق نو هظاَبيساَوةريْفتَو سابع نبا ىو عَ َنْيأَ

 ٌتيِدَحْلا يّدَوُي «قالظإلا ىَلَع ِةّم هكا ظنا لب ؛ُهْنِم ظَمْحُأ ةَرْيَرُه وُبأَو

 ام ْيِلْبَتَو ٍظْفِحْلا ىَلِإ َةَفوُرْصَم ُهّتَمِه تَناَكَف ءاَّسْرَد ليلا سديم كي ا

 «ٍصوُصُنلا ٍريِجْفَت نسق عاط اينمطالا و: هقدتلا" نلإ ٌةفوشتم ٍساِّبَع نبا ُةَّمِهَو

 . اًهِزونُك ٍجاَرْخَيْساَو ءاَهْنِم ٍراَهْنأْلا ٌّقَش وشو

 ألا
1 



 عبس | مهئاطخأ ضعبو مهجهاتمو ءاملعلا يف مالسالا خيش مالك

5-0 

 ال ال ءصوُصُنلا ِطاَبْتَيْسا ٍىَلَع مهِنيِد يف اوُدَمَتْغا : يخل نم مُهُتَنَرَو اًذَكَمَو ص ع

 ِتاَعَدَتْيْمْلا ِءاَرآلا نِم َكِلَذ ِرْيَغ اَلَو « ٌيِساّيِق يأ اَلَو « ٌيِفَسْلَق ٍلاَيَح ىَلَع

 2 لجل لِجاَلا ءاَدجلاَو قدصلا ُاَنّلاَو ةَرِئاَّدلا تناك َمّرَج ال

 نإ لقط :ِهِليِلَح نيد ىَلَع َءْرَمْلا َّنِإَك ؛ِةَرِغَآْلاَو اّيُّْدلا يِف مُهَّل َنيِعِباَتلا هاا

 [14 - ١"[. :نارمع لآ] دلل كبح نْوصََتَ - 0

 ه6 ه

 رَصتْشُم ٍلاَوْنِم ىَلَع جست ينزملاو «ينُّمْلا لَوْ ىلع جَسن يقرخلا نإ 5595]
 [غم١- 450/43 .بِترَتلاَو ٍبيِوُبَتلا ِضْعَب يِف َكِلْذ َناك نِإَو ءِنَسَحْلا ِنْب ِدّمَحُم

 دقف «قيرطلا لهأ ةماع تاماقم نم لكوتلا نظ نم نأ نّيبت دقف 7”

 وهو تاماقملا للع بحاصك خياشملا نايعأ نم ناك نإو ءاّديدش اًطلغ طلغ

 فعض رهظو سلاجملا نساحم بحاص هنع كلذ ذخأو «خياشملا لجأ نم

 [ه/١] .كلذ لاق نم ةجح

 ِتاَداَبِعْلا ٍسْنِجِب ُكَّسَمَتَي نَم ْمِهيِف ِتاَوَلَحْلا ٌُباَحْصُأ َراَص
 .ٍرْكَّذلاَو ٍةَءاَرِْلاَو ماَيّصلاَو ٍةاَلَّصلا : ةيِعْرَّسلا

 ٍدِماَح يبأ ٌةَقيِرَط َكِلَذ نِمَق ٍَعوُرْشَم ٍرْيَغ ٍساَنْجَأ ىلإ َنوُجْرْخَي مُهُرَتْكأَو
 و قار ال ٍضْرَملا ىلع َديِزَي ال ذأ لكلا تعاص وزنا الزل

 ام َنوُلوَقَي دق مث ” يرتد ةرزفأب دكا كالا رت اَلَو يِوَبَن ِتيِدَح يف اًرظَن

 ُرُكْذَو هللا هللا» :ٍةَّصاَخْلا ُرْكِدَو ىلا اّلِإ َهلِإ ال» :َةّماَعْلا ُرْكِذ :ٍدِماَح وَُأ هلوُقَي
 8ع

 .اًوه) ؛ًوه)» :ةضاخلا ةضاخ و ع 2 8

 ٍلْوَقْلا يِف اَطَحَو عْرّشلا يِف ةَعْدب اًرَمْضُمَو اَرهْظُم ِدَرْفُمْلا مشالاب ُةكدْلاَو
 .اًرْمُك اََو اًناَميِإ ال اًماَلَك َوُه َسْبَل َدّرَجُمْلا مسالا نإ ةقللاَو

 َنِإَف هْيَلَع ِةَمَسْلَمْلا اَياَقَب نِم اَذَهَو ٍدْمُّدلا َحْذَم يف ْعِلاَبُي ٍدِماَح 0

 مْلِعْلا نِم ٍبوُلُقْلا يِف ْلْصْحَي اَم َّلُك َّنأ َنوُمُعْرَي ِهِلاَكْمأَو انيس ِنْباك َةَقِسْلقَتمْلا



 و مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت م4 آ
 م 1

 اذ ٌةَبسَتْحُم هولا :َنوُلوُقي اَذَهِلَو ؛ِلَغَمْلا ٍلْفَعْلا نِ َوُه امك ْمِهرْيَغَو ِاَْنأَلِ

 اه صر ا 2 يع هيج رع تزل < عه 6-52 92 ع ات عمو

 2 موهوكعا ع اقوم م )علو وو او هر ع < 4 عل كس 0
 امِم مظْعْأَو ىسومل لّصح ام لثم مهل لصحي هنإ :نولوَقَي اذَهِلف ءجراخ نِم

 . ىَسوُمِل ٌلَصَح
 نِإَو ُماَلَّسلا ِهْيَلَع ىَسوُم ُهَعِمَس امك َباَطْخْلا َعِمَس ُهّنِإ :ُلوُقَي ٍدِماَح وُبَأو

 ضْعَبب اوُنَمآ مُهّنَأَو ءِلْسٌرلاِب ْمهِناَميِإ ٍصْقَتِلُهَلُك اَذَهَو ءباطْخْلاب َوُه ْدِصْقَي م
 مو ]1١/+4- .لِطاَب ُهوُلاَق يَِّلا اًَذَهَو ءضغبب اوُرَفَكَو ُلُْسُرلا هب تءاّج اَم

 ماّرتْلاِب اًرْمأ ْمِهِناَمَر خياَشَم مّظْعَأ نِم ُهوْحَتَو "'اِرِداَقْلا ُدْبَع ٌحْبَّشلا 58585]

 اًرْمَأ ِخياَشَمْلا مّظْعَأ نِمَو ِءِرَدَقْلاَو ٍقْوَذلا ىَلَع ِهِمِيِدْقَتَو ءيَهَنلاَو ِرْمَأِلاَو عْرّشلا

 [ . ةّيِسْفَنلا ةقاوالاَو ىَوَهْلا ِكْرَتب

 ُديِحْوَت» َوُهَو عْمَجْلا َكِلَذ ىَلِإ يهني اَمَّنِإ خوُيّشلا نِم اًرييَك ُدِجَت كّنِإ مة؟845]
 ِهِرْذَق ٍةَلاَلَج َعَم َنيِرِئاَّسلا ٍلِزاَنَم» ٍبِحاَص مالك يِف اَمَك «ويف ُءاَنِفْلاَو «ةّيِبوُبَرلا
 لجأل اَذَه َّنأ َنوُعَدَي دق ْنِكَل نْيَكوُرْعَمْلا يّْهَئلاَو ِرْمأْلاِب اًمِئاَق َناك اًعظَق ُهّنَأ َعَم

 [ 0 ها

 ٍلاَمْعَأ نِم ُهُرُكْذَي اَميِف ُهَل ٌعَبت ِءاّيخإْلا ُباَتِكو ءٍِبوُلُقْلا ٍتوُق ُباَتِك 29585]
 507 5 ا 0 ها ا 0 ووو
 .َكِلَذ وُحَنَو ٍديِحْوَتلاَو لكَوّتلاَو ٌبْحْلاَو رْكّشلاَو رْبّصلا لْثِم :بوأُقلا

 ةيِفوُصلا نِم ٍبوُلُقْلا موُلُع لْهَأ ماَلَكَو ٍرَثَأْلاَو ِثيِدَحْلاب ٌمَّلْعَأ بِلاَط وُبَأَو

 .يناليجلا )١(

 «ةديقعلاو كولسلا باب يف تالز امهنم ردص دقو «يورهلاو يناليجلا ىلع ينثُي فيك لمأت (؟)
 .لمحم نسحأ ىلع امهمالك لمحيو ءامهب نظلا نسي كلذ عمو

 نيذلا ةّنّسلا ةاعدو خياشم لمتحي مل نم امهعم لماعتيس فيكف اننامز يف امهلاثمأ دجٌو ولو
 ةيهقف تاداهتجا مهل لب «ةيفوص ةعزن مهدنع سيل نيذلاو «ةديقعلا سمت مل رومأ مهنم ردب

 !كلذ وحنو ةمألا اياضق يف ثيدحو «ةيوعدو



 0# مهئاطخأ ضعيو مهجهانمو ءاملعلا يف مالسالا خيش مالك

 كد مهد عم ج 2
 .ةدودرم ةَرِي م ءاَيْشَأَو ةعرض و ف كيواعأ بولا 9

 ربكلا ىَلَع مالكا 1 «ِتاَكِلْهُمْلا» يف ماَلَكْلا نم (ِءاّيخإلا) يف اَم مو

 ةماعلا تراخلا مالك نم ٌلوُقْنَم ُهبلاَعَف َكِلَد وْحَنَو ٍدَّسَحْلاَو ِءاَيَرلاَو ٍبْجُعْلاَو

 . هيف ٌحَّراَتَتُم وه 1م: ُهْنِهَو ةودْزرع وعام ُهْنِهَو قوم وه اه أةثينو .ةباعرلا يف

 ٌةَدِساَف ُداَوَم هيف ُهَنِإَف ٌةَموُمْذَم ُداَوَم هيِف ْنِكَل ؛ٌةَريِثَك 0 هيف «ءاّيخإلا»و

 ِةَيِفوُصلا َفِراَعَم ّرَكذ اًذِإَف هِداَعَمْلاَو 0 ٍديِحْوَّتلاِب ُقّلَعَتَت ِةَفِساَلَمْلا مالك نم

 ءملشملا مان هنملا ةيملكملل ادع آعأ نم لم َناَك

 ُهَضَرَم :اوُلاَفَو وِبُتُك يِف اَذَه (ٍدِماَح يبأ» ىَلَع ِنيّدلا ُةّمِثأ ٌرَكْنَأ دَقَو

 .ِةََسْلَفْلا يف اًئيِس ٍنْبا َءاَمِش :يِنْعَي ؛ةاَمّشلا»

 .ٌةريثك ٌةَعوُضْوَم لب ؛ُةَفيِعَض ٌراَّثآَو ُتيِداَحُأ ِهيِفَو
 . ْمهِتاَهّرتَو َةّيِفوُصلا ٍطيِلاَغَأ نِم ُءاّيْشَأ ِهيِفَو

 ٍلاَمْعَأ يف َنيِميِقَتْسُمْلا َنيِفِراَعْلا ِةّيِفوُصلا خياَمَمْلا مالك نم َكِلد َعَم ِهبفَو

 1 ام ِبَدَأْلاَو ِتاَداَبِعْلا نِم َكِلْذ ِرْيَغ نِمَو ءِْنَّسلاَو ِباَتِكْلِل ٍقِفاَوُمْلا بوُلُقْلا

 ِساّنلا د ُداَهِتْجا هيف فّلتخا اَذَهِلَف ُهْنِم ُدِرَي اّمِم ُرَثْكَأ َوُه اَم ِةَنَسْلاَو ِباَتْكْلِل نفاد

 [هوإ١ -] .هيف اوعَراَتَتَو

 (َوْه١ :لْثِم اًرَمْضُم» وأ .«هللا» (هللا» :لْثِم اًرَهْظُم» ُدَرْفُمْلا مسالا
 مرو

 ىف وخلا نعااتملا وكف ولو ع اَلَو ٍباَتِك يِف عوُرْشَمِي َسْيَل :(ًوُهل

 ٍلاّلُص نم م ْمْوَق هب ب جهل اَمَّنِإَو إو ءمهب سلا عدلا ِناَيْعَأ نَع اََو علا يقلص

 هنأ ىِلْيّصلا نع ىو امو مف بوُفت عش بش لاح هيف اوُعبَتا اَمَّيْرَو «َنيِرْحأَُمْل

 ْنَأ فاَحَأ :َلاَقَك ؟هللا اّلِإ َهَلِإ ال ُلوُقَت َّ َمِل :ُهَل َليِقَف ء«هللا هللا» :ُلوُقَي َناَك

0 
07 



 هدو مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 9س
 ا” ا”_”>7بالل4وُيجُتبت سل 405م

 ُهَلَو .هتيحِل ٌقِلْحَيَو ِناَتْسَراَمْلا ىلإ هب ٌبَمْذُيَو ُنَجَي اَمّير ناك ةنإف ءِهْيَلَع ٍلاَحلا يي عماماو © يعرج ا واتح هل نع 2س م همةءعلم ص ا هضم دل 5 2 2 م
 2 ا 5 م اوم ا 2 2.8 و م ود 0 20 ع 0

 وأ اًروُذْعَم ناك نِإَو ءاَهيِف هب ٌءاَدِيْقاِلا ْروجَي ال يِتلا ٍطّمنلا اذَه نِم ٌءاَيْشَأ

 [هدال_هم١٠/5] ا

 ٍباَب يف يريشلا ًداتْسأْلا َرَكذ امَع :هك مالشإلا خم َليْسَي ةةكمتل
 ٌديِعَتْسَي اَلَو َةَّنَجْلا هللا َلَأْسَي اّلَأ اضرلا :َلاَق 0 0

 : َنْيَهْجَو نِم ِلْوَقْلا اَذَه ىَلَع ُماَلَكْل ملال 0 كل دْيَحْلا 0

 .ِهِداَسْقَو ِهِسْفَن يف ِهِتَحِص ٍةّهج نم يناَثلاَو
 اَذَم ْرْكّذَي ْمَل مِياَقْلا اَبأ َداَتْسأْلا َّنآ َمّلْعُي ْن يب 5 ماَقَمْلا» ان

 .ُهْنَع اُلَسْرُم ُهَرَكَذ اَمّنِإَو ٍداَنْسِإب َناَمْيَلُس يبأ َخْيَّشلا نع

 ِةَباَحَّصلاَو ِهْيَّلَع هللا ل ينبلا َنَع ِهتَلاَسِر يف مِياَقْلا وثَأ معَ 5

 اَم اًريَِكَو - اُلَسْرُم ُهْرُكْذَي َةَراَثَو ٍدانْسإ ُهُرُكْذَي رات ْمِهِرْبَغَو خياَمَمْلاَ نيالا

 ا ل

 لي ةاَقيعَم نوكي ةراثو اًكيحص ةذاتسإ نوكي هراَث ٍداَنْسِإِب ُهَركْذَي يِذلا مث

 يف َكِلَّذ ُدَجوُي امك اَذَهَو «ىّلْوُأ لِئاَقْلا فوُذُحَمَو اَلَسْرُم ُهُرُكْذَي اَمَو ءاَعوُضْوَم

 ْ . ِءاَمَقُمْلا ِتاَمَّثَصُم

 يبأ خ ٍَّشلا نَع ُهاَوَر ام ُلْثِم ؛ٍةََسَح < َديِناَسَأِب ةَئَسَح اًراَنآ َرَكَذ دق ُهَنِإَ

 .«ضاَر َوُهَف ِتاَوَهَّشلا نت ّدْبَعْلا اَلَس اَذإ» :َلاَق ُهَّنَأ ينارادلا َناَمْيَلُس

 :لوُقَي كنت فكل كيلو :َلاَق ُهّنَأ نَمْحَّرلا ٍدْبَع يبأ ْخْيَّشلا نمت َرَكذَو

 يِف َماَلَكْلا اَذَه َّنِإَف ؛هيِف ُهاَضِر هللا ا مزايلق اهرلا نعم ملكي نأ ةازآ نتف

 ىلع بجي اذكهو «نيحلاصلاو ءاملعلا تالزل راذعألا هسامتّلاو هلدعو هفاصنإ نم اذه )١(

 .نيحلاصلا نيملسملا تاالز نم هاري ام هاجت ملسملا
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- 
 ١ 8 كلا ِةَياَغ

 ٍةَيْلِح ٍباَتِك لْثِم ْمِهِماَلَكَو َخياَشَمْلا ِءاَلُؤَم ٍراَبْخَأ يِف ُةَدَتْسُمْلا ُبْثُكْلاَو

 ننال ةوطعلا و دذصَو ينخألا ننغ.نبأ «ةئفوُصلا ٍتاََبطَو مْ يبل ءاَِْوَْلا
 الأ َناَمْيَلُس يبأ خب ءّدلا نع َةَمِلَكْلا ِهِذَه اًهيِف اوُرُكْذَي ْمَل َكِلَد ٍِلاَئْمَأَو ّيِزْوَجْلا

 دمحأ اب 5 ئَراَوَمْلا يِبأ ٍٍ ةقخأل لاق لاك فخ اكدت ةنع ةاَوو ىلا قوت

 ُماَلَكْلا اَذَهَف ءاَيِضاَر َكِلَّذِب تْنُكَل ٍراَئلا يِف يِناَقْلَأ ول اًبِِصْن اضرلا نم تيتوأ دَقَ

 .ِداتْسإلاب َناَميلُس 0 نع ٌروُنأَم
َ 

 يف يناَقْلَأ ول - :َةَمِلَكْلا ِهِذَه َلاَق اّمَل َناَمْيَلُس بأ نأ أ - مّلغَأ هللا

 كل 00 بأ اَهَلاَق يتلا ُهَمِلكْلا َكْلَيَو ) 200 2 1ع لد ال اَه ا ت22 8 رعر 6 20

 َّنإَو «ُحِسَفْنَي لَب ٌرِمَتْسَي ال َمْرَعْلا اَذَهم َّنأ ْمّلْعَت ُنخَنَف ءَكِلَّذِب اضرلاب ِهِمْرَع ىلع لد

 |5511 ! ني ل 00 اَهُكَدَت َناَك َةَمِلَكْلا ِهِذَه

 ايضا ْمِهِيَسْحَأ نِمَو ٍةَمِئاَظلا َدِّيَس هيض دْيَتجْلا َناَك مه549

 28/١ ."”اًميِوُفَتَو تو

 ْوَق َعَدَتْبا ىَّتَح ةّيِعْمَسلا ٍةَلدَأْلا يِف اًنْعَط ِساَّنلا مّظغَأ نم يِذاَرلا م8544]
 [111 1 [ةيفلا كيفي ال اهلأ وهو ةَرْيَغ روُهُشَم لاَ هب فرع اَم

 يتلاو «ةلطابلا ثيداحألاو راثآلا ةرثك عم «دسافو راض هنأب هلك باتكلا ىلع مكحي مل )١(

 .حلاصلا فلسلا جهنمل ٍتافلاخم نم اهيف امو «فوصتلا ركف لمحت

 ءاملعل اًيتك نومذي ثيح «نامزلا اذه يف فلسلا جهنمل نيبستنملا ضعب عقاو فالخب اذهو

 «مامإلا اذه فاصنإ نوكلتمي مهتيلو «ءفاصوألا عشبأب اهنوفصيو «نييمالسإ نيركفمو

 .رش نم اهيف ام نومذيو ءريخ نم اهيف ام نوحدميق
 لاقُي ام ةياغو «لمحم نسحأ ىلع مهمالك لمحو ءءاملعلا ءاطخأل راذعألا سامتلا نم اذه (؟)

 .مهيلع كردتسُم هنأ : مهناطخ نع

 .ةّنشلل ٌققاومو ٌباوص هجهنمو همالك رثكأ نأ ىأر هنأل ؛ةيفوصلا ةفئاطلا خيش ىلع يني (0



 8-10 مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت قرم 4م لآ

 ٍرْحَّسلا لَمَعَو ماَئْصَأْلاَو ٍبِكاَوَكْلا ٍةَداَبِع يِف اًباَتِك يِزاَّرلا َّنَص /5؟49]

 ٍناطْلُسلا ّمأِل ُهَقَنَص ُهَّنِإ :ُلاَقُيَو (موُجنلا ةَبَطاَحُمَو رْحّسلا يف ُموُتْكَمْلا ٌرّسلا» ُهاّمَس

 مظغأ نِم َناَكَو ءهاش مُرِراَوَح ٍنيّدلا ٍلاَلَج نْب ٍشْكَل ِنْب ٍدَّمَحُم ٍِنيّدلا ِءاَلَع

 هِذَهَو هقّيِواَمَّسلا ٍتاَراَيِيْخاَلا يف ةّيِئاَلَعْلا ةّلاَسّرلا» ُهاَّمَس اَباَتِك ُهَل َفْنَصَو
 . َنيِمِلْسُمْلا لب ْنينلا اَهَمَّلَع يتلا ٍةَراَحِتْساِلا ُلَدَب ٍلاَلَّضلا لْهَأِل ُتاَراَيتخالا

 (موُتْكَمْلا ّرّسلا» يف َرَكَذ اَمَك ِءَكِلَد ِرْيَغَو رْمَكْلا ِبْرُشِل َراَيِتْخاِلا هيف َركَذَو

 وُعْدَي اَم لْثِم ءاَهِئاَعُدَو اهب ِكْرّشلاَو اَهَل ٍدوُجّسلا َعَم اَهَتَوْعَدَو ٍبكاَوَكْلا ٍةَداَبِع يِف
 رفكلا نِم اهل ٌبِساَنُم هنأ ْنْظِي امي اَهْيَلِإ ٍبرَمَتلاَو .مظغأ لب مُهيَر َنوُدَحَوَمْلا 9ك 2 سو وهتك ترجع رسل اسمك تجمعا سومو رس هاد مو رو؟
 ِرْمَكْلا ٍبْرْشَو ٍشِحاَوَمْلا لْعِفب ِةَرْهُزلا ىَلِإ ُبرَقَتي هنأ َرَكَذَك ءِناَيْضِعْلاَو ٍقوُسْمْلاَو هم. ه5 57 6 مه. يمد 1 همر وهتك م هكر او د ب تل 0
 5 03 3 2 حسا 000
 [ا1/١61] .هلوُسَرَو هللا ُهَمَرَح امم كِلذ وحنو ِءاَنْغلاَو

 : ىلوألاق ؛ِتاَجَرَذ ثالث بات لك ىف 6 «َنيِرِئاَّسْلا ٍلزانَم» ٌبِحاَص 7” 9 0 يم ا يا 2 5 00 2-4 3

 اَلدَقَو َعْرشلا ُقِفاَوَت دق :ةَيِناَتلاَو ءرِهاظلا يف َعْرشلا ُقِفاَوَت مُهَدْنِع اًهْنَوْهَأ َيِهَو 0 د 2و8 ا ا 2 >َ ءمدم5 ا 2 ءةضوعر -

 ِءاَجَّرلاو ءاَتَّمْلاَو ءديِحْوَّتلا ىف اًمِّيِس ال ُفِلاَخَت :بَلْغَألا ىف ٌةَِلاَنلاَو : ٌقفاَوَت

 [؟14/11 .َّلْسُرلا هيف اوُقَقاَو اّمِم مُهَدْنِع ٌمَظْعَأ َوُه ُهوُعَدَتبا يِذَّلا اَذَهَو ءَكِلَّذ وْحَنَو

 ُهاَمَس يماطسبلا َديَِي يبأ مالك نِم اَباَتِك ُيِكَلَمْلا لْضَمْلا وُبَأ َعَمج 01

 «يماطسبلا َديِزَي يِبَأ ىَلَع ٌبِذَك ُهَّنَأ َبْيَر ال ٌريِثَك ٌءْيَّش هبِف «روفيط ماَلَك نِم روُنلا»
 يبأ مالك نم ٌةََسَح ُءاَيْشَأ ِهيِفَو . ِهْيَلَع هللا ُةَمْحَر  َديِزَي يبأ ِطْلَغ نِم ُءاَيْشَأ ِهيِفَو
 [؟١٠/50] .للكي هللا َلوُسَر الإ ُكَرْتيَو هِلْوَق نم ْذَحْؤُي ٍساَّنلا نم ٍدَحَأ لُكَو «َديِزَي 9 2110 - 2 مرق 2 8 1 ربا ك1 يبا .٠ داع اذا

 ٍدِماَجُم نَع ٌريِسْفّتلا كَءاَج اَّذإ :ٌيِرْرَتلا َلاَق ءِريِسْفَنلا ُماَمِإ ٌدِماَجُم /859؟]

 ممم /1] .هب كبَسَحُف

 َمَلِع ٍقيِرطلا َةَراَمِع ُلَعْجَيَو ماََكْلا َةَعْنَص َجاَجِحْلا ُلَعْجَي ٍدِاَح وُبأ 5555]
 هيف َسْيَل َلَدَجْلاَو َماَلَكْلا نإ :ٌُلوُقَيَو صَصَقْلا َمْلِع ِءاَيبْنألا َراَبْحَأ َلَعْجَيَو ههُقِْلا و



 ٍسْنِج نم ُهَلْهَأ ُلَعْيَو ءاَهِضْقاَنت ِنايبِب عَدبْلا ُعْفد هيف اَمنِإ لَ ؛ليِلَدب ٌّقَح ُناَيَب 6

 ها ا 2 ل «جيِجَحْلا ِءاَرْفُح

 5 اذَه سي ماك هيف اوُمّلَكَتَو سائلا ُريك هيف ُهَعَّراَت

 0 َِفَسْلَفْلا يِناَعَم نم هِبتُك نم ِهِرْيَغَو (ِنآْرُقْلا ٍرِجاَوَج) ٍباَتكْلا اَذَه يِف ُهَرَكَذ

 ْمِهِماَلَك نِم ُرَئْكَأ اَذَه در ىَلَع َنيِمِْسُمْلا ٍءاَمَلُع ُماَلَكَو ءِنَآْرُقْلا َنِطاَب ّوُه َكِلَذ
 امك ميم ٌروُمَأ لوسكلا دوصْقَم لفات انياهيفاَذَع نإَك ءكلذ در ىَلَع
 .اًهبف ٍةَفِساَلَمْلا مالك ُهِبْشُي ام وبلا يف ُهَرَكَذ ام ىَلَع اوُمّلكَت

 ءحِلاَّصلا ٍلَمَعْلاَو ٍمِيِقَتْسُمْلا ٍطاَرَّصلا نَع اًجِراَح ِهُفِفْلا مْلِع لج اكو ىو

 ءِرخآلا مْوَمْلاَو للاب ةَفِرْعَمْلاَو ِناَميِإْلا نَع اًجِراَح ٍجَجِحْلاَو ة لوألا مْلِع ٌلْعَجَو

 1١[ 731/11 :يفلكلاو ٍفّلَّسلا َريِهاَمَج َدْنِع ٌدوُدُرَم اَذَهَق

 َنيِرِصَتْنُمْلاَو َقاَحْسِإَو دّمَْأ ىَلِإ َنيِبِسَتْنْمْلا نم َوُه ةَبْيَتُق ُنْبا 05
 و ا ريشا ِبِهاَذَمِل

 .ةدلعتم ع ٌتاَنَن م َكِلّذ يف لَو 2

 مال دَحَأ َوُهَو : (ٍثيِدَحْلا لك تيان ِثيِدْحَّتلا» ٍباَنِك ٌبِحاَص هيف َلاَق

 َءاَمُز ُهَل ءاَفيِصْرَت مُهُئَسْحَأَو ٠ اًثيِيْضَت مُهُدَوْجَ ىاَلْضُمْلاَو ءاملُعْلاَو :قمفألا

 ٌرِصاَعَم َناَكَو ءَقاَحْسِإَو 11 ِبَهْذَم ىلإ ليي َناَكَو ِفَنَصُم ٍةَئاِمْثاَلُت
 - ه

 رطب برذغل ٌلْهْأ َناَكَو 5 د ِنْب ٍدَّمَحُمَو ٌيِبْرَحْلا م َميِهاَرْبِإ

 ِتْبَب َّلُك نور قدرا مهني هبت نبا يف ةعبقلا ٠ راما اووي
 ل

 م6

 .هيف َرْيَخ اَلَق ِهِفيِنْضَت نم ٌءْيَش هيف

 ََنُسلا ُبيِطَح ُهَنإَف َلِرَتْعُمْلِل ظِحاَجْلا لد ِةَنُسلا ٍلْمَأِل َوُه ُلاَقْيَو :تلُق
 [موا "و1/1 .ةَلِرتُْمْلا ُتبيطَح طِحاَجْلا نأ امك

 ٍةَيْلِج» ٍباَتِك ٌبِحاَص يناهبصألا هللا ٍدْبَع ُنْب دّمْحَأ مْيَعُن 1و7

 نِم كلذ ِرْيَغَو .«ِمِلْسُمَو ٌيِراَخُبْلا ىَلَع ٍجَرَْتسُمْلاَو» «ناهبصأ خيِراَتَو» ِءاَيلْوأْلا
 ُماَّنلا َعَمَتْلا نّمِمَو ءِتاَقِيِنْضَت ْمِهِرثْكَأ نمو اكيدحلا ظافخ ربك 0 : ِتاَمَنَصُمْلا



 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ا و

 نم ٌّحَصأ ِهيِف 0 وامل 0 يف ِةَمَّنَصُمْلا ٍبْتُكْلا ٍدَوْجَأ نِم هقّيْلِحْلا

 ِبِقاَتَمَو ِهْحْيَش يملشلا نَمْحّرْلا ِدْبَع أ ِتاَمَئَصُمَو يريشقلا ٍةَلاَسِر يف 0

 اًنيدع 2غ[ تيدكلاب ب ُمَلْعَأ ِمِيَعُت اَأ َّنِإَق ؛َكِلْذ ٍرْيَغَو ِسيِمَح ِنْباِل رار

 نبال ٍدْعُؤلاَو دّمْحَأ ماَمإْلِل ِدْهَدلا ُباَتِك ْنِكَلَو ءِءاَلُؤَم نِم اَّلْقَتَو ٌةَياَوِر ُت 0
 هه

 :ُهَّل َلاَقُي ْنَأ نِم لَجَأ َوُْهَو ِهِفيِناَصَتب
 هه

١ 

 م هس

 .ةَيَلِحْلا نِم اّلْفَت ٌحَصَأ اَمِهِلاَثْمَأَو ِكَراَبُمْلا

 لب ٍةَفيِعَض ِتاَياَكِحَو ٍةَميِعَض َتيِداَحَأ نِم اهي ّدُب ال اَمْرْيَغَو ُبْتُكْلا ِهِذَمَو
 ٌركْكَأ ٍبْتُكْلا هذه نم اَهِرْيَغ يِف يِذَّلا َّنِكَلَو .ٌمطق َكِلَد نِم ِةَيْلِحْلا يِفَو ءِدَلِطاَب
 تقام يريشقلا ٍةَلاَسِرَو يِمَلّسلا ٍنَمْحّرلا ِدْبَع يِبأ ِتاَفَئَصُم يِ َّنِإَف ؛اًهيِف امي

 ال اَم ِةَلِطاَبْلا ِثيِداَحَأْلا نِمَو لب ٍ؛ِةَلِطاَبْلا ٍتاَياَكِحْلا نِم َكُِذ ِوْحَنَو ِِاَرْبَأْلا

 ٍنْبا ِجَرَمْلا يب أل اَوَوْفَّصلا ُةَوْفَص» ْنِكَلَو مْيَعُت يبأ ِتاَمَنَصُم يِف ُهلْذِم ُدَجوُي
 اذه َعَمَو كلا نْيباَتِكْلا ىَلَع ُبِلاَعْلاَو الا ٍلْقَت سْنِج نم اَهَّلَقَت ّيِزْوَجْلا

 .ُةَلِطاَب ٌتاَياَكِحَو ُتيِداَحَأ اًمِهيِفَق

 تاناكجلاو :فيداعألا ةنعدوبف يتلف وشو نما ماَمِإَلِل ُدْهُّؤلا اّمَأَو

 ُدفوُرْعَم َوُه نّمَع و دكت رو ؛ِهْذَم يِف اَم ُلْثِم ٍةَعوُضْوَمْلا
 كيداعألا كك ؛هِلِقاَن ظْفِح ٍءوُسب ٌفيِعَض َوُه اَم اَهِف ُعَقَي دق لب ؛عْضَوْلاِ
 يف َكِلَذ سل امك ءديِف ُبِذَكْلا َدِصُق ٌعوُصْوَم ُهَّأ رعي اَم اهيف َسِي ٌةَعوُْرَمْلا
 ٍبِلاَغ يف ُدَجوُي اَذَه ُلْئِمَو َُئاَوُر هيف طِلَغ ُطَلَع هنأ ُفَرْعُي اَم هيف نك ءودَنْسُم
 نآَرعْلا اَّلِإ اننا نر تاك نمل ءمالشسإلا بي

 طَلَغ ُهَّنَأ ُفَرْعُي ّنْيَم هيف اَمَو «يِراَخُبْلا ُباَتِك» ٍةَّحّصل | يِف ُدَجوُي ام ُلَجَأَو 0

 يف ُيِراَخْبْلا َنّيَب دَقَو ظَلَع َّوُه اَم ِثيِدَحْلا ِظاَمْلأ ضْعَب يف ْنِكل مالا

 يمت نمت يف ةاورلا تاليا نيب امك يِاَرلا َكِلَ ظَلُ َنيي ام هجيح ِهِحيِحَص سْفَن
2 2 

 ٍِساّبَع ِنْبا نمت هيِف امك طَلَغ ُهْنإ * لاقي م ٍةَباَحَّصلا ٍضْعَب نع ِهيِفَو ٍرِباَج نآ»
 همه



 27 ب١: ع وئاطخلا ضعبو مهجماتمو ءاملعلا يف السإلا خيط مدلك

 3 - هي ده ع قم م ل ا هرغ رنا مي عقم هش د< تاو طرز 5 ل -

 سانلا رثكأ دنع روهْشَملاَو ؛«مرحم وهو ةنوميم َجوّرَت ُهَِكَص هللا لوسَر

 3 2 وع همك ا ه5 تام ىلا ًَّ ضد 2 5 596 5
 2 7 :ٍلالب نع ِهيِفَو فِتْيَبلا يِف لَصَي مل ِِلَي ىبنلا نأ» :ةماسا نع هيفو ال الخ

02 0-18 
 .ءاَمَلُعْلا َدْنِع حَصَأ اَذَهَو ءهيف ىَلَص هنأ 2 9-

 َمْوَي َةَيْرَتلا هللا َىَلَح» :هيِف اَمَك ءَطَلَغ اًهَنأ َفِرُع ْظاَمْلَأ ِهيِفَق ْمِلْسُم 0

 ِهيِفَو ءِبْعَك مالك نِم اَذَه َّنَأَو ٌظَلَغ ام َّنأ ُيِراَخُبْلا َنّيَب دَكَو ءاِتْبّسلا
 مل ُهن :ُباَوَّصلاَو «هِةَعْكَر ّلُك يِف ِتاَعَكَر ِثالَتِب َفوُسْكْلا ىَّلَص ٌيِبَّنلا»
 اَذَهَو ةّيبَح ٌمأب َجْوَرَتلا ُهَلَأَس َناَيْفُس اَبأ َّنأ هيِفَو َةَدِحاَو َّرَم اَّلِإ فوُسُكْلا ّلَصُي

 .؟ييرخلا لكمال لع : نتي نيزخلاو كيلا دوق نع نيبالعُي هلق
 ٍراَبْخَأ يِف َنيِرْخَأَتْمْلا ٍتاَمَئَصُم ِدَوْجَأ نم ٍءاَيِلْوأْلا ِةَيْلِح ُباَتُك اَمأَ

 يف ٌةُيِورَمْلا ُتيِداَحَأْلاَو هيَ ٌةجاَح هب نكي ْمَل اَم ِتاَياَكِحْلا نِم ِهِيِفَو ءِداّمّزلا
 [/ا# 11 .ٌةَعوْضْوَم لب ٌةَفيِعَض ٌةَريِثَك ٌتيِداَحَأ اَهِلِئاَوَأ

 للا ِدْبَع نْب دّمْحَأ» ىَلِإ ُبوُسْنَمْلا (ِراَوْنَأْلا ِتاََّقَتَتا َباَنِك َّنإ 7

 ٍباَحْضَأ ىَلَعَو ِهِلوُسَرَو هللا ىَلَع َءارِْفاَو ابِذَك ٍبْنُحْلا مّظغَأ نم «ّيِرْكَمْل
 ١ 43 01١”[ . للي هللا ٍلوُسَر

 :ٍبَمْذَمْلا يف ُهُفِفاَوُيَو ءلَبْتَح ُنْب دّمْحَأ ُنيِرَك ِهْيَوَهاَر نْب قاَحْسإ م5319 م6

 0 قي عمي ام ارك اَمهّلَكو ِعوُرفَو هلوصَأ
 َلَأَس ينامركلا ٌبْرَح َكِلَّذَكَو «َقاَحْسِإَو َدَّمْحَأِل ُهَلِئاَسَم َلَأَس ٌجَسْوَكْلاَو

 دّمحأ َلْوَق ُيِذِمْرَتلا ُعَمْجَي اَذَهِلَو ءاَمُهُرْيَغ َكِلَدَكَو ءَقاَحْسِإَو دَمْحَأل ُهَكِئاَسَم
 . جَسْوَكْلا ٍلْئاَسَم ني اَمُهَلْوَق ىَوَر ُهّنِإَف «َقاَحْسِإَو

 ٍةَنَسْلاَو ٍفَلَسلا ٍةَّمِئَأ نم ٍءاَلُؤَه ٌرْيَغَو َةَبيَتَق ُنْباَو مِتاَح وُبَأَو َةَعْرُر وُبَأ َكِلَذَكَو 3 - وم يوكن ةدوسم ريو 54

 ىَّلَع اَمُهَلْوَف َنوُمْدَقُي ءَقاَحْسِإَو دمْحَأ ٍبَمْذَم ىَلَع َنوُهَنَفتي اوُناَكَو ءِثيِدَحْلاَو
 مُه ْمِهرْيَغَو يِئاَسنلاَو ُيِذصْرَتلاَو مِلْسُمَو ّيِراَحُبْلاَك ؛ِثيِدَحْلا ُةَميَأَو ءاَمِرْيَغ ٍلاَوْقَ
 . قاَحْسِإ اف نم دواّدو اق َهقِفْلاَو َمْلِعْلا ا نَمِمَو اًمِهِعاَْنأ نم اًضْيَأ

2 



 1 مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت قع انمي
 هتحقفشختح خس تدل ب بسأ 5999

 هم. عد ىمىوم م عر مال عم 2
 يِزَوْرَمْلا ٍرْضْن نب دمحمو رون وُبَأَو كلي وأو ٌقاَحْسَِ ٍلبنح نب دمحاو

 ا مُهْنَع هللا َيِضَر فيلل اي مهلك ِءاَلُؤَم ٌوْحَنَو ٌّىِلَع ّْن نب دوادو

 علل 8/1

 ٍلَحّئلاَو لّلِمْلاِب سائلا ٍرَّبْخَأ نِم [يِناَنسَرْهَّتلا :يأ] َوُمَو /ه؟و4]
0 8 

 ةافق ةضرفا . مادقإلا َةَياَهْي يف ِتاَلاَقَمْلاَو

 ءَيِعِفاَشلا باَحْصَأ نم ٍناَماَمِإ [ُبيِطَحْلاَو يباطخلا :يأ] اَمُمَو 8؟ةو]

 11 .يِناَعَمْلاِب يباطخلا مْلِعَو 5 مي أ 1ع قمتم

 مامإلا نع :يأ] هيِرَي اَم ِمْهَم يِف ٌتاَطَلُع اًناَبُ اًيخأ ُهَل

 َطِلَغ اَمَبُر ْنكَلَو ءُةَحّصلا ِهِتَياَوِر ىَلَع ُبِلاَعْلاَو هّةَقِب بلاط اب 3 دبع

 [1 1/9 . ظمللا يف

 يف ِهِصوُصُن َعيِمَج طِبْضَي نَم َّلَكَو ءاّذج ٌرِشَتْنُم هُم ريك دمخأ مالك ّنِإ ف5 ]

 .ُهْنَع َمْلِعْل ُدُحَأَي َّناَك نم ِةَرْثكَو وراَشتْناَو ءوماَلَك ِةَرْثَكِل ٍلِئاَسَمْلا نِم ٍريثَك
 ]:/١111١[

 ماس عك ميج
 1 هبت يف ثمل ريك رو هتافو 58 * َنيِعَبْرَأ وخَت وَلا

 ِهيََكاَوُم نِم ُرَثْكَأ َقاَحْسِإَو َيِعِفاَّشلِل [دّمْحَأ مامإلا : يأ ُهَُفْفاَوُم قتل

 اَمِهْيَلَع يِنْنُي َناَكَو ءاَمِهِرْيَغ ٍلوُصْأِب اَهْنِم ُهَبْسَأ اَمِهِلوُصْأب ُهُلوُصْأَو ءاَمِهِرْيَمِ
 ٍلوُصَأَك ِهِبِهاَذَم ُلوُصُأ ْتَسْيَل نَم ىلع اههيعاذك َلوُصَأ حج 5
 ُيِعِفاَّشلاَو «ْمِرْيَغ لو م ّحَصُأ ِثيِدَحْلا ِءاَهَقُق لؤنضا نأ فد ءاَمِهِبِهاَذَم

 ومو

 [/ .اًمِمِرْصَع يف ِثيِدَحْلا ِءاَهَتُق َّلَجَأ نم ُةَدْنَع امه َقَحْسَِو

 يف ِتباَّنلا لضألا ىَلِإ ِهِساَيِق ِدْرَط يِف ِناَعْمإْلاِب اًفوُرْعَم َناَك ُرَكُر

 نَمَف :َةَيَلاطُمْلا ٍلاَوُس ٌباَوَج َوَهَو ٍلضأْلا يف مكاو ا نو ل2 نما يلا

 [176/54] . هسايق َماَقَتْسا لضألا اَذَه َمكْحَأ



 ا سا مهئاطخأ ضعبو مهجهانمو ءاملعلا يف مالسالا خيش مالك
 777777 ا ب بحتج

 اًهيِف اوُعَمَج اَذِإ ٍباَوْبَأْلا ىَلَع ِنَئّسلِل َنيِفْنَصُمْلا ِةّمِئَأ نِم ٌةَفِئاَط َناك كفل

 هدب ُهَحيِحَص ُيِراَخْبْلا أَدَتْبا اَمُك ءِناَميِإْلاَو للا ٍلْصأِب اَهَأَدَتْئا :مْلعْلا َفاَنْصَأ

 3 و ٍلوُسَّرلا ىَلَع ِناَمِْلاَو مْلِعْل لور ِةَعِص نع رب ةلَوُرتَو يحَوْلا

 وه يذلا مْلِعْلا ب باّتكب م : وب َءاَج اَمِب ُراَرْقإْل وه يلا ِناَميِإْلا بات 3 0

 اوس نتا ل مولانا رف
 الّذي ُهَباَتُك ؟ ْأَدَتْبا :(ِدَئْسُمْلا» ٌبِحاَص يمرادلا ٍدَّمَحَم وبأ ُماَمِإْلا َكِلَّذَكَو

 . اَحِلاَص اًهَرَط َكِلَّذ يف َرَكْذَو ٍةَديملا

 َناَك اَذَهِلَو ؛اَمِهِوْحَنَو يِذِمْرَّتلاَو مينُم نِم ريِثَكب لَضْفَأ :ِناَلُجَّرلا ٍناَذَهَو

 الرضا فيزقلا ف ْءاَهَقُق مُهْنأِل ؛ اَمُهَوْحَنَو ِنْيَذَه ْمُظَعُي ٍلَبْنَح ُنْب ُدَمْحَأ
0 1 ] 

 : ِةَميِظَعْلا ٍدئاَوَقْلا نم هب يِتأَي اَمَو ِهِرْحَبتَو ِهمْلِع ِةرْثَك َْعَم "”يّمَحُم وُبأ 595.5]

 ٍلاَوْقَأْلا نم هب ؛ ينأت انِم ُبَجعُي امك لي بجي ا اع ِةداّشَلا ةركتمْلا: لاوفألا نم هَل
 هاج متل لا  ةمص ١  و وس صال لا صممه ٠

 . هيل ىَسوُم ْعأ ْنِإَو هين ةيسآ َنِإَو هبت َمَيْرَم َّنِإ : ِهِلْوَقَك اَذَهَو َقَمِياَقْلا َةَنَسَحْلا

 عاّمجِإلا مُهرْيَغَو يِلاَعَمْلا وُبَأَو ىَلْعَي وُبَأ ٍيِضاَقْلاَو ِرْكَب وُبَأ يِضاَقْلا َرَكَذ دَكَو
 آمو» :ِهِلْوَق يِف امك ٍ؛َكِلَذ ىَلَع الد ُةَنُسلاَو ْنآْرُقْلاَو هين ِءاَسْنلا يف َسِيأ هنأ ىَلَع

 هك ٠١9[. :فسوي] ع ٍلْهَأ ْنّي ميل 5 الاجر لإ َتلِلَبَم نم اَنَلَسَرَ

 ام َوُه اهو يِلَع نب ٍنْيَسُحْلا ٍسْأَر ٍعِضْوَم يف مهلا لأ ُهحْجَر يذل ق-9]
 مّلغأ نم َوُه راكب ُنِ لا 2ِشْيَرُق ٍباَسْنَأ) ٍباَتِك يِف راكب ُنْب ريما هَرَكُذ
 . كانه َنِفْدَو ِةّيوْبَنلا ِةَئيِدَمْلا ىَلِإ لِيَ ثءأتلا نأ وك اذه لكي يف مهِقَتْوَأَو ٍساّنلا

 00 .بَبّسلا اَذَهِب ِءاَمَلْعْلا ْلَضْفَأَو ءٍبَسَنلا ٍلْهَأ ُمَلْعَأ ايلا

 يبأ ٍباَحْصَأ نِم َنيِمْلَكَتُمْلِل ِهيَلَوَت َعَم .يقهيبلا ٍرْكَب وُبَأ ظِفاَحْلا م4.:85]

 ص

 .مرح نبا قفز



 ات ا يت لل ساس ا هدم مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 8#”

 َءاَج اَم ُباَب :(ِتاَمّصلاَو ِءاَمْسَأْلا» ِهِباَتِك يف َلاَق :ْمُهْنَع ِهّبْدَو ٌيِرَعْشَأْلا ِنَسَحْلا

 [4ا/ /ه] ..- ٍةَحِراَجْلا ٌتْيَح نم ال - َنْيِتْفِص ِنْيَدَبْلا ِتاَبْنِإ يف

 ٌلَضُفَأ َوْهَو م اكتْمْلا يِناَِقَْلا ٍبْيلا ْنْب ُدَمَحُم ركب وُبأ يِضاَمْلا 85.5 ]

 [4/5] .ُهَدْعَب اَلَو ُهَلْبَق ال ُهّلْثِم ( مهيِف ها «ٌيِرَعْشَأْلا ىلإ نيييتفلا َنيِمْلُكَتمْلا

 ءِناَكَم ّلُك يِف َرُهَو ٍشْرَعْلا َقْوَق - هناحبس قو :َلوُقَي نم ] 851١
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 اَذَهَو :ِرِهاَظ نع اًهنم اَدِحاَو ُفِرْصَأ ال ِهْذَهَو «ٍصوُصنَلا ِهْذَهِب وأ انأ لو

 مالك يف ٌدوَجْرَم َوَهَو .قةّيماَلْسِإْلا ِتاَلاَقَمْلا» يف ُيرَعْشأْلا مُهَرَكُذ تفئاَوَط ُلْوَق

 ةَيِفوُصلاَو ةيملاسلا نِم ٍةَمِئاَط

 يف ام عم ءاَمِريْغَو ناجربِنْئاَويعَمْلا بلاط يب مالك يف ام اذه ةذبو

 َتفَنَص يِذّلا  ُيِزاَوْمَأْلا َيِلَع وُبأ َناَك امل اَذَهِلَو نقولا نو اميركا مالك

 0 «ةيملاسلا نِم وه - َرِكاَسَع ِنْب مِساَْلا يبأ ىَلَع َدَرَو ِرْشب يِبأ ٍنْبا َبِلاَُم»

 . ٍتاَفّصلا يف ُهَماَلَك ٍبِلاَط يبأ ىَلَع اوُرَكْنأ َةَعاَمَج َهَج َّنَأ :(ُيِداَدْعَبْلا ٌُبيِطَحْلا» َركُذ

 ٍةَنُسلاَو ٍباَتِكْلِل ٌتِلاَخُم َوُهَك ٍناَكَم ّلُك يف ِهِتاَدِب هللا َّنِإ :َلاَق نَم َُلُكَف
 حيِرَصِلَو ُهداَبِع ِهْيَلَع هللا َرطَق اَمِل هيفَلاَحُم َعَم ٠ ايفا دقألا فلق عاَمْجِإَو
 . ةَريثكْلا ٍةَلِدَاَلِلَو لُفَمْلا

 نول ءِشْرَعْلا ٌقْؤَق ُهَّنِإ : لولو ٌةَضِقاَنَتُم اَلاَو ق1 نول ِءاَلُؤَمَو

 .ُهُريَو بِلاَط وُبَأ َكِلَّذ لم ٌرُكْذَي امك ءِفِراَعْلا ٍبْلَق ٍبيِصَنَك ُهْنِه 0و

 ْنِإَف كِل ُعبَْي اَمَ ُناَميِإْلاَو ُةَِرَْمْلا ُهْنِم ُهُبيِصَن ٍفِراَعْلا َبْلَك نأ ٌموُلْعَمَو

 هلولخب اوُلاَق نإَو ءشْوَعْلا َقْوَق ُهُسْفَن ُهَِّإ : مهل َ, اوُضَقَت َكِيَذَك َنْشْرَعْلا َّنِإ :اوُناَق

 َكِلَذ يف كَ دَقَو ْءِصِلاَخْلا ٍلوُنُحْلاِب اَلْوَك اَذَه َناَك َنيِفِراَعْلا ٍبوُلُق ين ِهِتاَدِب

 رِخآ يف ٍروُكْذَمْلا و هِدِحْوَت يف «َنيِرئاَسلا ٍلِزاَتَم» ُبِحاَص ىَّنَح «ةّيِفوُصلا نِم ٌةَفِئاَط

 1 لثف نم ةوزدحت مْوَقْلا ُهَمِيَأ َناَك اَذَهِلَو ؛ِلوُلَحْلا اَذَه لْثِم يف ٍلِزاَنَمْلا

 [1 7٠١ ؟؟؟/6]



 ل مع مهئاطخأ ضعبو مهجهانمو ءاملعلا يف مالسالا خيش مالك

 يق ل د 0 ا ا ل ص ا و ل ص ب

 ِنْب ٍنَسَحْلا يب ْخْيّشلا ٌعاَبْنَأ ةيملاسلا ُهْباَحْصَأَو َوُه للك ٍبِلاَط وُبَ

 ٍدميلاَو ٍةداَبِعْلاَو ِةَكرْعَمْلا نِم مُهَل :يرتستلا هللا دْبَع ِنْب ٍلْهَس ٍبِحاَص «مِلاَس
 َنوُقوُرْعَم مُه اَم نشل ٍلْهأل ٍةَروُهْشَمْلا ٍلِئاَسَمْلا ِةَماَع يف ٍةَعاَمجْلاَو نسا ٍعاَبئاَ
 ِلَبْنَح ِنْب دّمْحَأ ماَمإْلا :ِةَنُسلا يِف ٍنْيَميِظَع ِنْيَماَمِإ ىَلِإ َنوُبِسَتُْم مشو قب

 ٍتْيَبَك سنأ ِنْب ِكِلاَم ٍبَهْذَم ىَلَع َهَّقَمَت نَم مُهْنِمَو ءيرتستلا هللا ِدْبَع ِنْب ٍلْهَسَو
 .ّيِعِفاَّشلا ٍبَمْذَم ىَلَع َوُه نَم ْمِهِفَو ْمِهِْيَغَو ِدّمَحُم يبأ َحْبَش

 .َةَعاَمَجْلاَو ِةّنّسلا لمَ نِم ْمِهِلاَتْمَأَك َكِلَذ يِف مُهَو ءَنيِعَمْجَأ مِهْيَلَع هللا ُناَوْضِر

 نِم َمَقَو اَم ِةَرْثَكِل ِطَلَغ ّعْوَن اًهماَلَك يف َمَكَو اّلِإ َنيِرَخَأَتْمْلا نِم ٌةَقِئاَط لَو

 بِلاَط يبأ مالك نم َعَقَو ام َضْعَب اوُرُكْنَأ ءءاّيْشَأ ْمهياَلَك يف َعََو ِءاَلَْمَو
 ٍنيدلاَو مّلعْلا ُهَمِئَأ مِهْيَلَع اَهَرَكْنَأ - ِهِرْيَغَو ٍلوُلُحْلا وْحَن نِم  ِتاَمَّصلا يِف
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 يبأ يِف ركاَسَع ُنْب مِساَقْلا وُبَأ َمّلَكَت اَذَهِلَو ٍءاَهِلْجَأ نم ٍلوُلُحْلا ىَلِإ مُهوُبَسَنَو
 ُهَبِقاَنَم اَذَهَو «ٌيِرَعْشَأْلا نَسَحْلا يبأ َبِلاَثَم اًَذَه َفَنَص اّمَل «َيِزاَوْهَأْلا ّيِلَع

 .ٍلوُلُحْلا ىلإ ٌةَمِئاَط مُهَبَسَتَق «ةيملاسلا نم ُيِزاَوْهَأْلا َنِلَع وُبَأ َناَكَو

 .ةيملاسلا ىَلَع ّدّرلا يف ُهَفَثَص ُباَتِك ُهَل ىَلْعَي وُبَأ ِيِضاَقْلاَو

 ٍباَحْضْأَكَو ِهِرْيْغَو ىَلْعَي يبأ يِضاَقْلاَك  ِهيِف َنوُعِذاَنْمْلا مُهُعِزاَتُي اَميِف مُهَو
 ُلِطاَبَو ٌقَح مِهْيَلَح دري َةَراَن : ٍساّنلا عُراَتَت سْنِج نم - مُهُعِذاَنُي نَم ْمِهِْيَغَو يِرَعْشأْلا

 .قَحِب لاَ ري ََراَتَو «لطاتي لاَ ةراَتَو «ْمهفَح نِ ٌنَح مهل دري ةَاََد
 اوُرَكْنَأ ِءاَمَلُعْلا نِم َةَعاَمَج َّنأ ِهْخِبِراَت يِف ُيِداَدْعَبْلا ُبيِطَحْلا َرَكَذ َكِبَّذَكَ

 .ِتاَفّصلا يِف ٍبِلاَط يبأ مالك يف َمَكَو ام ّضْعَب س.8<
 0 ل ل هلل ركع و 000 -ِ 3 + كل ام ال
 نِم ِهِرْيَغ ىلإ ُهَضْعَب ىَرَس ٍلولُحلا نم ٍبِلاَط يبأ مالك يف َّعَقَو اَمَو

 .ِووُحَنَو ناجرب نْب مُكَحْلا يبأك ُهْنَع اوُذَحُأ َنيِذَّلا خوُيَّشلا



 ا لوا فلس ا

 ِهِماَلَك يِف َسْيَلَف «َنيِرِئاَسلا ٍلِزاَنَم» ُبِحاَص ُيِراَصَنَأْلا َليِعاَمْسإ وُبَأ اَمَأَو

 ديلا ١ وح يب ,نماخلا نولخلا نو يف ةيالك يف نعل «ماقلا نولخلا ني ةزت
 هب ْخْبَي ْمَل اَمِي ُهْنِم َحاَب دَقَو .«ِديِحْوَتلا ُماَقَم» :َّوُه ُهاَمَس اَم ىَلِإ ٍلِصاَوْلا 0

 .ُهْنَع ىَّنُك ْنِكل .ٍبِلاَط وُب

 نم يرث َعَم هُهْنِم ٌةريبك ٌةَعظَف ٍبِلاَط يبأ ماَلَك يفك ماَعْلا ُلوُلُحْلا مآ
- 0” 2 

 [ةى6 8" /6] .ٍديِحْوّتْلا يف اًنَسَح اَريِثَك اًماَلَك َركَذ ُهَنِإَ ؛ِلوُلَحْلا ِظْفَل

 َحِرُج اَمَك حوُرْجَمِب َسْيَل ءِريِسْفَتلا يف َةَقِئ :َناَّيَح نب لِتاَقُم م
 [غ 4 /6] :تاجيلس نب ٌلِتاَقُم

 : مِهْداَوَمَو ٍفِئاَولا ِتاَلاَقَم ِلَمُج يِف م8515 ]

 ٍةَفِساَلَمْلا ُلْوَق ٍةَلْمُجْلا يف ِهيِف ْيَمَّئلاَق :ٍديِحْوّتلاَو ٍتاَفَّصلا ُباَب اّمَأ

 . ةّيوْهَجْلا نم ْمِهِرْيَغَو ِةَلَِتْعمْلاَو
 ةياَكلاو يِرَعْشَأْلاَو ةّيباَلُكْلا نم ةيتافصلا ُبَمْذَم ٍةَلْمْجْلا يِف ُتاَبْنِإْلاَو

 الإ يعن ةيوْفاَّشلاَو ةّيكِلاَمْلا رك َةَيَِيْتَحْلاَو َةّيفوُصلا ٍروُهْمُجَو ءِثيِدَحْلا ٍلْعَأَو

 . '7[ِةئفَلَّسلا] ُلْوَق َوْهَو ْمِهرَتْكَأ وأ ةَيِفَنَحْلا نم ريْيَكَو مُهْنِم داما

 نِمَو ٍةَضِفاَّرلا نِم ِةّيِلاَعْلا ُلْوَق َوُه ِهيِبْشَتلا ٌدَح ىَلِإ ٍتاَبْنإْلا يِف َةَداَيّرلا نك

 . َنيِفِرَحْنُمْل ضعَبَو ِثيِدَحْلا لمَ ٍلاَهج

 ُبِتاَرَ ٍةهَْشُمْلا ِتاَْنِإَو ةّيوْهَجْلا ِيْفَن َنْييد
 يف مُهَمْقاَو مُهُروُهْمُجَو ةّيِرَبْحْلا ٍتاَّمّصلا يِف مُهُضْعَب َّقْاَو ةيرعْشأْلاَ

 :ِناَلْوَق مُهَلَك ِةّيِنَرُقْلا ٍتاَفّصلا يف ام

 ْمِهيِفَو ءاَهِضْعَببُرِقُي مُهُضْعَبَو اَهَنوُتِبْنُي مُهُّؤاَمَدُقَو يِناَِقاَبْلاو ٌيِرَعْشَأْلاَك

 .ثيدحلا لهأ بهذم يف نولخدي ةيفلسلا نأل ؛ةيملاسلا :هلعل )١(



 ل مهئاطخأ ضعبو مهجهانمو ءاملعلا يف مالسالا خيش مالك

 ةثيسُن دو «َةَلِرَمْعُمْلا حْيَش : يئابجلا ٌماَلَك َبِرَش َيِرَعْشألا َنِإَق 2 200 2و ء #2 ا عمو هل 8 2-2

 دعب اًناَبْنإ رَتكأ ينالقابلا ُْباَو ْمِهرْيَغَو ِهِباَحْصُأ َدْنِع اَهْيَلَع ّقَقَتُم هْبَ هيَ مالكْلا يِف

 .نآَرَقْلا يف ام ضعب 3 هنِإَ كروف نبأ ينالِقاَبْلا ِنْبا دعبو ءقئالا يف ّيِرَعْشأْلا

 ل ؛ةَلِوَتْعُمْلا ِبَمْذَم ىَلإ اوُناَمَف :ٌُهَتَقيِرَط َكَلَس نَمَو يِنْيَوُجلا امأَو
 دف رثملا ليل هول ل يل

 .نْيَرْمأْلا ع واو هر رك هيف َرَْأَ

 00 ِتاَفَّصلا لِئاَسَمِل

 ةداَيرلا نع ُدَعْبأَو ءُهْنِ نيل ُهَّنَِل ىّلَْي وُبَأ يِضاَْلا ُهبِحاَص َُقيِرط َكَلَسَو
 .ِتاَبثإلا يِف

- 

 ىَلِإَو «ُهْنِم ٌبيِرَك ُهلْثِم ُلاَلَحْلاَو ءِنَئُّسلا يِف يئاكلاللاو ءٍةَعيِرَّشلا يِف يرجآلا
 :ييدصُملا ورضا 0 هلو 2 وُبأ ٌحْبّشلا م ليمَي هيف هِتَقيِرَط

 7 :“"”[هللا ٍقْرِر ِنْباَو ءِلْضَمْلا يبأ ِنْباَو ءِنَسَحْلا يبا ؛َنوُيِميِمّلا اَمَأَول

 ةيفولا مهن اَذَهَِو هل ُنَيلأَو ْمِهرْيَع ِةَققاَوُم ىلإ ُبَرْفأَو تالا 39 دعب
 اهَبََك يِتَّلا دّمْحَأ َةَديِقَع َّنِإَ ؛ يقتل ينالِقاّبلاك ؛ِةّيِرَعْشَأْلا ٌءاَلَضُف مهْيَلِإ ٌليِمَيَ
 .ةّنَسلا ىَلَع ٌنوُشاَم َموَقْلا نم ّْعَم «يقهيبلا اََتَمَتما يتلا ّيِه صَل وبأ

 ٍتاَفّصلا يف ٌةيِلَتْعُم يوك ٌةَداَم هِماَلَك يف َعَكَو َفَرَحْلا اًذِإَ : ليقع ُنْبا اَمَأَو

 نإ ت0

 : طب ُنْب هللا و 2

 5 ىو معا ع

 دل ّنَسْحَأ ُيِرَعْسَأْلا ُنوُكَي ُتْيَحِب ؛ِءاَيِلْوَأْلا ٍتاَماَرَكَو ٍرَدَقْلاَو

 .ةمادق نبا :ينعي )١(

 أك :نويميمتلا امأ) :هباوص :(57) مالسإلا خيش ىواتف ةنايص :باتك بحاص لاق (؟)

 .(هللا قزر هنبا نباو ءلضفلا يبأ هنباو «نسحلا



 ناك ملسإل نيش لئاس»» ةولتف سرقت - # سرلا

 ُهْنَع ْمهِماَمِإَو ِثيِدَحْلا لْمَأ ٍبَمْذَم ىلإ اّلِإ ٌبَِتْنَي ناك اَم :ّيِرَعْشَأْل

 ني ُهَلْنِ هلأ يِضَْقَي ام :اَاَتُم يف ُُرَْغَو يزعل ُدْبَع ركب وُبأ َرَكد دقو

 نأ اّلِإ «َنيِبِراَقَتُم اًميِدَ اوُناَكَو مهل اَنياَبُم ُهْلَعْجَي ْمَل ءِثيِدَحْلا لم 00

 اَمِل ؛ماّلَكْلا نم ِءْيَش ىلإ مُهْنِ أم جرح نم ىَلَع ُهنوُرُكُي ده ام هيَلَع ٌركنُي نَم

 وقل «ةيعملا ثلا ىلع نب هيلذم لشأ ىف لا ف زمنيا ىذا م

 . اًفوُرْعَم اًريِصُفَت اَهْنَع ٌرّصَقُم

 ةَمْلُكَتُم نأ اَمُك هَةّيِلَبْنَحْلا ىَلَع ٌعْرَف ِةَنّسلا نم ُهَنوُتْْنُي اَميف ُةّيِرَعْشَأْلاَو

 ةَقْرُمْلا تَعََو اَمّنِإَو زيلع ل ال بة ف.

 . ليتل ىَلِإ اوُهَرَسْنا دك اوُناَك نيبناسارخلا َةّيِرَْشَأْلا َّنأ َبْ

 0 ما

 نب ّيِلَع يبأ حبس ِبّبَسب ُةيلِرتْعَمْلا ُةَداَمْلا ِهِماَلَك يف َعَكَو اَمَّنِإ : ليِقَع ُنْباَق

 اهيَِْتلا ٍتاَبْثإ» ِهِباَتك يف ُهَل اَذَهِلَو ؟نييلزتعملا ِناّبّتلا نْب مياَقْلا يبأو ءديلولا
 ٌريثك مالك ِتاَبْنِإْلا يِ ُهَل ْنِكَل ءوِرْحَنَو يسيرملا َماَلَك يِهاَضُي مالك ِهِرْيَغ يِفَر
 ٍتاَبْنإْلا 5 ٌديِزَي دق هلأ 35 فِداَشْرِإْلا» ٍباَتِك يف ةرمأ رقمسا هيلَعَو نَسَح

 يف ةيباّلُكْلاو دي َ ِرَعْشأْلا ِءاَمَدُق ِبَهْذَم نِم ٌبيِرَق كانصلا ين كلت اَذَه َّعَم ْنِكَل

 .هَرْيَغ ٌلَّوَأَتَيَو «ٌرَئاَوَتَمْلا ٌرْبَكْلاَو َنآَرَقْلا ِدْيَلَع لد ام ٌرِقب هنأ

 «افشلا» يِف اًنيِس ِنْبا 0 ببسي ٌةَريِبُك ٌةَيِفَسْلُك ٌةَداَم ٍهِماَلَك يف ُيِاَرَعْلاَو

 ُيِديِحْوَتلا َناَّيَح بأ ماَلَكَو «اًمّصلا ٍناَوْخِإ ٍلْئاَسَرَو ِهرْيَغَو

 َيِفَسْلَمْلا َةَداَمْلا َّنَأ اَمَك ٌةَموُدْعَم وأ ٌةَليِلَقَف هِماَلَك يف ُةيلِرَتعُمْلا ُةَداَمْلا امو

 .ٌةموُدْعَم وأ ةَليلَق ٍلِقَع نبا مالك يف

 ةّيِفَسْلَف ٌةَداَم :ٌةَدِساَف َّداَوَم هيف ّنِكَل ءٌدّيَج ُهَبِلاَغ :ِءاّيحإْلا» يف ُهُماَلكَو



 تحل 1 88 ١ بح يح يول اظلا افلا عدم مو افعل ىف مدنا ني 0

 هَ هم 2 م تعا - أ 12-8
 .ٍةَعوْضْوَمْلا ثيداحألا نم َةٌداَمَو «ةيفوصلا َتاَهّر نم ٌةَداَمَو ديالك ٌةَداَمَو

 ؛ِتاَفّصلا يِف ِتاَلاَقَمْلا ٍضْانَت ٍةَهِج عى ُكَرَتْشُم ٌرْدَق ٍليِقَع ِنْبا 0

 اَذِإَو ءرَخآلا ٍفئَصُمْلا ين اَمُيْضنَي يتلا ةلاَقَعْلاب ٍتاَفّصلا ٍدَحَأ يف ُدْدكُي د و َهَّنِإَ

 رج حجل حس

 اَمّنِإَو ءِلاَح ىَلَع ٌرِقَتْسَي ال ءاّدج باّرطضالا ُريِثَكَف :بيطخلا ُنْبا اَمأَو

 . هبوُلَظَم ىَلإ نكرم كلر تلقب يرلا 2 0

 . ٌرِقَتْسَي اَم اًريثكت َهَنِإَق 200

 «ماكَخَأْلاَو ِءاَمْسَأْلا ٍباَب» يف ةَكِحْرُم مُهّنَأ مِهْيَلَع ُبلغألا :ُةَيِرَعْشَأْلاَو

 ّ .ارَدَقْلا باب يف ٌةيرْبَج

 . مُهَجّنلا نم ٌّعْوَن ْمهيف لب ؛ةَّضْحَم ةيمهج اوُسْيَلَف ِت ِتاَمّصلا يف اّمأَو

 باي» ىِف ٌةّيرَدَق اماكخَأْلاَو ِءاَمْسأْلا ٍباَب» يف ةُيديعَو :ُةَلِزَتْعُمْلاَو

 مُهْيَلَع اوُداَزَو ءَةَعيَّشلا ورأت َكِلَذ ىَلَع مُهَعَبناَو - 1 اوي ءاِرَدَقْلا

 ىلَع ّجوُرْخْلا َنْوَرَي ام مُهَو ب ِديِعَوْلا يِف مُهوُمَلاَخَو ٌليِضْمَتلاَو َهَم مالا

 ِةَكبَأْلا

 ٍةَلْمَجْلا يِف مُهَو ءِثيِدَحْلا لْهَأِل َةَقَئاَوُم تْيّسلا َنْوَرَي الق (ُةيِرَعْشَأْلا» اًمأَو

 .ِثيِدَحْلاَو ِةَنّسلا ٍلْهَأ ٍبَهْذَم ىَلِ َنيِمّلُكَتْمْلا ُبَرْكَأ

 نإَو ءِثيِدَحْلاَو ِةَّنُسلا لْمَأ ىَلِإ برق مهن وكلا َكِلَذَكَو «ةّيباَّلُكْلاَو

 .ِثيِدَحْلاَو ِةَنّسلا َّلْهَأ ْفِلاَخُي ام ٍلاَوْقَأْلا نم لك َِلاَقَم يِف َناَك
59 

17 

 َعِضاَوَم يِف الإ نحاول ِءْيَشلاَك ةيلْبتلاَو مُهف :«ةيملاسلا» اّمأَو
 . ٌفّوَصَت ْمِهيِفَو 0 اًميِف ِةَلباَتَحْلا ياللا ىَرْجَم يِرْجَت ٍةَصوُصْخَم 5

 ةيلَبْنَحْلاِ ِلَوْصَأْلا يف َيْمَسَتلا اًضُي اضن هيأ ْعُدَبُي : ِءاَلُؤَم اًنياَحْصَأ نم َعَدَب نَمَو

 .ةئّسلاَو باتكْلاِب اَّلِإ ٍلوُصأْلا يف ّدَحَأ ىّمَسَتَي ْنَأ ىَرَي الَو ءَكِلَّذ رْيَغَو



 ُهْنَأك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ا
 0 مماتت--تاتتسأ 410 يد

 َقّدلا َلْئاَسَم َّنِإَف ؛ُداَهِتْجاِلا ِهيِف ٌعوُسَي امم اَذَه ّنكل ٌةَدّيَج ٌةَقيِرَط ِهِذَهَو هل 2
 اَهضْعَب يف َعَراَنَت امل َكِلََك ناك ول ذإ ؛ةَقِاَط اَهيَلَع ُ نقي ُداَكَي ال ٍلوضأْلا يف

 ىَلَعَو «ٍلاخ َنوُد ٍلاَح يف ُءْيَّسلا ٌركْنُي دَقَو «َنيِعِباَّتل او ِةَباَحَّصلا نِم ُفَلَّسلا

 [ه5 -ها/كز 0 نحل هد

 َرَصَ ُهّنَأ َعَم ءناَميإْلا يِف ٍمهَج َلْوَق َرَصَن يِرَعشأْلا ِنَسَحْلا وُبأ

 0 نأ: :ُلوُقَيَك ِناَميِإْلا يِف يِبْنَكْسَي ُهْنَأ نم ةئْسلا لأ ع 0

 اَلَو هِقَلْبِقْلا لْهأ نِم ٌدَحَأ ُرْفكَي ال ُهَنَأ يف وشلا لقأ تعذم رص مَن ُهْنَأِل ؛هللا َءاَش

 ١ .ٌكِلَّذ دخَتَو ٌدَع ُةَعاَفَّشلا مهيف َلَبْقْتَو ِراَّنلا يِف و

 ِثيِدَحْلا ٍلْمُأ َنْيَب ٌعاَرّنلا اًهيِف يِتّلا ٍلِئاَسَمْلا يِف  ٌرُصْنَي اَمِقاَد َوُهَو

 ام ىَلَع ُهُرْصضْنَيَف ءْمِهِذعآَمِي اريح نكي ْمَل هَل ءثيِدَحْلا لأ َلوَ - ْمهرْيعَ
 ل ل و

 مو [ 1 0

 َعِعَس ِةلتْعُمْلا مالك ني ٌةَِئاَط هم الك نم ٍريثَك يف ناك امل ٍليِقَع نبا ةفلم

 ا : َلاَقَف ؛كيحت ىلإ قتلا ذل اكلأشأ ىلإ نإ ّءهَّللا :ُلوُقَي اّلُجَر

 .هْلإ ركتلاب ُّدلتكأ اَهْجَو
 ُهُرْيَغَو يِئاَسّنلا ُهاَوَر يِذَّلا ٍثيِدَحْلا يِف للي َيِبَنلا نَع ٌروُتَأَم ظْمّللا اَذَهَو

 ["هه /8] . ل يلا نع ٍرامَع نم

 َةَّمّصلا ٍلْمأ خيِراَ ب ِباَتِك» يِف ؛يِمّلسلا ِنَمْحّرلا ٍدْبَع وُبَأ ُحْيَّشلا» |

 كاملا ٍراَبْخَأ ركب اًيَِتْعُم َناَكَو هَةَّفّصلا لمآ نص ناك هنأ هعْلَب ٍِنَّم َرْكِؤ َعَمَج

 َراَبْخَأ َعَمَجَو ؛ْمُهْنَع ِةَروُنأَمْلا ٍتاَمِلَكْلاَو اَهّْيَلِإ َنوُدِنَْسَي يِتَّلا ٍراَكآْلاَو ولا

 ةقرف نيعيرأ ركذ دقو ءءاملعلا ءالؤه جهانمو دئاقعو قرفلا هذهب خيشلا ةفرعم ىلإ رظنا )١(

 .اهلهأو بهاذملاو قرفلاب هتطاحإو هملع ةعس ىلع لدي اذهو !اًملاعو



 ع مهئاطخأ ضعبو مهجهانمو ءاملعلا يف مالسإلا خيش مالك

 ءاوُعَلَب ْمُكَو ٍةَفّصلا ٍلْهَأ ع ناك هنأ هلي نك عيَِج ٌداَيخاَو ةفلصلا داَمَز

 لْثِم :ٍباَوْبَأْلا يِف اَضْيَأ َعَمَجَو .ِةَناَلَئلا ٍنوُرُقْلا َدْعَب َنيِرُخَأَتُمْلا ِةي ةووملا اشار

 ْمهِماَلَك لْثَِو هوُقِفْلا ٍباَوْبَأ ىَلَع ِةَيِراَجْلا ٍِفّرَصتلا ٍباَوْبَأ لْثِمَو ءِريِسْفَنلا ٍقِئاَقَح

 َرْيَغَو ءٍلاّوخألا نِم َكِلَد َرْيَغَو عاَمَّسلا ةَلَأْسَمَو هَةّبحَمْلاَو ٍةَقِرْعَمْلاَو ٍديِحْوَتلا يِف

 .ةليِلَج ُمِفاَنَمَو ةَريثَك ُدِئاَوَ ُهَعَمَج اَميِفَو ا نِم َكِلَد
 هيوُرَي اَمَو ل ع ا  يِف ٌوُهَو

 لب ٌةَفيِعَض اًراَبْخَأ اناّيْحأ يوري ٠ هزيكك ءََش 2 ميحشلا نم هيف ناتآلا ني

 يِف ِثيِدَحْلا ٍظاَمُح ُضْعَب َمْلُكَت دك ٌتِذَع اَنَنأ ءاَمَكْمْلا ْمَلْعَي ٌةَعوُضْوَم

 ٍلضأ نِم ِنَمْحَّرلا ٍدْبَع وُبَأ اَنَثَّدَح :ُلوُقَي ُهْنَع ىَرَر اَذإ يقهيبلا َناَكَو هِوِعاَمَس
 اطيسلا مَدَعِل ْنِكَل ءِبِذَكْلا ُدّمَعَت ُهللا ءاَس ْنإ ِهِلاَثْمَأِبَو هب ُنَظُي اَمَو ءِوِعاَمَس

 ٌنقْنُم َوُه نم مُهّْنِ ةائعلاو كاقتنا رق :قكاثإلا يف أطَخْلا مِهْيَلَع ُلُخْدَي ٍناَنْنإْلاَو
 دق نَم مُهْنِمَو ءاَمِهِاَْمَأَو ٍضاّيِع ِنْب لْيَضُفْلاو ينانبلا ٍتباَن ل ؛ِثيِدَحْلا يِف

 يخبسلا ِدَقْرَفَو راني ِنْب ِكِلاَم ُلْثِم َفْعَضَو ظَلَع ِهِثي ِهِثيِدَح - ِضْعَب يِف ْعَمَي

 وأ ٍقيِرَطلا يف َنيِمْلُكَتُمْلا ضْعَب نع ِنَمْحّلا ِدْنَع ا اَم َكِلَّذَكَو ءاَمِحِوْحَنَو

 ري ءْئَش مُلِعْلاَو ىَدُهْلا نِم هيف ٍلاَوْحَأْلاَو ٍلاَعْفَأْلاَو ٍلاَوْقَأْلا نِم ُهَل ُرِصَتْنَي

 ُهْضْعَبَو ٠ ْغْئاَس ٍداَهتْجا نَع ُنوُكَي َكِلَذ ٌضْعَبَو «ُاَيْشَأ ألطَحْلا نِم - ناش - ِهبِفَ

 رْيَغَو ٍقواَّصلا ٍرَمْعَج نع هر ُةمظي رتل ٍقِئاَقَح يف َرِكُذ اَم لم ءاًعظَق َلِطاَب

 اًَهَضْعَب يلا ِتاَراَشِإْلا نِم اَعاَوْنَأ ٍةَمِئاَط ضْعَب ُهْنَع َرْكَدَو ةَعوُضْوَمْلا راَمآلا نِم

 .وْعّللاَو ٍلِطاَبْلا عون نِم اًَهُضْعَيَو «ٌةَبِساَتُم ٌتاَلاَلْذَيْساَو ٌةَئَسَح ُلاَعْمَأ

 رس سا
 ٍراَبخَأَو ٍةَفّصلا ٍلْهَأ خيرات يف ُهوَحَنَو ٍنَمْحّرلا ٍدْبَع وُبَأ ُحْبَّشلا هعمج يِذلَأَ

 نم هيف ام هلم بَتَحْحَيَو «ةلبلَج ٌدِئاَوَق ُهْنِم ٌداَفَتْسُي ةيرصلا ِتاَقَبَطَو ٍفَلَّسلا ٍداّهُز

 ٍلْهَأ نم , ريك اًذَكَهَو «ةَفيِعَضلا ِتاَياَوَرلا نِم هيف اًميِف ُتْقوَتُيَو َةَلِطاَبْلا ِتاَياَوّرلا

 ْمِهرْيَغَو نيِمْلُكَتْمْلاَو د َهُدلاَو ِءاَهَقُمْلا نِم ِقاَوْذَأْلاَو ِءاَرلا ٍلْهَأ نِمَو ِتاَياَورلا
 ري نيم وكل يس نس سا عك دتكنُم ري وذ ع(وم2 هر ع2 زا موق لا در

 ميِظَع رمأَو ريثك ءئش هل َني هنوركذي اَميِفَو مهلبق نمع هن هولا ام د
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 نِم مُمَدْنِع  اًناَّيْخَأ  ُدَجوُيَو ُهَلوُسَر ِهِب هللا َتَعَب يِذَّلا ٌّقَحْلا نيِدَو ىَدُهْلا نِم
 وأ ٍةَدِساَمْلا ٍقاَوْذَأْلاَو ٍءاَرآلا سْنِج نو ِةَفيِعَّضلا وأ ٍةَلِطاَبْلا ٍتاَياَوُرلا ٍسْنِج

 [#4 - 3 .ديك ةنَع ةلمتشُمْلا

 ىَلَع اَّساَيِق ِءاَيِلْوَأْلا ْلَضْمَأ «ِءاَيِلْوَأْلا َمَتاَح» َّنَأ ةطلاغ ٌةَفِياَط ّنَلَ
02 

 نب دنع الإ ءالرألا متاح َنيِمْدَعَمْلا نكتلا ودعا لكما ءاَيينَأْلا 8

 ةققسللا . َعِضاَوَم يف هيف طِلَغ اَهَّنَصُم فَّنَص هَنِإَف ُيِذِمْرَتلا ُميِكَحْلا ّيِلَع

 0 :ئَدُهْلا ةّمِيأ نم ناك ٌةَحوُر هللا َنِمَّدَك - دْييْجْلا ن َّ هلام

 مذا بات يف ايزياتلا ميلا يلع نإ دكهم ولا دب ربأ ملكت عافك
 ا عاَمْجإَو ةّثُسلاَو ٍباَتكْلل ٍفِلاَكُم ٍدوُدْرَم مالك : 5 0

 َكِلّذ وْحَنَو ِءاَيِلْوَأْلا َةَمْصِعَو ءايْوألا منا نم ُهَرَكذ اَمَو ٍةَياَلوْلا ٍرْكِذ يِف يِف

 ٍلِطاَبْلاِب ٍباَبْلا اَذَه يِف اوُمّلَكَت َنيِذَّلا ِهِلاَثْمأَو َيِبَرَع نْبا ٍلاَلَضِ ةَمْدَقُم َوُه 5

 [م ما . ِناَوْدْعْلاَو

 اًهّلْصضَأ َناَك َفْيَك َةَدِشْرُمْلا» نَع هلك مالسإلا خيش  لئُس
 ؟ال ْمأ اَْنءاَُِروُجَت لهو ؟اَُقيِلَتَو

 :هْذَه لْصْأ «َنيِمَلاَعْلا تو دط ٌدَمَحْلا + ةلياق - ىلاعت اللا ةَمَحَو دن تاَجأق

 ٌيِدْهَمْلاِب َبَّقَلَت يِذَّلا ترموتلا َنْب هللا ِدْبَع ُنْب ُدَّمَحُم هللا ِدْبَع وُبَأ اَهَعَضَو ُهّنأ

 َناَكَو ةَنَس ْيَتَئاِم وْحَن نِم ٍةَسِماَْلا ِةَئاِمْلا ٍلِئاَوأ يف ِبْرْغَمْلا يف رهط دق َناَكَو

 ٍدْمُدلا نم ُفَرَط هيف َناَكَو «مْلِعْلا نِم اَفَرَط َمَّلَعَتَو ِقاَرِعْلا ٍدالب ىَّلِإ َلَكَد دك
 عد

 ل و ا لا ربل رام َمَجَر

 ًةاَلَّصلا ِمُهَمَّلَعَف هللا اَم اّلِإ مال شوا نيد ني ةوُقرَب ال ٍلاَج ا

 اَعاَو ذأ مُهَل َرِهظُي 0 0 ِءاَرَّش نِم َكِلَذ َر َرْيَغَو ٌماَيِصْلاَو َةاَكَّرلاَو

 اًماَوْقَأ اَهب ُنِفْدَي ٍرباَقَمْلا ىَلِإ ءيِجَي َراَصَق نيا ىَلِإ اهب مُهَوُعْدَيِل قيراخملا نم



 #7 ايم ١ _-----.. . ةهفاظحأ نضعيَو ةهجماتناو ءاملحلا ف ةدلسإلا حيف مالك

 ْنَأ لثم ؛مُهْنِم ؛مُهْنِم ُهَبَلَط اَمِب هل اَوَدهشَيَو معا اذ وملك ْنَأ ىَلَع مُهنطاَويَو

 ها 0 ُئِطاَوُي يِذَلا لي هللا ٌلوُسَر ِهِب َرَّشَب يِنْلا ُئِدْهَمْلا هنأ ُهَل اوُدَهْشَي

 اروح تكلش امك اَلَرَعَو اطشق نسرألا القي يللا هَّنأَو ءديِبَأ َمْسا ِهيِبَأ ْمْساَو

 َدّفتْغا اًذِإَ ماكل نِم َكِلَّذ ٍوْحَنَو ٌرِسَح ُهَقَلاَخ نَمَو 2 ُهعَبتا نَم ّنَأَو ءاّمْلُظَو

 0 هيف مُهُداَقِيعا ْمظَع كِل ُهَل َنوُدَهْسَيَو ُهَتوُمْلَكُي ىتْوَمْلا َّنَآ ُرَبْرَبْلا َكِيَلوُأ

 ُهَرْمَأ اوُرِهْظُي اَلَو اوُتوُمَيِل رولا مِهْيَلَع ٌمِهَي َيِروُبقمْلا َكِيَلوُأ نإ مث ءوِرْمَأل
 د ٍلِطاَبْلا اًَذَه ُراَهْظِإ ُهَل ُروُجَي ُهَنَأَو اَذَه ٍنوُدِب ٌةَحاَبُم َكِيَلوُأ َءاَمِد َّنَأ َدِقَتْعاَو

 .ِهعاَبْتاَو ِهِرْصَنِ ُلاّهَجْلا َكِيَلوُأ

 ُهَل ٍباَتِك يف َكِلَذِب َحَّرَص دق امك ُهَتَديِقَع ِهِذَه تَناَك «ِةَدِشْرْمْلا» ُبِحاَصَو

 ُلوُقَي امك ٌقَلظُم ٌدوجو ىَلاَعَت ة هللا َّنَأ هيِف َرَكَذ كلك يف ُةَبَعََم هيف َحَرَش ريك

 . ْمُهلاَكْمَأَو َنيِعْبَس ُنْباَو اًئيِس م نبأ َكِلَذ

 نم ِنيُدلاَو ملل ُهَمِئَأ ُهرُكْذَي يِذَّلا َداَمتْعاِلا هيَدِشْرُم» يف ْرُكْذَي مَ اذهل
 عاَبْنَأ نِم ْمِهرْيَغَو ماَلَكْلاَو ٍِفّرَصَتلاَو ِهُقِفْلاَو ِثيِدَحْلا ٍلُهَأ ِةَع ٍةَعاَمَجْلاَو ِةَّنّسلا لْمَأ

 ١ 1 . ْمِرْيَغَو ةعبرألا ةكيألا

 ِهلْوَفَك ؛هلي ِهِلوُسَر ٍناَسِل ىّلَعَو ِهِباَتِك يِف ىَلاَعَت هللا ُهنْيَب اَم َّوُه ٌديِحْوَتلاَو

 لو © ذكر ملك ذبح مل © دعما نأ © ذأ لأ قه : قات
 .[4 - ١ :صالخإلا] 469 دحأ اوُمُك ريس أ

 ٌبِحاَصَو . .اًديِح ” تانصلا يف ازكش مورو رلركفلا نو ةيهخلا ذاك

 هللا َلَوْنَأ اَم اًَديِحْوَت 000 ةيدلا هذلؤَول اعاننا ةيدحوت ةباَكْمأ يقل ةذكرملا

 -49١[ 24/111 .نآْرَقْلا هب هللا َلَوْنَأ يِذَلا ديِحْرتلا يف اوُدحْلأَو ِناَطْلُس نم ِهِ
 مما

 ماّلَكْلا ة ٍةَلَأَسَم يِف ٌُرُكْذَي ٍلَحْنلاَ للملا يف ٍهفيِنْصَت ّعَم يناتيروملا فتننلا
2 

 َناَك نِإَو ةْنَسِلاَو ُتاَتْلا ِهْيَلَع َّلَد يِذَلا ُلْوَقْلا اًهيِف َسِيَل اُلاَوْقَأ اَمِهرْيَغَو ةَكاَرإْلاَو

 .َبرْفَأ اَهشَْب
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 تسامح 1 سطس سس سا شلل

 ٍبْنُكَلا عَمْجَأ نم َنيْلَصُمْلا فالتا يف ُهُباَتِك ٍنَسَحْلا وُبأ ُهَِ ًابَقَو

 0 ٍتيَِحْلاَ ِةَنِّسلا ٍلْهَأ لوف ك5 اعل عدلا ٍلْمْأ َليِواَكَأ هيِف 2

 ٍرْيَغ نم مُهْلْوَق ُهّنأ َوُه ُهَدَفتْغا اَمِ ُهَرَكَذَف ٍهِضْعَب يِف َفْرَصَتَو «ِلَّصَقُم َرْيَغ اًلَمْجُم
 .ْمُهْنِم ٍدَحَأ نع اُلوُقْنَم َكِلَذ َنوُكَي نأ

 .بالك ُنْبا ُلْوَق ِهْيَلِإ ٍلاَوقأْلا ُبرْقَأَو

 ٍلْهَأ ٍلْوَق نم ٌبُكَرُم َوُهَو :ةّيوُهَجْلا ٍلْوَقِب ٌبوُسَم ُهلْوَفَ بالك ُنْبا اًمأَ
 .ةيِمْهَجْلا ٍلْوَقَو هلا

 ُهَلْوَقَك ٍناَميإْلاَو ِرَدَقْلا يِف اّمأَو ءِتاَمَّصلا يِف يِرَعْشَأْلا ُبَمْذَم َكِلَّذَكَو

 0 ٌلْوَق

 ْمِهِلْوَق نِم اَنْرَكَذ اَم ٌلُكِبَو» :َلاَقَو ِثيِدَحْلاَو ِةَنُّسلا ٍلْمُأ نع ُهاَكَح اَم اّمأَو

 .ُهَرْكذ اَم ُبرْقُأ َوُهَف ءهُبَهّذَت ِهْيَلِإَو ُلوُقَ

 ٍلاَوْقَأ نِم َوُه اَمب ُهطَلَحَو هيف َفرَصَت ُهْضْعَبَو ِهِهْجَو ىَلَع مُهْنَع ُهَرَكذ ُهُضْعَبَو
 َوُهَو «لؤضألا كلو ةككضُدَقَتْعَي ةننت وع ناك ذإ ٍنَدَْلاَو ٍتاَفّصلا يف هج

 نِم ُهآَر اَم َنْيَب ُعَمْجَي ْنَأ َداَرَأَك ْمُهَتَففاَوُمَو ِثيِدَحْلاَو ِهّنُّسلا لغأل زاضنالا تحي

 كلها نعلق اق قبو: كئلوأ يأَر

 ُدَمْحَي َنّسلا ّنكل ءٌضفاتت ُهنإ َنوُلوُقَي - ةّيِوْهَجْلاَو ِةَنُسلا ُلْهَأ 0

 .ةيمهجلل ُهتَقْفاَوُم ُمَليَو ِثيِدَحْلا ٍلْهَأِل تقف اوم

 اًليطْعَتَو اَمُهَجَت َرَهَظَأ وِوَْنَو يِلاَعَمْلا يبأك ِهباَحْضَأ وُرْحَأتُم َناَك اَذَهِلَو

 .ِهِداَهَيْجا َدْعَب اًهيِف أطْخَأ نَمِل هللا | ٌرِفْغَي ٌةَقبِقَد ٌعِضاَوَم َيِهَو

 طق َكِلَذ ٍفاَلِخ يِف ُقَحْلا ْنوُكَي اَلَف ءُلوُسَرلا وب َرَبْخَأ اَم َباَوّصلا َّنِكَل

 يا 5 ييفلا ملغ ُهَللاَو

 نِم ٌةَعاَمج ناك 5٠١[ :ةرقبلا] «ٍلَلَظ ىف ُهَنَأ ُمُهَبتأَي نأ» :ىلاعت ُهْلْوَق 955؟]



 ١# مهئاطخأ ضعبو مهجهانمو ءاملعلا يف مالسإلا خيش مالك

 :نات هنأ دفا نع ناتي وثأ ىعاقلا زكذ دقو اذه لكيوع نوكيني فلكلا

 ردو هنود 4 هب ُداَرُمْلا

 . #17 :لحتلا] كلير ٌرْمأ قب زآ» :ِهِلْوَق يف َهَنْيِب دقو :َلاَق

 باَتِك يِف دّمْحَأ نع ُهَلَقْن الَبْنَح نأ ُهَرْيَغَو يِضاَقلا ُهَرْكَذ يِذلا اذه :تلق ًَ و17 ىنكامر ةةع ووو< 25 عل 5 2

 : هِلْوَقِب هْيَلَع اوُجَتحا اّمَل ِةَنْحِمْلا َمْوَي مُهَل ِةَرَظاَتُمْلا يِف َكِلَّذ َلاَق ُهَّنَأ ََنْخِمْلا»

 .(َناَرْمِع ْلآَو ُةَرَقَمْلا ٌءيجتا١

 ةابو» :ِهِلْوَقِب دّمْحَأ مُهَضَراَعَف قوُلُخَمِل اّلِإ ُنوُكَي ال يِجَمْلاَو :اوُلاَق

 ٌءيجت» :ِهل رق ُداَرُمّْلا :َلاَقَو هاه :ماقألا) « كير ّقَْي د ء[7؟ :رجفلا] «ُكّيَر

 . ُهَرْدُقَو هرمأ كير ةاجو» : ِهِلْوَك يف اَمُك اَمُهْباَوَت :2َناَرْمِع لآَو ٌةَرَقَبْلا

 .لبتَح ُهَلَقَت اَميِف دّمْحَأ ٌباَحْصَأ فتحا دق
 م و

 لبوأت نم وِعْنَم يف دمحَأ نحت ِةَِاَوُمْلا ٍصوُصُتلا الخ ُهن َبَْر ال هن

 .ٍلاَعْفأْلا نم َكِلُذ وُحَنَو ِءاَوِيْساِلاَو ٍلوُدتلا ليِيأَتَو الذم

 7 2 دل رة ا م ا مهر © ره ل
 .ِهبِحاَصَو ٍلاَلَخْلاَك ةَفئاَط اًهيِف هطَلَعَي ٍتاياَورِب ُدِرْمْنَي لّبْنَحَو

 .هيف كش ال ٍلْبْتَع نِم ْطَلَغ اَذَه : القاش نبا ٌقاَحْسِإ وُبَأ َلاَق

 ُكِزْنَي ُهَنَأ ايدل ِءاَمَّسلا ىَلِإ ُكِزْنَي» َلّوَأَت ُهَنأ ٌهياَوِر ِكِلاَم نع َلِقُن َكِلَذَكَو

 [1 ١050 3 . ْمِهِقاَمْتاِ تاذك هو ف هناك بح كاوا و ادق ةرْمَأ

 يعدي ايف ُةفلاحُي نَم ِرِِفعَت ىلإ ٌعيِرَس : رك ُنْب ُيِلَع ٍنَسَحْلا وُبَأ 5

 اجِتْخال اّمإ ؛هيِف اًبِطْحُم ُنوُكَي دَقَو ءَوَّنّسلا نِم
 هيد و 3 0000

 ريِفكَت ْروَجَي : ال ةئْغلا نم هيف ٌباَصأ امو ءودوُصْنَم ىَلَع ُنُدَت ال نك ةَحبِحَص

 . هيف تلا نَم لك

 ٌعاَرن اَهيِف َرْثَك يلا ِةَقِقَّدلا ٍلْئاَسَمْلا يف اَمّيِس ال اًرِفاَك ٍئطْحُم لُك َسْيَلَ
 و

 َتيِداَحُأَب وأ ِةَفيِعَض َتيِداَحَأِي ِه هج
1 

1 

٠. 

 .ِةَمَألا



 هندي مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت متاح
 ظنا

 َّتَمْلا هيِف َعَمَج دق ٍتاَفّضلا يِف ْفْنَصُم ُهَّل ُيِزاَوْهأْلا ّيِلَع وُبأ َكِلَذَكَو
 . َنيِمَسِلاَو

 ءائيِدَح ِساّنلا ٍرَثْكَأ نم ُهَّنَأ َمَم هدنم ُنْب ِنَمْحّرلا ُدْبَع ُهْعَمْجَي اَم َكَِّذَكَو

 حيِحّصلا َنْيَب ُرّيَمُي اَلَو ٍةَفيِعَّضلا ٍثيِداَحَأْلا نم اًريِثَك اَئْيَش يِوْرَي ْنِكَل
 نيظلا لكأ ثيواحأك ٌةَفيِعَض ِهِثيِداَحَأ ّلُكَو ءاَباَب َعَمَج اَمَّبُرَو ءِفيِعَضلاَو

 06 قا ع اع ب ا“ ياا رواد تق وم كلا 7 ا هد
 ِبِئاَرْعلا نِم هاَوَر اَم ٌمَقَو دقو «يزاّوهألا ٌّيِلَع يبا نع يِورَي ّوهَو

 يرو ل را نيترل ةلئيا هيافع فرت نع نك لقوم ذ تع لاول ٍةَطوضْوَمْلا

 [0"17 17 . اًناَيِع اينُدلا يف

 اًَهَحَرَش دَقَو ءدّمْحَأ ٍلِْئاَسَم ّلَجَأ نِم :ٍديِعَس نْب َليِعاَمْسِإ ٌلِئاَسَم 25554]
 اًبيِطَحح َناَكَو ءمِجْرَتُمْلا ِهِباَتِك يِف يناجزوجلا َتوُقْعَي ُنْب ُميِهاَرْبِإ ٌقاَحْسِإ وُبَأ

 م ىلع دما تنك ارت اكو «ُلِئاَسَم دّمْحَأ نع ُهَلَو ءاَنُه َقْشَمِو عِماَجب

 َنْبا َّنِإَف ؛مكَحْلا نْب ب دَّمَحُم ٍلِئاَسَم َدْعَب دّمْحَأ نع َليِعاَمْسِإ ُلِياَسَمَو

 .َةَنَس َنيِرْشِع وْحَنِب ِهِتْوَم َلْبَق ''”َتاَمَو ءاَميِدَق دّمْحَأ َبِحَص ٍمُكَحْلا

508 

 بَمْذَم ىَلِإ َلقَتْنا ّمُث ؛يأّرلا ٍلْهَأ ٍبَمْذَم ىَلَع َناَك ُهْنِإَف ٌليِعاَمْسإ اّمأَو

 َىِمِشاَهْلا دود َنْب َناَمْيَّلُس ُهَعَم َلأَسَو ءاوخاتُم دمحأ َنأَسُو :كثيدحلا لهأ

 .ِثيِدَحْلا لْمُأ ِءاَمَلُع نِم ُهَرْيَغَو

 نم َلّقْغَأ َداَدْعَبِ قارا : َيِعِفاَّشلا َلاَق ىَّنَح َ يل 0 َناَك ناَميلُسَو

 [205 "ل1 . َِمِشاَهْلا ا ل : نْيَلُجَر

 .مكحلا نب دمحم : يأ قل



 #4 ا مهئاطخأ ضعبو مهجهانمو ءاملعلا يف مالسالا خيش مالك

 بأ ؛:ذ

 َّعَجَر يتلا َةَرخَأَتمْل َلاَوْقَأْلا دّمْحَأ نَع يِوْرَي اَم اًريثَك مِياَقْلا ّنْبا مسد
 . اًهَيَلِ

85 ]| 

 ِراَرْقِإ ٍرْيَغِبَو ِهِراَرْفإب ِهُيَلَع ْتَتَبَن د يِبْلا ٍةَقَدْنَّرلا ىَلَع لق مالعلا كتففلا

 . َنيِمِلْسُمْلا ٍقاَعَئاب 0 ُبِحوُي اَمب ِهْيَلَع تك يِدْلا ُرْمأْلاَو

 .ُلاَض ٌلِجاَج اّمِإَو ءٌدِحْلُم ٌقِفاَُم ام َوُهَف ٌقَح رْيَعِب َلِتق ُهّنِإ َلاَق نَم

 اًلْضَم ُهَلْثَق ُبِجوُي ُهْضْعَبَو ِرْفُكْلا 0 ا

 ٌتاَضاَيِرَو ُتاَداَبِع هَل ا َناَك لب ؛َنيِقَّتُمْلا هللا ٍءاَيِلْوُأ نِم نكي ْمَلَو

 نِم ٍةَعيِرَّشلِل ُقِفاَوُم اًهُضْعَبَو ءٌيِناَسْفَن اًهْضْعَبَو ءَيِناطْيَش اًهَضْعَب ءٌتاَدَهاَجْمَو

 . لطاَبلاب حلا َسْبلَك ءوجَو َنوُد ِهْجَو
 اًباَتِك تفَّئَصَو رْحسلا نِم نم اًعاَوْنَأ َمَّلَعَتَو ٍدْنِهْلا ٍدالب ىلإ | َبَمَذ دق َناَكَو

 26 َء ل -

 قيراخمو َةيِناطْيَش ُلاَوْقَأ ُهَل َناَكَو مْوَيْلا ىَلِإ ٌدوُجْوَم َوْهَو اًفوُرْعَم ٍرْحَّسلا يِف

 .ةيناَب
0/1 ] 

 )54١(. ىفوتملا يورهلا يلع نب دمحم نب هللا دبع ليعامسإ وبأ #

 .هلمع نم ريخ هملع :لوقي ةيميت نبا مالسإلا خيش ناكو

 [؟؟917/6 كردتسملا]

 .يسيرملا رشب ىلع ضقنلاو «ةيمهجلا ىلع درلا باتك 7 ؟؟4]

 ةيصولا دشأ نيباتكلا نيذهب يصوي 00 ص ةيميت نبا مالسإلا خيش ناكو

 77١/6[ كردتسملا] .اًدج امهمظعيو



 ب
 ُهْنّأك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت

 1022 ا حت حبل يو بدك

 «ىواتفلا عومجم» يف ام هريغو يلعبلا اهيف فلاخ يتلا عضاوملا

 بعكلا نود يذلا فخلا ىلع حسملا زاوج ةلاسم )١(

 ىلع حسملا زاوج اًضيأ نيدلا يقت خيشلا راتخا :يوادرملا لاق -

 [ 1 .ها.بعكلا نود ناك ولو سوبلملا

 نم نأ ىري ال ىلاعت هللا همحر مالسإلا خيش َّنأ يف رهاظ اذه :تلق
 .ضرفلا لحمل نيرتاس انوكي نأ نيّفخلا ىلع حسملا طورش

 هناك نيميثع نبا بسن دقو
 .خيشلل لوقلا

 «كلذ فلاخُي ام )5١/ 186 - ١197( «ىواتفلا عومجم» يف ءاج دقو

 ِقْرَحْلاَو ِقْدَمْلا ْعَم َسَبْلُت ْنَأ اًهيِف َديِتْعُأ دق ُفاَفِحْلاَو :مالسإلا خيش لاق ثيح

 . لْجّرلا ٍضْعَب ِروُهْظَو
 ُهْسْبَل مِرْحْمْلِل ُروُجَي اَذَهِلَو ءالضأ ٌفُْحِب َسْيَل َكاَذَه ِنْيَبْعَكْلا َتْحَت اَم امو

 ١ :ءاَمَلعْلا يَلوَ هلأ يف ِنْيلْعَنلا ىَلَع ةَرُْقْلا َعَم

 مُهَرَمْأَك ءتَعِرُش ْنْكَت ْمَل ِلَدَبْلا ةّصْخُر َّنأل ؛اَلَّوَأ عطَقلاب َرَمَأ اَمْنِإَف

 ْروُجَي ال اَذَهِلَو ءفُحِ َسِيَ هن ِنْيَلنلاك ُريِصَي َعوْفمْلا نأ ؛ِذِئَئيِح عقلا

 نأ :نيفخلا ىلع حسملا طورش نم نأ ىلإ ءاملعلا ريهامج بهذ دقو

 مل نيبعكلا رتسي مل نإف  مدقلا عم نابعكلا - لسغلا ضرف لحمل اًرتاس نوكي

 امو «لسغلا هضرف رهظ ام نألو ؛ءوضولا ىلع اًسايق ءامهيلع حسملا حصي

 وضع يف هنم لدبملاو لدبلا نيب عمجي نأ نكمي الو ءحسملا هضرف رتس

 .دحاو

 اذه )١150/١١( «نيميثع نبا ىواتف عومجم»

 ينابلألاو نيميثع نباو هنع يور اميف يعازوألاو مزح نبا راتخاو



 #7 عع مهئاطخأ ضعبو مهجهانمو ءاملعلا يف مالسإلا خيش مذلك
 1 ا ل بج

 نكمي فخ هنأل :نيبعكلا رتسي ال يذلا فخلا ىلع حسملا زاوج هللا مهمحر

 .رتاسلا هبشأف «هيف يشملا ةعباتم

 حسملاف ؛ نيبعكلا تحت نيعوطقم نافخلا ناك نإف» : هناك مزح نبا لاق

 ىلع مرحملا حسمي :لاق هنأ هنع يور «يعازوألا لوق وهو ءامهيلع زك

 قوف انوكي نأ الإ اهيلع حسمي ال هريغ لاقو «نيبعكلا تحت نيعوطقملا 9

 . نيبعكلا

 حسم هنأو «نيفخلا ىلع حسملاب رمألا لكي هللا لوسر نع حص دق :لاق

 نأ بجوف هلفغأ الو كت هلمهأ امل دودحم دح انهه ناك ولو «نيبروجلا ىلع

 .ها.(«. .زئاج

© 5© © 

 ِتِفَولا َدْعَب ىَقْبَيَو ِتْقَوْلا َلْيَق ٌمّمَيَتَي له :ةلاسم )١(

 ِءاَمْلاَك اش اق هب يّلَصُيَو

 يف ُءاَمَلْعْلا َعَراَنَت :«ىواتفلا عومجمل يف هلو مالسإلا خيش لاق

 يّلَصُيَو ِتْدَوْلا َلْبَك أّضَوَكي اَمُك «ِتَْوْلا قُم ِءامْلا ماَقَ موقَي لق : مكمل
 امك ِتْقَوْلا جورب لطي اَلَو ِءاَمْلاِ ىّلَصُي اَمَك «َلِفاَوَتَو ٍضوُرُف نم َءاَش ام ِ

 لبق مميت هنأ ةَقبِنَح يبأ ُبَمْذَمَف . .ِنْيَروُهْشَم نيك ىَلَع ؟ءوضؤلا لي ال

 .ِءاَمْلاَك َءاَش ام هب َّلَصُيَو ِتْفَوْلا َدْعَي ىَقْبيَو ِتْفَوْلا

 وجور َدْعَب ىَقَْي لَو ِتْهَْلا َلْبق مَن ال ُهنَأ :يناّلا ُلْوَقْلاَو
 :ةوهط ءاَمْلا نأ امك ٌروُهَط َتاَرْثلا نأ :ةّئسلاَو تاتكلاب تيت ذك هنأ اَنَلَو

 ءِتْقَوْلا يو توا َدعَْ ٍتْفَوْلا َلْبَق اًروُهط ُنوُكيف ٍذِيَيِحَو :لاق نأ ىلإ
 اًذإ اّلِإ ٌرْثَو وم فك اَذَه 2 < َسيلَو هوئالتلا رب هذه هيف انوا ُءاَمْلا ناك اَمَك

 و مصر



 هناي مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 0
 22222 د ب حآأآ 77

 نأ ىلإ ةالص لك تقول مميتلا )073١9/7: «ىربكلا ىوتفلا» يف ءاجو

 .لاوقألا لدعأ ىرخألا ةالصلا تقو لخدي

 ه0

 ٍةاَلَص لكِ ِمِئاَّدلا ْثَدَحْلا َّنِم ٌءوُضْؤْلا مكح :ةلأسم ()

 ِثَدَحْلا َنِم ٌءوُضْوْلا اّمَأَو :[077 - 575 ]7١/ «ىواتفلا عومجم» يف ءاج

 ع اَهَضْعَب َححَص َدَق للي ينل ٍنَع ٌةدّدَعتم ُتيِداَحَأ ِهيِفَق ٍةاَلَص ّلُكِل مِئاَّدلا

 ُرَهظأ ٍةاَلَص ّلُكِل َءوُضَوْلا َنوُيِجوُي َنيِذّلا ِروُهْمُجْلا ُلْوَقَك ءِءاَمَلُعْلا َنِم ٍدِحاَو
 دّمْحََو ٌيِعفاّشلاَو ةَفيَح يبأ ُبَمْذَم َوُهَو

 نأ وهو تاولؤَبْلا نددت اّنَأَو )٠١5/5١-2٠١1(: كلذك ءاجو

 هلق اظانح ليك اذقك + ْعِطَقْنَي اَل ِءِراّيَْخا ِرْيَغِب ّيِرْجَي

 رج كار ىلع 00 وُلَصُيَو ٌرُهظَكَي اَم ادم ْعطَقنَي لبا َناَك ْنِإَف
 .ةالَص لكُل ْأّمَوَع - ٍةَضاَحَمْسْمْلاَك  ُنَْبْلا

 :(0:57/؟) «ىربكلا داو ,(51) «تارايتخالا» يف كلذ فالخ ءاجو

 دجوي مل ام ءوضولا ضقنت ال لوبلا سلسو ةضاحتسالا مدك ةمزاللا ثادحألا

 .كلام بهذم وهو داتعملا

7 
 ؟هعم ددري لهف ٍةالَّص ىف َوهَو نذؤُن نذؤُملا َعِمَس اذإ (؛) 6 8 عدو 2 هه : 3

 ّعِحَس اَذِإ :(7/5) 000 هي يف هلك مالسإلا خيش لاق -

 . ِءاَمَلْعْلا ِروُهْمج َدْنِع 8 ام لْثم ُلوُقَي راو اَهُمَيي ُهَنِإَف ٍةاَلَص يف َوُهَو ُلْدَوُي َنْدَوُمْلا

 َكِلذ ُعطْقَي ُهَّن 2 ا وأ ٍرْكِذ وأ و يي ٍةاَلَّصلا 0 0 0 امأَو

 ءاَهّتْقَو ُتوُقَي ٌةَتقَوُم ٌةَداَبِع ِنْدَوُمْلا َةَقَئاَوُم َّنأِل ؛ْنُدَوُمْلا ُلوُقَي اَم لْثِم ُلوُقَيَو
 ِ.كءَء - 0

 .ٌتوُقَت د تاكا ِهْذَهَو

 نأ بحتسي : نيدلا ىفقت خيشلا لاقو :(ة:؟5/1) «فاصنإلا» يف ءاجو

 ها.ةالصلا يف ولو لوقي ام لثم لوقيو هبيجي



 ل هر | مهئاطخأ ضعبو مهجهانمو ءاملعلا يف مالسالا خيش مالك

 .ىواتفلا ىف هررق ام فلاخُي اذهف

 ت2

 علاطملا فالتخا :ةلآأسم (©)

 ٍداَلِبْلا نيفشَي يور ةلاثم :«خؤاعقلا عومجم» يف هلك مالسإلا خيش لاق -
 َّنأ ىَلَع َعاَمْجِإْلا ْرَبْلا ِدْبَع ُنْبا ىكح دق ُهنإَف «ٌباَرطْضا اًهيِف :اًهِعيِحَجِل ٌةيْكُ 2
 َناَساَرْخَو سْلَدْنَأْلا لْثِم َناَك اَم اَمَأَق ءهيِف عِلاَطَمْلا ُقاَقّثا ٌّنِكْمُي اَميِف فاليخالا 08 كس ل ا 5 2 ما اعدل سد

 - 80 .٠ 0 م هَ 2 ورك 52 ها م 2 4 01 5 0 - كدر

 نَم مُهْنِم ٌيِعِفاَشلا ٍباَحْصَأ ٍرَثْكأَك اَهِعيِمَجِل َةَيْؤَر نوكت ال :اولاق َنيِذَلأَو
 ؛ٌعِلاطَمْلا ِهيِف ٌفِلَتْحَت اَمِب َكِلَذ َدَّدَح نَم مُهْنِمَو ءِرْضَمْلا ٍةَئاَسَمِب َكِلَذ َدَّدَح

 ةَفاَسَم ْنِإَف ؛ "'ٌكفيِعَض اَمُهاَلِكَو ءَناَساَرُخ َعَم ٍقاَرِعْلاَو ءماَّشلا ّعَم ٍزاَجِحْلاَك 2 2 طع هو ارعإ قي ليد 6 ل طلال كارم كنا _ فيج 0 نر 2 ل
7 

 م
 .ٌرْيَتعي ال هنأ

 :ليعو نو اع نادم 2 قلك ةئع "ذو لانك 416 .ٍلالهلاب اهل َقْلَعَت ال ٍرْضَقْلا م6 5 - ا ص 5 2
0 

 َيِئُر ىَتَم ُهّنِإَف ءبيِرْمّتلاَو ٍقيِرْشَّتلا ٍفالَيْخاِب ُفِلَتْحَت َهَيؤُرلا َّنأ :اَمُهْدَحَأ

 2ك
 .ِقِرْغَمْلاب اَهيوُرُع ٍتْفَو نع ٍبرْغَمْلاِب

 ٌلُجَر َناَكَف َميِلاَقَأْلا وأ ٍرْضَقْلا ٍةَقاَسَمَك اًّدَح اَنربَمْا اذ ُهّنَأ :يِناَنلا ُهْجَوْلا

 ُهَنْبَبَو ُهَنْيَب رخو ءَكْسْنَيَو َرِطْفُيَو َموُصَي ْنَأ ِهْيَلَعَف :ميِلْفإْلاَو ٍةَكاَسَمْلا ٍرِخآ يِف
 .َنيِمِلْسُمْلا نيد نِم َسْيَل اَذَهَو !َكِلَذ نم اَْيَش ُلَعْفَي ال مْهَس "هَوْلَع

 َنوُموُصَ َمْوَي ْمُكُمْوَص١ لاهل لَ اَم  ُمّلْعَأ ُهللاَو  اَذَه يِف ُتاَوَّصْلاَق

 نِم َنيِئاَلَنلا َهَلْيل ٌدِهاَش َدِهَش اًذِإَف .«َنوُحَضُ َمْوَي ْمُكاَحْضَأَو َنوُرِطْفُت َمْوَي ْمُكَرْطِفَو
 .ْمْوّصلا َبَجَو :ِديِعَب وأ ٍبيِرَق ٍةنكْمأْلا نم ناكَمي ُهآَر ُهّنَأ َناَبْعَش

 .علاطملا هيف فلتخت امب ديدحتلاو ءرصقلا ةفاسمب ديدحتلا :يأ )١(

 .مُهَسِي ةّيْمَر ُرْذَك :ةَولَغلا (9) .(نمف) :باوصلا لعل (5)



 هناك مالسإلا خيش لئاسرو ٌقواتق بيرقت م
 تكحختخ كت غيل ة؛6؟ يي

- 

 اَم ُكاَسْمِإ مِهْيَلَعَف :بوُرْعْلا ىَلِإ ِةَلْبَللا َكْلَت َراَهَن 0 َدِهَش اَذِإ َكِلَذَكَو

 .ِنْيَميِلُمِإ و أ ميلف نم ناك ٌءاَوَس ١ ّيِقِب

 َدْعَب ُةَيؤُرلا مُهْتَعَلَب اَذِإ اّمأَك ءٌديِفُي ِتْقَو يف ِةَيؤرلاب مْلِعْلا غوُلبي ُراَبِيْعاِلاَو هدهد

 .ٍلاَح لكِ ُهُمْوَص ب عبي لبطتمْلاَك سْمقلا ورع

 هنأ رْهَّشلا ِءاَنْنَأ يِف مُهْعْلْبَي دق ُهّنِإَف ؟ُواَضَق ٌبِحَي لَه :َيِضاَمْلا َموَيْلا ّنِكَ

 ؟ْمُهْنِم اًبيرَق َرْي ْمَلَو َرَخآ ءيلقإي
 يف ُهْرَبَخ مُهَعْلْبَي ْنأ ام كو 0 لا :ةيشألا هَ

 نب قف م ىل اك قوق حولوا مْويلا

 :ِلَوأْلا ّيِضُم َدْعَب الإ مِهْنَلإ هرَبَح ُلوُص 0

 ذأ ل اود اوووف ىذا مَمْلا َوُه ٍساّنلا َمْوَص ْنآِل ؛ْمِهْيَلَع َءاَضَق الق

 هيف مُهْنكْمُي نُكَي ْمَل اَذَهَو «لالهْلا ٌةَيِوُر هيف مُهْنِكْمُي يِذَّلا مْوَيْلا اَّلِإ اوُموُضَي

 ِكْسْنلاَو رظفْلا يِف َكِلَّذَكَو ْمِهِمْؤَص َمْوَي نكي ْمّلَ 7
 نَمَك ءههتَيْؤُرِل اوُموُص» :ِهِلْوَقِل ؛ْغوْلبْلا ىَلَع ٍرْمَأْلا اَذَه َراَدَم َّنأ : ظباضلاَ

 ُهَرُكَذ اَم ياي انهو ءالضأ قاسمي دبدخت ربع نم مع يف تب لأهل

 ةَدِياَف اَلَق رْهَّش َدْعَب اَّلِإ اًمهيف ُرَبَحْلا ُمّلْبَي ال ِةَروُمْعَمْلا ْيَفَرَط َّنأ يف ٌرَبْلا ِدْبَع ُنْبا

 ُلَحَم اَّنَِك ِرهَّشلا خاليا َلْبَق ايف ُرَبكْلا ٌلِصَي يِذَّلا نِكاَمألا فالي ديف
 .ٍراَبيْاِلا

03 2 

 مُمأَرَأ َةَكَرَع موي ِرْيَغ يف اوُمَقَوَق مُهُّلُك ُنماَّنلا اطْخأ اّذإ :اوُناَق اَذَهِلَو

 َوُه ٌعوُلْبْلاَ ؛ْعوْلبْلا ٍناَكْمِإل مُهَن هز ٍرجُي مل مهن ةقياَط ةاظحخأ اَذإَو . غول اًراَبَيْغا

 .ِةَلِقْلِل وأ ِدْعْبْلل هب َمِلَع َناَك ٌاَوَس ٌرَبتعُمْلا

 ه7 2
 ٠ ّصْخلَتق

 وأ َمْوَّصلا ِةيْؤُرلا َكلِيب يّدَوُي يِذَّلا ٍِتْفَوْلا يِف ٍلاكهْلا ٌةَيؤُر ُهَعَلَب نَم ُهَنَأ -أ

0 

 دما



 نا كههسا نا 17. ا ل رح ب اقل لاقاو ماا و ةاقلظلا ل 80012

 مر كيعم 6ص هع 2 20 - 2 22 اذ ل نا 2

 ىلَع َلَدذَت ٍفلَّسلا َراثآو صوصنلاو .«كش الب َكِلَذ ٌراَبَيَغا بجو كسنل سنلا وأ َرطِفْلا

 .كلذ

 . عْرّشلاَو ٍلْفَعْلِل ٌتِلاَحُم ُهَلْوَقَف ميلف وأ ٍرْصَق ِةَفاَسَمِب َكِلَذ َدَّدَح نَمَو

 ٍلوُعْفَمْلا ٍديِعْلاَك ىَضْقُي ال اّمِ َوُهَو ِءادأْلا َدْعَب الإ ُهْغََِي ْمَل نَمَو - ب
 .ّربْلا ِدْبَع ُنْبا ُءاَكَح يِذَّلا ٌعاَمْجإْلا ِهْيَلَعَو هَل َريِثَأت ال اَذَهَف :ِكْسْنلاَو

 ءاَني يِفَو ِءاَضَقْلا ٍبوُجُو يف ُرْثَوُي لَهَف :ِةّدُمْلا ءاَْنَأ يف ُهَعَلَب اَذِإ اّمَأَو - ج
 ِءاَضِقْناَو ءاليإلا ِةَدُمَو ِنْيّتلا ٍلوُلُح نِم :ماكخألا ِةيِقَب يِف َكِلَذَكَو ِْيَلَع رظِفْل
 ةءاضقلاو كلذ وشنو ةدعلا

 .ٌرظَن ِْيَلَع رظِفْلا ِءانب يِفَو ُبِجَي ال ُهّنَأ يل ُرَهظَي
 ُمِزاَوَل ُهَّلَو اّلِإ ُهاَرِس ٍلْوَق نِم امو ءْوَلَأْسَمْلا يِف طّسَوَتُم اَذَهَف

 , 301 . ةَعينَش

 :علاطملا قافتاب رابتعالا هيف فٌّعضُي هنأ وهو انه خيشلا هررق ام :تلق

 خيشلل (117/7 /؟) «فاصنإلا» يف يوادرملاو )١58((, يلعبلا هبسن ام فلاخُي

 مزلي الف علاطملا تفلتخا اذإف .موصلا موزل ىف علاطملا قافتال هرابتعا نم

 . بسحف مهعلاطم تقفتا نم ىوس ةيؤرلا هذهب موصلا

 ه2

 3 و ا نيك ٠ 2 00 و -

 ضرقملا يفّود نأ ضرتقملا ىلع بحت له (1)

 ؟هيِف ضرّتقا يذلا ٍدَلَبلا يِف
 ْنَأ ٍضرَتْفُمْلا ىَلَع ُبِحَي :«ىواتفلا عومجم» يف هك مالسإلا خيش لاق

 7 هوو همم و. و 0 م م 5 1 مام ع5 رو

 ٍرمَسلا ٍةنْؤَم نم اًئيش هفلكي الو ءويِف ضرتفا يذلا ٍدْلَبلا يِف ضرقملا َيِفَوي
 . لْمَحْلاَو

  1١١/كم) ٠١ -11(.



00 

03 9 
| 5 

 6 9. 6 عكا 5
 أ

 هقفني ام َناَمَض ِهْيَلَع َناَك :اذَه ريغ َرَخآ ٍدلَب ىِف الإ كيفَو كى ج7 ا ها م ل لا ا 9

 هذه يف يلبنحلا بهذملا انه ىلاعت هللا همحر خيشلا فلاخ :تلق

 اَميِفَو ُهْتمِرَل َرَحآ ِدَلَبب اَهب ُهَبْلاَطَف اًناَمْنَأ ُهَضَرْقأ ْنِإَو» :دازلا يف لاق «ةلأسملا

 ىلإ رشُي ملو ءرخآ اّلوق للك نيميثع نبا خيشلا ركذي ملو .ههنَمِِق ٌةَنوؤُم ِهِلْمَحِل
 1١1١8([. /9) «عتمملا حرشلا» :رظنُيَ .مالسإلا خيش يأر

 :لاقف بهذملا قفاوي ام خيشلا نع (55) هتارايتخا يف يلعبلا لقنو

 .ها. ضرقلا دلب ريغ ٍدلب يف ءافيتسالا طارتشا زاوج راتخاو

 همه م

 ؛ِروُجُفْلا ٍلْهَآ َفْلَخَو ِعَدِبْلاَو ِءاَوَآْلا ٍلْهَأ َفَلَخ ةالصلا حصت له (1)

 لْمأ تْلَح ٌةاَلَّصلا :«ىواتفلا عومجم» يف هلك مالسإلا خيش لاق

 ٍلاَوَأْلا ظَسْوَأ ْنِكَل ٌروُهْشَم ٌعاَرِن هيف :ِروُجُفْلا لْهأ فْلَحَو عَدِبْلاَو ِءاَوْهَأْل

 قلع ونقل هم زرقا ةيامإلا ىف ىالزف عي دحاول يقل نا دالك خف
 .ةريع

 ءَكِلَّذ نع ُهْيْهََو ِْيَلَع ٌراَكْنِإلا ُبِجَي عّدبْلا وأ ٍروُجُفْلِل اًرهظُم َناَك نَم َّنَِ هاروت سس عووجما هكر ست 2 2 ب وا اقر يدا
 سم 1 7 - مه 0 م 51 هك 2 42

 . هِتَعْذِبَو هروجف نَع ىهَتْنَيِل هرجه راكنإلا ِبِتاَرَم لقأ

 َرَهظَأ َةَيِعاَّدلا َّنِإَف ؛ةَيِعاَّدلا ٍرْيَغَو ِةّيِعاَّدلا َنْيَب ِةّمِئَأْلا ٌروُهَْمَج َقَرَك اَذَهِلَو
 اذَهَف بنذلاب َّرَسَأ نَم ٍةلْزْنَمِب هنإف ٍتكاّسلا فالخب ءهُْيَلَع َراكنإلا ٌقَحَتْساَف َركْنملا 0-2 م 24 - نع 6 هم 06 0 م هس سرستءأا ك الم ر2 سد

 لَكوُتَو مُهَتناَلَع مُهْنِم ُلَبْقُت َنوُقِفاَنُمْلا َناَك اَذَهِلَو َةَماَعْلا تَّرَض ركن ْمَلَف ْتَنِلْعأ معو نإ وه 2 ا ل 5-22: هس دم مهّسهشش ى1مث02086ه 4 51 لا اد كلو اَهبِحاَص الإ رضَم ْمَل ثيفح اد ةكيللا نك ءِرِاَظلا يف يلع ُركْب ال

 .َرْفكْلا َرهظَأ نَم ٍفالخب ىَلاَعَت هللا ىَلِإ مُهُرِئاَرَس

 .(ه8لث/59) ١١



 أ 488 ا ات لتتتتجا #7 مهما مهئاطخأ ضعبو مهجهانمو ءاملعلا يف مالسالا خيش مالك

 َكِلَذ يِف اّمِل ؛ِهِتَياَوِرَو ِهَتَداَهَشَو ِهِتَماَمِإَو ِهِتْياَلَو نم ٌعْنُم : :ةَيِعاَد َناَك اّذِإَق

 ِهتَداَهَّش يِف ِهِماَهّتا وأ ٍةاَلَّصلا ٍداَسْف لجأل ال ٠ ءركدجلا نع يونا ند

 ار

 ٍلْهَأ فْلَحَو َعَدِبْلاَو ٍءاَوْهَأْلا ٍلْمَأ فْلَخ ةالصلا ةحصب حيرص اذه :تلق
 مدع ىري خيشلا نأ (7١1ص) ةللأك يلعبلا هلقن ام فالخب اذهو ِءِروُجُفْلا

 ةقباسلا ةرابعلا نم كلذ مهف نوكي دقو ؛ةردقلا عم مهفلخ ةالصلا ةحص

 ْنِكَل ءٌروُهْشَم ٌعاّرِن هيف :ِروُجْمْل ٍلُهَأ َتْلَخَو ا ِءاَوْهَأْلا ٍلْهَأ فْلَح ُه ٌةاَلَّصلا)

 َعَم ُروُجَي الل ٍةَماَمِإْلا يِف ِءاَلُؤَم نِم ٍدِحاَوْلا َميِدْقَت َّنَأ ِءاَلُْؤَع يِف ٍلاَوُق ال كقَْمْؤَأ
 مرتب

 .هأ. اهِرْيَغ ىَلَع ِةَرْدَقْلا

 .اومدُق ول مهفلخ ةالصلا ةحص مدع نيبو ةمامإلا يف مهميدقت عنم نيب قرفو
 ههه

 هنفد دعب تيملا نيقلت مكح (1)
 «حابم :ليق «ءهنفد دعب تيملا نيقلت )١548(: «ىواتفلا رصتخم» يف لاق

 .هوركم :ليقو .بحتسم :ليقو

 هلعفي مل هنأل ؛هوركم هنأ رهظألاو «ةمامأ وبأو عقسألا نب ةلثاو هلعفو

 اذإ ناك هنأ '"هدواد يبأ ننس» يف امك ءهل ءاعدلا بحتسملا لب ِ؛ِكَي لوسرلا

 اولأسا» :لوقيف هربق ىلع لَو يبنلا موقي ْهلك هللا لوسر باحصأ نم لجر تام

 .ها.(«لأسُي نآلا هنإف تيبثتلا هل

 ثيح «(798/7؟5) «ىواتفلا عومجم» يف ءاج ام تدع اذهو :تلق

 اَذَهَو ءٌةَحاَبِإْلاَو ٌةَماَرَكْلاَو ُباَبْحِيْساِلا :ٌةَناَلَث هيِف ٌلاَوْقَأْلاَف :لاقف 8
 هل

 مج ١

 .ينابلألا هححّشصو .(7077) (5)



 و مالسإلا خيش لئاسرو قواتق بيرقت عم هما لد
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 َسِيلَو ٌرِئاَج ُهّنَأ ُنيِقْحَّتلاَو :(594/14) «ىواتفلا عومجم» يف كلذك لاقو
 .ها. ٍةَِتاَر

 ه2

 ٍةاَكَّرلا نِم ِهِ ّدَمْعُي له ٍةاَكَّرلا مشا ٍرْيَغب ٍروُمأْا ُةاَلُو ُةَذُخَأَي ام (5)

 نَع لجّرلا ئِزْجُي له :لِيس :(ة؟ ؟ /؟ه) «ىواتفلا عومجملا يف ءاج

 ؟ِتاَقْرعلا يف ٍروُمأْلا ُهاَلُو ُهُمركُي اَم ِهِتاَكَر

 نم هب د ال ةاَكَّرلا مشا رْيَغِب نومألا ٌةاَلُو 1 ام :باَجأَف

 1 .ها .ٍةاَكّبلا

 )71/6/١(: «ةيرصملا ىواتفلا رصتخم» يف ىوتفلا هذه ديؤُي ام ءاجو

 دنع اهبحاص نع تأزجأ ةاكزلا لهأ نم وه ناك نإف :داّدعلا ذخأي ام

 نع ئزجت ال اهنإف كولملا اهعضو ىتلا '''فّلُكلا نم ناك نإو ءةمئألا

 .ةاكزلا

 امو :لاق ثيح كلذ فلاخي ام ١60( ص) «تارايتخالا) يف ءاجو

 ىلع نكت مل نإو طقستو «ةاكزلا ةينب هعفد زاج سكملا مساب مامإلا هذخأي

22 

 قروتلا ةلأسم )٠١(

 ةلأسم مرحت :(؟4//77) «فاصنإلا» «(1١؟) «تارايتخالا» يف لاق

 .ها.دمحأ نع ةياور وهو «قروتلا

 .اههركي ناك لب ؛اهميرحتب اًحيرصت نك مالسإلا خيشل دجأ ملو

 .بئارضلا :يأ )١(



 م مهئاطخأ ضعبو مهجهانمو ءاملعلا يف مالسالا خيش مالك
 أ 481 يضل 22557 تت” اتا” تُصبح

 ىاَمَلُعْلا يَلْوَق ٍرَهَظَأ يِف ُهْنَع ٌنِهْنَم موكل :قروتلا عيب نع ةرم لاق دقف

 ةوُركَم :لاقو .(707/19) .ُهُتَهاَرَك ىَوْقَأْلاَو :ةرم لاقو ء(”*0# -"07/99)

 [491 :كلذك رظنُيو 4007 /59) .ِءاَمَّلْعْلا يَلْوَق ٍرَهظَأ يف

 نم عنمي هنأ انخيش ناك :ُهْنَُك ميقلا نبا لاق ام :تيأر ام حرصأو

 :لاقو ءاهيف صخري ملف رضاح انأو اًرارم اهيف عجورو «قروتلا ةلأسم
 ءارشب ةفلكلا ةدايز عم هنيعب اهيف دوجوم ابرلا مرح هلجأل يذلا ىنعملا

 ام حيبتو ىندألا ررضلا مرحت ال ةعيرشلاف ؛اهيف ةراسخلاو ءاهعيبو ةعلسلا

 .ها.هنم ىلعأ وه

 [54/7١1؟ نيعقوملا مالعأ]

 .ميرحتلاب اًحيرص سيل اذهو
 همه ه

 ؟ مِهاَرّدلاِب َةَقِفاَّنلا سوُلْفْلا ف ْنَص يف َلوُلُْلا ُطرَتْشُي لَه )1١(

 ٌءاَّرِن اًهيِف ُةَلَأْسَمْلا ِوِذَه :(534 - 558/19) «ىواتفلا عومجم» يف لاق

 اًَهيِف طَرَتْشُي لَه مِاَرَّدلاِي ِةَمِ ٍةَمِفاَنلا ٍسوُلُمْلا ُفْرَص َوُهَو ِءاَمَلْعْلا َنْيِب ٌروُهْشَم

 . ِنْيَروُهْشَم ٍنْيَلْوَ ىَلَع ؟أسنلا اَهيِف ُزوُجَي م ؟ُلوُلُحْلا

 ِناَمْنَأْلا مُكَح اَهْيَلَع ُبِلْمَي َةَِفاَنلا َسوُنُفْلا َّنِإَف ؛َكِلَّذ نِم ُعْنَمْلا ٌرَهظأْلاَو

 ا ٍلاَوْمَأ ُراَيْعِم ُلَعجَتَو

 فرص يف ضباقتلاو لولحلا طرتشي ال :) «تارايتخالا» يف ءاجو

 .نيدقنلا دحأب ةقفانلا سولفلا

 .ىواتفلا يف امل ضقانم اذهو

 عنملاب هلوقو :تارايتخالا ىلع هقيلعت يف ُهْنّك نيميثع نبا ةمالعلا لاق

 .هليلعت ةوق ل ؛زاوجلاب هلوق نم رهظأ
 ثن دخن دعز



 ُهْدَكَو مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت م

 ءلّجؤملا نيدلا يق ةاكزلا بجت لَه )١١(
 ؟لطامم وأ ءرسعم ىلع وأ

 هو ه-

 ّنِم 0 َهَّدلا ىف دب دب ال 0 :60/؟6) «ىواتفلا عومجملا يف ءاج

 ُةَناَلَث نْيَّدلاَك ِدَيْلا 9 ٍةاَكَز يِف مُهَّلَق دا ينال
9 

 'اهيحاس ارب تخت نكت مل نإ نبع نكو نيت لك يف بحت اهنآ ذاق 2 ع نك يفعل

 حي هنو ٍلِطاَمُم وأ ٍرِسْعُم ىَلَعَو دوما ٍنْيَدلاَو ٌلاَضْلاَو ِبوُضْخَمْلاَك

 مَلوَك ٌدَعَأ اَذَهَو ِرِسوُمْلا ىَلَع ِنْيَدلاَك ُهْضْبَق ُنِكْمُي اّمِم جاَرإْلا ُليِجْعَت

 .ها.اًمُهاَوْقَأ َرْهَو َنِعِفاَّشلا

 ل تر :(48 - 41 /1) اهيف ءاجو

 اَذَهَق «٠ ِفَْقْلا َدْنِع ل ُلْوَحْلا ِهْيَلَع َلوُحَي ىَّنَح ٍلاَحِب

 ليق اَمُهاَلِكَو كلام ُلْوَ دق اَذَعَو ةقيبح ىبأ لوك اًَذَهَو ءهَجَو َذََو جو ُلْوَقْلا

 يف 0 ال :(5؟١5/؟) «عورفلا»و 48(2) «تارايتخالا» يف ءاجو

 «قورسمو .ءبوصغخمو ءدحاج وأ «ءلطامم وأ ءرسعم ىلع وأ ءلّجؤم نيد

 وهو ءهدي يف لصح ولو ءوه نم دنع لهج وأ ءهيسنو هنفد امو «لاضو

 يبأ لوق وهو ءهباحصأ نم ةفئاط اهححصو اهراتخاو ءدمحأ نع ةياور
 ةفين ١

 ه2

 .ةاكزلا :ينعي )١(



 عام ا مهئاطخأ صضعيو مهجهانمو ءاملعلا يف مالسالا خيش مالك

 ؟ةبوت ريغب ُْئاَبَكْا َّفَكُت لق (1)
 تاتكلا قهويشت تلو :(هم١م١ - ةما//0 ؟يواتتلا عومجملا يف ءاج

 ركذو ءِباَبَس
 يو

 ٍةَرَشَع وحَنِب ِدْبَعْلا نَع ُلوُرَت بوُنُذلا ٌةَبوُقَع نأ ىَلَع :ةَّنِّسلا

 : اهنم

 ني اَنْلدَو را قرع هللا رِقآر» : ىَلاَعَت َلاَق اَمُك ِ؛ٌةَيِحاَمْلا ُتاَنَسَحْلا
 ُسْمَحْلا ا :ِللَي َلاَقَو 1١4[« :دوه] 0 نهدي تنسف ّنِإ لب

 تتييئجأ اذ ّنُهتْبَب اَمِل ٌتاَرْفَكُم َناَضَمَر ىَلإُناَضَمَرَو ِةَعْمُجْلا ىلإ ُةَعُمُجْلاَو
 ."”اًِياَبكْلا

 اطقم َدِئاَكَّصلا دمت اَمْنِإ ٌباَتْسَحْلا :اوُلوُقَي هي ْنَأ ِهْجَوْلا اَذَه ىَلَع مُهُناَوُسَو
 تَنيْجَأ اَم» :ِثيِواَحَأْلا ضْعَب يف ءاَج دق اَمُك ؛ِةبْوّتلا اّلِإ ُرَمْعُت الك ٌرِئاَبكْلا ا
 1 «ُدئاَبَكْلا

 و

 مع
 : هوجّؤي اذه نَع َتاَجَيف

 ٍةَعُمْجْلاَو سْمَحْلا ِتاَوَلَّصلاَك ؛ِضْئاَرَمْلا يف ىف َءاَج طْرَّشلا اَذَه َّنأ :اًمُدَحَأ

 0 أون 4 : ُلوُقَي ىَلاَعَت ة هللا َّنَأ َكِلّذَو ؛َناَضَمَر ٍرْهَش ٍماَيِص

 ٌةَيِض ٌةيِضَتْقُم ٍرِئاَبَكْل ِكْرَت َمَم ُضْئاَرَمْلاَف 4680١ :ءاسنلا] «مُكَياَحَيس َمُكَنَع 2 7

 وَ اَهَل َنوُكَي ْنَأ دب الق ٍتاَعّوطَتلا نِم ٌةَدِئاَّرلا لاَمغألا 7 :تاكيسلا ريفكتل

 0مل ول م اَحْبْس هلل نِإَف ؛ٌرَعآ

 .[4 0 :ةلزلزلا] 4 كري اش ْوَرَد لاكقتم ْلَمَمَي

 يل - اما مر َءاَج دق ُهَّنَأ :ىناَتلا

2 7 -_- 

 .(؟7) ملسم هاور )١(

 .هجولا اذه نم الإ هفرعن ال بيرغ ثيدح :لاقو .(7هالا/) يذمرتلاو )١511(« دواد وبأ هاور (؟)



 ها مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت عم

 تْرَمَع دق ْمُثْنِش ِش اَم اوُلَمْعا» :ْمِهوْحَنَو ِرْدَب ٍلْهَأِل ُهَلْوَق نأ :ُتِلاَّكلا

 ا ا رع : "0و

 ال َرْثُكْلا نأ َمِيَع دق اَمِل ااراكلا يلع تيصلا ريح درك
 بائيجاب ِةَرْفَكْمْلا ٍرِئاَغَّصلا ٍدّرُجُم ىَلَع ُهُلْمَح ُروُجَي ال :ِةَبْوّتلاب الإ ُرَمْعُي

<2 
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 ُدْبَعْلا ِْيَلَع ٌبَساَحُي اَم َلَوأ َّنَأ» :ِثيِدَح ٍرْيَغ يف َءاَج دق ُهّنَأ :ُعباّرلا 1
 نِم ُهَل لَم اوُرُظْنأ :َليِق اَّلِإَو اَهَلَمْكَأ ْنِإَف ةاَلَّصلا ٍةَماَيِقْلا مْوَي ِهِلَمَع نم

 هِلاَمْعَأ ٍرْئاَسِب ُعَنْصُي مّن ٌةَضيِرَمْلا هب ثّليكأ ٌعُّوَطَت ُهَل َناَك ْنِإَف «عُّوَطَت

 َكْرَت َّنِإَف ؛ٌبَحَتْمُم ِكْرَتِل ُنوُكَي ا ل
 ٌبَحَتْسُمْلا َكِلَد َنْيَب َقْرَك ال ٍذِيَئِبِح ُهَنَأِلَو «ناربج ىَلِإ ُجاَمْحَي ال ٌبَحَتْسُمْلا

 .ها .ٍتاَعّرطَتلا نِم ضْئارَْلا ُصْقَن ُلُمْكَي ُهَّنَأ َمِلْعَف ءٍلوُعْفَمْلاَو ٍكوُرَْمْل

 خيشلا ركذ )141/١. 1١58(: «ةيعرشلا بادآلا» يف ءاجو

 ىتح صالخإلاو ناميإلا ةدايزب اهباوث رثكيو مظعت ةنسحلا نأ : هيد نيدلا يقت

 ."”«تالجسلا تشاطو ةقاطبلا تلقثف» :ثيدح ركذو «بونذلا عيمج لباقت

 :ثيدحو «'”«اهل رفغف كلذ اهل هللا ركشف بلكلا تقس يتلا يغبلا» :ثيدحو

 هاور «هل رفغف كلذ هل هللا ركشف قيرطلا نع كوش نصغ ىحن يذلا»

 )١( ملسمو :(7001) يراخبلا هاور )7479(.

 حيحص يف ينابلألا هحًّحصو «(8554) دواد وبأو «(517) يذمرتلاو )١5765(.« هجام نبا هاور (")
 .(4875 )7١7١  ريغصلا عماجلا

 يف ينابلألا هحمحصو 5944(2) دمحأو :(4700) هجام نباو «(77759) يذمرتلا هاور (09

 .(55140) ملسمو :(5471"7) يراخبلا هاور ()



 مهئاطخأ ضعبو مهجهانمو ءاملعلا يف مالسإلا خيش مالك
 بأ كاكا ل

 .ها .ةريره يبأ ثيدح نم 3 ندد

 .رِئاَبكْلا ُرْمَكُت دق تاَئَسَحْلا ّنأ ىري هلك مالسإلا خيش نأ ٌرهاظ اذهو

 :لاق هنأ ِهَِك هنع حص )٠١5(: «ةيرصملا ىواتفلا» يف كلذ فالخ ءاجو

 قالطإ نكل "”«ةنس رفكي ءاروشاع موي مايصو «نيتنس رفكي ةفرع موي مايص»

 ةعمجلا» : يف لاق هك هنإف ةبوت الب رئابكلا رفكي نأ بجوي ال رفكي هنأب لوقلا
 ((رئابكلا تبنتجا اذإ نهنيب امل ةرافك ناضمر ىلإ ناضمرو ةعمجلا ىلإ

 موي مايص نم مظعأ ناضمر مايصو «مايصلا نم لضفأ يه ًةالصلا نأ مولعمو

 نأ نظي فيكف هي يبنلا هديق امك رئابكلا بانتجاب الإ تائيسلا رفكي الو «ةفرع

 ءرسيملاو ءرمخلا برشو ةقرسلاو انزلا رْمكي اًعوطت نيموي وأ موي موص

 .نوكي ال اذهف ؟هوحنو ءرحسلاو

 «طقف رئاغصلل ءاروشاعو ةفرعو ناضمر مايصو ةالصلاو ةراهطلا ريفكتو

 . هئم مظعأ ناضمرو ةالصلا نأ ؛جحلا اذكو

 همه

 ؟ةفض سخي عيدلا حضن له(

 .هتميق وأ هلثمب هدر هيلعو «لطاب عيبلاف :هل فصوي ملو عيبملا

 :(6//9341) «ىربكلا ىواتفلا» يف ءاج ثيح كلذ فلاخي ام ءاجو

 نع ةياور وهو «هآر اذإ رايخلاب وهو «ةفص ريغب عيبلا ةحص سابعلا وبأ راتخا

 .ها.رخآ عضوم يف هفعض ذو

.)0914(« )5( .)508( )1١( 

 )( ملسم هاور )١155(. ) )5.(؟935) ملسم هاور



 هني مالسإلا خيش لئاسرو قواتق بيرقت ا

 يف نيلوق خيشلل لعلو ءملعأ هللاو ءعومجملا يف ف هركذ ام وهو :تلق
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 هذخأ مرحي له ةئيسنب اًنوبر عاب نم (15)
 ؟ةئيسن هب عابي ال ام نمث نع

 ٍلَجَر نع :هلأك لكس 7٠١ - 3١١(: /79) «ىواتفلا عومجم» يف ءاج

 هل لَهك ءاحنق الإ نبدا دنع ني مل لجأ لَ الق ٍلجؤُم نم انك عَ

 ؟اَحْمَق ُهْنِم ؛م َّلُخَأَي ْنأ

 ٍروُهْمَج َدْنِع ابر َكِلَذ َسْيَلَو ءاَحْمَق ُهْنِم َدُحَأَي ْنَأ ُهَل ُروُجَي ْمَعَن : : تاج

 أ ٍباَحْضُأ نِم ٍةَفِئاَطَو َيِفاَشلاَو ةَفْدَح يِبأك امل

 ٍمِجاَرَدلا َءاَطْعإَو ُهَعَْب ُهَمْلَكُي ْنَأ نِم ِنيِدَمْلاِب َقَقْزَأ حْمَقْلا ٌدخأ َناك اَذِإَ

 ملا أ ميِرعْلب لَصمأْلاَ
 اًيوَبِر اّلاَم لي نَم :(5:54/759) كلذك «ىواتفلا 0

 وأ ٍةَطْنِحِب ِهِنَمَن نَع َضاَتْعَي ْنَأ ْرَجي ْمَل : لجأ ىَلِإ اَمِهِرْيَغَو ٍريِعَّشلاَو ٍةطْنِحْلاَك

 َغَب دق ُهناَكَف ءضَبُْي ْمَل َنَمّلا َّنأِل ؛ةئيِسن هب ٌعاَبُي ال اّمِم َكِلَد ِرْيَغ وأ ٍريِعَش
 ٍقاَقئا ُروُجَي ال اَذَعَو هاَلِضاَفَتُم لجأ ىَلِإ ٍريِعَش وأ ٍةظْنجِ اًريِهَش وأ ٌةطْنِح
 ق0 هلا

 يسدقملا ِدَّمَحُم يب ٌراَييْحا َوُمَو ُروُجَي اَذَه :ُيِمِفاَّشلاَو َةَميِنَح وُبَأ َلاَقَو

 ِهبَو يرتشعلا ٍةَّمِذ يِف َنَمّئلا 0 2 َعِئاَبْلا َّنَدِل عا باَحْصُأ نم

 .رْيَغ نم ىَرَتْشا ّمُث ُهَضَبَك وّل ام َهَبْسأَف ءىَرَتْش

 : ِنَمّثلا نم ُهَّقَح ىَنْوَتْساَو ٍريِعَّش وأ ٍةَطْنِح نِم يِرتْمُمْلا َدْنِع ام َعاَب ْنِإ اّمَأَو

 .ُهْلَع ٍصوُصْنَمْلا يف دَمْحَأَو ِكِاَمَو ٍةَعبّسلا ِءاَهَّمْلل لوقلا اذه خيشلا بسن )١(



 5 ا مهئاطخأ ضعبو مهجهانمو ءاملعلا يف مالسالا خيش مالك

 .ُفَحَأ َكِلَذَق :ِهِيَمِيِق ٍنوُدب َريِعَّشلا وأ ةَطْنِحْلا َّلَخَأ دق ُمِئاَبْلا َناَك اَذإَ

 ابرلا هيف يرجي ام هعاب اذإ )١5197/5(: «دواد بأ ننس بيذهت» يف ءاجو

 نم رخآ اليكم وأ ةطنح نمثلاب ىرتشاف لجألا لحف لجؤم نمثب اًلثم ةطنحلاك
 :نالوق هيف - ؟كلذ زوجي لهف  امهنيب ةئيسنلا ابر عنتمي امم سنجلا ريغ

 «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 يلعو ريبج نب ديعسو ديز نب رباج
 .ها.انخيشو

 «فاصنإلا»و )79١/6(. «ىربكلا ىواتفلا» يف ةجاحلاب كلذ دييقت اجو

 مل ام «ةئيسن هب عابي ال ام نمث نع هذخأ مرح ةئيسنب اًيوبر عاب نم :(”707/5)

 يف سدقم يبأ خيشلاو «هميرحت يف دمحأ مامإلا نيب طسوت وهو «ةجاح نكت

 .ها .هلح

 عضوملا يفف «ةلأسملا هذه يف مالسإلا خيشل عضاوم ةعبرأ هذه :تلق

 مدقت امك نيميثع نبا بسن دقو ؛«ةجاحلا دنع زاوجلا ىري هّنأ هنع لق :لوألا

 ثلاثلا عضوملا يفو «ميرحتلاب ىتفأ يناثلا عضوملا يفو ؛كلذ مالسإلا خيشل

 ىري هنأ ميقلا نبا هّذيملت هنع لقن عبارلا عضوملا يفو ءاّقلطم زاوجلاب ىتفأ

 .كلذك اًملطم زاوجلا
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 ؟هراج نع ءاوهلا دس ىلإ ىضفأ ولو هئانب ةيلعت راجلل له (15)
 اَمُهَنْيَب َنْيَراَذ نع :ُهنَأكك َلْس :(5- 0 )١/ «ىواتفلا عومجم» يف ءاج

 ٌدَس ىَلِإ يِضُْت َةَمْرُع ِهِراَد ىَلَع ٌرمغي ْنَأ ِنْيَراَّدلا ٍدَحأ ُبِحاَص َداَرَأَف ٌعراَش
 ؟اَل ْمآ َكِلَذ ُروُجي لَهَك .ىرخألا ٍراّدلا نَع ِءاَضَمْلا 2



 ُهْدَأَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ْ يا

 مَرْلَي ُهَّنِإَم هْيَلَع فِرْشُي ْنأ لْثِم ٍِراَجْلاِب ٌراَرْضِإ َكِلَذ يِف َناَك ْنِإ :َباَجأَف

 ْعَنْمَي اَم َيِنْبَي ْنَأب ٍراَجْلا ىَلَع ٌرَّرَض ِهيِف نكي ْمَل اًذإَ َلَفْسأْلا ُهَتْقَراَشُم ُعَتْمَي اَم

 . ِءاَنْلا نم ْعَنْمُي ْمَل :ِهْيَلَع ٌفاَرْشِإ هيف ُنوُكَي اَل وأ ِهْيَلَع َفاَرْشِإْلا
0: 

 ىلإ ىضفأ ولو هئانب ةيلعت هل )١44(: «تارايتخالا» يف كلذ فالخ ءاجو

 .'"”ها.رظن سابعلا يبأ ةدعاق ىلع هيفو ءهراج نع ءاوهلا دس

 ةرابع تناك ْنِإف ؛هذه خيشلا ىوتف نم كلذ مهف يلعبلا لعل :تلق

 مالسإلا خيش لعلو «هريظنت هجو يل رهظي الف ىوتفلا هذه نم ٌةذوخأم يلعبلا
 نكلو «ريظنتلا هجو رهظي ذئنيحو ءهراجب رضي نأ زوجي ال هنأ :هتدعاقب دصقي
 نوكي ال ذئنيحو ءراجلا ىلع ررض كلذ يف نوكي الأ طرتشا مالسإلا خيش

 .ملعأ هللاو ءهجو هل هريظنت

 لام نم لصاحلا حبرلا نوكي نمل (1)
 ؟هيف ةراجتلا يف هكلام نذأي مل

 || َعاطُمإْلا َّنِإ :(707/8 11 )١١7/80  «ىواتفلا عومجم» يف ءاج

 :ٍناَعْوَن

 د هبي نَمْل ُتاَوَمْلا 0 امك ِكيِلْمَت 000
 2 مي

 .راجلا رض دصق مدعو ةجاحلا طرشب )١(

 .هعنم :رارض الو ررض ال :دمحأ لوق نم هجوتيو :عورفلا يف لاق

 .باوصلا وهو )51١/5(: فاصنإلا يف لاق

 .ها.رظن سابعلا يبأ ةدعاق ىلع هيفو )١44(: تارايتخالا يف يلعبلا لاقو



 5 نال مهئاطخأ ضعبو مهجهانمو ءاملعلا يف مالسالا خيش مالك

 إ 6 01 22222 222525252: -9-25529299-52-25-22-55525--__5_-13ي -جج

 ملتخلا ِتْوَمِل اّمِإ ٍ؛ِرْمأْلا ءاَنْنَأ يِف عاطفإلا َحَسَفْلا اَذِإَف :اًَدَه فرم اَذِإَ
 0 000 مل ص 9 06 0000-7

 ؛ٍلّوَأْلا َنوُد يناثلا ِعطْقُملل ُةنواَحْا ٌةَعَفْبَمْلا َتَناَك : ِهرْيْغِل عطقأَو هريْغِل امِإَو

 ُهُعاطْقإ حَسَمْلا ّمُن تقلا مزال 1ك لوألا طفلا َناَك ول ُتْيَحِب

 ىَلِإ ُفْقَوْلا َلَقَتْنا اَذِإ ٍلَّوَأْلا نطَبْلا ُةَراَجِإ حِسَمْنَت اَمُك ُةَراَجِإْلا َكْلَي ْتْحَسَمْلا

 . ِنْيَهَجَوْل ٌّحَصأ يف ذ يناثلا ٍنِطَبْلا

 ةةقستلا فق ةاَضق وِرَقَبَو ِهرْذَيَو هِلَمَعِب ُهَعَرَدْزا امَل َلَوَآْلا َمطْقْمْل ملا نإ مث

 الن ُروُجَي اًبِصاَع َّوُه َسْيَل ْنِكَل هِرْيَغْلا ضْرأ امرت تر
 هعلس مى رب نى عر و

 : ٍلاَوْقَأ ةناََث ِءاَهَمُمْلِل اَنُهَف ءىَلْوَأَو ٍرِجَاَتْسُمْلاَك مرتخم َعْرَر هَعَرَز لب ؛ِهِعْرَ

 . يناثلا ٍةَعَفْتَمِل 0 7 هيَلََو عمم ٌعْرَّزلا َنوُكَي ْنَأ :اًهُدَحَأ

 .هِعْرَر ىَلَع ُلّوأْلا ُهَقَفْنَأ اَم ِهْيَلَعَو ضزألا بر ٌعْرَّرلا َنوُكَي ْنَأ :يِناّنلاَو

 .ٍناَقوُرْعَم ِناَلْوَمْلا ٍناَذَمَو
 للا هو 0 ب َمُكَح يِذَلا َوُه ُثِلاَت ُلْوَك ٍةَلَأْسَمْلا ِهِذَم يِفَو

 را لاوفلا ْعَسأ ومو كلك رمت يف احلا نب مع هب ىق

 هب ّرَمَق رمش ىلإ ل ذأ َنيمِلسُمْلِل َلاَم يِرَعْشَأْلا ىسوُم يبأ َدْنِع

 ٌديِرَأ ُلاَم يِدْنِع ْنِكَلَو ءاَنْيَس اَمُكَيِطْعَأ أ ْنأ ٌميِطَتْسَأ ال ينِإ :َلاَمَق "0
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 ذولا
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 َلاَمْلاَو ءاَمْثْعَفَتْلا دق ٍناَنوُحَتَك ءِلاَمْلا لْثِم ُهوطْعَأَو هب اًرجّنا ُهاَذُحَف هوْيَلِإ ُهَلْمَح

 لكَ :َلاَق َرَمُع ىلإ اَمِدَق اّمَلَك ءَةَعاَضب هب اَيَرَتْشاَق ا اَمُكِاَمَض َعَم ُمَدْنِع لَصَح
 روج 2

 ِتْيَب يِف ُهّلُك َحِبّرلا اَعَض :َلاَقَق ال :اَلاَقَق ا 0

 َناَك اَمأ ُلاَمْلا اَذَه َبَمَّذ ول تْيَأَرَأ :هللا ٌدْيَبُع ُهَل َلاَقَو «هللا ٌدْيَع َتْكَسَف ءِلاَمْلا

 ؟اَنْيَلَع ُناَمّضلاَو َنيِمِلْسُمْلِل حبّرلا َن ُنوُكَي تيك :َلاَق ل : َلاَقَق ؟هُئاَعَص اكل

 «َنيِبِلْتَمْلا َنْييَو اًمُهَنيَي :ةيراضم هلمجا :ةتاكملا هل لاق ءَرَمُع تنكَوَق >0

 نا و

 ٍةَعيِدَوْلاِب ٍةَراَجّتلا ٍةَلَأْسَم يِف ُءاَهَقُمْلا اَهَعَّزاَتَت يِْلا ٍلاَوْقَأْلا ٌنّسْحَأ اَذَهَو



 ُهْنَدك مالسالا خيش لئاسرو قواتف بيرقت
  عاسإل يش سو سا سس لاا يا

 ُحْبّرلا لَه ِوِرْيَغَو 3 ِبَمْذَم يِف ٍلاَوفأ َةَعَبْرَأ اَهيِف َّنِإَك ِ؛ِرْيَْلا ِلاَم نم اَهِرْيَغَو

 0 ؟ٍلِماَعْلِل ُحْبُرلا وأ ؟ِلاَمْلا ِتْيَِل

 يف ِءاَمَقُمْلا نم َدَمَتْعا نَم َدَمَتما ِهْيَلَعَو َرَمُه ُهَلَعَف يِذّلا ُعِباّرلا اَّذَهَو

 ها ةيَراَضُملا زاَوَج

 َءاَمّنلا َّنِإَك ٍ؛ُلْدَعْلا َوهَو :(77 /0) «عومجملا» يف لوقلا اذه نع لاقو

 مُهْيَلَع ُبِجَت اَلَو «حئرلاب اًمُهَُدَحَأ ُصَتْخَي الق ءاَّذَه ٍلَمَعَو اَذَه 0

 ول اَمُك ءاَمُهتْيَب ُحْبَرلا ٌلَعْجُي لَب ءاَمُهوُدْعَي ال اَمُهَل َّقَحْلا َّنِإَف ؛ِءاَمّنلاي ُةَقَدَّصلا
 .ها . ٍةَيِراَضُم دكر 0 اَناَك

 َمِلَع اَذإ مث ءِكِلاَمْلا ٍتْوَمِب ةَبَراَضُمْلا ُحِسَمْنَت :(87/0) كلذك هيف ءاجو

 هي فرش بالو و ا وأ اَظْفَل ِكِلاَمْلا نْذِإ الب فّرَصَتَو ِهِتْوَمِب ُلِماَعْلا

0 
 و

 ل

 لال دس انتسك وأ ؟ةاتّملا هيلع ّنأل لَم ٍلِماَعْلِل وأ ؟ناّيغأْلا ٍءاَمَنَك

 ؟اَمُهَنْيَب ُنوُكَي وأ ؟ٌثيِبَح

 هب يِرْجَي اَمُك ءاَمُهَنِيَ 70 نأ َوُْهَو ُعِباَّرلا اَهُحَصَأ :ٍلاَوْقَأ ٍةَعَبْرَأ ىَلَع
 اًميِف هيض ِباََطَخْلا ُنْب ُرَمُه َنيِنِمْؤُمْلا ٌريِمأ مكَح اَذَهِبَو ءَكِلَذ لْثِم يِف ُكْرْعْلا

 ِهْيَلَعَو ٌةيَراَضُم 0 ٍقاَقْحَيْسا ٍرْيَغِب هيف اوُرَجَناَق ِلاَمْلا ِتْيَب ٍِلاَم نم ُهوْنَ ُهَذَحَأ

 اذه ند ةعفتم نم * يلا ٌءاَمَن َحْبُرلا َّنأِل ؛هِتَبَراَضُمْلا ٍباَب١ ين ُهاَهَقُقْلا َدَمَتْعا
 .ها. ِنْيَلْضَأ نم ِثداَحْلا ِءاَمَّنلا ٍرِئاَسَك اَمُهَنْيَب َناَكَك ءاَّذَه ِلاَمَو

 ظَقَ ِكِلاَمْلِل ّوُه لَم : اًذَه يِف ٍلِصاَحْا حْبَرلا يف ُءاَمَلُعْلا فّلتخا دق

 حبر

 ٌماَرَح ْمِهاَرَد ُهَعَم ِلْجَر نَع :هلأك َلْيْسَو )١9/80(: كلذك هيف ءاجو

 اًتْيَش اَهْنِم ىَرَتش ا 05 0 اعلا

 ّىه لَه ءاَهَّلَمْعَتْساَو «ٍضْرَأ حرز اّمِإَو مَنَعْلاَو ٍليإلا جا اَمِإ :َةَعْفْنَم هنِم دوْعَي

 ؟ماَرَح
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 تقلا 0-000

 ٍلَدْبُمْلا مُكُح ِلَدَبْلا مُكُحَن ِهِرْدَقِب اًضَوِع ماَرَحْلا نت ء َضاَتْعا ىَبَم :َباَجَأَك

 فال ِهيِفَك َكِلَذ رْيَغ وأ بشك وأ حْبِر نِم ءاَمَن ِهِلْعِفِب ىّمَ دق َناَك ْنِإَق

 ةَعَفْنَم َنيِ ا 1 لاملا فقتي ءاقتلا َمَسْفُي ْنَأ ٍلاَوْقَأْلا لَدْعَأَو ءاَمَلُعْلا 0

 يذلا لَمْ يف لَم ٍباَطَخْلا ُنْب ٌرَمُع َلَعَف اَمَك ؛ِةَبَراَضُمْلا ِةَلِرْئَمِب ''”ِلِماَعْلا

 نامل ثق ني هنالكأ هلا

 0 ب اَذِإ ٍنْيَلْصَأ َنْبَب ِءاَمَن ّلُك اَذَكَمَو

 «ىربكلا ىواتفلا»و .(:ا//ه) كاستل ىف كلذ فالخ ءاجو

 وه :ليقف :هيف ةراجتلا يف هكلام نذأي مل لام نم لصاحلا حبرلا )5/”5٠0(:

 .نايعألا ءامنك ؛طقف كلاملل

 نامضلا هيلع نأل ؛طقف لماعلل :ليقو

 .ثيبخ حبر هنأل ؛هب ناقدصتي :ليقو

 وهو «ةربخلا لهأ ةفرعم بسحب نيعفنلا ردق ىلع امهنيب نوكي :ليقو

 هجو ريغ يف هب رجتي نأ الإ ؛هن باطخلا نب رمع مكح هبو ءامهحصأ

 الب حبرلا نامستقي انهف هريغ لام هنأ نيبتيف هسفن لام هنأ دقتعي نأ لثم ناودعلا

 . بير

 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

 ماق ام امأو «صلختتلا ةينب هب قدصتي لب ءهل نوكت ال هتعفنمف «مارحلا قيرط نع ءاج لاملاف )١(

 .هيلع لالح وهو ءهكّلِم وهف لمعلا نم هب



 08 مالسإلا خيش لئاسوو قواتق بيرقت ري
 | ثري

 هل نوكيف :هل اًّيأر ناك هنأ حص نإف ءعضوملا اذه ىلع فقأ مل :تلق

 .ةلأسملا ىف نالوق

 ؟رفاكلا ملسملا ثري له (16)

 َةَرِفاَكْلا ْمِلْسُمْلا جوري ال :(85 - “0 /97) «ىواتفلا عومجم» يف ءاج

 .اًرْفاَك ٌمِلْسُم اَلَو ءاّمِلْسُم ٌرِفاَك ُترَي اَلَو ءاَمَرْيَغ وأ هت تّناَك ُءاَوَس

 .ٍفَلَكْلاَو ٍفّلَّسلا ني مهباَحْضُأَو ٍةَعَبْرَأْلا ِةَمِئَأْلا ُبَهْذَم اَذَهَو

 رفاكلا ملسملا ثري :467/7 :ميقلا نبال ةمذلا لهأ ماكحأ يف ءاجو

 «اننوثري الو مهثرن :اولاق «ةيميت نبا مالسإلا خيش رايتخا وهو «سكعلا نود

 .ها.انءاسن نوحكني الو مهءاسن حكنن امك

 هه م

 :اَهأَّطَي ْمَلَو ٍءطَوْلا نِم اَهَسْفَن ُهْنَعْنَمَف مق ٍةْرَملاب ٌلُجَولا اَلَخ اَذِإ (15)

 ؟اَهْرْهَم َرِقَتْسَي له

 رادغلاب ُلُجَّرلا الخ اَذِإ )530١/9:5(: «ىواتفلا عومجم» يف ءاج

 دّمْحَأ ماَمِإْلا ٍبَهْذَم يف اَهُرُهَم ٌرِقتْسَي يل اما 0 هوا نص اهَسقَت

 . ْمهِقاَمَتاِب اه هرم رس رت اهيل نم , ل نب ْتَقَرَتْعا اَذِإَو

 نا

 :ةععمف ومال م سي

4 

 .ُهْنِم اَهَسْفَن يِدَتْفت اَهنِإَف :ُءاَوِس َةَراَتْحُم ُهَل َةَضِغْبُم تناك اّذِإَو

 هتعنم نإو ةولخلاب رهملا ررقتي :(558/7) «ىربكلا ىواتفلا» يف ءاجو

 .ها.برح ةياور ىف دمحأ مالك رهاظ وهو .ءطولا

 .قياسلا همالكل فلاخم اذهو

 ه2
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 :اهنم «لئاسملا ضعب يف نالوق مالسإلا خيشلو

 :رحشلا رصتعمب ءوضولا ١

 .ثدحلا عفر اهب زوجيو «ةرهاط ةرصتعملا هايملا نأ عضوم يف راتخا

 عفر اهب زوجي ال ةرهاط ةرصتعملا هايملا نأ رخآ عضوم يف راتخاو

 ١5[ ةيرصملا ىواتفلا رصتخم] .ثدحلا

 غُبَدلاب ُرُهْطَي ال :ليق اَذإ سجّنلا دّلِجْلا لامعتسا - "
 .ةساجنلاب لوقلا غم تابسيايلا يف هلامعتسا حابي هنأ عضوم يف راتخا

 ِتاَسِباَيْلا يِف - اَهِتَراَهَطِب ْلقُّي ْمَل اَذِإ  ٍةَْيمْلا ٍدوُلُج ٍلاَمْعَيْسا يِفَو :هللكَك لاق

 .ٍةَجاَحْلاِب ُلوُرَت ُةَعاَركْلاَق ؛ُهَرْكُي ُهَنِإ ليِق نِإَو ءَكِلَذ ُراَوَج اَمُهُحَصَأ :ٍناَئياَوِر

 [١51/؟١ عومجملا]

 88/١[ فاصنإلا] .حابت ال هنأ راتخا «ةدمعلا حرش» يفو

 :قئافلا بحاص مالك قاس نأ دعب )١//( «عورفلا» يف لاق 7

 .ها.(ةَدْمْعْلا حْرَشا يف ُهَلاَق ام رهاظ اَنُه فَلاَخَ

 ؟رفاسملا قح يف حسملا ةدم فقوتت له "' 

 175/١[ فاصنإلا] .ةريبجلاك حسمي رفاسملا نأ عضوم يف راتخا

 يذلا رفاسملا قح يف حسملا ةدم فقوتت الو :«تارايتخالا» يف لاقو

 .نيملسملا ةحلصم يف زهجملا ديربلاك ؛سبللاو علخلاب هلاغتشا قشي

 [؟ا7 تارايتخالا]

 ؟لبالا محل لكأ نم ءوضولا مكح

 [؟١/75١ فاصنإلا]
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 اكس

 هلعل نيحيحص نيثيدحل ؛لبإلا محل نم ءوضولا بجي :لئاسملا يفو

 [18 تارايتخالا] .هب ىتفأ ام رخآ

 :ةوهشل درمألاو ِء ءاَسْشْلا سم نم ءوضولا مكح

 فلق ةومزلا تكتنت زكلو غومدلا _ضقني ال هنأ ةلاوقا دعأ نف رافعا مسموع وع 26

 177/7١[ ىواتفلا عومجم]

 5١١/١6 -41١7[ ىواتفلا عومجم] وصولا نقي هنآ ًةرم راتخاو

 وبأ لامو :«تارايتخالا» ىف لاق .هيأر هيلع رقتسا يذلا وه :لوألاو

 اذإ درمألاو ءاسنلا سم نم بوجولا نود ءوضولا بابحتسا ىلإ اًريخأ سابعلا

 .ةوهشل ناك

 ان ا ل2 ل 10 اس هو جسم 5

 ُكِلاَمَو ة ةَفيِنَح يبا تااسملا ٍرثْكأ َدْنِع هن دكا هم نَم : هدو لاق

 ْمَل اَذِإ ىَضَم ام ىَلَع يِنْبيَو 1 موك كايازدلا ىنكإ يف : دمْحَأَ ٌيِعِفاَّشلا ِلْوَقَو

 .ةئاحجبلا / رقم نع 0 اَدَهَو وِوْحَنَو ٍدِمَع مالكب هتالص لطبت

 ٌةَبوُتكَم ءْتَلظَب ماَلَّسلا َلْبَق يِلَصُمْلا تَدَحَأ اَذإ :رخآ عضوم يف لاقو

 [51 /؟؟ ىواتفلا عومجم] .ةبوُتكَم َرْيَغ وأ تناك

 ٍةَمَللا يِف ٍتباَن ٍنْيَدِب عب , اذإ ٌطقْسَي ٍةَمَّدلا يِف ٍتباَن ِنْيَد ِعْيَب مكح - /
 2 ؟ قس

 ىَلِإ ٍنَمَِب اًحْمَق ىَرَتْشا اَذِإ :(579/1759) «ىواتفلا عومجم» يف ُهنَلُك لاق

 ملي اذه نإ ؛ْرْجَي ْمَل :ٍلَجَأ ىَلِإ َةَعْلِس ِنَمَّنلا َكِلَذ نمت َعِئاَبْلا ّضّوَع َّمُث لج

 . ٍنيذِب ِنْيَد
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 داق

 د مَع صن ِهيِف َسْيَل ِنْيّدلاب ِنْيَّدلا عْيَب )0١5/70(: كلذك لاقو

 ْرَخَوُمْلا َوُه ُئِلاَكْلاَو ءئِلاَكْلاِب ىِلاَكْلا عْبَب نَع ْيُهَنلا َدَرَو اَمَّنإَو ٌعاَمْجِإ

 يف اكْيَش' َمَلْسَأ ول امك اَذَعَو ءضَبْفُي يلا ٍرَحَوُمْلاِب ضَبْفُي ْمَل يِذَلا

 ىلاك ُمْيَب َوُهَو ءِقامئاِلاب ُروُجَي ال اَذَهَك ٌرَخْوُم اَمُهاَلكَو ِةَّّذلا يِف ِءْيَش

 ««ئِلاَكْلاِ ْئِلاَكْلا عيب نتا لَو ىَهَن :(477/1؟9) رخآ عضوم يف لاقو

 نيد عيب اذإ طقس ةَمَذلا يف ٍتيباَن نيك عيب ب نع هني لَو رحم ُرَحْؤُملا َوُهَ 1

 ِنْيَتَمَذلا َّنِم ٍةَدِحاَو لُك َيرْمت يِضَنْقَي يناثلا اَذَه َنِإَ ؛ طْفْسَي ٍةَمّذلا يف ِتباَن

 ةَفيِنَح يِبأَو ِكِلاَم ِبَمْذَمَك ِءاَمْلَمْلا يَلْوَق ِرَهظَأ يف ذ اًرْئاَج اَذَه َناَك اّذَهِلَو

 . اَمِهِرْيَغَو

 ؟وريَغب مَلَسلا ِنْيَد نَع ُضاّيِتْعاِلا ْروُجَي له - ١

 فلس ٍلْجَر نت :م 7 :(011 )0:5  ؛ىواتفلا عومجم» يف ءاج
 ءٌريِرَحْلا َرْدَعَتَف لجألا َء هل ولت رعا ل رع طر وف ان يل

 ١ ل لا

 دّمْحَأ ماَمِإْلا نَع ٍناَتياَوِر اَهيِف ُهَلَأْسَمْلا ِهِذَه :َباَجَأَك

 يِبُأَو ٌيِعِفاَّشلا ِلْوَقَك ِهِرْيَغِ ملا ٍنْيَذ نَع ضاّيِتْغالا 3 ال : اَمُهاَدْحِإ

 .اوِرْبَع ىلإ ُةفرْصَي الق ِءْيَش يف ْمّلْسأ نما :َلاَق هنأ كك ُهْنَع َيوُر اَمِل ؟ َةَفيِنَح

 اَهَرَكَذ يتلا َيِهَو دّمْحَأ ماَمإْلا باَحْصَأ يِرْخَأَتُم َدْنِع ُهَفوُرْعَمْلا َيِه َُياَوُرلا ِهِذَمَو
 ورم“ ع

 .هريغو يقرخلا

 نم عيَمْلا يفَو اعلا ٍنْيَد رْيَغ يف زوجي امك َكِلَّذ وو : يناثلا ُلْوَقْلاَو

 لَعَجَو «عِضْوَم ٍرْيَغ يِف دم مل ءِكِلاَم د َوُهَو ١ ِناَيْعَأْلا

 هج



 ا 1 طلال. دول + و كيسا مس حج د 11 ا 0 ُهْنََك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ل

 2 همهم 2 م ساو 3 0 - مَ 2 ها مس
 ملسلا نيد ل2 كِلْدَو ةقحا ٍلوصأ ُنماَيِق َوُهَو ْحَصْأ ُلْوَقْلا اذهو

 و

 -20- .٠ ٌيِعِفاَّشلا ٍبَمْذَم ٌرِماَط َوْهَو ِءاَمَلُعْلا ُروُهْمَج ِهْيَلَع يِذّلا ُباَوَّصلاَو

2 
 5 0 3 - 0 ها ا 03 30 ا 2 5 ويم هع

 َنوُكَي اّلَعل َضْبَقْلاَو َلوُلُحْلا هيِف طَرتْشا َةَعيِسَن هب ٌُعاَبُي ال امي ُهَعاَب ْنِإ ْنِكَل

0 

 2 2 اغا عام موو ع دوم
 .ٍةَّمْذلا يِف ِفوُصْؤَمِب ُهَعاَب اَذِإ َكِلْذَكَو

 - 313 . سعة رو ويك (|نيه عدمقوو يك ثم عش
 .اًمِهريغ يِف طرتشي ال امك طرتسي ال :امهدح

 [ه19--4] :كلذك

 «ميرحتلاب «ىواتفملا عومجم» نم عضاوم يف 9-01 خيشلا ىتفأ دقو

 َلْبَق ملَسلا ٍنْيَد ُعْيَب ُروُجَي ال :هلوق كلذ نمو .«(0757/94) )59/ 5060 - 001١(
 همه و ع ع 0 0 2 يمل وكس 0
 .نيَهَجَو نِم ماَرَح اذَهَف :نيدلاب نيدلا عيب الو ِهِضِبق

 نع ضايتعالا زاوج نيعضوملا نيذه ادع هيواتف عيمج يف ححص خيشلاو

 .ريعشلاك هريغب ةطئحلاك ملسلا نيد

 «ةعبرألا ةمئألا ىلإ كلذ بسنيو «عنملاب كلذ لبق يتفُي ِهَْلُكك ناك دقو

 َلْبَق مّلَّسلا ُنْيَد َوُه يذلا ِنْيّدلا اَذَه ُعْبَب ُروُجَي ال :(200/79) هلوق كلذ نمو

 لخدي اذه لب ةةقيوألا ةمألا هبهذم ىف ريق قي ألو قتلكشملا نم ال ةِضْنَك

 ْمَل ام حبر يف ُلُحْدَي ْدَكَو ءضَبُْي مَ اَم عْيَب ْنِم كي هللا ُلوُسَر ُهْنَع ىهَّن اًميف
 و رس 8س

3 
0 
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 تح 517 يب را 7 77تتاتبج

 كلام لوق ىلع علظي نأ لبق ٠ هلل  ةمادقأ نبا لوق يلع دمنعا :توكي دقو

 . مّدقت امك ةمادق نبا ىلع كردتسا م نمو (ةهمحر

 ؟قالطلاب فلحلا مكح 4

 )06١7/6(: «ىربكلا ىواتفلا»و .«(*"* */5) «عورفلا» يف ذ ءاج

 «هريزعتو ل عضوم يف راتخاف «قالطلاب فلحلا يف سابعلا يبأ مالك

 .انل هجوو كلام لوق وهو

 ؛ انباحصأ نم دحاو ريغ لوق هنأو هركي ال هنأ «رخآ عضوم يف راتخاو

 مزتلي .امك هلل مزتلا امنإو ءاّئيش هللا ريغل مزتلي ملو ءقولخمب فلحي مل هنأل

 اذهلو «هب نيميلاو ءهل رذنلا ليلدب «هب مازتلالا نم غلبأ هلل مازتلالاو ءرذنلاب

 فلح نم ىلع اوركنأ امك كلذب فلح نم ىلع ةباحصلا ركنت مل

 .ها . ةبعكلاب

 ِهيِضْقَي لَه :اًَدِماَع َمْوّصلاَو َةاَلَّصلا َكَرَت نم - ٠

 َمْوّصلاَو ًةاَلَّصل َّصلا َكَرَت نّميِف ُنماَّنلا فَلَا :(19/77) 0

 ندا ءاَرمَأْلا ِنَع َلاَق ُهّنأ ل ّيِبَنلا ٍنَع َتَبَت دَقَو ؟هيِضْقَي لَه :اًدِماَع

 ِمُهَمَم ْمُكَتاَلَص اوُلَمْجاَو اَهِتفَوِل َةاَلَّصلا اوُلَصَم» : اًهَتْفَو نَع ًةاَلَّصلا َنوُرْخَوُي

 . "0ةَلِفاَن

 ًءالَّصلا ُعّيَضُي نَم َنْيَب ِقْرَقْلا ىَلَع ٍفَلَّسلا ُقاَمَتاَو ٌةَنّسلاَو ُباَتْكْلا َّلَدَو

 ُحِصَن ال ِتْقَوْلا َدْعَب تناك وّلَو ءاَهُكرَْي نم َنْيَب قَْمْلاَو فقول نقب قيلضتل

 َمّيَض اَمَّنِإَو ءاَهِبوُجُوِل اًمِرَتْلُم َناك اَهَْقَوِل َعِّيَضُمْلا ّنِكَل ؛ًءاَوَس ميِمَجْلا َناَكَل ٍلاَحِب

 ها. ٍلْعفْلاِب ىَت آو ءّتْقَوْلا َوُهَو اَهِقوُقُح ٌضْعَب

 )١( ملسم هأور )54(.



 2 لل ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 8

 :ةاَلَّصلا ُكِراَت 5١(: 50 //57؟) كلذك دكا نق اجو

 هللا َّنأ ْمَلْعَي ْمَلَو َمَلْسُأ اَذِإ ْنِكَل «َعاَمْجِإْلاَو ٌصّئلاي ٌرِفاَك َوُهَ ؟ اًهِيوُجُؤِل اًدِقَتْعُم

 ذاكب ىسْبَل اَذَهَف *:::. اهباكرأ نضتب توجو ٌةاَلَّصلا ِهْيَلَع َبَجْوأ

 ُبِجَي :َليِق :ِناَلْوَق ِهيِف ؟ْءاَضَقْلا ِهْيَلَع ُبِجَي لَه :بوُجولا َملَع اذإ نكل

 .ها. هالله اذَعَو ُءاَضَمْلا ِهْيَلَع ُبِجَي ال : |يِقَو

 ؟ِءاَيحألا ىف رضَحلا له - ١

 :َناَيْلِإَو ٍرِضَحْلا نع :هلاكك َلْيّس :(”09/ /5) «ىواتفلا بدعي يف ءاج
 ْن 2 َرمَعَم امه له

 ُيِبْرَحْلا ميِهاَرْبِ لاس دقو هنا لو اعلا يف ان 3 ا
 سوف سة رعاس ىو | سس سا ىلا |سص ل و - م م 0 - سه سا سو تكس 57

 ءامهنع ىوريو ِناَيَرَي ٍنايِقاَب امهناو َساَيلِإو رضخلا ٍريمعت نع ٍلْبْنَح نب دمحأ

 الإ اَذَه ىَقْلَأ اَمَو ءُهْنِم ْفِصْنُي ْمَل ٍبِئاَغ ىَلَع َلاَحَأ نَم :ُدَمْحَأ ُماَمِإْلا َلاَقَق

 تفْيَك :َلاَقَق ؟ءايخألا ىف امه لَه :َناَيْلِإَو رِضَكْلا نت ُيِراَخُبْلا َلْيْسَو

 دْجَو ىَلَع َوُه نم ةََس ِةام سْأَر ىَلَع ىَقَْي ال١ :هنلي يلا َلاَك دَكَو اذه ُنوُكي

 .ها . ؟هّدَحَأ ٍضْرَألا

 هنأ َنوُقُقَحُمْلا ِهْيَلَع يِذَّلا ُباَوَّصلاَو ٠٠١ -3١١(: /90/) كلذك هيف ءاجو

 هلع 83 َبَجَوَل لكي ينل ٍنَمَز يف اًدوَجْوَم َناَك وّلَو مالا كردي مل نو ُتيَم

 .ِهِرْيَغ ىَلَعَو ِهْيَلَع َكِلَذ هللا بَجؤوُأ اَمَك ُهَعَم َدِهاَجيَو هب َنمْؤُي نأ

 َنِإَف ؛مُهاَيْنُد يِف اَلَو ْمِهِنيِد يِف ال ٌةَج ةجاح هلاتمأو فب نيملشتلل نبل مك

 .ةَمْكِحْلاَو َباَتكْلا مُهَمَّلَع يذلا | لب نمأْلا َنلا ٍلوُسَرلا نع د



 ما مهئاطخأ ضعبو مهجهانمو ءاملعلا يف مالسالا خيش مالك
 دا 3 #77 _- تت ل/_ةغخختح

 َربخأ اَلَو ؟ظَق َكِلد هلي نِبَنلا رْكْذَي ْمَل فْيَكَف اًمِئاَد اح ٌرِضَخْلا َناَك اَذَِو
00 

 ؟َنوُدِشاَرلا ُةٌواَمْلَح اَلَو هتمأ هب

 له : هلا 5 ُخِنّشلا َلِيّسو )98/4”  31٠(: يف كلذ فلاخُي ام ءاجو

 اق ايع اك ذو الا ىلإ يحوم لت ذأ نين 2 ا اك
 8 - ع و2 هاب

 اَذَه لَم «يِنَراَزَل اّيَح َناَك ْوَل» :َلاَك ُهّنَأ هلك يبل ْنَع َيِوُر اَميِف َنوُلوُقَت

 با ْمَأ ٌحيِحَص ُثيِدَحْلا

 ىَلإ اَلَو ِهْيَلِإ َحوُي 0 َّ لا ٍٍوُسَ ِثَعْبَم ٍدْعَب ْنِمَك :ُهنَوبُن امأ :َباَجَأَ
 ُلَقَك

 ْدَمَك لك َيِنلا ِثَعْبَم َلْبَق اّمأَو ٍساّنلا ْنِم ِهِرْيَغ

 ُفَرْعَي و هل لأ ال ُدوُكْنَمْلا ُتيِدَحْلاَ يح َوُهَف : : هناي 1

 لإ لاق مَ ا :رَْغَو ٌيِِفاّشلا ِدَئْسُم يف يِوْرَمْلا لب ؛5 اَنْسِإ
 وم 2 م2 3

 إك ؟هب ُهَل َمْلِع ال اَم َلاَق ْدَمَك هلي َيَِنلاب ْعِمَتْجَي ْمَل

 ىلع هل ذه نت مل :لي َيِبنلا ٍلْوَقِب ِهِتاَكَو ىَلَع ٌحّبْحا نَمَو
 ةجح الك هدَحَأ َمْوَيْلا اَهْيلَع َوُه ْنَّمِم ٍضْرأْلا ِهْجَو ىَلَع ىَتْبَي ال ةَئَس ةقام ٍسْأَر
 َلاَجَّدلا َّنَأِلَو ءضزألا ِهْجَو ىَلَع َكاَذ ْذِإ ٌرِضَكْلا َنوُكَي ْنَأ ٌنِكْمُي ُهَّنِإَف ءهيِف

 ومو 48 يلا دفع ىلع اًدوُجْؤم اح ناك ُهّنأ خجلا - ُةَساَنجْلا َكَِكَ

 .ٍرْخَبْلا ٍرِئاَرَج ْنِم ٍةَريِزَج يف َناَكَو ءْجْرْحَي مل ٍمويْلا ىلإ قاب
 ظْفَل َنوُكَي ْنَأ ّوُهَو 0 ل ل ل

 نار ةيفؤ تكلا ةكردآلا 8 ةانآ نوكي نأ رّمَجْلا اًَذَه يِف ْلُحْدَي ْمَل ضْزألا

 امن ناك نر نجلا لكتت عل اك ةروثشلا يف ذ لُحْنَي ْمّلَك ِةَداَعْلا نع َجَرحخ ْنَم

 .ها . ٌداَتْعَم ريِثَك موُمُعْلا اًذَه ٍلْثِم ْنِو اذه ٍلْثِم ٌصيِصْخَتَو ءَسْنِإْلاَو ٌنجْلا مَ

 هذه تدجو اذكه) :ىواتفلا عماج ُهْنَلْك مساق نب نمحرلا دبع لاق

 .ها.(ةلاسرلا

 . هلك ةيميت نبا مالسإلا خيشل ىوتفلا ةبسن ةحص يف كككش هنأكو



 ُهدَأك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 3
 يش 252 را ب ا ا ا ا 0

 نأ نم عضاوم يف ُهْنَك خيشلا هررق ام فلاخت يهف ءهلحم يف هكيكشتو

 نم اهريغ يفو «ىوتفلا هذهل قباسلا همالك يف حّضوُم وه امك تام دق رضخلا

 هيلع يذلاو :(97/4) «جاهنملا» يف لاق دقو )759/١(: :اهنمو «عضاوملا

 .ها.تام هنأ نوققحملا رئاس

 لوقلا مالسإلا خيش نع اوبسن امنإ هذيمالت رابك نأ :كلذ ىلع لدي اممو

 نباو «(58) «فينملا رانملا» يف امك ُهْنَذُك ميقلا نبا مهنم ءتّيم رضخلا ْنأب

 7١[ ةيردلا دوقعلا] ىف امك ُةْنَأُك يداهلا دبع

 ه5

 :مرحم الب ةأرملا رفس مكح - ١١

 عم ةنمآ ةأرما لك جحت :(787 )78١/0- «ىربكلا ىواتفلا» يف ءاج

 .ةعاط لك رفس يف هجوتم اذهو :سابعلا وبأ لاق ءمرحم مدع

 الإ جحلل رفاست ال ةأرملا َّنأ «ةيرصملا ىواتفلا» يف سابعلا وبأ ححصو

 .ها.مرحم يذ وأ جوز عم

 ه0

 ؟حبرلا نم هضعب وأ لاملا سأر ةاكز لاملا بر طرتشي نأ حلصي له - ٠١

 وأ لاملا سأر ةاكز لاملا بر طرتشي نأ حصي ال :عورفلا يف لاق

 هلأس ءمهارد لضف طرشك وهف «حبرلاب طيحي دق هنأل ؟حبرلا نم هضعب
 ءال :لاق ؟حبرلا نم ةاكزلا نأ لاملا بر ىلع براضملا طرتشي :يذورملا

 مل اذإ ةاقاسملا يف هعفنب صتخي امك ءانخيش هححصو «لاملا بر ىلع ةاكزلا

 . ””اومنغي مل اذإ داهجلا يف سرفلا بوكرو «"'”رجشلا رمثي

 .(عماجلا) .رجشلا حبر نع رمثي مل اذإ :ةخسن يفو )١(

 .(78/؟) عورقلا (0)



 ل ض1 ئه تت تت © عب | مهئاطخأ ضعبو مهجهانمو ءاملعلا يف مالسإلا خيش مالك

 لاملا سأر ةاكز لاملا بر طرتشي نأ حصبيو : (تارايتخالا» يف لاقو

 نأل دمحأ نع يذورملا هلقنو ةحصلا مدعب لاقي الو «حبرلا نم هضعب وأ

 «كلذ عنتمي ال :لوقن انأل ؛هلمعب لاملا بر صتخيف حبرلاب طيحت دق ةاكزلا

 داهجلا يف سرفلا بوكربو رجشلا رمثي مل اذإ ةاقاسملا يف هعفنب صتخي امك

 . "اومنغي مل اذإ

© © © 

 .حصأ هيف ام لعلو «عورفلا يف ام فالخ اذه )١8١/7(: كردتسملا عماج لاق



 هبل
 و مالسإلا خيش لئاسرو خواتف بيرقت

 أ يمل
0 

 : ِءاَلَبْلاب اّلإ ُلاَتث ال َةَيِلاَعْلا ُلْزاََمْلا

 : َلْيُس اّمَل لكي ْيِبَنلا َلاَق امك ءءالَبْلاب اّلإ ُلاَتُث ال ٌةَيِلاَعْلا ُلِزاَنَمْلا 59

 ىَلَتْبُي لكمألاَف ُلكْمَأْلا َّمُث َنوُحِلاَّصلا مث ُهاَيِبْنَأْلا» :َلاَقَف ءاََب ٌَدَشَأ ساّئلا يأ

 هنيد يف َناَك ْنِإَو «هِئاَلَب يف دز ٌةَباَلَص ِهنيد يف َناَك ْنِإَف ءهنيد ٍبَسَح ىَلَع ُلُجَرلا
 هْبَلَع َسْبَلَو ٍضْرَأْلا ىَلَع يِِعْمَي ىّنَح ِنيؤُمْلاِ البلا ُلاَرَي اَلَو ُهْنَع ٌفَّمْح ٌةَنِ

 امي . '0هرْيَغَو ُيِذِمْرُتلا ُهاَوَر . ؛ًةَيِطَح
7 

 ه2 +

 ميرحتلاو ءاضقلاو مكحلاو باتكلاو نذالاو ةدارالاو رمألاو تاملكلا

 ين وكو , يعرشلا هرمأو هاضرو هللا ةبحمل قفاوم ينيد :ناعون كلذ وحنو

 : ةينوكلا هتئيشمل قفاوم
 يف ِةَراَتَج يف اَنُك :لاق بلاط يبأ نب يلع نع "”(نيحيحصلا» يف 5

 يكلف  ةرصخف ةققو  هلُوَح اَنَدَعَعَو دعفف قلو هللا لوتس اناكأق :ءوُقدَعْلا عقب
 0 و هام 5 - 3 0س -َ 0 ا سا عمر ه2 عج
 الإ ٍةَسوُفْنَم ٍسْفَن ْنِم اَم ءِدَحَأ ْنِم ْمُكْنِم ام :َلاَق مث (هِترَصْحِمِب ٌتْكْنَي َلَعَجْف

 5ظ00 8 2 هه 5 تيخما افا 0 ل 8 يضعه داو 2 22 نر 5
 لاق (ةليِطَس أ َةَيِقَش ْتَبيك ْدَقَو الِإَو راَّلاَو ٍةنَجلا َنِم اهناكم هللا بتك َدَقَو

22 
 ْنَم» :َلاَقَف ؟َلَمَعْلا ٌعَدَنَو ءاَنِباَتِك ىَلَع ثكْمت اَلَقَأ هللا َلوُسَر اَي :َلَجَر :َلاَقَق 9م 0 ماسك >- م هم # مود - 1 مال -- 20006

 :ٌباَب :يراخبلا لاقو .(5077) هجام نباو (5794) يذمرتلاو )١581(« دمحأ مامإلا هاور )١(

 .نكمألاق لكمألا ّمُث .ءاَيْنألا ءاَب سائلا ّدَشأ
 .هطرش ىلع سميل هنأل ثيدحلا وري ملو

 .(52) ملسمو 2( 448) يراخبلا )2



 عع ] ةقّرفتم دئاوف

 ٍلْمَأ ْنِم َناَك ْنَمَو ةَداَعَّسلا ِلْمَأ ٍلَمَع ىَلِإ ٌريِصَيَسُف ٍةَماَعَّسلا ٍلْهَأ ْنِم َناَك

 ٌْهَأ انآ ْدََيُم ّلُكَف اوُلَمْعا» :َلاَتَك ةَواَقَّشلا لْمَآ لَمَع ىَلِإ ٌريِصَيَسَم ةَواَقّشلا
 ٍلْمَأ ٍلَمَعِل َنوُرَسَبُيف ِةَراَقشلا ُلْمَأ اَنآَو ءٍَاَعّسلا ِلْفَأ ٍلَمَِل َنوُوّسبَُف ِةداَعَسلا
 كرز يتم () نقلب َدَنَص © نو لخأ نب ن6» :أرَق عم .قَواَفَّشلا
 1١. -ه :ليللا] 402 رتل كريس ©) قتلي بدك ©) قفتشأو لي م انآ

 نوكت نأ يفاني ال يقشلاو ديعسلاب باتكلاو ملعلا مدقت نأ ِلَك نّيبف

 . ملعي هناحبس هنإف «ةئيسلا لامعألاب اذه ةواقشو «ةحلاصلا لامعألاب اذه ةداعس

 لامعألاب دعسي ديعسلا نأ ملعي وهف ءاهبتكي كلذكو «هيلع يه ام ىلع رومألا

 لامعألل رسيي اًديعس ناك نمف «ةئيسلا لامعألاب ىقشي يقشلاو «ةحلاصلا

 يضتقت يتلا ةئيسلا لامعألل رسيي اًيقش ناك نمو ء«ةداعسلا يضتقت يتلا ةحلاصلا

 ةماعلا هللا ةئيشم نم هيلإ ريصي ام وهو ءهل قلخ امل رسيم امهالكو «ةواقشلا

 تيِفِليُْم َنوْلاَرَب الوإ» :ىلاعت هلوق يف هباتك يف هناحبس هللا اهركذ يتلا ةينوكلا
3 

 ةولمس ماع دب ع تت مح - هم

 ١19[. 314 :دره] «رِهَقلَح كلانلو كير مجبر نم الإ

 اورمأ ىتلا ةينيدلا هتدارإ وهو هاضرو هللا ةبحم نم هل اوقلخ ام امأو

 4 دوذبعي الإ ىنإلاو َّنَلِل ُتَنَلَح اَمو» :هلوق يف روكذم كلذف اهبجومب

 .[55 :تايراذلا]

 [رمألا]و [تاملكلا] نم :ةدحاو لك ىف هباتك ىف نِّيِب دق هناحبس هللاو

 ام كلذ وحنو [ميرحتلا]و [ءاضقلا]و [مكحلا]و [باتكلا]و [نذإلا]و [ةدارإلا]و

 هتئيشمل قفاوم ينوك وه امو «يعرشلا هرمأو هاضرو هللا ةبحمل قفاوم ينيد وه

 .ةينوكلا

 َنإ» :ىنيدلا رمألا ىف لاق هنأ :كلذ لاثم

 6١[. :لحنلا] هّ(َرُقْلا ىذ يآَيَِم
 4(©) وكم نُك أ َلوُقَي نأ اًئِيَس دا آذإ ُُرمأ آَمّنِإ : ينوكلا يف لاقو



 ُهْدَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ع
 222222222222222 سس سس _-----1 و

 الع َّيحَم ابد ْاوُقَسَمَم اهيفرتم انرمأ ديره كيم نأ ئَدرَأ اًدإو# :هلوق كلذكو «[46 :سيت

 .ةيآلا هذه ىف لاوقألا ىدحإ ىلع ١١[ :ءارسإلا] ُلوَمْل

 «رتشلا مُكِب دير الع رْسسْلا مُكِب ُهَلأ ُديِرْي» :ةينيدلا ةدارإلا يف لاقو

 1١88[. :ةرقبلا]

 اَم لَفِي هلأ َنكَلَو اوُنَمَْقَأ اَم ُهَلَأ هس ولَو# :ةينوكلا ةدارإلا يف لاقو

 نمو ِملْسإِل هردَص َش 0 نأ ُدَنأ دري نمق# :لاقو «[101 :ةرقبلا] ك4 0

 .[1؟5 :ماعنألا] «ولمكلا ف ُدَكَصي اَمَنأَك اًهَرَح اًَهّيَض ُهرذص لصْحي لِي نأ

 كع ََمِبَف اَهويُسَكي وأ ٍةَِل ني رّشَعْظَق امه :ينيدلا نذإلا يف ىلاعت لاقو

 .[8 :رشحلا] 4 ١ َنيِقِسِمْلَ ىزخسلو سَ ٍنْذِإ يل

 هوَ ِنْذِإب اَّلِإ ٍدَحأ نم وي َنيِرآََصِب مُه اَمَو» :ينوكلا يف ىلاعت لاقو
 ٠6[. : ةرقبلا]

 ذي لإ أدب الأ َكْيَر ئَضّتَوإ# :ينيدلا ءاضقلا يف ىلاعت لاقو

 .رمأ :يأ ؟[7 :ءارسإلا]

 ١١[. :تلصف] ه#ِنْيَمْوَي ىف ِتاَومَس َعْبَس ٌنهلَصَقف# :ينوكلا يف ىلاعت لاقو

 مَع لب ام اَلِإ نمل ٌدَمِيِي مل تاياج :ينيدلا مكحلا يف ىلاعت لاقو

 ١ :ةدئاملا] 0 ذ ديرب اَم م خي أ أَ 0 متو ِدْيَّصلَأ ٌِِ 7

 يل ندب ّىَح ّصّيَأْلا َّنْبَأ نلف» :بوقعي نبا نع ينوكلا يف 0 لاقو

 .ام١ :فسوبا 42 نيكل ُدَح َرثَو ب هَل كي أ نإ

 «ررزخا ُكَم مو هيلا ككلَع تخط : ينيدلا ميرحتلا يف ىلاعت لاقد
 .[7“ :ةدئاملا]

 ةكَس نير مَع ُةمّرَحم ااه : ينوكلا ميرحتلا يف ىلاعت لاقو
 7١[. :ةدئاملا] « ضال ف توُهيتي



 21 ةَق دعت داوف

 و عرقم ل رد تع ع مم ل هه ُض . 0

 يو < حج «َنيَتأَك تنلكي هيَ موتإ كَل ذإَو» :ةينيدلا تاملكلا يف ىلاعت لاقو

 .[١؟5 :ةرقبلا]

 اَمي لي ِةّرَسِإ قب لع َىَسْحْلا َكَيَر ُتَمِلِك ْتَمّتَو# :ةينوكلا يف ىلاعت لاقو

 «حاحصلا» يف هوجو نم هنع ضيفتسملا كلك هلوق هنمو 01177 :فارعألا] 4ص

 تاماتلا هللا تاملكب ذوعأ» :هتذاعتسا يف لوقي ناك هنأ «ديناسملا»و «نئسلا»و

 .(رجاف الو ّرَب نهزواجي ال يتلا

 هتئيشم نع ءيش هنم جرخي ال يذلا ينوكلا وه اذه نأ مولعملا نمو

 . هنيوكتو

 5 "08 .هتيصعمب راجفلا اهفلاخ دقف ةينيدلا تاملكلا امأو

 ه2 2

 : مزعلاب هللا فصو زوجي له

 اَهَرَدَق اَذِإ َوُهَك ءاَهُقّلْخَي َكِلَد َدْعَب َّمُث اَهُبْتْكَيَو َءاَيْأْلا ُرّدَقُي َُئاَحْبْس َوُه -

 َكْلِت يف ُهَلْعِف دِرُي ْمَل ْنِكَل ءِلبْفَتْسُمْلا ِتْقَوْلا يف ُهَلِْف َداَرأَو ُهَلَعْفَيَس اَم َمِلَع

 .ّدْصَق يِناَّنلاَو ٌمْرَع ُلَّوَأْلاَ ُهَلْعِف َداَرَأ ُهْنفَو َءاَج اَذِإَف ءِلاَحْلا

 0. 5 هرك واظو م 7 0 7

 :نالوق هيِف ؟مزعلاب هفصو روجي لهو

 .ىَلْعَي يِبأ يِضاَمْلاَو ٍرْكَب يِبَأ يِضاَمْلا ٍلْوَقَت ُمْئَمْلا :اَمُهَدَحأ

 ُتْنَرَع اًدِإَق» ٍِفّلَّسلا ْنِم ٌةَعاَمَج َآَرَق ْدَقَق ٌحَصَأ هو اوكا : يِناّثلاَو

 ّمُ» :َةَمَلَس َّمأ ِثيِدَح ْنِم "”حيِحّصلا ِثيِدَحْلا يِفَو .ٌمَّضلاب اهلا ىَلَع ُلَكَوَت
 . «ىل هللا َمَزَع

 .(418) ملسم هاور )00(



 نا مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ا

 0 و

 1 َمَرَعَق» :مِلْسُم ٍةَبَظُح يف َكِلَذَكَو
 اهْلَعْفَيَس ُهّنَأ َمِلَع اَهَرَدَق اَذإ ُهَئاَحْبُس َوُهَق :ّمَسُي ْمَل ؤأ اَمْرَع يمس ُءاَوَسَو

 لغفلا ٍةَداَرِإ ْنِم َّدُب الق ُتْقَوْلا َءاَج اذِإَف ءاَهَتْقَو يِف اَهّلَعْفَي ْنَأ َداَرَأَو اَهِتَْو يِف

 [ساو "1*0 . .ُهَلَعفَي امي ِهِمْلِع ْنِم َّذُب اَلَو ءِلْغِفْلا ِسْفَنَو يملا

 : ءاتشلا لصفو عيبرلا لصف

 لوزنل «عيبرلا برعلا هيمست رطملا لوأ هيف لزني يذلا لصفلا /68551]

 اتشلا يلي يذلا لصفلا عيبرلا يمسي مهريغو «هيف عيبرلا تبني يذلا رطملا

 .راجشألا ىلع قاروألا تبنتو ءرامثلا اهنم قلخت يتلا راهزألا جرخت هيف نإف
]٠١/ "١ ٠[ 

  2ه6

 :يفنملا توملا ريغ نآرقلا يف تبثملا توملا

 توم ناك هندب هحور قارفب ناسنإلا تامف اًّيح ناك اذإ بلقلا 555؟]

 .اهنع اهتايح لاوز ىنعمب ةتيم اهسفن يف يه تسيل «ندبلل اهقارف سفنلا
 أب انوَنأ للا ٍليبَص يف ُلَتْدُم َسِل اوُلوُمَك الو :ىلاعت لاق اذهلو

 قِيلَ نيت لكن لل وا واسال شرع ين نا ةرقبلا]

 .[186 :نارمع لآ]

 ُتْعَجَر َنيِح هلل َكَمَرْكأ َتْلأَس يلوا :هحيحص ةمدقم يف هلوق يف ملسم مامإلا ةبطخ ينعي )١(
 َنيِح ٌتْنَنْظَو ٌةَدوُجْوَم ٌةَعقمَو ٌةدوُمْحَم ٌةَبِقاَع هللا َءاَش ْنِإ ُلاَحْلا ب ُلوُؤَت اَمَو ورْبَدَت ىَلِإ

 َياَيِإ َكِلَذ ُمْنَن ُهْبيِصُي ْنِم َُوَأ َناَك ُُماَمَت يِل َيِضْقَو .ِْيلَع يل مزُع وَل نأ كلذ َمْشَجَن يتتلأَس
 .ها.«4.. .ُفْصَوْلا اَهِرْكِذب لوطي ةريثَك ٍباَبْسأِل ِساّنلا نم يِرْيَغ َلْبَق ٌةّصاَح

 .يل ىلاعت هللا َمّرَع ول :يأ ؛(يل مِزع ول) :هلوقف
 هلالجب قيلي هجو ىلع ىلاعت هلل ةفصلا اذه تبغنو يرعلا ض دجلا :ةغللا يف ُمْرَعلاو

 «2 ىَت ويك سل «هتمظعو



 * ةقّرفتم دئاوف

 «ندبلا حورلا قارف وه :تبثملا «يفنملا توملا ريغ تبثملا توملاف

 ]١٠١/6٠٠١[ .ندبلاو حورلا نع ةلمجلاب ةايحلا لاوز : يفنملاو

 ه2 2

 ؟ِهبِحاَص ىَلَع اًباَذَع ٌّنَحلا ة ةَقِرْعَم نوكي ىتم

 َناَك :ُهَل ٍدْحَجْلاَو ِهِلوُبَق نع ٍراَبْكَيْساِلا َعَم تَناَك اذ ٌّقَحْلاِب َةَفِرْعَمْلا مد ]

 ]١66/٠٠١[ . ِهبِحاَص ىَلَع اًاَّذَع

 0 ٌنماَيلاَو د لا

 ُسْأَيْلاَو ٌرْقَق ُعَمطلا :َلاَق ُهّنَأ ؛هقَض ٍباََطَحْلا ِنْب َرَمُع نَع ىَوْرُي 75554]

 ُهَبَلَظَي ال ُهْنِم ُنمأْبَي يِذَّلا َرْمأْلا َّنِإَف ؛ِهِسْفَن نِم ُناَسْنإْلا ُهدِجَي ٌرْمَأ اّذَهَو

 يف َعِمط اَذِإ اكو لا نع ىلا اَلَو هْيَلِ اًيِقَف هلق لك سَ ىقبي اَلَو هب ُعَمظَي اَلَو

 00 ؛ هلوُصُخ ىلإ دل راعخ ب انلق قلت ارو دلال نونا

 [181/6] .َكِلَذ ِرْيَغَو ٍرَوُصلاَو ِهاَجْلاَو ٍلاَمْلا يف اَذَهَو ِهِلوُصُح يف ٌبَبَس

225 

 :ىلاعت هلل صالخالا ةليضف

 ءاقختلاو هّثلا ُهَنَع ترص َكلدَحِم» :تْسوُي ْنَح يف ىلاعَت ان [ق559]
 نِم ُهُءوُسَي اَم ِهِدْبَع نَع ُفِرْضَي يكلف 0 :فسوي] 463) لما انياَبع نم نإ

 .هلل هِصاَلْخِإِب َءاَشْحَمْلا ُهْنَع ُفِرْصَيَو ءاَهب قّلَعّتلاَو لا قل لثخلا

 ُهْسْفَن ُهبِلْعَت ُهَل صالخإلاو هلل ِةّيِدوُبْعْلا َةَواََح َقوُذَي ْنَأ َلْبَق ْنوُكَي اَذَهِلَو

 «يحلا يمدآلا ةروص ىلاعت هللا امهمحر مّيقلا نباو مالسإلا خيش مالك يف روصلاب دوصقملا )١(

 .ةمّسجملا وأ ةموسرملا روصلا نادصقي الو «نادرملاو ناوسنلاك



 ُهْذَدي مالسإلا خيش لئاسرو 8واتف بيرقت 8 عا
 777ج لع 4:64 يح

 الب ُهاَوَه ُهَّل َرَهَْلا ِهِبْلَق يِف َيِوَقَو صالخإلا َمْعَط َقاَذ اًذِإَف ءاَماَوَه ابنا ىَلَع

 ]188/٠٠١[ .جالِع

 ه8

 :هب ُهَبْلَك َقّلَعُي ْنَأ ُهَل يِفَبَْي ال ِهْيلإ ُدْبَعْلا ُحاَتْحَي ال يذلا

 رومألا وِذَهَو ُهقِرَتْسَيَو ُهُديْعَعْسَي َكِلَذ َّنِإَف ِلاَمْلا ُبِلاَط اًضْيَآ ادَكَمَو /65555]

 : ِناَعْوَ
 ِهْنكْسَمَو ِهِباَرَشَو ِهِماَعَط نِم ِهْيَلِإ ُجاَتْحَي اَمُك ِهْيَلِإ ُدْبَعْلا ٌجاَتْحَي اَم (اَهْنِم)

 .َكِلَّذ ِوْحَنَو هحكنمو

 احح يف ُهَلِمْعَتْسَي ُهَدْنِع ُلاَمْلا ُنوُكَيَك «هيف 4 هَل ُبَحْرَيَو هللا نيم َُبظَي اذه

 ينل ٍفيِنَكْلا ٍةَلِزْنَمِب لب ؛هْيَلَع َسِلْجَي يذلا لياَسبَو (ةبُكْرَي يِنْلا ِهِراَمِج ٍةَلِزْنَمب

 اَذِإَو ؛ اًعوُدَج ُدَّكلا ُهََم اذ ّذِإ اًعوُلَم ُن هو نينو ذا رع نر اضاع دق حل

 ئاعاوتم ركل ُهَنَع

 اًدإَ ءاَهب ُهَبْلَك َنَلَعُي ْنأ ُهَل آ يِغَبْنَي اَل ِهِذَهَق هْيَلإ ٌدْبَعْلا ٌْحاَمْحَي اَل اَم م :اَهْنِمَو

 ُهَعَم ُهَعَم ىَقْبَي الق هللا ٍرْيَغ ىَلَع اًدِمَتْعُم َراَص اَمّيرَو ءاَهَل اَدَبْعَتْسُم َراَص اَهب ُهّبْلَك قلعت

 ظذآ111111111111100 اَلَو علل ِةَداَبِعْلا ٌةَقيِقَح
 8ك _

 و

 --9١[ 51 .هللا رْيَغ ىَلَع لْكَوَتلا نم ٌةَبْعْشَو

 ثا دن از

 ٌركُس وأ ٌقْعَص وأ ٌيَشَع مُهَل َلْصْحَي ملو٠ ْمُهْلوُقُع َبيِغَن نكت نكت مل يؤ ُةَباَحّصلا

 : ٌنوُنَج وأ ُهَلَو وأ ٌءاَنَق وأ

 نِم ِةّيِناَميِإْلا ٍلاَوْحَأْلا يف َتَبْنأَو و ىَوُأَ لَم أو َلَمْكَأ اوناَك نيج ُةَباَحَّصلا هى
 5 81 2 و 0-2 5 ياو 03 ع ًَِ 04 ع 1
 وأ و وأ ءانف وأ ركس و 1 وأ شَع مُهَْل ضيشت نأ مهلوقع ا

 0 ]٠١/ 17٠١|



 يم ةقّرفتم دئاوف

 ؟مِيِحَرلا ِنَمَحَرلا , هللا مسي : ٌئِراقلا لوق يرسل / ام

 يِتَءاَرِق :ةَريِدَفَت «ٍميِحّرلا ن نمحرلا 4 هللا 0 :يِراَقلا ْلْو

 أَدَْبا وأ ءوللا مْسِب يئاَدتْبا اًذَه لْثم يف ٌرِيْضُي نَم : سال و مد 6 د : هما لكم

 اَمَك ههِئاَدِتبا رَجُم يَ هللا مسي ٌلوُعْفَم ُهلُك َلْعفْلا ّنأل ؛ٌنَسْخَأ ُلّوَأْلاَو
 2.1١ 1]1/٠١"1[ :قلعلا] 40 َقَلَح ىِلأ َكْيَر ريسأب ارثأ# : ِهِلْوَق يف َرَمْضُمْلا َرَهظَأ

 ه0

 : فاَقْعِتْساِلاَو ءاتْغَتْسالا ىنعم

 الأ َفاَمْعِتْساِلاَو هْيَلِإ َفّرَسَتَيَك اًدَحَأ ِهِبْلَقِب َوُجْرَي ال ْنَأ ُءاَتْعِيْساِلا م555ة]

 [04/1] دعا هامل لاس

 ه2 2

 لع هلثح نم ىلزأ اضمن ٌهضْعَب , ْقَّدَصُي اَم ىَلَع ِماَمإلا مالك لْمَح

 ىَلَع ِهِلْمَح نِم ىَلْوأ اًضْعَب ُهّضْعَب ٌقّدَصُي اَم ىَلَع ٍماَمْلا مالك لمح [654:]

 ءِفَلَسلا ني ٍدَحَأ نَع فرعي مَ اَعَدَبُم رحل ُلوَقْلا َناَك اَذِإ اَمّيِس

 ٍةنْحِمْلا يِف َناَكَو «ٌماَمِإ اًهيِف كَل َسْيَل ٍةَلَْسَم يِف َمّلَكَتَت ْنأ َك وكي دم َكاّيِإ :

 ضف ضل ؟ْنَقُي مل اَم لرفأ فنك لوي

 هه ©

 :ّرشلاو ريخلا هيف يذلا ناسنإلا عم لماعتلا يف 0 ٍةَنَراَوُمْلا ُقيِرَط

 ِناَرْمَأْلا حالا ٍِصْخّشلا يِف وأ ٍدِحاَوْلا ٍلْعِفْلا يِف ُمِمَمْجي اَم اًريثَك 58541 ]

 ءاّمُهُدَحَأ ُهَئَمَضَت اَم ىلإ ُهّجَّوَتَي دق ُباَقِعْلاَو لَو ثلا دلاَ ؛ [رشلاو ريخلا :يأ]

 ام ىلإ :تازكلاو مالا مْ جوي امك ءِرَخآلا عْوّنلا نِم ِهيِف اّمَع ُلَمْعُي الق
 مسموع ار 6 ععه

 .رَخآلا عْوَّنلا نم هيف امَع ُلَمْغُي الق ٠ ءامهدحأ هئمضت



 ُهْنأك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 7

 تقفل اا ةةيوتسلاو ناز كاقتتا ودق فزت نلكتإ قنفذ
 . ِةّيربْلا ةّيئسلا ِتاَنَسَحْلا ضْعَب لْعِف ىَلَع ُهْرْيَغ هب دي اَم َكِلَذ َعَم

 يِذَّلا طْسِقْلاب اَمِئاَق َناَك ُهَكَلَس نَمَو ِةَلَاَعُمْلاَوِةَئَراَوُمْلا ٌقيِرط اَدَهَ
 م .َناَريِمْلاَو بالا ُهَل هللا َكَرْنَأ

 ه2

 يف ىَْبَي اَهْيَلِإ ُجاَمْحَي يتلا ِءاَيْسَأْلا ٍقِئاَمَحِب اَمْلِع ظِحْي ْمَل اَم ُهْرَمْلا 555؟]
 ا 1 ل

 يف ُهُتَبوُقُع ُنوُكَت دقق ِهِسْفَن يِف ٍناَسْنإْلا َةَرَضَمِب ٍبوُنَُذلا نِم َداَع ام اَمَأَ

 . ايدلا يف ُهَبقاَعُن ال ٌنْحَن اَنُك نِإَو ّدَّشَأ ٍةَرِخآلا

 ُهَبِحاَص ُنِحَْسَي ٍرْيمْلِل ُملظلاَك ؛ِساّنلا ْمْلُظ َوُه ُهايْنُدَو هنيد يف ِدْبعْلا ٌراَرْضِإَو
 . ضْعَب نع ْمِهِضْعَب ٍساَّنلا مْلظ ُفَكِل َةَلاَحَم ال اَيْنَذلا يف ةَبوُقْعْلا

 نَم ُبَكاَعُيَو ءُتِكاَّسلا ِهِب ُبَاَعُي ال اَمب عّدِبْلا ىَلِإ ٌةَيِعاَّدلا ُبَقاَعُي اَذَهِلَو

 عملا ل ماع /] .ٍراَّنلا نم لَمْسأْلا ِكْرَّدلا يِف َناَك ْنِإَو ٍنيِدلا

© 5 

 ؟ةّراض نوكت ىتمو ةعفان ةَطَلاَخُمْلا نوكت ىتم
 ءاَهِي ٌروُمْأَم َيِهَف ىَوْقَتلاَو ّرِبْلا ىَلَع َنّواَعَت اًهِيِف َناَك ْنِإ ةطّلاَحمْلا 5



 1 ةقّرفتم دئاوف

 طاَلِتْحاِلاَف ؛اًهْنَع ٌيِهْنَم َيِهَم ِناَوْدُعْلاَو مْنإْلا ىّلَت ُنّواَعَت اًهيِف َناَك نِإَو
 ةالصو نْينيِعْلاَو ةعمحْلاَو سفكلا تاولضلاك:: كاَداَبِعلا نسج .يف نيملتملاب
 .ةلوشرو كباذللا نم انه وق اقل وخل ءاقتيسالاو بوقكلا

 َنيِقِراَمْلا ٍجِراَوَحْلاَو ٍراَثُخْلا ِوْرَع يِفَو ٌّجَحْلا يِف مهب ظاليخالا َكِلَذَكَو
  .ٌراَجُق ٍتاَعاَمَجْلا َكْلِي يف َناَك نِإَو ءاَراَجُم َكِلد ُةَمِيأ َناَك نِإَو

 هَل ِهِعَْتل اّمِإَو هب ِهِعاَمتْناِل امِإ : اًناَميِإ هب ُدْبعْلا ُداَدْرَي يِذَلا ٌعاَمِتْجإِلا َكِلَّذَكَو
 . َكِلَذ وْحَنَو

 هِرْكََتَو هتاَلَصَو ِِرْكِذَو ِهِئاَعُد يف ِهِسْفَي اَهي ُدِرْفثَي ٍتاَقْوَأ نم ٍدْيَْل دب اَلَو
 ايف ُهُكَرْشَي اَل يِتّلا ٍروُمَأْلا نِم وب ٌصَمْخَي اَمَو ِهبْلَق حالْضِإَو ِهِسَْن ِةَبَساَحُمَو
 [31-155 . هِسْفَنِ ِهِداَرِفْنا ىلإ اَهيِف ْجاَمْحَي ِهِذَهَق ريغ

 مه 0

 ؟ِهيَقاَقإ ٍلاَح يف ْلَمْعَي َناَك اَم ُلْثِم ِهنوُنُج َلاَح ٍنوُنْجَمْلِل ُبَتْكُي له
 اَنإ ٍلاَح يِف ُلَمْعَي َناَك ام ُلْثِم ِهِنوُنُج َلاَح ِنوُنَجَمْلِل ُبَتْكُي ال 5

 هنأ ؛موّنلاَو ةَرِكْسْمْلا ٍلاَمْعأْلا ِهِلَْع ِلاَوَز يف ِهتاكيَسِل َكِلَذ َلْثِم ُنوُكي ال اَمُك
 1 .ٌحيِحَص ّدْصَك ُهَل َسِيَل ٍلاَحْلا ِهِذَه يف

 اًذإ» :َلاَك ُهّنَأ للي َيِبَنلا نَع ىَسوُم يبأ نَع (حبحّصلا ٍثيِدَحْلا» يِف ْنكَلَو

 . ."0هميِقُم ٌحيِحَص َوُهَو ُلَمْعَي َّناَك اَم ٍلَمَعْلا نم ُهَل بيك َرْئاَس وأ ُدْبَعْلا َضِرَم
 اوُرَجَع ْنِكل ِهِف َنيِيِغاَر ُهَتوُلَمْعَي اوُناَك يِذّلا ٍلَمَعْلِل َنيِدِصاَق اوُناَت ِءالُؤمَ
 الر نسم هه لل قيل ةنإك ةلفع ل از زنق تالقي لياعلاب ولقي أوز انقل
 .ُباَوّتلا هب مُهَل ُبَتْكُي اًحيِحَص اَدْسَم مُهَل َّنِإَف َكِيلوُأ ناخب ءالْضُأ ٌةَداَبِع

2 8 ١8: 
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 كلو ةةينذ الو ةحفكم هلو ورتخ نيركل اًييمولَقَم لاَوَر نوُكَي لَو

 )١( هحيحص يف نابح نبا هجرخأ )59319(.



 هناك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 2 ا_
 ا

 2 ع 0 0 - ع 22م 5 ل ع 5

 2 - ًّ هنأ ال ءَرَشَو رْيَخ نِم ِهْيَلَع َناَك اَم ىَلَع ىَقْبَيَف ءِلْقَعْلا َلاَوَز ٌبِجوُي نونجلا
 هَتَبوَقَُع ْعَنْمَي هنأ اَمك ءِرْيَحْلا نِم َةَداّيِزلا ُهَمِرْحَي ةتوئج ّنكل ءهْصَمْنَي اَلَو ُهَديِرَي مع 2 8-90 901 2-2 هم أ ش1 0 000 معو يكد ودعا

 عقل - 4١ /ث8] .رَّشلا ىَلَع

 ه5

 :اَهِريِيفَت ال ٍةَرْطِفْلا ليوكتي اوُنِعُب لْسْرلا

 ِداَدْمِإَو ِهيوُقَتَو ءاَهَل ٌموُلْعَم َوُه اَم ِةَرِظِفْلا ريِكْذَتب يأت اَمَّنِإ ْلْسّرلا م8545]
 .ةَرظِفَلِل ِرْيَعُمْلا يْفَتَو

 ءاَهِليِوْسَتَو ِةَرْظِفْلا ٍريِْغَتِب ال ءاَهِليِمْكَتَو ِةَرظِفْلا ٍريِرْفَتب اوُنِعُب ُلْسّرلاَف
 ٍ- - 0 .ِلرَُمْلا ٍةعْرْشلا ولَمَكمْلا َةَرظِفْلاِب ُلّصْحَي ُلاَمَكْلاَو و يو

 و

 ةَرِظِفْلا ٍليِمْكَتي اوُنِعُب  ُهُماَلَسَو مِهْيَلَع هللا ُتاَوَلَص  ْلُْسْرلا 8551]
 [51 . اَهريِعَتَو ٍةَرْظِفْلا ٍليِوْحَتِ ال ءاَهِريِرْفَتَو

 ه2 2 ١

 ؟ِلِساَمْلا َّعَم ِتْيَمْلاَك ملل َعَم ُنوكَي دْبَعْلا له
 اَل «ِلِياَمْلا َّعَم ِتّيَمْلاَك هللا َعَم ُنوُكَي َدْبَعْلا َّنِإ» :َلاَق نَم ُلْوَق 755544

 1 . عِضاَرَمْلا ضْعَب

 ه2 2

 : هييفنل ُمِقَتْنَي نكي ْمَل لك نيبنلا
 َّقَح يِفْوَتْسَي لب ُمِقتَْي اَلَو ُبِتاَعُي نكي ْمَلَك كي ِهِسَْن طَحِل اَمَأَو 5555 ]

 ود ىكر حك 0 م 1ص لك سك < ع5 , عنكم 4< شاع د

 ٍداَهِحْلا َلَمْكَأ هللا ليِبَس يف ٌدِهاَجُيَو ءوب هللا َرَمَأ اَم ُلَعْفَيَق رْمألاب ُموُقَي هللا ٌّقَح م ا - 5 ماعم --- - ا 5 م هل وع

 ا



 ذا | ةقّرفتم دئاوف
 11 وت يي يآ 2-2

 انتِ رَلَر» : ىَلاَعَت َلاَق اَمُك ِهْيَلَع َلِزْنَأ يِذَلا ِنآرُقْلاب ِهِناَسِلب اَلَوَأ مُهَدَهاَجَق
 4© اريك اداهج دب ْمدِهَحَم َنيِنَكْلا عض لك © اري وبر ٍلُك ىف اتم
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 [ه؟ م١ :ناقرفلا]

* 
 . "ودبي مُهَدَهاَج ٍلاَعقْلا يف ُهَل َنِذأَو ِةَئيِدَمْلا ىَلِإ ٌَرَجاَه امل مَ

 [ه066 ةه٠؟/١٠]

 ه2

 هع 0 2 -- و6 90 6 5 2 5 6

 : ماَسقأ ِةَناَلَن ىلَع ٍةَفَساَحُمْلاَو ءِناَسْنإلا سفن يِف ىَقلُي امو ءاَيْؤّرلا
8 0 5 ِ 

 .هللا نِم اَيْؤَر

 .ِسْفنلا ِثيِدَح نِم اَيْؤُرَو

 . ٍناطْيَّشلا نم اَيْؤُرَو
 «ٌيِناَمْحَر :ماَسُقَأ ٌةَناَلَت ِهيظَقَي ٍلاَح يِف ٍناَسْنِإْلا ِسْفَن يف ىَقْلُي اَم َكِلَذَكَف

 . ٌىِناَطِيَشَو «ٌىِناَسمَتَو

 5 و م يونا زال قاس ورا يرصكاو دكت و وارعتوالا

 وف هَل ِنِمْؤُمْلا َبْلَقَو هوَ و ُهَل َناَطِيَّشلاَو ءٌدَوق اَهَل َسْفَنلاَو وق هَل َكَلَمْلا َّنإَ 2

 ِناطْيَّشلا نِم َناَك اَمَو ءَّقَح َوُهَف َنِمْؤُمْلا بْلَك نمو ِكَلَمْلا نِم َناَك اَمَق

 كل 00 .سفتلا ٍةَسَْوْسَوَو

 ه2 2

 اذهو «ةحيصنلاو ةظعوملاو نآرقلاب مهريغو نيقفانملا دهاجنف ءهب ءادتقالاب نورومأم نحنو )١(

 .ىلاعتو كرابت انّبر كلذ هاّمس امك داهجلا نم

 ةيار مهلو «ةعّنَمو ٌةكوش مهل تناكو ءاونكمت اذإف ءهدعب نم هتمأ لعفت نأ بجي اذكهو (0)

 .فيسلاب ءادعألا اودهاج «ٌةحضاو ةيعرش



 ُهْذَك مالسإلا خيش لئاسرو 8قواتف بيرقت 240 اا
 تتتتت7>ت”>”> >> سلسل 496

 :اهريغب تادابعلا ضعب هابتشا

 ٍرِماَوَأْلا نَع ِةَلاَطِبْلاَو ْرْجَعْلاَو لَسَكْلاِب ُدْمُرلا ُهِبَتْشَي ام اًريِثَك ةنملا

 ُْيْعَس ّلَض يذلا ٍلَمَعْلاَو عّمطلاَو ٍصْرِحْلاب ُةيِعْرَشلا ُةَبْعَرلا ُهَِتْشَت اَم اًريِثَكَو
 [ة١/7١] 1 . هيحاَص

 لا
2 

 هه 2 2

 ؟ِةَّقَشَمْلا ِرْذَق ىَلَع ُباَّوَّنلا له

 رّسَيُم ِلَمَع يف ِِلوُسَرَو ل ُةَعاَّملا ُنوُكَت دَقَف ٍةَعاَطلا ٍرْدَق ىَلَع ُرْجَأْلا اّمأَ

 .ٍلاَمْغأْلا ُلَضْفَأ اَمُْهَو ؛ِنْيَتَمِلَكْلا» مالْسِإْلا ٍلْهَأ ىَلَع هللا َرَّسَي اَمَك

 ُفاَضّنا اًحيِحَص َناَكَل ِهِتَدِئاَقَو لَمَعْلا ٍةَعَمْنَم ٍرْدَك ىَلَع ُرِخأْلا :َليِق وّلَو
0 5 2 #6 3 7 9 

 .هِسْفَن يف ِهِتَمِص ٍراَبِيْغاِب يِناَثلاَو ءِرْمألاب ِهِقَلَعَت ٍراَبيْغاِب ٍلّوألا

 رْبَصلاَو َقَسَم ٍرْيَغ ىتعَمِل ُهْلْضَنَق ءاَّنِشُم ُلِضاَمْلا َلَمَعْلا ْنوُحَي دق ْنِكَلَو
 َناَك نم َّنأ اَمُك َوَّقَشَمْلاِب ُباَوَقلا ُداَدْرَيَف ُهَرْجَأَو ُهَباَوَث ُديِزَي َةَّفَّسَمْلا َعَم ِهْيَلَع

 َلاَق اَمُك ٍبيِرَقْلا ني َمظغأ ُهرِجَأ ْنوُكَي َرَثكأ ٍةَرْمْعْلاَو ٌجَحْلا يِف ِتْيَبْلا نع ُهدْعُب

 ِرْدَق ىَلَع كلا ّنَل ؛200كبَّصَت 7 1 ِرْذَق ىَلَع كرْجَأ» علا يف َةَسِْياَعِل هلك قيل

 .ٌرجألا ٌرْثكيَ ٌبَصُنلا ُرْثْكَي دبابو َِِقاَسَمْلا ِدْعُب يف ِلَمَعْلا
 ةَقَسَمْلاَو بَعّلا ّنأِل ال ءبَعّئلاَو َدََّسَمْلا رذق ىَلَع ٌباَوْدلا ٌرْدْكَي ام اًَريِيَكَف

 [50/01-517 .بَحَئلاَو جَّمَسَمْلِل ٌمِرْلَْسُم َلَمَعْلا َّنأِل ْنِكَلَو ٍ؛لَمَعْلا نم ٌدوُصُفَم 2

 هه

 .هيلع قفتم )١(



 : عاَجْريْسا ُةَمِلَك ال ِةَناَعِيْسا ةَمِلَك :هللاب الإ وُ

 َلاَقَف «وللاب الإ َةَّوُق اَلَو َلْوَح ال :دئكجْلا يدي َنْيَب ُيِلْبّشلا َلاَق م5505

 .ِءاضَقْلاِب اضرلا ِكِرَتِل ِرْدَّصلا ُقيِضَو ءرْدَص ُقيِض اذ كّلْوَق :دْيَمجْلا

 ملك ا ٍقَناَعِيْسا ُةَمِلَك َةَمِلَكْلا هذه نأ َكِلَذَو ءماَلَكْلا ٍنَسْحَأ نم اَذَه َنِإَ

 اقل «ٍعاَجْرِيْسالا ٍةَلْرْنَمِب ٍبِياَصَمْلا َدْنِع اَهُلوُقَي ٍساَّنلا نم ٌريِثَكَو عاَجْرِيْسا

 تَناَك ذإ اهل هلؤك بيس يف ةلاخ قلبشلا ىلع ركنا دْيَنِجْلاِف ؛اَدْبَص 3 اَعَّرَج

 هْيَلَع ُركْني ْركْني ْمَل َعوُرْمَمْلا ِهْجَوْلا ىَلَع اَهَلاَق وّلَو ءاَضْرلا يفاَنُي اَلاَح

00 

 جت

 :داَضَنلاب مّلِعْلا َعَم ُهَتَماَرَكَو ِهَدِض َضْفُب ُمرْلَتْسَي ُهنَداَرِإَو ِءْيَشلا ٌبُح
 ؛داَصّتلاِ مْلِعْلا َعَم ُهَتَهاَرَكَو هَدِض ضب ُمِزلَتْسَي هن 17 ِءْيَّشلا ُبُح مق#]

 هلأ ذا نع توئآوي رخآلا َوَيْلاَو هلي تسوئمم اَمَوَق دمج اَلا» : ىَلاَعَت َلاَق اَذَهِلَو

 ُمِْلَتْسَي هللاب َناَميإْلا َّنِإَ «ِبوُلقْلا ٍلاَمْعَأ نِم ٌةُداَوُمْلاَو [9؟ :ةلداجملا] «ُهلوُسَرَو

 8/58 767 ]٠١/ .ُهَلوُسَرَو هللا ٌداَح َنَم َةَّداَوُم ضِقاَنُي َكِلَذَو ءِهِلَوُسَر َةَدَوَمَو َةَنَّدَوَم
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 عمم 2 مم اتذ هنا دب ب م

عَْ امِل هلا ةَداَرِإ ىّمَسُت لَه
 ؟اًمْرَع ابق هلا يف ُهلَ

 ؟اًمْرَع ٍلَبْقَتْسِمل هلا يِف ُهلَعْفَي اَمِل هللا ُةَداَرِإ ىّمَسُت لَه اوُهَراََت دَقَو كلل

 . ٌيِظْفَ َعاَرِ َوْهَو
[/3/] 

 همه

 ءءء
 : َنيِعباَنلاَو ٍةَباَحَّصلا ماَلَكَ ٍةَُسلاَو ٍباَتْكْلا يف ِرْفَقْلا ىنعم 9

 َنيِعِباَتلاَو ٍةَباَحَّصلا ماَلَكَو ُهنَسْلَو باَتِكْلا يف اِرْفَمْلا» َطْفَ أ َبْيَر ال

 0 ُهْنَع يهْن اَم َكْرَتَو وب رمأ ام لغو هلا يبرطت ست هب نوير اوُنوُي مل مويا

 2 مُهَدْنِع مود

 َدْنِع ُرْفَقْلا لب ؛َكِلَذ وحن اَلَو َةَدوُمْحَمْلا َقاَلْخَأْلاَو

22 

 0/0 :ىتعلا دِض



 ُهْنَلك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ا
 072 ا 2222222 تت 22-27

 ىلع هيرتفي امب هفرخزيو هلطاب ِهْوَمُي هتّنُسو هتعيرشو هنيد فلاخي نمم
 : هثيب لهأ

 ءايلوأللو «ةبارقلاو بسنلا لاصتا هب لك هللا لوسر لآل ناك امل م8”هال]

 نمم ريثك راص «ةعباتملاو ةالاوملا لاصتا هب مهريغ نمو مهنم نيحلاصلا

 لهأو هتيب لهأ ىلع هيرتفي امب هفرخزيو هلطاب ِهّوَمُي هتّنُسو هتعيرشو هنيد فلاخي

 00011 . هتعباتمو هتالاوم

 :ةفصلا لهأ نع مالكلا

 ٍلْمَأ نِم ّوُه نَم ْمِهيِف نكي ْمَل [ةنجلاب نورشبملا :يأ] ُةَرْشَعْلا /ة؟هح]
 ُرباَكَأ امأَو هَرَم ِةَّفّصلاِب َماَقَأ ُهَنِإ :َلِيِق دّقَف ءِصاَقَو يِبأ ُنْب ُدْعَس اّلِإ ِةَّمّصلا
 اَمَنِإ ِةَّفّصلا لْمأ ُةَّماَع لب ِ؛ِةَّفّصلا لْمَأ نِم اوُنوُكَي ْمَلَق ٍراَصْنَأْلاَو َنيِرِجاَهُمْلا

 هزار ةعأ نكي هلو. ةهراتح نق ازئاك راضتألا ذألا « عيرجاهلاءارأ ند اوئاك
 | . ْمِرْيَغِل لد ةْدْضلا ٍلهَأِل

 تَناَك اَمَّنِإ «هيِف مهْيَلَع ُنَدَأتْسُي ناَكَم مُهَل نُكَي ْمَل ِةَّمّصلا َلْهَأ َّنِإ 8؟هذ]

 َنيِنِمْؤُمْلا نم ُهَل َلْهَأ ا نَم اَهْيَلِإ يِوأي لي هللا ٍلوُسَر ٍدِجْسَم َيِلاَمّش يف ٌةَفّصلا
 [1/011 .َنوُرَخآ ٌءيِجَيَو ّمْوَق ُبَعْذَي لب َنوُنيَعُم ٌسماَن اَهِب ميِقُي نكي ْمْلَو

2 25 

 :اهب فرعُي تاَماَلَع ٌّقَحلل

 0 . َنيِهاَرَبَو ِتاَماَلَعَو ِتاَيآ ٌّنَحْلا ىَلَع َلَعَج مه6:]
2 25 

 : َنيِرِجاَهُمْلا َنْيَب نكت مل ٌةاَحاَوُمْلا

 ٍرْكَب نأ نيب ىلا هنإ :لاثث امك َنيِرِجاَهُمْلا َنْيَب «ٌةاَحاَوُمْلا» ماو مسن
 22ص

 هنأ َرْكَذ ٍساَّنلا ضْعَب َناَك نإَو ءُلِطاَب ُهَلُك اَذَهَف َكِلَذ وُحَنَو اّيِلَع ىَحآ ُهْنِإَو َرَمْعَو م فو اياز كا لوا ابو قا مدعو عل نيف ب وهلا اقوم وسلا واط ردع عال سس ع ل



 ءدش | ةقّرفتم دتاوف

 ترس لع يقل لكما ادم 7 نا ةس امم اسأل سلي هلك عك رىيهلس
 امِإو عطقنم | يو لك لاو ةيدعلا لي ا رك يصر َةَكَمِب َّلَعف

 َنَقَيَت ةتباثلا َةيوَبَنلا ًةَريسلاَو ًةَحيِحَّصلا َتيِداَحَأْلا َرِّبَدَت نَمَو .ِيِعَض ٍداَنْسِإِب

 ٠١[ 111 .بِذَك َكِلَذ
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 هَ يبا ءءء و ًٍء 0 2ع 5

 الاس و لل 7و 0 ان الا | ل 2 ول سل < | ىلع
 لُك ُسأَر اَيْنّدلا ٌبح» :ُلوُقَي نَم ٍلْوَك ىَنْعَم نع هل َلْيْس [8537]

 . «ةكطخ

 ِنْب ٍبُدْنُج نع ٌفوُرْعَم َرْه ْنِكَلَو كلك يلا نع اًطوُفْحَم اَذَه َسْيَل :َباَجَأَت
 0 : تاكل نم ىلجبلا را هنلَع

 يِذَّلا ُبُحْلا ِهْيَلَع ُلُجَّرلا ُبَقاَعُي يِذْلَت : َكِلَو يِف ماَلْسِإْلا ْمُكَ اَنَأَو

 نأ كني 303 ءيوتاَوَتْلاَو تِدَْلاَو ملظلا ولكني ُهنإف :َقِصاَحَمْلا ةرلتشت
 ْمُكاَّيإ» :َلاَق 1 و و امك اَذَه ُبِجحوُي ِةَساكُرلاَو ٍِلاَمْلا ىَّلَع ّصْرِحْلا

 ملظلاي مُهَرَم رمأو اولجَبت لباب مهرمأ معلب ناك نم لأ حملا نك حلا
 .«اوُعطَتَك ٍةَعيِطَقْلاِ ب مُهَرَمَأَو اوُمَلظَم

 هب هللا ُهَرَمَأ اَم ُّلَعْفَي ُناَسْنإْلا َناَك اَذإ ٍبْلَقْلا يِف يِذّلا ٌبْحْلا ُدّرَجُم ام

 ال هللا 0 ىَوَهْلا نَع َسْفّنلا ىَهْنَيَو ِهُبَر َماَقَم فاَحَيَو .ُهْنَع هللا ىَهَن اَم ُكُرْثيَو
 ئ

 هيف ِت ايجاولاب ماق اذ[ لالا عنجو «لمع ةقم نكي مل اذإ اذ لم ىلع ةياعب

 َراَصِيْإِلاَو ٍلاَمْلا ٍلوُضُف َجاَرْخِإ ّنكَل هْيَلَع ُبَفاَعُي ال ماَرَحْلا نم ُهُبِسَتْكَي ْمْلَو
 .ةَرِخآلاَو اَينُدلا يف ُعَمْنَأَو ّمَهْلِل ْعَمْجَأَو ٍبْلَتْلِل ٌعَرْفَأَو لش ٌلَضُفَأ ِةَياَمِكْلا ىَلَع

 ث6مال/اكا] -٠١84[

 :ٍراَصنألا نم لضفأ َنوُرِجاَهْملا 7# 34 3 لا 0 د

 ءىَنِهْلا ٍراَصْنَأْلا ىلع ُبِااَمْلاَو رْفَمْلا َنيِرِجاَهُمْلا ىَلَع ُبِلاَعْلا م5555]



 هناك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 1
 تت >>” ””ت”+ح 1 ااا -بل-ل- با 484غ |

 ٍلَضْفَأ نم مهؤاينغأ َنيِرِجاَهَمْلا يِف َناَكَو ءِراَصنألا نم لّضفأ َنوُرِجاَهَمْلاَو 1 5 دعأل ا ع. هنجم -_ يب دس :6 ه8 يعكس

 ىَلِإ ِةَبْسّنلا َءاَرَقُف هب اوُراَص اَم ْمِهِلاَوْمَأ نم اوُكَرَت ِةَرْجِهْلاِب مُهّنَأ َعَم َنيِرِجاَهْمْلا
 [ 1 . هْيَلَع اوناك اَم
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 ُدْعْبْلاَو ُضْمْبْلا ٍةَواَدَعْلا ُلْصَأَو ُبرُقْلاَو ٌةَبَحَمْلا ٍةَياَلوْلا ُلْصأ

 ةَواَدَعْلا لْضَأَو ءُبْرُقْلاَو ٌةّبَحَمْلا ِةّياَلوْلا لْصَأَو هَِواَدَعْلا ٌدِض «ةَياَلوْلا»

 "يد

 اَهَل ِهِتَعَباَتُم :ْيأ ٍ؛ٍِتاَعاطلِل ِهَتاَلاَوُم نِم اّيِلَو َيمُس َىِلَوْلا َّنِإ :َليِق دَمَو

 . ٌحَصْأ ُلَوَأْلاَو

 : لكي ُهَلوَك ُهْنِمَو ُهْنِم ُبْرْقَي :ْيَأ ءاَذَه يِلَي اًَذَه :ُلاَقْيَق ُبيِرَقْلا ُيِلَوْلاَو
 بَرْوَأِل : يأ | 0 ٍلُجَر ىَلْوَأِلَف ْضِئاَرَمْلا ْتَقْبَأ اَمَك قيم َضْئاَرَمْلا اوُقِحْلَأ»

 اَلَو دوكذلاب نصتقت 5 ا -- َنِيَبْيِل اركّذلا» ٍظْمَلِب ةَدكأَو .ِتْيَمْلا ىَلِإ ٍلُجَر

 . ُتاَنِإْلاَو 1 كرش

 ُهْضِخْبُيَو ُهاَضْرَيَو ُهّبِحُي اَميِف ُهَل ٌعِباَتُمْلا ُقِفاَوُمْلا َوُه هللا ُنِلَو َناَك اَذِإَ

 :ىَلاَعَت َلاَق اَمُك هَل اًيِداَعُم ِهّيِلَوِل يِداَعُمْلا َناَك ُهْنَع ىَهْنَيَو هب ُرْمْأَيَو ُهظِحْسُيَو

 ىَداَع نَّمَق ١[« :ةنحتمملا] «#ةّدَمْلاِب مهبل توقلت هلو ٌحوْدَعَو ىَوُدَع اوُدِجَنَت ال»

 اّيِلَو يِل ىَداَع نَمَو» :َلاَق اًَذَهِلَف «ُهََراَح دَقَق ُهاَداَع َنَمَو ُهاَداَع دّمَف هللا َءاَيِلْوُأ

 [للا 1 .«ةيَراَحملاب يِنَزَراَب َدَقَق
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 : مهريغو ٍلاَدَبَألاَو ِءاَيِلَوألا ٍةَذِع ىف ةدراولا ثيداحألا

 (ِلاَدْبَأْلامَو «ِءاَيِلْوَأْل» ِةَدِع يِف للك ىِبَّنلا نَع ىَرْرُي ثيِدَح ّلُك [5؟55]

 .رفكي ال هنأ نطابلا نود رهاظلا يف رافكلا ىلاو نم نأ ىلع لدي اذه )١(



 8و ةقّرفتم دئاوف
 تحأ /72712---77---------

 2 ا م 2 وا 2 دينمو عم 0-2 - تنوع كح 2 - 0 5
 وأ رشع نتا وأ ةعبس وأ َةَعَبْرَأ لثم «باطقألا»َو «داتوآلا»و ءايجنلا»و (ءابقنلا)َو

 00-2 01 م 5 2 03 2 22 لو 22 5 سا سم

 َكِلُذ يِف َسْيَلَف ءَدِحاَوْلا َبظَقْلا وأ ءّرَشَع َةَناَلْثَو ٍةَئامثاَلُث وأ َنيِعْبَس وأ َنيِعَبْرَأ

 ٍظملب الإ ٍظاَمْلَألا ِوْذَه نِم ِءْيَشِب فَلَّسلا قطني ْمْلَو لي ّيِبْنلا نع ٌحيِحَص ٌءْيَش
20 
 .«لادبالا»

2 2 
 م 5 8 بو 2 0 . 1 2 6 3 2 7 .٠ 4 م و

 (دَنْسَملا» يِف َوُهَو ءماّشلاب مُهْنَأَو الَجَر نوعَبْرَأ مهنأ ثيِدَح مهيف َيِوَرَو
 3 م 3 2 * هذ -ذ 542 0

 011 .ِتباَنِب َسْيَل ٌعِطَقْنُم ٌتيِدَح َوْهَو .هك َيِلَع ِثيِدَح نم
 ه0

 و 8 »

 ِنْب ٍرَدْنَكْسِإْلِل اًريِزَو َناَكَو ءِدَنَس ِةئامْثالَتب ف حيِسَملا َلْبَق وطْسِرأ ناك 8
 0 دك ص 5 5 م 7 5 2

 * ععدأأر مةوخم مهلك كأم تأ لعك ى ركه42 مز همك سد شما ]<
 دوهَيلا هب َحَرَّوَتَو «نانويلاو مورلا خيِراَوت ِهب حَرَّوَت يِذلا ّوِهَو ءٌيِنودَمَملا سّبلَيف
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 ال111 .هباَتِك يف هللا ُهَرَكَذ يذلا ِنْيَئْرَقْلا وُذ َوُه اذه َسْيَلَو ؛ ىَراَصّنلاَو

 هه م

 :لضفأ امهيأو لوُسَرلا دْبَعْلاو كِلَمْلا َيِبَنلا نيب قرفلا

 ُْفّرَصَتَيَو ِهْيَلَع هللا مرح اَم ُكُرْثَيَو هْيَلَع هللا َضَرَق اَم ُلَعْفَي ُكِلَمْلا ُيِّنلا 0557]
 الق ُلوُسَرلا ُدْبَعْلا اَمََو .ْيَلَع من ِرْيَغ نم ُراَتْخَيَو ُهْبِحُي اَمي ِلاَمْلاَو ِةياَلوْلا يف
 41/111 .ُءاَشَي نَم ٌمرْحَيَو ُءاَمَي نم يطْغُي اَلَو ِهْبَر رئأب الإ اًدَحأ يلغي

 َّنَأ اَمُك ءِكِلَمْلا َىِبَّنلا نِم ُلَضْفَأ َوُه َلوُسَولا َدْبَعْلا َّنأ انه ُدوُصْقَمْلاَو

 دْواَدو فْسوُي نِم ْلَضْقأ ُماَلّسلاَو ُةاَلّصلا مِهْيَلَع اَدّمَحُمَو ىَسيِعَو ىَسوُمَو َميِهاَرْب
 ٍنيِمَيْلا باحضأ ٍراَرْبَأْلا نم ُلَضْفَأ َنيِقِباَّسلا َنيِبَرَقُمْلا َّنأ امك ء# َناَمْيَلُسَو
 ٍتاَحاَبُمْلا نِم َلَعَكَو ِهْبَلَع هللا َبَجْوَأ اَم ىّدَأ نَمَك ءَنيِقِباَس َنيَِرَقُم اوُسْيَل َنيِذَلا

 ّْنَأ ُدِصْقَيَو ُهاَضْرَيَو هللا ُهّبِحُي ام ُلَعَْي اَمْنِإ ناك نَمَو ءِءاَلْؤَه نم َوُهَق ُهّبِحُي ام
 [147 1 .ٌكِيَلوُأ نم َوُهَك هللا ُهَرَمَأ اَم ىَلَع ُهَل حيبأ امي َنيِعَتْسَي
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 ُهَدَادَي مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 5 وب |

 اَحُمِي ال ٍلوُقْعْلا ٍتاَراَحَمب َنوُربْخُي تت ب مِهْيَلَع للا ُتاَوَلَص ُاَيِبْنألا

 : ٍلوُقْعْلا

 سائلا ُلوُقُع ٌرِجْعَت اَمِب َنوُرِبْخُي مهْيَلَع ُهُماَلَسَو هللا ُتاَوَلَص ءاَْنَْلا باب

 ٍلوُقُعْلا ٍتاَراَحَمب َنوُرِبْحُيَ ٌعِيَتْمُم ُهَّنأ ميلوقمي نماثلا ُفِرْعَي ام اَل ؛هِتَفرْعَم نع

 َحيِرَص ضِقاَتَي ام ٍلوُسَّرلا ٍراَبْخِإ يِف َنوُكَي نأ ْعْيَتْمَيَو ٍلوُقُعْلا ِتاَلاَحُمب ال

 وأ ِنْييِعْمَس 2 وأ ِنْيَيِلْفَع اَناَك ُءاَوَس :ِنايوظَت نايل َضَراَعتي نأ عَتمَيَو ٍلوُقعلا

 ا دَحَآَلاَو اَيْفَع اَمُهَدَحَأ َناَك

1 0 

 ال دم ِءاَلُؤَمَو . ؟لْفَعْلاَو َعْرَّشلا م َحيِرَص ضِقاَنُي اًفْشَك ىَعَّذا نَمِب َفْيَكَف

 , توكل َنوُدَمَعَتَي

 ءاَيشأَو جراَحْلا يف اَهتوُْطَبَد ْمهِسوُفُت يف ُنوُكَت م ٌءاَيْشأ مُهَل ليكي ْنِكَل هلام ج اوربش 50 عه له معو سك

 ُنوُكَتَو َنيِحِلاَّصلا ِتاَماَرَك نم اَهَنوُنُظَي ْنِكَل ٍجِراَحْلا يف َةَدوُجْوَم ُنوُكَت اَهَّنْوَرَي
 [144  ؟45/11] . نيِطايّشلا كاسيت ْنِم

 : ةّينيَدلاو ِةيِنوَكْلا ِتاَمِلَكْلا نيب قرفلا
 ْتَمَّدَصَول :ةَيِنْوَكْلا ٍتاَمِلَكْلا يِف َلاَثَك ٍتاَمِلَكْلا» ْظْمَل اَمَأَو /55534]

 .[17 :ميرحتلا] (فيشْكَو اير ِتَمِلَكِ

 نم ٌرِجاَف اَلَو دب نُمْرواَجُي اَل يتلا ِتاّماَتلا للا ٍتاَمِلَكِ ُدوُعَأ» :هكي 1

 نو ٍراَمنلاَو ٍلْيَللا ِنَتِف رش نمو اَهْنِم ُجرْخَي ام ٌرَش نِوَو ٍضَْْلا يف َآَرَذ ام

 .©!ُنَمْحَر اَي ِرْيَخَب ُقْرْطَي اًفِراَط الإ ٍقِراَط عش 0
 يودع

 اَهب َنَّوَك يتلا ّيِه ٌرِجاَف اَلَو ّرَب َنُهُرِواَجُي ا يتلا ُتاَماَتلا ِهَّللا ُتاَمِلَكَو

 .ِهتَرْذُفَو ِهِيَعيِشَمَو هنيِوُكَت نع ٌرجاَف اَلَو ّرَب ُجْرْحَي الق ِتاَنِئاَكْلا

 )١( عماجلا حيحص يف ينابلألا هحمّجص (؟) .455 هتداع ىلع خيشلا فاصنإ نم اذه )07/4.



 اًَهَعاطَأَف ِهيْهَنَو ِهِرْمَأ نِم اًهيِف اَمَو ُهَلَزتُمْلا ُهْبْنُك َيِهَو (ُةّينيدلا ُهَئاَمِلَك» اكو

 [0الا د 1 تالا اهاضعو راركلا
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 :ِدَبلاَو كِلَمْلا ناطلسك بلَقلاَو ٍلاَحلا ٌُناطلَس

 اًَذَه َتاَبْسُأ َّنأ اّلِإ دَيْلاَو ِكْلُمْلا ٍناَطْلُسَك ٍبْلَقْلاَو ٍلاَحْلا ُناَطْلُس كافل

 ةرفف ظلال "ا ا ةرِهاظ اذه ا 00

 ه2 2

 : ِنيِيِعْرشلا يّهَنلاَو رْمأْلا يف ةفيطل
 ىلإ عاتشم رش الو عييتنع ىلإ هيجاعي ةكابع زثأي مل ىلاعت هللا فكك ]

 0 مُهَرَمَأ اَمَنِإَو ْمِهِرْمَأ

 ُمَدَع كي رمي ماع مرر عب َةَمْعِن اَناَك امل ٍناّيِعْرَّشلا َْهَنلاَو ُرْمَأْلاَو
 هو

 ةماق ةعقن وه ِقْرَّرلا ِتاَبْنِإَو ِرظَمْلا ٍلاَرْنِإَك ٍراَمكلا نم اَمهِب ِساّنلا ٍضْعَب عاَتنا

 ري ا نرخ يفعل ناك للاب دكار نِإَو

 ه2 ©

 2 هم هور هما < 0

 : ةّيلكلاب هْنَع يْهَنلاَو ِرْمألا طوُقَس مُعْرَي نم مكح
 َنيِذَّلا ِءاَلُْؤَع نِم ٌرْيَخ ٌليِدْبَت اًهيِف ٍةَحوُسْنَم ٍةَلْمجِب َنيِكْسَمَتُمْلا َّنِإ

 ٍلاَحْلا ٍهِذَه يِف َنوُجِراَح ِءاَلُؤَم َنِإَ ؛ةيلكْلاِب مُهّْنَع يّهَنلاَو رمألا طوق نوع

 لب ؛لاَحب اّيْهَن اَلَو اًوْمَأ لل هلل َنوُمرَتْلَي ال ٠ ءِلَلِمْلاَو عِئاَرّشلاَو ب بّثُكْلا عوج نَع

 َنْيِذَلا ِبَرَعْلا يكِرْشْمُك ءِلَلِمْل نِم اَياَقَبِ 01 قيكرشملا نِم ّرَش ٍءاَلُؤَم

 نم ٌعْوَت مُهَعَم َكِيَلوُأ نإ ءماَلَّسلا هْيَلَع َميِهاَرْيِإ نيد نِم اَياَقَبِب َنيِكِسْمَتْسُم اوُناَك

 جاتحُي ءالاحو الام مهعنقأو ءاّبلق سانلا ىنغأ ةفرعملاو ملعلا لهأ دجت اذلو .هللقك قدصو )١(
 كولملا ةقثو نمأ نم مظعأ هللاب ةقثلاو نمألاب نورعشيو «سانلل مهجايتحا نم رثكأ مهيلإ

 . مهدونجو مهكلمب



 هنو مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ا
 ةكفللا

 ِءْيَّش ماَرَيْلا نَع َنوُجِراَخ ٍءاَلُؤَمَو «َنيِكِرْشُم َكِلَّذ َعَم اوُناَك نَِو ةَنوُمَِ ّقَحْلا
 د اَلَو مُهْيَلَع ٌرْمأ ال ىَدُس اوُراَص دق مُهْنَأ َنوُنظَي ْثْي ْتْيَحِب ٌقَحلا نم 0 هم هود هَ قل نك ع ىلع 06 3 28

 [غ 0٠1

 0 ديمي ال 0 ُمكُح

 دك 0000 ؛ْمُهَدْنِع ل هو د َنِإَف عْيبَو

 . خوسفلاو ٍدوُقْعْلا َهياَلو هَل َّنأِل ا 57

 ِرِئاَسَو يا ٌيِعِفاَّشلاَو ِكِلاَم تَهلَم َّوُهَو ٍروُهْمْجْلا ُلْوَق اف

 [4 1 . ٍقاَرِْلا ِءاَهَقُ نم ِريثَكَو ِثيِدَحْلاَو زاججلا ٍلْهَأ ِءاَهَقُ
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 : عاَمّسلا ِدّرَجُمي ال عاَمِتْساِلاب ْقّلَعَتَي اَمَّنِإ َنْهَنلاَو رم
 يهن ال هيلع بترتي الف «عامتسالا نم ناسنإلا هدصقي مل ام امأ 00

 ىلع ال عامتسالا ىلع حدملاو مذلا بترتي امنإ اذهلو ؛ةمئألا قافتاب مذ الو

 بائثي ال ةدارإو دصق ريغ نم هل عماسلاو هيلع بائثي نآرقلل عمتسملاف ؛عامسلا

 ول يهالملا نم هعامتسا نع ىهني ام كلذكو «تاينلاب لامعألا ذإ ؛كلذ ىلع

 ضعب بساني اًثيب عماسلا عمس ولف «كلذ هرضي مل هدصق نودب عماسلا هعمس

 كلذ وحنو كلذب لثمت وأ بوبحملا هنطاق جعزأو دومحملا هنكاس كرحف هلاح

 هللا اهبحي ىتلا هبلق ةكرح نسحلا دومحملا ناكو .هنع ىهني امم اذه نكي مل

 :لوقي اًلئاق عمسف اًَنيِب زاتجا

 .هنوبحُيو هنووهي ام نولعفي لب «نيدب نونيدي ال نيذلا ىلع اذه قبطني )١(



 كدا ةقّرفتم دئاوف

 لمجأ كب اذهٌريغ َنّولَتتمويلك
 رابتعالاو سايقلا باب نم تاراشإلا نإف ؛هلاح نينا ةراشإ هنم ذخأف

 لا .لاثمألا برضو

 يف اَمُك ءعاَمّسلا ِهّرَجُمِي ال ءٍعاَميْسالاي لع امن ْيِمنلاَو رمأْلا ق504]
 .ءراهخالا رثغي اهو لصف امي ال ةيقثلا دضقب قلتي امن ُهْنإَق ةئالا

 اليك ِْيَْدَأ دسك مّرَحُم ماك َنوُمْلُكَتَي اَمْوَق َعِمَسَك ٍتيِرطِب ٌراَجا نَمَك
 يف َنوُكَي نأ الإ َمُهّللا ءَكِلَدب ْمَنأي مَ يد َدْسَي ْمَل ولو ءٌنَسَح اَذهَف «َُعَمْسَي
 عمال 01 .ٌدَسلاِب لإ ُعِفَدْني ال ٌينيِد ٌرَرَض ِهِعاَمَس
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 : ظاَقلأْلا عاونأ
 اًعَْن طاَملأْلا َّنآ َمَلْعُي نأ ِةّينُكْلا ٍلوضألا ني /”ةه]

 ىَلَع ُبجَيَم ٌةَنُسلاَو ُباَتِكْلا هب ءاجج ّعْوَن
 .ُهَلوُسَرَو هللا ُهاَقَ اَم يِفْنَيَو ُهَلوُسَرَو هللا ُهَْبْنأ اَم تي

 يِدْهَي َرُمَو َّنَحْلا ُلوُقَي هللا َّنِإَف ؛ٌنَح ُهاَمَن وأ هللا ُهتَْنأ يِذَّلا ظَّْللاَ

 .ةَمْرَح اَهَل ُةيِعْرّشلا ُظاَقْلَأْلاَو ءَليِبّسلا

 دَكَو ءْناَميِإْلاَو ملِعْلا ٍةداَيَز نم َكِلَذ َناَك َكِلُد َليِصْفت اَنْفَرَع اد ّمْث َرَمأَو َبَجْوَأ
 1١[. :ةلداجملا] تحيد لهل أوو َنيدلاَو كس انما نبل هلا يربط : ىَلاَعَت َلاَق

 اَهيْنَت ىَلَع ُفَلَّسلا َنَمَتا اَلَو ِةَئُسلاَو ٍباَتكْلا يِف ْتَسْيَل يتلا ظاَقْلأْلا اَمأَو

 نع َرِسْفَتْسَي ىّنَح اَهََبْنَأ وأ اَماَمَن نَم َقِفاَوُي ْنَأ ٍدَحَأ ىَّلَع َسْيَل هِذَهَم اَهِتاَبْنِإ وأ
 ىَنْعَم اهب َداَرَأ نِإَو ءوِب ّرَقُأ ٍلوُسَرلا َرَبَح ُقِفاَوُي ىَنْعَم اهب َداَرَأ ْنِإَف ءوداَرُم
 .ُهَركْنأ ٍلوُسَرلا َربَح كِلَخُي



 هني مالسإلا خيش لئاسرو قواتق بيرقت ا

 ع َرْبُع ُلاَمْجِإ 00 ٌءاَبِيْشا ِهِظاَمْلَأ يِف َناَك نإ يِناَعَمْلا َكْلِت نع ٌريِبْعَتلا مث 4

 ْرَّشلا ِهْجَوْلاِب ٌّقَحْلا ُفيِرْعَت ُلْصْسَي ُتْيَحِب ءاَهب ُهَداَرُم َنّيَب وأ ءاَهرْيعب

 سَ 000 ٌةَعَدَتبُم ٌةَلَمْجُم ظاَمْلأ ُهبَبَس سائلا عار نم اًريَِك نإ

 لك َلِيس وّلَو ءاَهِيْفَتَو ِظاَمْلَأ ٍقاَلظِإ ىَّلَع ِناَيَداَعَتَيَو ِناَمَصاَخَتَي ِنْيَلُجّرلا ّدِجَت

 ُهَليِلَذ َفَرَع وّلَو ٌهَليِلَذ َفِرْعَي ْنَأ نمت اًلْضَ ُهْرَّوَصَتَي ْمَل ُهَلاَق اَم ىَنْعَم نَع اَمُهْنِم

 دَقَو «ةيناوضلا نيب أو لوك يف نوُكَي لب ءائطحُم نوحي ةَملاَح نم نأ مري مَ

 ٍلْوَق يِف ُباَوّصلا ُنوُكَي دقو ءِوْجَو نِم اًبيِصُم اَذَهَو جو نَم اًبيِصُم اَذَه ُنوُكَي
 ]1/"١ - ١1١5[ 0غ
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 رْيَغ نم ِتاَروُرَّضلا ٍدْحَجَو ٍبِذَكْلا ىَلَع َنوُقِفَتَي ال َنوُريِثَكْلا ُءاَلَقُْعلا
 . «اءسكلاو -ّ 1 1 00 و سا

 نِم ِتاَروُرَصلا ٍدْحَجَو بِذَكْلا ىَّلَع َنوُقِفَتَي ال َنوُريِثَكْلا ُءاَلَقْعْلا ”ه8#+

 .ِةَرتاَوتُمْلا ٍراَبْغأْلا يِف اَمُك ِقاَمتاَو ْوطاَوت ِرْيغ
- 

 َء

 0 ء َنوُعِفَتَي دَقَو ءاَدْمَع ٍبِذَكْلا ىَلَعَنوُِتي دقق ْوطاَوَتلا ّعَم اّمأَ

 ةَميِقَح ْمُهْفَي ْمَل وّلَو ءةَروُرُصلِل ٌدِجاَج ُهّنَأ مُهْنِم ُُك ْمَلْعَي ْمَل نِإَو ءِتاَروُرّصلا
 امك ' ءلْوَقْلا َكِلَ رضقل هييحمِ ٍحَمِلَو ُهَلْوَق ُدْلَقُي نَميِف نط ٍنْسُحِل ُهُدِقَتَْي يِذَّلا ِلْوَقلا

 اَهُداَسَف ْمَلْعُي ِت 30 ل

 0 .ٍةَروُرصلاِب

 ت2

 اهيف دشحو .«تاحفص رشعو ٍةئام يف عقي يذلا «ليوطلا اذه هثحب ماتخ يف هك لاق دقو قفز

 ٌرفْؤَتْسُم ُهْبِحاَصَو َبِتُك ُباَوَجْلا اَذَه» :ةريثكلا تاكاردتسالاو «ةيوقلا دودرلاو «ةليوطلا ةلدألا

 )١١7/17(. عومجملا .اوَدِحاَو ٍةَدْعَق يِف

 يف ١( 110111 حلف دبس ٍةئام يف عقت ةليوط ٍىوتف بتك هنأ كلذ نم بجعأو

 ِهِذَه ُهَطْسْبَو ُهَريِرْحَت لِمَتْحَت ال َلاَكْشِإَو ٌهاَبِيْشا هيف ٌّعِضْوَمْلا اًَذَه ْنِكَل :لاق ثيح ةدحاو ةسلج

 .(517/11) عومجملا !!اَهَّدْحَأ ُديِرُي ُناَْجَع ٌرِفْوَتْسُم اَهَبِحاَص َّنأِل ؛ىَوْنَمْلا



 مكجحح ةقّرفتم دئاوف
 د ها

 نم مُهْعْنَمَو عاَمْجإْلاَو ٌّصَنلاب ٍةَتِباَّنلا ٍلَمْجْلاِي ِةَّم ٍةّماَعْلا ْرْمَأ بج ِاَوْلا
 : ٍليِصْفَنلا يف ضْرَحلا

 ل مُهُعْنمَو َعاَمْجِإْلاَو ضنا ٍةَئباَتلا ٍلَمجْلاب ٍةّماَعْلا ُرْمَأ ُبِجاَوْلا مهنا“ ]

 َةَقْرُفْلا َنِإَف «فالَتخالاَو قلل عب ُهَنْيَب ٌعِقوُي يِنّنا ٍليِصْفَّتلا يف ٍضْوَحْلا

 [ ةلوسرو هنع هللا هت ام مّظغَأ نِم فاَلِيْخاِلاَو

 ه5 ©

 هثلا ُهَبْلْسَي ْن أ َدْب اَلَف ِةَرَحّسلاَو ٍراَّمُكْلا نم َيِبَنِب سْيَل نم َةّوبلا ىَعّدا اذ
 :كلذ نِم ُهَعَم َّناك اَم

 ْنَأ ّدُب اّلَق ٍةَرَحَّسلاَو ٍراَمُكْلا نِم ّىِبَتِب َسْيَل نَم َةّوُبْنلا ىَعّدا اذ ككمفلا
 هاو عراك قولوا شافت نم نل تكل نآور'هكللا ني نق ناك اهناللا هناك

 5 2006 - 03 ا

 [3 0/1 .هللا هّرَجعَأل عيبنلا ِءالُؤَه نِم

 هم م

 يف عقو فيرحتلاو ليدبتلا مأ «ةلدبم دوهيلا يديأ نيب يتلا ةاروتلا له
 ؟ليزنتلا يف ال لبوأتلا

 يتلا ةاروتلا يف سانلا لاوقأ تفلتخا دقو :هنك ميقلا نبا لاق ة؟94]

 يلق ليراطلا هيلا عقر فيز هتعلاو ليدجلا ا ةلدبم يه له ''مهي :ديأ نبن

 اهلك اهنأ تمعزو ةفئاط تطرفأف ءطسوو «نيفرط :لاوقأ ةثالث ىلع ؟ليزنتلا

 .خلإ ...ةريغم ةلدبم

 .لوبلا نم اهب رامجتسالا زوجف مهضعب الغو

 عقو ليدبتلا :اولاقف مالكلاو هقفلاو ثيدحلا ةمئأ نم ىرخأ ةفئاط مهلباقو

 ديز دق :اولاقو «ةثلاث ةفئاط تطسوتو :لاق نأ ىلإ «ليزنتلا يف ال ليوأتلا يف

 .دوهيلا :يأ )١(



 تسلا 1 اا م هُناك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ا

 اذه راتخا نممو ءهيلع لزنأ ام ىلع قاب اهرثكأ نكلو «ةريسي طافلأ رّيُغو ءاهيف

 امك اذهو :لاق «حيسملا نيد لدب نمل حيحصلا باوجلا» هباتك يف انخيش لوقلا

 كديحوو كركب كدلو حبذا» :8 ميهاربإل لاق ىلاعت هللا نأ مهدنع ةاروتلا يف

 [؟015 /؟ نافهللا ةئاغإ] .ةاروتلا ظفل يف مهنم ةدايز قاحسإف «قاحسإ

 َسْيل لاب ٍليجُنإلا وأ ِةاَرْوَتلا يِف امي اًريثك نأ َّمَعَر نَم ِءاَلُؤَع نم ق4: ]
 ١ .ليلَك َكِلَذ لب :َلاَك نَم مُهْنَِو «وللا ماَلَك ني

 اَهَيِناَعَم اوُقّرَح اَمَنِإَو ءٍبْتُكْلا ٍفوُرُخ نِم اَئْيَش ّدَحَأ فّرَحُي ْمَل :َليِقَو

 . َنيِمِلْسُمْلا نِم ٌريِثك اَمُهْنِم اَّلُك َلاَق ِناَْوَقْلا ٍناَّذَمَو

 ىَلِإ ْتَيِقَبَو ٌةَحِبِحَص اًحَسُت ضْرألا يف ّنَأ َوُهَو ءُتِلاَلا ُلْوَقْلا ٌحيِحَّصلاَو

 .ةَقَّرَحُم ٌةَريَِك اًحَسْنَو لكي َيِنلا ٍدْهَع

 نأ ٌرِيُخُيَو ٍليِجْنِإْلاَو ٍةاَرَْتلا يِف هللا َكَرْنَأ امي اوُمُكْحَي ْنَأ مُهُرُمَأَي ُنآَرْلاَو

 . خسلا َعيِمَج اوُرّيَغ مُهْنأ ريك وآل يف َسْيَلَو ُهَمُكُح اًمهيف

 َلْرَنَأ آمي ليجنإلا له 3 :َلاَق ُهَناَحْبس َوُه :ُلوُقَتَق َكِلَذَك َناك اَذَِو

 ُهُيياَكِح اَمَأَق « ءحيِسَمْلا نع ء ُهْوَفْلَت ام َّوُه هللا ُهَلَنَأ اَمَو [40 :ةدئاملا] وي ُهَّشَأ

 اَذَه َّنأ موُلعَمَو ع يسوم َةاَقَو َرَكَذ ِةاَرْوَّتلا يِف اَهُلْنِم َوُهَ َعِفُر ْنَأ َدْعَب ِهِلاَحِل

 َوُه َسْيَل اَمِهيْفَوَت َدْعَب ىَسِيِعَو ىَسوُم نع ٍرَبَكْلا نم ٍليِجْنِإْلاَو ٍةاَرْوَتلا يِف يذلا
 ١[ 4/18 + ىسعو ىشوم نع هوقل انهو هللا هلدلأ كف

22 

 َدْنِع ٌرتاَوَتَم لب ُموُلْعَم ٍفالَتْخاِلا نم ِساّنلا ُموُمَع ا ُةَماَع

 ٍةَّصاَخْلا وأ ِةََم

 ُموُلْعَم ٍفاليخالا نِم ِساّنلا موُمُع ِْيَلِإ ٌرَطْصُي اَم َةَماَع َّنأ لقت نين 1 65

 اًهِعوُكُر ٍريِداَقَمَو ِتاَرَلَّصلا ٍدَّدَع يِف امك ءَةَّصاَخْلا وأ ِةَماَعْلا َدْنِع ٌرِتاَوَتُم لَب



 0 ةقّرفتم دئاوف

2 1 5 2 
 كفوف وْلاَو ٍِفاَوُطْلاَو َناَضَمَر ٍرْهَّش ِنيِيْعَتَو ءاهبصنو ة دا ٍضْئاَرْقَو ءاهتيفاومو

 [ 1/1 . كِل ريع ِتبِقاَوَمْلاَو ٍراَمِجْلا يُمَرَو

 ه8

 :هللا نق ٍَمْعِي ني اي ام لب اَلْآ رْيَخ هيف ني ُهَل َسِل دبل
 هْيَلِإ ُءاَرَقُف ءىَلاَعَت لل ٌداَبِع ٍتاَنوُلُخَمْلا , يم لي ذاسإلا كاك

 ُهَل َسْبَل ُقوُلُحَمْلاَف ؛َوُه اّلِإ َهَلِإ ال ءْمُهُهَلِإَو مُهُكيِلَمَو مُهّبَر َوُهَو ُهَل ُكيِلاَمَم

 ُرْيَغَو ُهُقِحَتْسَي وأ ب ُعِفَتْني اَمَو ُهَلاَعْفأَو ُهُئاَمِصَو ُهْسْفَن لب ؛اًلْضأ ٌءْيَش ِهِسْفَن نم

 ُهُقِلاَحَو ُهُئِراَبَو ُهُكِيِلَمَو ِهْلُك َكِلَذ ُبَر كي ُهَلاَو «هللا ٍقْلَح نم َرُه اَمَّنِإ َكِلَد
 ريرعاو را ري

 .ةروص”صمو

 ٍةَمْعِن نِم اَنب اَم لب ' ؛اًلضأ ٌرْيَح ِهِسْف ْهَن نِم ُهَل َسْيَل َدْبَعْلا َّنأ فرع اَذَِو

 َكْباَصَأ آَنط :َلاَق اَمُك هيدي هلك ُريَحْلاَ 00- دل ٌرُضلا اَنَّسَم اّذِإَو هللا نِمَق

 ]١73[ .[98 :ءاسنلا] 4«َكِيْنَن ني قييم نم َكَباَص 1مَو ولأ ند هع نع

 ه8 <

 0 َعاَمْسالاَو 0 2 ّ تل

 اًضْخَم اًمَدَع ُنوُكَيَف ."!يِضَئْقُمْلا ّمَدَع اّمِإ

 لك بحي ال ُهساو» ,"!سفنل | يِف ٍدَسَحَل لا وأ ٍرْبكْلا نِم عْناَم دوو اّمِإَو -

 .قحلل عامتسالاو رظنلا :يأ )١2(

 .لطابلاو بعللاو وهللاب ٌلغشنم وه لب «قحلا لوبق يف ٌةبغر هدنع سيل :يأ (0)
 لطابلا ىأرو .هلهأو قحلا ضراع اذإ الإ رارق هل رقي ل هبحاصو لوألا نم مظعأ اذهو 2

 هوهلب هعاتمتسا هينعي ام ردقب «قحلا نالذخ هينعي ال دقف «لوألا فالخب ؛قحلا ىلع ولعي

 . هيغو
 ءالؤه سنج نإف «قفرلاو ةبيطلا ةملكلاب رش يقتيو «ءالؤه يرادي لَك يبنلا ناك كلذلو

 .ةدشلاو فنعلاب اولبوق وأ «مهنم لين اذإ نطابلاو رهاظلا يف ًَءادعأ نوكي



 هنا مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت نجا لس
 | ه5

 ِسْمّنلا ىّنِغ ىَنِغ ْمَدَع : هيي :ٌلِطاَب ٌرّوَصَت َوَهَو 78[2 :ديدحلا] © روح ٍلاَمْحم

 011 .لِطاَبْلا ٍلاَيَكْلاِب ُهْنَع ٌضاَتْعَتَف ءٌّقَحْلاِب

© > 

 : بْئاَعِب َّوُه َسْيِلَو هب ُنَمْؤُي يِذَلا ِبْيَْلا يف ٌلُخدَي ىلاعت هلل 2
- 

 ال ٠ مِهْيَلَع ٌّن ّنِمْيَهُم مِهْيَلَع ٌبيِقَر ءِداَبِعْلا ىَلَع ٌديِهَش ُهَئاَحْبس هللا 8545|

 لاقل اعنإَد ءاَبئاَغ َوُه َسْيَلَك ءاَمَّسلا يف اَلَو ٍضْرَأْلا يف ِةَرَد ُلاَقْغِ ُهْنَع ُبْْعَي

 ؛بِئاَغِي ٌوُه 0 هب ُنَمْؤُي يلا ِبْيَمْلا يِف َلْخْدَي اَذَهِلَو ؛ اًبْيَغ َناَك ُداَبِعْلا ُهَرَي

 ُرْيَغ ٌدِماَش ُهَللَو «ٌبِئاَع َوُهَق ُبيِفَي َباَغ :كِلْوَق نم ٍلِعاَف ٌمْسا َتِئاَعْلا 7

 َعِضْوَم ٌرَّدْصَمْلا ٌعَضوُي ام ايكو ءايغ تيفي تاغ ردم وهف بيلا اكو ِبْياَغ

 ٍمَهْرِدَو ٍقّرْرلاَو قْلَخْلاَك ؛ٍلوُعْفَمْلا م َعِضْوَمَو ءِروُزلاَو ٍمْوَّصلاَو ٍلُدَعْلاَك ؛ِلِعاَمْلا

 0011 .ريِمألا برض

 همه 6

 : يَفَتلاَو ِتاَبْناْلاَو «ينلاَ رمَألا َنْيَب ءاَمْسَألا يف َقَرُ

 َرَمَأ اًذإَ يفت ِتاَبْنِإْلاَو ءيهّنلاَو ِرْمَأْلا َنْيَب ِءاَمْسَأْلا يِف َقّرُف 75؟خه]

 0 ؛ِهِئاَرْجَأ عيِمج نمت فنا . ىَضَتْقا ُهْنَع ىَهَن اْذِإَو هِلاَمَك ىَضَتُق َضَتْفا | ِءْيَّشلاِ

 يف اَمكَو ُرَْخ اججْوَر حكت ىّبَح انا وقلم ١ يف امك م هللا وما تي

 0 امك ُهْنَع ىَهْن ع «لوخ لل اون ِدْقَعْلاِ ٍلاَمَكْلا نِم ذب الق ٍناَصْخِإْلا

 و كِلاَم ٌبَهْذَم اَذَمَو وِداَرِفْنا ل اَمهنِم لُك نَع ُيَُهَنلاَق ٍمِراَحَمْلا

 ام فالْخب «لوخدلاو و ٍةَدْقْعْلاِ الإ رَبي مل نَج دريل فّلَح اّذِإ ُهَّنَأ ُهْنَع ولا
 هال عك

 . ةَدْقْعْلا ْتَنْحَي هْنِإَف ٌحّوَرَتي ال تّلَح اَذِإ

 هك

- 

 اَذِإ اَم ٍفالْخِب دِضْعَب ٍلْعِفِب ٌتْيَح اَئْيَش ُلَعْفَي ال فّلَح اَذِإ َكِلَذَكَو

 ىَفّتلا تالي كنزا ىقسير رك ىلع دخالا ةَلاَلَد َّنِإَف ُكنَلَعْفَيل لَ



 يمس ةقّرفتم دئاوف

 حا 0 ا

 ُبِجاَوْلا َناَك ٌجَحْلاَو ٍةاَكَّرلاَو ٍةاَلَّصلاَو ٍةَراَهظلاب هللا َرَمَأ امل اَذَهِلَو
 08 ريم ١ ا هيو رع 000 اول وف لاعياد 00000

 ىِذْلأ ٌميِهْرَتإَو :َلاَقَو «[1؟4 :ةرقبلا] ؟َّنُهَتتْأَك ٍتلكب#© :ىلاَعَت َلاَق اَمَك «َماَمْنِلا

 . 0 :مجنلا] 469 هَ

 ؛َكِلَذ ٍضاَعْبَأ نع ايان َناَك ٍبْرّشلاَو َةقِرَسلاَو ىنزلاَو ِلْمَْلا نَع ىَعن اًمََو
 [ة17/14] .ِتاَبْنإْلا يِف ُهَلَواَتتَي ال مسالا َناَك نِإَو اًضْيأ ِهِتاَمَدَقُم نَعَو لب 01 م يعم 2 0001 م هه -

© © 

 م0 2522 وهاس نسل م 0 5 ا 2 تال

 :اَهِناَكْمِإ ٍبَسَحِب ٍةَساَيَرلاَو ٌوْلُعْلا ٌبُحِب ٌةَئوُحْشَم ُسْفَنلا

 نيبذكنلا سوت يف ناك ام سنج نم ساّنلا سوفت يف نأ الؤل 6541]
 . طق ُهُهِبْشُن ال نَمِب ٍراَبِيْغاِلا ىَلإ ٌةجاَح اَنِب نُكَي ْمَل  ُهَلْبَق نَمَو َنْوَعْرِف - ٍلْسرلِل
 <« كيت نم لسرلل لبق دق ام الإ كأ ُلاَتِي اه :ىلاَمَت َلاَق امك ٌرْمأْلا ٌنَكَلَو
 ١ , ولاَ اَّلِ سو نم يك نم َنيِدْلا َنَأ آم َكِلَدَك »م :َلاَقَو «[5” :تلصف]

 ْمُكَلْبَ َناَك نَم َنَئَس َّنَكْلْسَتَل» :ِهلي ْئِبَّنلا َلاَق اَذَهِلَو . .601 :تايراذلا7 69
 ُدوُهَمْلا :اوُلاَق .ُهوُمُتْلَخَدَل ٌّبّضَرْخُج اوُلَخَد ون ىَنَح ِْةَدّقلاب ِةْذّقْلا َوْذَح 5 ةدس1 مد هع ممم + كر ك2 يك 41 كم

 .(؟ْنَمَف :َلاَق ؟ىَراَصَنلاَو

 576م وا  او ل وك 6 ا ل ل د
 نأ ريغ نْوَعَرِف سفن يِف ام اَهيِفَو الإ سمن نِم ام :َنيِفِراَعلا ضعب لاق

 سس 5.64 يد ص ىسووك سا سس 2154 2-2 < عفو

 .َرَمْضَأَف ّرَجَع ُهَرْيَغَو ءرهظاف ٌردق َنّوَعَرِف

 ا واع ماعلا هذ صو يا هوو قا ماقل توه مور !مادعاو ا راو و مالا هك
 ىأاَر : مهرابخأ عميسو َنسانلاَو هسفب فرعتو ربتعا اذإ ناَسنإلا نأ : كِلْذَو

 ع 200 #*ىعر مضاسع ه6 هم هام 2

 .هِتَرْذَق بسحب وُلْعَتَو َعاطَت نأ ِهِيْفَتِل ٌديِرُي مُهْنِم َدِحاَوْلا

 مُهَدَحَأ ٌدِجَتْف ءاَهِناَكْمِإ ٍبَسَحِب ِةَساَيَرلاَو ٌولْعْلا بحب َةَنوَُحْشَم سفئلاف هم ع5 2 2 هع سم رسب ولس ياا 2 م 1
 ام :ُهُدوُبْعَم اَمْنِإَو ءهاَوَه يِف هفِلاَخُي نم يِداَعُيَو ءهاَوَه ىَلَع ُهُقِفاَوَي نَم يِلاَوُي -ٍ هم 22 4 .٠ 3 7 - 0 0 000 م. 1 - و.

 هيلع ٌنْوكَم تاقأ هوه هَهلِإ دَعَا نم َتيِأ8 :ىَلاَعَت َلاَق .ُهَديِرُيَو ُءاَوْهَي سر و كسر هم 0 22 مه( سمس يه هو - شلل 8: هم هد

 .[47 :ناقرفلا] 4( اليكحو



 ُهْنَأص مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت عم

 ُنَكَمَتي ال ُهّنِكَل ءوِناَكِْإ بَسَحِب ُهْرمأ عاَطُي ْنَأ ُديِرُي :ِءاَلْؤَه نم ٌدِحاَوْلاَو
 هو يعش ص 1.6: مه 0 2و 0#

 .عْناَّضلا دوحجَو ٍةيهلإلا ىَوْعَد نم :َنْوَعَرِف هنم نمت امم
 ا را و ا با زب 7 ناو جن ١ 1 ل هدا ماورد وسم 2 4 00-7

 لب ؛دخلا اذه بلطي ال ٍناَميِإَو لَمَع ضْعَب هدنِع نَمِم ٍسانلا نِم ريِثْكَو
 0 2 م 5 2

 .ُهَدْنِع ّوه اَم ِهِسْفَتِل ٌبلطَي

 اَم اًهيِف ناك نِإَو ِهِضاَرْعَأ يِف َعاطُي ْنأ َبَلَط :اًمِلْسُم اًعاَطُم َناَك ْنِ
 2 كت عسا م10 كت ل6 2 وها # سووس ما ا ع 7“ ماو هب رو
 ُمْدْنِع َرَعأَو هْبَلإ تحا :هاَوه ىف ُهَعاَطَأ نَم ْن دو هلل ةهيصعمو ٌبْنْذ وه

 2و م 3 - م هاما 0 سءو يمص م مث و 3
 َنيبذكملا رِئاَسَو ءَنْوَعْرِف ٍلاَح نِم ةَبْعش ِهِذَهَو ءهاَوَه تفلاَخَو هللا َعاطأ نمم

 لس
 ول ىَّتَح ُهَريِظَن ْمُظَعُي نَم َنوُد ُهُمظَعُي نم ٌبَحَأ :اًخْيَش وأ اًمِلاَع َناَك نَِو ه6 هل سيج عر م 2 ماه موو # مام كنّ ء.بح
 اًهيِف ِناَلْئاَمَتُم ٌةَدِحاَو َةَداَبِع ِناَدَبْعَي وأ ءْنآَرَملاَك اَدِحاَو اًباَتك ِنآَرْمَي اَناَك م ك1 ا 20 م 0 .يك عدو مس َِ ىو 1 ا م 2

 200 ع 5 راع 0 م عوعشدع ا مع م هم 5 51 َح
 نِم َرثكأ ِهِب ءاَدِتقاِلاَو ِهِلْوَق ٍلوُبَقِب ُهَمظَعُي نَم بِحُي ُهْنِإَف ءسْمْحْلا ٍِتاَوْلَّصلاَك
 هللا َّثَعَب اّمَل ُدوُهَيْلا ٍتْلَعَف اَمُك ءاّيْعَبَو اًذَّسَح ُهَعاَبْنَأَو ُهَريِظن ضَمْبَأ اَمَبَرَو ءورْيغ

 عمله 0/14 . ىَسوُم ِهْيلِإ اَعَد اَم لْثِم ىَلِإ وُعْدَي هلل اًدِّمَحُم
 م6

 ه2

 َراَثلا ُلُْدَي اَلَو ءَةَرَِحآْلا يف َنِحّْمأ اًيْنَُدلا يِف ُةَوْعّدلا ُهعُلْبت ْمَّل نَم

 ٍراَّئلاب هللا ُبَذَعُي اَلَو َراّنلا َلْخْدَي الل ُهَل َبْنَد ال نَمَك «َناَطْيَّسلا َعَبَنا نَم اَّلِإ

 ٍريِغَّصلاَك ِهْيَلِإ ٍلوُسَر ٌةَوْعَد ُهْعْلْبَت ْمَل نَمَف ءاَلوُسَو ِهْيَلِإ َتَعْبَي ْنأ َدْعَب اّلإ اًدَحأ

 َكِلَّذِب تءاج اَمُك ِةَرخآلا يِف ُنَحَتمُي اَذَهَك ٍةَضْحَمْلا ِةَرْيَمْلا يِف ِتّيَمْلاَو ِنوُْجَمْلاَو
 [ 1 ش .داَكآلا

 ه2 2



 نها

 تال لاح ما تل ا و ٍبلَق ٍبِحاَص نم مك ةة؟هه]

 ٌرْسلا ٍظْفِحِب ُحوُيّشلاَو َنوُفِراَعْلا يِصوُي نه ؛ُراَْغأْلا اهي ُهَبَلَسَق اهي َرَبْحَأَو
 ْمِهِلاَوْخ ا اناَمْن اَكْيَس ُمَظغأ ُمْوَمْلاَو ءَّدَحَأ ِهْيَلَع ٌعِلطَي اَلَو ءىَلاَعَت هللا َعَم

 ِبْلَقْلا ِةَبِعْمَجَو هب سْنأْلاَو ِهيبَحَم نِم ”'[مهل] هللا َبَمَو اَمَو "نيو وللا َعَم

 . *ِكِلاّسلاو يِدَتْهَمْلِل اَمّيِس اَلَو .“*”[هيلع]
 يتلا «ِةَبيطلا ِةَرَجَّنلا َكْلَي ُلوُصَأ "ْثَتَبَتَو َيِوَكَو مُهُدَحَأ َنُكَمت اذِإَ 0 ا 9: ضربا“ ع ١ ع و ند ه2

 نم ِهْيَلَع ىَشْحُي اَل ُتْيَحِب  هوبْلَق يِف ِءاَمَّسلا يِف اَهُعْرَفَو ٌتباَت اَهْلْضَ
 . "0لاَبُي ْمَل :- وب َمَتْؤُيَو هب ىَدَتْقُيِل ىَلاَعَت هللا َمَم ُهَلاَح ىَدْبَأ اذ هَّنِإَف ءِفِصاَوَعْل

 [ 0/1 .ُهَلْهأ ُهُفرْعَي امن عفَتلا ميِظَع ُباَب اَذَعَو
 هم

 : ىراصنلا عانقإ قرط نم

 حيسَمْلا َنيب 2 , ِقْرَمْلاِب مُهَبِلاَطَأ ؛ ْنَأ ىَلِإ ىَراَصنلا ِءاَمَلُع َّعَم ُلَرََتَأ تْنُك 5
 وو

 نم ىَسوُم هب ءاج ام مُهَل بأ لب اك دودج الق يول ةهج نيو هِرْيْغَو
 ٍرْيَغ نم ُهُنَداَلو ام اًمأَو ءُقَحَأ ىَسوُمَ ٍةَيهَلِإلا ىَوْعَد يي َةَسُح َناَك ْنِإَف ٠ ءُمَطْعَأ ِتاَيآلا
 ا[ .هرْيَغ نم ُلَصضْفأ َقوُلْخَمْلا نأ ىَلَع ال ءِقِلاَحْلا ِةَرْدُق ىَلَع ُلْدَي َوُهَ َوُهَف بأ

 ه2

 .اهعاتمو ايندلا مومه يف هتتشت مدعو ءهركفو هبلق عامتجا :يأ )١(
 سفنلا ظوظح نم وهو ءزجعو قمح :نيقداصلا دنع سانلل لاحلا راهظإ :هلك مّيقلا نبا لاق (؟)

 .مهلاومأل لاومألا نم زونكلا بابرأ نم متكأو رتسأ اهل مزعلاو قدصلا لهأو «ناطيشلاو
 .هب الإ ىنعملا حصيو متي الو 8417(2 /1) ميقلا نبال دئاوفلا عئادب نم نيتفوقعملا نيب ام ()
 .هب الإ ىنعملا حصيو متي الو 83/9 ميقلا نبال دئاوفلا 00 نم نيتفوقعملا نيب ام (5)

 .بوصأ وهو «دئاوفلا عئادب نم تبثملاو «(ِكِلاَّسلا يِدَتْهْمْلِل ُهلْعِف اَمِّيِس اَلَو) :لصألا يف (5)
 .بوصأ وهو «دئاوفلا عئادب نم تبثملاو (َتَبَتَو) :لصألا يف ()

 .كلذ يف هب ىدتقُي ْنأك «ةحجارلا ةحلصملل هراهظإو هلاح نامتك لابي مل :يأ (0



 ُهْذدك مالسإلا خيش لئاسوو قواتف بيرقت ١ م
 ب ا ا بك 7ل77 5-5

 هذآ

 : نايس الإ كِلَذ نع مُهجِرْخُي الو «ُحِلاّصلا ُلَمَمْلاَو نامل : مدأ ي يب ُحاَلَص

 اَذإ :ِداَسَمْلا نم ْتَمِلَس اّذِإ اَهْيَلَع ُنماَّنلا َرِطُق يلا ِةَرْظِفْلا لضأ ّنِإ ”ة؟ة.]

 .. "ككاو تا لكلا با
 ةَبَحَمَو ءِلْهَجْلا نود مْلِهْلا َةبَحَم م ِسوُفْنلا يِف َقَلَح هللا َّنَأ موُلْعَمْلا نمو

 كِل ٌّدِض َلَحَد مك ءٌراَّضلا َنوُد 0 ٌةَبَحَمَو ءِبْذَكْلا نود ٍقَّدَّصلا

 هللا َقَلَح ٍدَسَجْلا حِلاَص يف ُهّنَأ امك ٍَكِلَو ِوْحََو ٍدَسَحَو ٍرْبكَ ىَوَه ني ضاع
 َةرَك وأ ُهرُضَي اَم ىَهَتْشا اًذِإَف ٌراّضلا َنوُد هَل مِئاَلُمْلا ٍباَرَّشلاَو ماَعلطلا َةبَحَم هيف
 0 0الى ضاقت قتلي َئ

 مُهُجِرْخُي اَلَو ٌحِلاَّصلا ُلَمَعْلاَو ُناَميِإْلا َمَدآ يِنَب ُحاَلَصَق َكِلَذَك َناَك اَذَِو

 : ناَيَش رد
 .اَلالَض َنوُنوُكَيم ملِعْلِ ُداَضُمْلا ٌلْهَجْلا :اًمُهدَح

 ةاَوُع َنوُنوُكَيَف ءسْفّنلا يِف ِنْيَذّللا ٍةَوُهَّسلاَو ىَوَمْلا ٌعاَبَنا 00

 409 وَع اَمَو كضلَم ّلَص لص ام © ئه اَدِإ ِرمئلاَوظ :َلاَق اَذَهِلَو ؛مِهْيَلَع اًبوُضْعَم

 09 4 وجلا)

 درس ْرَض ىَلَع حالّصلا يف مُهَو

 َوُه اَذَهَف ءهب َلِمَعَو ُهَعَبَنا ُهَل َّنّيْبَ 0 فرع اًذِإ ُدْبَعْلا ٌنوُكَي ةَراَت -أ

 . اًركذ ُنآَرُقْلا ُهَل ُتِدْحُي يِذَّلا َوْهَو ُركَذتَي يذلا َرُهَو قَمْكِحْلاِب ىَعْدُي يِذَّلا
 ٍفْوََحْلا ىَلِإ ُهَعَم ُجاَتْحَي ام ٍضراَعُمْلاَو ىَوَهْلا نِم ُهَ نو ريفا دج

 [14# 741/1١01  .ِةََسَحْلا ٍةَطِعْوَمْلاِب ىَعْذُي اَذَهَق ؛ ىَوَهْلا نَع َسْفَنلا ىَقْنَي , يِذَلا

22 0 

 م

 قدصلل اًّبحُم ىلاعت هللا هقلخ لب «ناسنإلا ةأشن نم سيل ةرطفلا ساكتنا نأ ىلع لدي اذهو )١(
 بعص ةلطاب ةديقع ىلع أشن اذإ هنكلو «هايندو هنيد يف هعفني اًمع ثحبلل اًفوغشو «قحلاو

 .كلذل الصأ دعتسُم ريغ وهو «قحلا لوبقو ءهتداع ةفلاخم هيلع



 ماَلْساْل 07 اًروُذْحَم ْتَسْيَل ىَر اَصّنلاَودوُهَيْلا هَ تاق
 : َعاَمْجِإِلاَو َةّنُسلاَو باَتكْلا صوُصُ

 يع تناخ انيق الإ اًروذْسَم كسل يراصتلاو ةوويلا ةيباقم نإ ص

 . َعاَمْجِإْلاَو َةَنُِسلاَو ٍباَتِكْلا صوُصْنَو مالْسإْلا

 نو اجرح َنآْرُقْلاَو ""ةاَرؤّتلا َّنأَو ٌدِحاَو َنيِلَسْرُمْلا َنيِد نأ ٌموُنعمك اّلَِ
 .ةَدِحاَو ٍةاَكْشِم

 َرْسيَءأ لق# :َلاَق ىَّتَح ْعِضْوَم ٍرْيَغ يِف ٍباَتِكْلا ٍلْمَأِب هللا َدَهْشَتْسا ِدَقَو 12 0

 ع 6 َنَماَك .هلني لع ليست قب ني ُدِياَس دهب هي مت لأ ٍدنِع ْنِم َناَك
 اَذَه َناَك :َنيِمِلْسُمْلا ٍلْوَق لْثِم ىَلَع ٍباَتكْلا َلْهَأ َدّهْشَأ اًذِإَف 6٠١ :فاقحألا]

 ا ْمِهِراَرْفِإ ٍةَمْكِح نِم َوْهَو ءاليِلَدَو َةَبُح

 باَتِكْلا لأ ُهُرْثَي اَمِل ةَنُسلاَو ٍباَتِكْلا َنِم ٍةَدوُحأَمْلا ِةَلاَقَمْلا ٍةَققاَوُمِب ُحَرْْي

 كاملا جَبُح نِمَو «ةّوُبْتلا مالغَأ نِم اَذَه ُنوُكَيَو «"هُهَلْبَق َنيِلَسْرُمْلا ِنَع
 14/133 . لْسْرلا ِقاَمْثا ىَلَع ٍليِلَدلا نِمَو

2 06 

 ؟نزحلا دمحيو مي ىتم

 َرِيِثَك َناَك ة هنأ 26 يلا ٍةَمِص يِف ٍمِتاَح يبأ ٍنْبا َدْنِع ِتيِدَح يف 8547 |

 .ناّرخأْلا َلِصاَوَتُم ءِرْكِفْلا ِئاَ ءِتْمَّصلا

 وأ ٍبوُنظَم ٍتْوَف ىَلَع ُمَلَألا َوُه يذلا َنْرَحْلا وب ُداَرْمْلا َسْيَلَف ُنْرُحْلا اّمأَو

 ةقدازأ اعل ءدِلاَح نِم نُكَي ْمَلَو م َكِلّذ َّنِإَف ءووُرْكَم ٍلوُصَح

 [1 15 . © رمل نو ُهُلْسَي اَمل اْلاَو َماَمِتْإل

25 

 .فيرحتلا لبق )١(
 .ةّنسلاو باتكلا يف اَمِل ٌةقفاوُم ةاروتلا يف ام دجو اذإ حرفي ملسملا نأ :يأ (؟)
 - هنزح ناك نإو هنع ّيهنم نزح وهف : ايلات نيفلسلا هتافم نلع هرج ناك نمق :اذه ىلعو (9)



 لا مالسإلا خيش لئاسوو قواتف بيرقت م8 يل

 لا ممل كللَز 2 وسوق مهردو م ؟ي 2
 : ىمسملا ِلَذِب داريو ركذيو حبسي هسفن مسال

 ُهْسْفَن ْمْساِلاَو ءىَمَسُمْلا َكِلَب ُداَرْيَو ُركْذُيَو ُحَبَسُي ُهَسْفَت َمْسالا ّنِإ ةىو؟] هَ 5 - 6 0-2 2007 00 ا ا 0 3
 ٍلاَعْفأْلا نم ِءْيَش ُةَئاَضِإ ِنآْرُقْلا يِف َسيَل اَذَهِلَو ٌهَرْيَغ اَلَو اًماَرْكإ ال اَنْيَش َّلعْفَي ال 0 < 2# ا 0 2 هس سصرعش 2 مَ ع دقن
 دربه 21١ :ىلعألا] 40 ّلَعَْلا َكْيَر َمْسأ حّيس» :ُلاَقُي ْنِكَلَو ءمْسالا ىَلِإ مَعْنلاَو 0 1 جم تمم سل. 2 م يرعا و سوس ٠ 1 ها

 ُدبَعْلاَو ءٌةَكَرَبْلا ُهَعَم ُلاَتت ُكَراَبُم هللا مْسا َّنِإَف ءَكِلَذ ُرْحَنَو [/8 :نمحرلا] ؟ُكْيَر مت
 عدوي تم 07 201 سم يعم ,ى# 4.590 يلد عمر عربالاو
 حبس :هلؤق لَّزُن اّملَو .«ىلغألا يبَر َناَحبس» :لوَمُيف ىّلغألا هبر مسا حبسي

 ا 5 و 3 - د 0 ههه ع0 بوس سو
 ىبر ناحبس :اوُلاَقَف اَمُكِدوجْس يف اهولعجا» :لاق 09 لَعْأْل كير ٌّسأ

 .«ىلغألا يبَر مسا َناَحْبْس» :ُلوُقَي اَل كي ْيِبنلا َناَك َكِلَذَكَت «ىلعألا

 ىّمَسُمْلا ُحيِرْسَت وب ُداَرُي هوشال حيرت َوُه «ىَلعألا يِبَر َناَحْبْس» :ُهلوَف ّنِكل
 .مسالا ِدّرَجَم ُحيِبْسَت هب ُداَرُي ال

 9 5 50 4-1 1 2000 آ م 5

 ءىَمَسُمْلا َوُه َمْسالا َّنإ :ِةَّئُسلا لْمَأ نم َلاَق نَم ُهَداَرَأ يِذَّلا َوُه اَّذَهَو
 هللا» :يِنَصُمْلا َلاَق اًذِإَف ءىَمَسُمْلا هب ُداَرُي َرِكْذَو َيِعُد اًذِإ َمْسالا َّنأ هب اوُداَرأ 5 2 5 3 4-5 م رس 3 م6 21
 ُتاَّذلا َوُه ِظْفّللا َسْفَن َّنَأ هب اوُديِرُي ْمَل ءىَمَسُمْلا ُهداَرُمَو هْيَر مسا َرَكَذ دقق اًربكأ
 2 8 ع 2

 يفرك فيوم .جراخلا يف ةَدوُجْوَمْلا

 ه2

 فة م اوك .٠ 5 سس ىلا ا و 2: لا معو
 :ناسنالا هب ٌرعشي ال سفنلا ىف نِماك ةروصلاَو ٍلاَملاو ٍَةَساَيَرلا بح

 رْعْسَي الق ِهِسْفَن ٍلاَوْحَأ نِم ٌريثُك ِهْيَلَع ىَقْحَي د َناَسْنِْلا نأ ُنّيْيي امي 1 5 هل نت هامه مهم م مكر ءثحتإا 5 اع 2
 2 5 1 - 0 5 ف6 سس مّ 2 م

 ُهَِإ لب ؛وب ُرْعْشَي ال ٌنِماَك "”ِةَسايرلا ٌبُح ِهِسْفَن يِف ٌنوُكَي ٍساَّنلا نم اريك نأ اَهِب

 . هبوُيُع ِهْيَلَع ْثَيِفَح دقو ِهََداَبِع يِف ٌصِلْخُم
 7 200 57 5 هميم ل جرم هم هس هاسوس

 («ٍِساّنلا ىَلَع ىَّمُْحَت ٌةَيِفَح َيِهَف . .هةّيِفَحْلا ٌةَوُهَّثلا» ِهِذَه ْتّيّمُس اَذَهِلَو

 . اًهبِحاَص ىلَع ىفخت ام اًريِثْكَو

 .دومحم وهف :مهب اًمامتهاو اطّقيِت -

 .هيلإ راشُي ْنأو ردصتلا بحو «ةينيدلا وأ ةيويندلا ةسائرلا :يأ )١(



 #هوو || ةقّرفتم دئاوف

 هم اويكم مك 2 ل يا قع نق نوط م اع
 ؛ىردي الَو كلذ بحي دف ناَسنإلا نإف ءقروصْلاَو ٍلاَملا بح كلذك لب

 ام اَهِفْلَتَو ِهِسْفَن عّرَج نِم َرَّهَظ ُهَدَقَف اَذِإَف ءاَدوُجْوَم َكِلَذ َماَد اَم ةَنِكاَس ةسفن لت 1 62 .عع.ع ملموود عموم مى 2 5 وك اول م عا ب فم م اف تضل 0
 [مقا/ 1 .ٍةَمَدَقَتَمْلا ِةَبَحَمْلا ىَلَع ُلَد 0 0 ا كس نعم

- 

52 2 

 اع اًمِهِلعَأ صاصيال 3 نيكيامتت ني ل ل يع يل(

 0 دق لب ؛ِنْيَيِواَسَتُم ٍرْيَغ ِنْيَمِلَْحُم َنْيَب يّوَسُي اَلَو ءٌصاَصِتخالا ٌبِجوُي
 لَمْ را» يلا م م عْبكَو َكِلَد ىلإ َُبَسَت نم ىَلَع ُهَئاَحْبْس

 26 ِراَبْسْلك َنِيَممْلا ُلَمََج ل سيلا ىف َنيِيْقْلآ ٍتَحِنَِّصلا ألو ْأُنَماَ نيل
 [ 1 .[18 :ص]

© © 

 ره

 : عاَونأ مالت رْمألا نِم ٌةَئِشاَنلا ٌةَمكِحْلا

 : عاوْنأ هاك رمألا ني ُةتِشاَنلا ا 2051

 ٍقْدَّصلا يِف اَمك - ِهِب ْرَمْؤُي ْمَل نإَو - لهْلا ٍسْفَن يف َنوُكَت نأ :اَه

 ُهَللاَو «وب ب ْرَمْؤُي ْمَّل نِإَ َكِلَذ َّلَعَف نَمِل ِةَّلِصاَحْلا حِلاَصَمْلا َنِم اًمِهِوْحَنَو 3

 :داسفلا عا ىقيَو حالّصلاب 1

 َنِم ُهَبَسَتْكا ِنْسُْحِب اًمِصَتُم َراَص ُهْنَع ىَهَنَو ب َرَمَأ اَم َنأ : يناثلا ٌعوّنلاَو

 ْتَراَصَق كفر ل هلك نك يلا ٍرْمَحْناَك ؛ ينل َّنِم ُهَبَسَتْكا حْبقَ رمألا
 ما 2

0 

 عم
ٍ- 

 َدْعَب ِثْبُحْلاِب اًَهُصيِصْخَتُف ءٌءاَوَس ُهَدْعَبَو ميِرْحّنلا رس ٌرْمَحْلا :َليِق ْنِإَ

 ىِضَنْقَت ُةَمْكِحْلا ِتناَك 55

 َوُه 7 ؛ضَيِنَأَو َدَوْسَأ ِهِنْوَك لْثم اَنْيَسَو اًنَّسَح ِءْيَّشلا ٍنْك ىَنْعَم َسْيَلَو ءاَهَميِرْحَت



 00 مالسإلا خيش لئاسرو خواتف بيرقت زك هل

 ّنِم اَذَه وُحَنَو ءاوُدَعَو اًَقيِّدِصَو ءاَرِفاَتُمَو اًمِئاَلُمَو ءاَّراَضَو اَعِفاَن ِهِنْوَك سْنِج نم

 اًعِفاَن ُءْيَّشلا ُنوُكَي دمك ءلاوخألا ريت ُريكَتَت يِتَّلا ٍفوُصْوَمْلاِ ٍةَمِئاَقْلا ٍتاَمَّصلا

 ُهَدَسْفَم تناك اَذِإ ُةٌميِرْحَت ُكَرْثُي دق ٌراَّضلا ُءْيَّشلاَو ءِتْقَو يِف اًراَض ِتْقَو يِف

 دق تناك َسوُفْنلا َّنِإَف ؛مالْسإْلا ٍلَّوأ يِف ُرْمَكْلا ْتَمّرُح وّل اَمَك َحَجْرَأ ميرْخّلا

 كلذ َنوُلَبفَي ام ِناَميِإْلا وُ نِم مُهَدْنِع لَصَح نُكَي ْمَلَو ةَديِدَش َةَداَع اَهنداَعْعا

 ُلُصْخَي اَم اَّلِإ ٌضْقَت هيف َقْبَي ْمَل ىّتَح اًمات مُهْنيِدَو مُهُناَميِإ ناك اَلَو يرحل

 يف ُجيِرْدَلا َعَقَو اَذَهِلَ ءٍقاَلَّصلا نَعَو هللا ٍرْكِذ نَع اَمدَص نِم ٍرْمَخْلا ٍبْرُشِب
 ."”اًهويِرْخَت

 ٍلْعِفْلا يف َسِيلَو ٍرْمَأْلا ِسْفَن نِم َةَئِشاَن ُةَمْكِحْلا َنوُكَت ْنأ :ُتِلاَنلا عْوَّنلاَو

 َدَقَتْغا اّذَِ ؛ يِصْعَي وأ 0 لَم ٍدْبَعْلا ُءاَلَيْبا َدوُصْفَمْلا ّنِكَل «ٌةَحَلْصَم َهَنَبْل

 َرَج اَمُك ؛ِذِيئيِح ٌحَسْنْيَك ءرئألاب اا َبوُجْوْلا
 رم 11 ."7حب ةَّصِق يف ٍليِلَحْلِ

 ه0 ©

 : ُبْذَعَتَو معَْنَو َوَدَبْلا ٌقِراَقت ءاَهِسْفَتب ٌةَمْياَق ّن َنيَع ُحِوُرلا

 آو ِةّمَأْلا ٍِفَلَس ٍرِئاَسَو ٍناَسْحِِب مه َنيِعِباَتلاَو ِةَباَحَّصلا ُبَعْذَم لهل
 نعل 0 ْمَعَنَُو َنَدَبْلا ُقِراَمُت ءاَهِسْفَتب ٌةَمِياَق ٌنْيَع َحوُرلا نأ

 [841 17 .روُكْذَمْلا سّفنلاَك ِهْئاَرَْجَأ نِم اًءْرُج اَلَو هت

© © © 

 هررق اميو ءاهزاوج دعب ةعتملا ميرحت نم ةمكحلا يف لاقُي ميكحلا ديدسلا باوجلا اذهو )١(
 يف تحييبأ امل ىنزلاب ةهيبشو ةثيبخ ةعتملا تناك ول :حرطُي دق يذلا لاكشإلا لوزي خيشلا

 .لَي نيملاعلا بر لوسر ةافوو «نيدلا لامتكا دعب هل دوجو ال ثلاثلا مسقلا اذهو (؟)



 كا ةقّرفتم دئاوف

 : ٍةّيِسِر اَملا ِسْوَقْلاِب ينزل مكح

 ٍ؛ٍِفَلَّسلا ٍضْعَب نمت ةِّيِسِراَمْلا ٍسْوَقْلاِب يْنَّرلا ٍةَماَرَك يِف ٌراَنآ ْتَيِوُر

 ©0:ييف ُتَرْدَكَو َنوُمِلْسُمْلا اَمَداَتْا نأ دْعَب اَمأَ ٍنامُكْلا َراَعِش تَناَك اَهِنْوَكِل

 يَلْوَ م ٍرَهَظَأ يِف ُهَرْكُت الك :ِسْوَمْلا َكْلَي نم ٍداَهِجْلا ين ُعَمْنَأ ها
 20000 .ْمِهرَتْكَأ ٍلْوَق و أ ِءاَمَلُعْلا

 ههه

 :ةَموُمْدَمْلا ةَسّوُسَولا َنْيَبَو دوُمْحَمْلا ماَهلاِلإ َنْي َدْيَب ُقْوَمْلا

 ٌَراَتَو ِكّلَم ٍةَطاَسَوِب ُنوُكَي َةَراَت ِهِداَبِع ىَلِإ #8 ِهيِحوُي اَم َناَك اَذِإ 4

 :ىَلاَعَت َلاَق ءكاَيبْنَأْلا هب ٌصَمْحَي الل اّقَلْظُم ْمِهّلُك َنيِنِمْؤُمْلِل اَذَهَف ٍةَطاَسَو ٍرْيَغِب

 َكُير ئؤاو# :َلاَق دق ناك اَّذِإَو «[7“ :صصقلا] «ديضصأ نأ تبرم يأ 3| مْبسِيََ

 .ىَلْوَأ ٍناَسْنإْلا ىَلِإَف ؛ ْمِهْيَلِإ يِحوُي ُهَّنَأ َرْكَّذَك ء618 :لحنلا] للا َلِ

 © اًهَوُقَتو اَروُج اَهمْمأَك © اَهنَوَس امو نيئتو# :ىَلاَعَت َلاَق دف

 نوُكَي ُروُجُمْلاَو ءِسْفَنلِل ىَوْقَتلاَو َروُجُمْلا ْمِهْلُي ُهَئاَحْبُس َوُهَق [8 07“ :سمشلا]
 ماَهْلِ َّوُهَو ءِكَلَم ٍةَطِساَوِب ىَوُقَّتلاَو ءِساَوْسَو ُماَهْلِإ َوُهَو ءِناَطْيَّشلا ٍةَطِساَوِ

 . ٍيَحَو

 ِهِذَهَو ٌةَسَوْسَوْلا ب ُداَرُي ال َيِلظَأ اذ ماَهلإْلا طْفَل ٍِفْرُْعْلا يِف ٌراَص دَقَو

 ٍةَسَوْسَوْلا َنْيَبَو يحَوْلا ماَهْلِ م 0 دن انجيلا

 ٍروُجْمْلا َنِم َناَك نِإَو 00 ماَهّْلِإ نِم َرُهَف هللا ىَوْقَت َناك ْنِإ هب ُروُمَاَمْلاَ

 0 !ناقيفلا وسو نقول
 تاتكلا وع ةعومذتلا ةسوقولا ّقِيَبَو ةرمجفلا ماَهّْلإلا ّنْي هْيَب ْقْدَقْلا ُنوُكَيَف

 هلل ىَوْقَت ُهَّنَأ ىَلَع ٌةَنّسلاَو ُباَتَكْلا د امم ِسْفّنلا يف يِقْلَأ امم َناَك ْنِإَك ُةنُلاَو

 وأ رافكلاب صتخي ناك اًرمأ َنوُمِلْسُمْلا َداَمْعا ىتمف «قاسفلاو رافكلاب هبشتلا يف ماه ٌديق اذه )١(

 .دئاقعلاو تادابعلا يف ال .«تاحابملاو تاداعلا رومأ يف اذهو ءمرحي مل ْمِهِف َرثكو قاسفلا



 0 ه7

 ِساَوْسَوْلا َنِم َوُهَق ٌروُجُف هنأ ىَلَع َّلَد اّمِم َناَك نِإَو ةومجملا ماَهْلِإْلا نم َوُهَ

 [ه19- 1/1 . ضِقَتني ال ٌدرطُم ُقْرَمْلا لق موُمْلَمْلا

2 55 

 :ِنْيَهْجَو ىَلَع ُلمْعتْسُ : لا
 :ِنْيَهْجَو ىَلَع ُلَمْعَتْسُت طل /0-: ]

 َوُه اَذَهَق : ف عَرَجْلاَو يِضاَمْلا ىَلَع ِنْرُحْلا ِهْْجَو ىَلَع :اَمُهْدَحَأ

 تْلَعَف يّنأ ول :لْقت اَلَك ءْئَش كَباَصَأ نإَو» :َلاَق ُتْيَح للي ْييّنلا ُهْنَع ىَهَت يِذَّلا

 عع عفت ملك لك هنن“ َدَق :لق ْنَكَلَو ءاَذَكَو اَذَت َناَكَ

 . ٌعَمنَي اَلَود ضي َكِلَذَو «َحَرَجْلاَو َنْدْحْلا َكِْيَلَع ُحَنْفَت : 0 00

 نك ؤل»» :ىَلاَعَت ِهِلْوَقَك ؟ عِفاَن مْلِع ِناَيِبِل ؛ول» :َلاَقُي ْنَأ :ين

 1 . 1377 :ءايبنألا] هس
- 

 لْثم تْلِمَعَل ٍناَلْقِل ام لْئم يِل نأ ول» : هلزقك ؟وئارإَو ريل حم نا

 ل 520000 : لكك َيبَنلا ُلْوَقَو

 ِبَحَم ِناَيَبِل اَمُهَرَكَذَف اَمُهَرَبَح هللا ٌّصْقَي ْنَأ ٌبَحَأ لكي اين َّنِإَف . .باَبلا اَذَه نم

 َكِلَو يِ نُكيْمَلَ وَعَمْتَمْلا َنِم َكِلَذ ىف اَمِل ْنوُكَي اَم ُهَكَرَعَف ِهْيَلَع ب َتبَرَتُمْلا رْبصَلِل

 [81 9 :نرذتتلا ناع رثشلا ورديت اعل كان هلو نركالو نع
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 : دنع هه

 ْرَش ٍماكْحأ مّمألا ني ْمِِْبغ نود ربل يخل

 ترَعلا ضحي ريقي هلم مور لا :ِنيَلقْتلا عيِمج ىَل هلك لِسزَأ [ه4.1]

 «مهِيِف َة َءاَمإْلا | نأ اقْيَرَق طخ ْنَكَلَو (ةِّيِعْرَش ماكْحَأب م علا قي ْمِرْبَع أ نود

 .(؟558) ملسم قلل



 م20 ةقّرفتم دئاوف
 0 ض2 222 272222227227777 ب7

 اوُناَك امل ٍشْيَرُق سْنج ّنأِل َكِلَدَو ؛مهْيَلَع را ٍميِرْحَتِب مشاه يِنَب صحو
 ةَماَمإْلا ْتَسْيَلَو ءِناَكْمِإْلا َعَم ٍساَنْجَأْلا ٍلَصْمأ يف ٌةَماَمِإْلا نوك نأ تشو لعلنا

 مانا نم دِجاَو هالوك اَمّنِإَو :ْمُهْنِم ٍدحأ لكل اُِماَش اًرْمَأ

 اَعْفَدَو ءْمِهِريِهظَتِل اًليمكت ِهِيْئَب ٍلْهَأ ىَلَعَو ِهْيَلَع اَهَمّرَحَم ِةَقَدَّصلا ُميِرْحَن اّمأَو

 س1 . ُهْنَع ٍةَمْهّتلِل

 ه5

 :هب ّذقليَو ُهرَعَي ام يهكشي : : ُهَجاَرِم وأ ُهُّسْفَن ْتَدَسَق اذِإ ُناَسْناِا

 لب هب 000 يهَتْشَي ُهَجاَرِم وأ ُهّسْفَن ْتَدَسَق اذ ُناَسْنِإْلا #

 [*4/19] ُهَلاَمَو ةَنَدَيَو ُهُقلُخَو ُهَتيَوَو ُهَلْثَع ٌدِيْفُي اَقْدَع كلذ ّنَشْدُي

© 

 : سانلا نيب عازنلا عاونأ
 يا 52

 ءضْقاَنَتَو ٌداَضَت َعاَرِن ال عُّوتَت َاَرن ىَتْعَمْلا يف ٌعاَرنلا ُنوُكَي اَم اريك [فككل

 1 1 6 © م هك اما ظنا ىف دق مث رتآ اَْيَش ٌُرحآلا يو اَْيَش اَمُهُدَحأ تي
0 
34 
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 ىف كفاَكِتِإِاَر ضُفاَتَتلا ٌنوُكَيَف ِظْفَّللا يِف ِناَكِرَتْشَي دَقَو ءُرَحَآلا ُهَتْنأَو امُمُدَحأ 2

 .ِناَضَقاَنَتَي اَلَو هيِف ٍناَمِلَتْحَي الف ىَنْعَمْلا أَو ءظْنَللا

 اَمُهُدَحَأ ُنوُكَي دَفَو ءاَمُهْنِم ّلُك ُهُلوُقَي هَلَع ِنيَفَِتُم ِناَنوُكَي دق ّمُ
 . يفت اَلَو ٍتاإب هَل ُضّرعتي ال حلا ل

 ا 1 يلا واحلا را نقلل نزال ةركشداو
 رْيَغَو ِثيِدَحْلاَو ٍنآْرُْلاَو عوُوُْلاَ ٍلوُصأْلا يِف ِباَبْلا اذه نِم َوُه ْمِهِنيِد يف ِةَمأْلا

04 

 . كلذ
0 

 ًطاَرصلا :اًمُهُدَحَأ َلوُقَي ْنَأ ٌئِظْمَ ٌعاَرِي ِهيِف ذ َسِيَل يِذَّلا ودتلا ُلاَثِم

 0 ل لا ا ل ماَلْسِإْلا َوُه ْمِي قَتْسُمْلا

 .ةيدوُبُعْلا ٌقيِرَط َرْه :ُرَحآلا ُلوُقَيَو ُنآْرُقْلا



 ُهْنَأُك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت نم

 0 5 8 اصمم 2 ىلا اع

 «َميِقَتْسُمْلا طاَرصلا اهب ُنّيَبُي يِتْلا ٍتاَفّصلاَو ِءاَمْسأْلا يِف ٌعُوَتَت اَذَه ّنِإَ

 يف اَلَو ِظْفَللا يف ال ٌداَضَت اَهَنْيَب َسْيَلَو ءوِباَتِكَو ِهِلوُسَر ِءاَمْسْأَو هللا ِءاَمْسَأ ِةَلِْنَمِ
 : عملا

 ْرَتْكَأ :َليِق امك  ٍِظْفّللا ِكاَرِيْشا لخأل ٌِطْمَل ٌعاَرن هيِف يِذّلا عّرتَتلا ُلاَئِمَو

 ُهَبَر ىأَر اَدَّمَحُم َّنَأ يِف مْوَق َعّراَنَت :- ِءاَمْسأْلا ِكاَرِيْشا ٍةَهِج نِم ِءاَلَقْعْلا التل

 .ِتْوَمْلا َلْبَك هر هنأل ؛اًيندلا ىف ُهآَر : ٌمْوَق َلاَقَق
 روف نسا ل مرع ١ هبد 7 كلو2 را وسر وك 12000 ا ام نك واول م هاو
 وهو هري ملَو تاّوَمسلا قوف وهو هار ُهناِل ؛ةرخآلا يِف لب :نورخا لافَو

 دن داو قوقل ةايكلاو :اينذلا ةانكلا ن3[ ةقوخألا» لفل نأ ٌقيِقَكْتلاَو

 .ةَرخآلا ٍراَّدلا يف اّيْنَدلا ِةاََحْلا يِف ُهَّبَر ىأَر ٌدّمَحُمَو ِةَرِخآلا َراّدلاَو اََّْذلا َراَّدلا

 ١1١[ - "ة/10]

 ه2 2

 :هْنَع َيهْنمْلا ِكْرَت سْنج نم ُمَظْمأ هب ٍروُمأَمْلا لْمِف سنج
 ّيِهْنَمْلا ِكَْن ٍسْنِج نِم ُمظغأ وب ٍروُمْأَمْلا ٍلْعِف سْنِج َّنأ يف ةَدِعاَف 85-5 |

 َّنأَو ِءِتاَمَّرَحُمْلا ِكْرَت ىَلَع ْمهِيَبوُتَم نم ْملطْعَأ ٍتاَبجاَوْلا ءادَأ ىَلَع َمكآ يِنَب
 ُناَيَبَو ءِتاَمَّرَحُمْلا ٍلْعِف ىَلَع ْمِهتَبوُقُع نم ٌمَظْغَأ ٍتاَبِجاَوْلا ِكْرَت ىَلَع مُهَتبوُقُع
 :©0ووُجو نِم ِةَدِعاَقْلا ِهِذَه

 ِتاَكّيَّسلا َمَظْعَأَو ءِهِلوُسَرَو للاب ُناَميإْلا َوُه ٍتاَنَسَحْلا مط َّنأ :اًهْدَحَأ

 لضأ َرِهظَُي ىَّتَح اًرِهاَط اَنِمْؤُم ُلُجّرلا ُنوُكَي الق ءّيِدوُجُو ٌرْأ َناَمِيِإْلاَو ءٌرْفُكْلا

 !!هررق ام ديؤت اًهجو نيرشعو نينثا ركذ )١(



 دحإ هلالي 2 جا يس بيب يي ايي جم

 نوكي الو هولا ُلوُسَر ادهم نأ ةداَهََو هللا الإ ةلإ ال نأ هداهم: َوْعَو َقاَمِيإْلا

 ٍدوجو ّعَم ءاَنِطاَبَو اًرِهاَظ ُكَّسلا ُهْنَع يِفَتَْيُك ءَكِلَذب ِهِبلَقِب ٌّرِقُي ىَّتَح اَنِطاَب اَنِمْؤُم

 . حِلاَّصلا ٍلَمَعْلا
 ا 0077 01 0 هوو

 هه ص هي ا 55-6 2 ٠ 0 - ل
 وأ هب ملكتو هضيقن َدَقَتْغا ٌءاَوَس «َنيِمِلُسَمْلا يقافتاب ٍناَميِإلا ُمَدَع 00

 :ِتاَعاَطلاَو ِتاَنَّسَحْلاَو ٍبرقْلا ُمَظغَأ َوُه يِذَّلا ٍناَمِيِإْل رش َناَك 217

 اَذَه َكْرَت :يِصاَعَمْلاَو ٍتاَكيَملاَو ٍبوُنَذلا ُمظْعَأ َوُه يِذَلا ٌرْفُجْلاَو وب ٌروُمأَم َوُهَ

 لب ٌءْيَش وب ْنِرَتْفَي ْمَل وأ ٍبيِذْكَتلا َنِم ُهْنَع ٌيِهْنَم ٌلْعِف هب َنَرتفا ٌءاَوَس 56
 ِكْرَت ٍسْنِج نِم ٌمَظعَأ هب ٍروُمَأَمْلا لْعِف سْنِج َّنأ َمِلُع :ْظَقَم ٍناَمِيِلِل اَكْرَت َّناَك

207 

 «سْنإْلا يِبَأَو ٌنِجْلا يِبأ نم َناَك ِهِب هللا ّيِصع ٍبْنَد َكَّوَأ نأ :يِناَّنل ١ ُهْجَوْلا

 دن راع ومو قيس ربعأ نَا يبأ بْن ناك 5 ِنْيلَقّتلا يَوَبأ

 فْيَر ني ْمَداَع حّقلتق» اًريِغَص ابْنَ َناَك سْنإْلا ضأ ُبْنَّذَو ءاَراَبْكَتْساَو ٌءاَيِإ قتلا عر

 .ةَرَجَّشلا َّنِم لُكأْلا َوْهَو ُهْنَع َىَهْنَمْلا َلَعَف اَمَنِإ َوُهَو 107 :ةرقبلا] «ْيَلَع َباَنَك تلك

 .ِبْنَذي َسْيَل اَذَه َّنأ ْمُعْرَي ملا يف َنيِمَلكَتمْلا سانا َنِم ٌريِثَك َناَك َنِإَو

 ني يوكو فيلا" رداقلاو دبل زكا يشيارت ةلرخ َة ُلُوَقْلا اَذَمَو

 ءرِئاَغَّصلا نم ِء ايلا َةَمْضِع ُبِجوُي نَمِم مُهُرْيَغَو ِةّيِرَعْشأْلا ضْعَبَو ِةَلَِتْعُمْلا

 نَع هللا مالك يفيِرْحَت يِف ُهْنِم ٌمَظْعَأ َوُه اَميِف اوُعَقَوَو ٍءْيَش نِم 7 ِءالُؤَهَو

 . ِهِعِضاَوَم

 هْنَع ٌيِهْنَم لْعِفَو هب ٍروُمَأَم ِكْرَت ىلإ ُمِسَقْنت ُبوُنَذلاَم :تلُق ْنِإَ
 ال وأ هبوُجُؤب اًئِمْؤُم َنوكَي نأ اّمِإَف :ٌدْبَعْلا ُهَكَرَت اَذِإ هب َروُمْأَمْلا َّنِكل :تلق 52 ض2 مسا عسسم يلا اعطت م م

 ىَّنَأ لب ُِهَّلُك َبِجاَوْلا ِكْرْثَي ْمَلَك :ِهِئاَدَأِل اًكِرات ِهبوُجْوِب اًئِمْؤُم َناَك ْنِإَف «َنوُكَي
 2 4 د 0 مروعا يب مول



 2 مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت #ل ا
 ب يب 0 :( ةثا4ر# تحسم

 ْنِإَف َنوُكَي اَل وأ ٍهِميِرْحَتب اِمْؤُم َنوُكَي ْنَأ اّمَِف ؛ُهَلَعَف اَذإ ُمّرَحُمْلا َكِلَذَكَو

 ُهَّل َراَصَق رح ٍلْعِفَو بجاو ِء ِءاَدَأ ني خلا 5 اًلِعاَق ِهِميِرْحَتب اًنِمْؤُم ناَك

 ّنِم ِهِميِرْحَتَو ِهبوجْوب ٍناَميإْلا كرب رذعي ع ذْعَي ال اًميف وه اي ُماَلَكْلاَو ا م

 هداك اورو

 رسل ةركلا مّرَحُمْلا ُلْعِفَو ءاَرْثُك عِئاَرَّشلا ِهِذَهِب ٍناَميإْلا ِكْرَت ُنْوُك اّمأَو

 أوباَت نإف#» : ِهِلْوَق ؟ يِف هللا ُباَتِك َكِلَذ ىَلَع لد دَقَو دِعض ا اَذَهَف : اًرْثُك

 ُداَرَم اهب ُراَرقإْلا ذِإ ١١[ :ةبوتلا] نبل يف نوحي رك أوتاَءَو و ٌةوَلَصَصلأ اوُماَأَو

 . َعاَرِ 0 ِكْرَت يِنَو ءِقاَمَتاِلاِ

 رك نمو اليم ْهْلِإ عاطتسا نم ِتْيبْلا ٌجِح يد لَ 1ع نيو :ُهلْوَُق َكِلَذَكَو
 ِهْكْرَتَو هبوُجُوِب ٍناَميإلا َّمَدَع َّنِإَف 4“ :نارمع لآ) 4( َنيِمَلَمْلا نع نع هَ َّن 54

 نَم َلاَق اَمُك ءّصّنلا 0 ُبِجَي ِهِلْعِفَو ِهبوُجُوِب َناَميِإْلاَو ءر فك

 ُدَّرَجُمْلا ُكْرّثلا اًمَأَو ءءاَمْنِ ُهَكْرَت اَلَو ارب ُهَّبَح ىَرَي ال نَم َوُه» :ِفَّلَّسلا نم لاَ

 . َعاَري هيف

 َكْزَت :لضألا ُدجَت ِةَمَأْلا ِهِذَه نِم 0 ٍلاَلَّصلا ّلْمأ تْنَمَأَت اًذإَو
 اوُنأ اَمْنِإَو ءٌحيِحَص ْمِهِرْم ”اضأ ويني اَميِف مُهَّنَأَو ءٍتاكيسلا لع ال ٍتاََسَحلا

 ُكزَك نأ َمِلْعَك قيس ُكزَك َىَنْئلاَو قَئَسُْح هم تفك ُتاَبْنِْلاَو ُهْوََن اَم ٍةَهِج نم
 و 0

 .ةلضأ َّوْهَو ِتاَيَسْلا ٍلْعِف نع ف ِتاَنَسَحْلا

 ريما نو ةنويطظعل اعنف ٠ مِصرْيَعَو جراَوُحلا َنِم ةيديعولا نأ : َكِلَّذ ٌلاَثِم

 ا ا ميو نآُْْلا عَباَو اهْنَع لاَ يِصاَعمْا
 .ةريبك اك ناك نإَو نيم َمْحرلا نو هيلع تلد اب مهام ّنِْ ل ْمِهِعاَبتا مَدَع

 :ْمُهَل ةَمْحَرلاَو ٍبوُنُذلا لأ ٍناَميِإ نِم ُهوُتبن نأ اَميِف ٌةَيِجْرُمْلا َكِلَذَكَو

 يِف ٍلاّمَأْلا ٍلوُحُد نِم ُهْوَمَن م ٍةَهِج نم ْمِهتَءاَسإ لأ اَمْنِإ ْنكَل ءاوُتَسْحأ

 .رِئاَبُكْلا ٍلهَأ ِتاَبوُقْعَو ٍناَمِيِإْل

0 . 

2 

2 



 "هوو ةقّرفتم دئاوف

 1/7 722ر7 ت072777(0لج

 . ٍفوُرْعَمْلاِ رْمأْلا يف اوُرَصَقَو هِرَكْنُمْلا ٍنَع يْهَنلا يف ذ اوُعَلاَب :َنوُنوأْلاَ

 .ِفوُرْعَمْلا َّنِم ٍريِثَكب ِرْمَأْلا يِفَو ٍركْمُمْلا ٍنَع يْهَنلا يف ذ اوُرَصَق :ِءاَلُؤَهَو

 نَع ىَلاَعَت هللا هنو اًهِلِعاَف م مو يِصاَعَمْلا ميظْعَت يف ِ هيِرَدَقْلا َكِلَّذَكَو

 0 ةَلِاَّسلا وللا َةَكيِشَم ْمِهيْفَن يِف اوُؤاَسأ امنت نويت حقل ٍلْعِفَو ملظلا

 -111١[ امي َميِدَقْلا ُهَمْلِعَو َةَلِماَكْلا

© 

 ِتاَمَجَحُمْلا باَنِيْجا ىَلَع رْبَّصلا َّنِم ُلَمْكأ :ِتاَعاَّطلا ٍءاَدَأ ىَلَع رْبَّصلا

 : ُلَضْفَأَو
 باَئَيجا ىَلَع ٍرْبَّصلا َنِم ٌلَمْكَأ :ٍتاَعاَطلا ٍءاَدَأ ىَلَع ٌرْبَّصلا مةعه]

 0 لق ا عراَّشلا ىَلِإ ُبَحَأ ٍةَعاَّطلا ٍلْعِف َةَحَّلْصَم َّنِإَف ؛ْلَضْفَأَو ِتاَمّرَحُمْلا

 .ةَيِصْعَمْلا ٍدوُجُو ِةَدَسْفَم نم ُهَرْكَأَو ِهْيَلِإ ٌضَعْبَأ :ٍةَعاَطلا مَدَع ُةَدِسْفُمَو ءةَيِصْعَمْلا
 ١55/١ -١505[ كردتسملا]

2 © 

 ؟ِهَدِض نع ْنْهَن ءئشلاب رمألا له

 .ِهَدِض نَع َيهَن ِءْيَّسلاب ُرْمأْلا :ُءاَهَُّقْلا ُلوُقَي [54:]

 1 لا ُهَدِصْفَي دَقَو مِزاّللا ٍقيِرطب ُهْنَع ّيِهْنَم هنأ ف ىيقشتلاَو

 ُهَدِصُفَي

 َسْيَل :َليِقَو هُهْنَع َِهْنَمْلا مَدَع ُسْفَت ُهَنِ :َليِق دمك يّنلاب ُبوُلْظَمْلا ام اًمَأَو

 ُنوُكَي دَقَو هَّهْنَع ّيِهْنَمْلا مَدَع َسْفَن ُنوُكَي دق يِهاَّنلا د ٌدوُضْفَم نأ : ٌقيِقْحَتلاَو

 [18 .وَدِض َلْعِف



 دا مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 00

 ل ب+ش مم ددسن تدتتللا 21 يح

 : نْيتلِعِب ُلّلَعُت ٌتاَكيَسلاو ُتاَنَسَحْلا

 : نيَتَلِعب للعُت ٌتاَنَسَحْلا 28.9

 .ِةَعَفْنَمْلاَو ٍةَحَلْصَمْلا ٍبْلَج نِم 0 ام :اَمُهاَدْحِإ

 ل ل هئَمْضَتَت اَم : ةَيناَقلاَو

 : نْيَتلِعِب ل َكِلَذَكَو

 رضع ةَدَسَْمْلا نم هْنمْضَتَت ال

 0 ا ةَيِناَثلاَو

 ركشلاو كَهْحَقْلا نع َىَْنَس ءزلصصلا كرإ» :ىَلاَعَت هلْؤَف :َكِلَّذ ُلاَثِم

 ترإ» :ُهلْوَقَف ؛ عيب نيبو كنف 11 هرفسسلا 6 نكح قا كرر

 ريمالملا تاي مح هع امل ناين شلات ءامخفلا نع ىعْنَت ةزلكّصلأ

 ِهْجَو ىَّلَع اَمِّيِس اَل  ُهُؤاَعُدَو هللا ٌرُكذ اهب َماَق اَذإ ّسْمَنلا َنِإَف ةةانقتلاو

 ةثحُب امك ٍرَكْمْلاَو ءاَْحَْلا نع اهات ةسِلاَص ٌةَعبِم َكَِد اَهَيممَأ - صوُصُخْلا
 0 ١

 :يأ ِهٍوَحَلْضَمْلاَو ِةعَمَْمْلا نِم اَهيف اَمِل َناَبَي 4ص هلل ٌركرلو» :ُهلوكَ
 َوُه اذه َّنِإَك ِركُمْلاَو ِءاَمْحَمْلا ِنَع َةَيِهاَن اهِنْوَك نم ربك م

 َنِإَف ؛أطخأ دّقَف «َةاَلَّصلا َنِم ُرَبْكَأ هللا ٌرُكِذَلَو» :ىَتْعَمْلا نأ ند نمو

 [اول ]6١/ ١55 . عاَمْجِْلاَو ٌصَنلاب دّرَجُمْلا رْكّذلا ّنِم , َّلَضْفَأ َةاَلَّصلا

 ه2 2

 : ِناَعْوَت َنْواَعَتلا َّنِإ 55.4 ]
 و

 ءاقيجْساَو قودحلا ٍةَماَقِإَو ٍداَهحْلا نِم ىَوُفَّتلاَو ٌربْلا ىَلَع ُنُواَعَت : لّوألا

 .ُهُلوُسَرَو هب هللا َرَمَأ اّمِم اَذَهَف ءَنيَّقحَتْسُمْلا ِءاَطْعِإَو ِقوُقْحْلا



 1 ةقاّشفت ذأ مْ

 ىلع اًضَرَك كرك دقق ةَملظلا ناوْغأ نم نوكي نأ َةَيَشَح ُهنع َكَسْمَأ نمو 6

 . ٌعْرَوَتم ُهنَأ اَمُهَوَتُم ؛ِةَياَمِكْلا ىَلَع وأ ٍناَيْعأْلا

 . ٌكاَسْمِإَو تنك اَمُهْنِم لُك ذإ ؛عَرَوْلاِب ُلَسَمْلاَو ُنْبَجْلا ُهبّتْشَي اَم َرَثْكأ اَمَو
 .ُهَلوسَرَو هللا ُهَمّرَح يِذَّلا اَذَهَك . .ِناَوْدْعْلاَو مْنإْلا ىَلَع ْنْواَعَت :يناَّدلاَو 5 00 1 .يسدرتكاس حلا 1ع عا ل

 5 تارا وك سب لم 21 © وام ول ا لا ل 00 6
 ىلإ اهدَر رذعت دقَو «قح ريغب تذخا دق ُلاَوُمَألا تناك اذإ ءمعن
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 يف ٍلاَوْمَأْلا ِوْذَه ٍفْرَص ىَلَع ٌةَناَعِإْلاَف :ِةّيِناَطْلُسلا ٍلاَوْمَأْلا نِم ريِثَكَك ؛اًهِباَحْصَأ
 .٠ 0 و ينل. ف 2 انه نيم © هو آ و - و .ه 5 م

 ٌربلا ىلَع ٍةَناَعِإلا نِم :َكِلَذ وْحَنَو ِةَلِتاَقَمْلا ٍةَقَفَتَو روغثلا ٍداَدَسَك َنيِمِلْسَمْلا َحِلاَصَم
 ُةَفِرْعَم ْنِكْمُي ْمَل اَذإ  ٍلاَوْمَأْلا ِهِذَه يِف ِناَطْلُسلا ىَلَع ٌبِجاَوْلا ذإ ؛ىَوْفَتلاَو 22 هم

 َوُه َناَك ْنإ ِةَبْوّتلا َّعَم  اَهَقِرْصَي ْنَأ  ْمهَِنَرَو ىَلَع اَلَو مهْيَلَع اَهُدَرَو اًهباَحْصَأ

 يِبَأَو ِكِلاَمُك ِءاَمَلْعْلا ٍروُهْمَج ُلْوَق َوُه اَذَه ءَنيِمِلْسُمْلا حِلاَصَم ىَنِإ  ُمِلاَظلا

 ةلوألا علد كلك نلعو «دباضقلا ني نحتاو ريع نع لوقت َوْعَو «دمخاَو ةنيغ
 3 م م
 .ةيعرشلا

 .َكِلَذ اهب َلَعْفَي ْنَأ َوُه ِهْيَلَعَف :اًمَدَحَأ دق ُهْرْيَغ َناَك نِإَو
 حِلاَصَم ين اَهِقاَمْنِإ ىَلَع ٌةَئاَعِإْلا تّناَك :اَمُدَر نِم ُناَطْلُسلا َعَنَتْما وّل َكِلَذَك ِ ا ل ا ا ا ا

 . َنيِمِلْسْمْلا ىَلَعَو اًهباَحْضَأ ىَلَع اَهُْعيَضُي نم ِدّيِب اًهكْرَت نم ىَلْوَأ اَهِباَحْص

 .«ةعطتشا ام هلا اوُنَلاَتا» : ىَلاَعَت ِهِلْوَق ىَلَع ٍةَعيِرَّشلا َراَدَم َّنِإَ

 ٍدِساَقَمْلا ُليِظْعَتَو ءاَهُليِمْكَتَو َحِلاَضَمْلا ُليِصْحَت َبِجاَوْلا َّنَأ ىَلَعَو

 ْمْفَدَو اَمُهاَنْدَأ ٍتيِوُفَتِب نْيَتَحَلْصَمْلا مّطْعَأ ُليِصْحَت َناَك :ْتَضَراَعَت اًدإَف ءاَليلَْتَو

 .ٌحوُرْشَمْلا َوُه :اَهاَنْدَأ ٍلاَمِتْحا َعَم َنْيَتَدَسْفَمْلا مّظْعَأ

 َناَعَأ نَم اّمأ ءوِمْلُظ ىَلَع َمِلاَظلا َناَعَأ نَم :ِناَوْدْعْلاَو مثلا ىَلَع ُنيِعُمْلاَو
 4 مه ر6 2 ه 6 - 38 5 . هس 2 76

 اَل رُلْظَمْلا ُليِكَو َوُهَق :ِةَمِلْظَمْلا ِءاَدأ ىَلَع وأ ُهْنَع ملَظلا ٍفيِفْحَت ىَلَع َموُلظَمْلا

 [كمم ١*8 .مِلاَطلا ليكَو

 بتر تي عز

| 



 لاو مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت عقم هم

 دينا يب وسم هر ىو ا

 . هداف هس نوصي ثف -

 ْمِهَرِل اَلَو ْمِهِسوُْنِل َنوُبَضْعَي ال ّْمْسَِو - ب

 .ِهِسْفَِل ال ِهّبَرِل ُبَضْعَي يِذَّلا  طَسَوْلا َوُهَو - ُتِلاَثلاَو - ج

 اَذَهَف :ُةَرْيَغ َرْيَغ يطْغُي اَكَو ِهِسْفَتِل ْذُحَأَي وأ هُيَرِل ال ِهِسْمَتل تيس

 . اينُد اَلَو ٌنيِد مهب ٌحْلْصَي ال .9"2(يلَحْلا) ُّرَش ُعباّرلا ْمْسِقْلا

 :ةلماكلا ةَساَيَسلا َتاَيْرأ نيحلاصلا نأ امك

 قاع رمل [وكرت و تابوا اوُماَق 0

 حببأ ام الإ َنوُذُحَأَي اَلَو ِهِئاَظَعِب َنيّدلا ُحِلْضُي ام َنوُْي َنيِذّلا مُهَو - ب

 .ْمِهِقوُقُح نع َنوُقْعَيَو ُةُمِراَحَم ْتْكِهْتْنأ اَذإ مهبَرِل َنوُبَضْعَيَو - ج

 .ٍروُمأْلا ُلَمْكَأ َيِحَو ِهِعْفَدَو هِلَذَب يف لكك هللا ٍلوُسَر ٌقاَلخَأ ِهِذَهَو
 هع

 اَهْيَلِإ برت تلا يبا البو لل «َلَضْفَأ َناَك ُبَرْقَأ اَهْيَلِإ َناَك اَمَْلُكَو

 اَم َلاَمَك َفِرْعَي نأ َدْعَب ِهِريِصْفَت َ وأ ٍروُصُف نِم َكِلَذ َدْعَب هللا رف ْةْعَتْسَيَو :وِدْهَجِب

 [لوحك 550/14 .نيّدلا نم ِلِلكَي اًدَّمَحُم هب ىَلاَعَت هللا ٌتَعَب

2 © © 
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 : ماَسْقَأ ُةَناَلَت مهلادجل ةبسنلاب ُنسََّنلا

 ١ : ماَسُق كال نِساَّتلا 7٠

 .ةمكحلا ٌبِحئاَص اَذَهُف ُهَعََو عير ّنَحْلا تقرتفي نأ ام تأ

 .كلذ يضتقي قايسلا نأل ؛تبثم وه ام باوصلا لعلو .«(قلحلا) :لصألا يف )١(



 1 ةقّرفتم دئاوف

 د هدنم

 . لَمْعَي ىَّنَح ظَعوُي اَذَهَق :هب َلَمْعَي ال ْنِكل ءوب َفرَتْعَي ْن ْنَأ اَمِإَو - ب

 َلاَدجْلا َّنأِل ؛ُنَسْحَأ َيِه يلب ُلَداَجُي اَذَهَف :وب َفِرَتْعَي ال ْنَأ اَمِإَو - ج

 ِناَكْماْلا ِةَياَعِب ُهُتَعَفْنَم ٌتَلَصَح :ُنَسْحَأ َيِح يِتّنآب َناَك اَدِإَف ءِباَضْعِإْلا ِةّنِظَم يِف

 |[ 1 . لئاَّصلا عْفَدَك

 ه2 2

 (؟مِئاَهَبلاِب ِهّيَشّتلا مكح)
 يف ُهْنَع ّيِهْنَم ُموُمْذَم عْرَشلا يف ةَموُمْدَمْلا رومألا يف ٍئاََْلا ُهنَصَّتلا م6494 |

 َّقيِهَن ِّقَهْنَي وأ «باَلكْلا َحيِبَن َحَبْنَي َن ْنأ :لْئِم ؛َكِلُذ وْحْنَو م اًهِتاَوَص

 :ووُجْوِل َكِلَدَو .َكِلَذ وُحَنَو ِريِمَحْلا

 :اًمُدَحَأ

 َنيِذّلا َنيِيِدآلا

| 

 ممم

 ِهَبَسَّتلا نَع َعراَّشلا َيْهَن ميِقَتْسُمْلا ٍطاَّرّصلا ٍءاَضِتْقا يِف اَنْرَرَق انأ

 ٍباَتِكْلا ٍلْمَأبو ٍمِجاَعأْلايَو ب باّرغألاب ُِبَشّتلاَك ؛ٌّصِقاَن مُهسْنج نب
2 

 َةَهِباَسُمْلا َّنأ َكِلَذ ٍباَبسأ نم انيَبَو «ْمِهِصْئاَصَح نِم ٍروُمُأ يِف َكِلَ وحلو َء 2
 هيَشّتلا نع َيّْنلا ِهينَتلا ٍقيرطب يِضَمقَت ُةَدِعاَقْلا ٍِذَه لب . .قالخألا َةَهَباَسُم ُتِروُت

 َكِلَذ َّنأل ؛هنئعب اًموُمْذَم نُكَي َْل نإو اَهِصِئاَصَح نِم َوُه اَميِف اًقَلظُم مب ءاَهَبْلاِ

 . هنيعب ٌموُمْلَم َوُه اَم ٍلِْف ىَلِإ وُعْذَي

 َدَقَلَول :ىَلاَعَت َلاَق ؛ُموُمْذَم ِمِئاَمَبْلا لْئِم ٍناَسْنإْلا َنْوَك َّنأ :يِناّنلا ُهَْجَوْلا

 َموُرِهُي ا ُديَعأ ْملَم اي َنرْهتني ال برك ل نينالاو َنْل تت اريك َدَنهَجِل
 4«( تروفكلا مح كيلو َّْلَصأ مح لب وفالك َكِيَلْرَأ 1 َنْعَبَي ال نا َمَلَو اي
 .[١ا/4 :فارعألا]

 0 ٍبْلَكْلاِب ىرراسلالا اجل ةناكاما ل نأ 0

 .| ١ و95 :فارعألا] هع هكحرت 1 ْتَهْلب

 َقَهَباَسُمْلا ٍرْنَقِب ِهِماَكْحَأ نِم ُهَلَواتَتَي ْنَأ دب ال ِءْيَّسلِل َةباَمُمْلا نأ ٌموُلْعَمَو



 ُهْدَأَك مالسإلا خيش لئاسرو .قواتف بيرقت نا
 ت7””بب7ب7ب7للتختت سا هك4 و

 و ءوِبَسَحب ٍةَكْئاَلَمْلا ٍريِفْنَتَو ِنيِطاَي اًيَّسلا ٍةَنَراَقُم نِم َكِلَذ يِف َناَك اَهَحاَبِن بْن اذِإَ

 ُءاَنيْقا حّبُي ْمَل اَذَهِلَو ؛ةَروُرَضِل اّلإ ُحاَبُي ال :ةَكِئاَلَمْلا ٌرّفَتُيَو َنيِطاَيَّشلا يِعْدَتْسَي

 كاكلاَو َةَبشاَمْلا نع ٍةَرْضَم عُقد وأ ِدْيَصلاَك ٍةَعْفْنَم َةَعْفْتَم أ تلخل ٍةَروُرْضِل لِ ِبْلَكْلا
 ل

 هذ

 هِلَمَع ني َصَقَت ٍدْيَص وأ ِثْرَح وأ ةييئاَم بلك الإ ابنك ىتتثا نم» :ِللكك َلاَق ىَّتَح

 [ممو 707/7 . 200طاَريِق مْوَي ّلُك
 ع

22 

 : ُنِظْفَللا و ِِلْقَعْلا ٌيِوَنْعَمْلا موُمْعْلا ٌةلاَلَد

 اًميِف ِةَّمَأْلا نِم ّدَحَأ ُهَرَكْنَأ اَم :ٌىِلْقَعْلا ّيِوَتْعَمْلا موُمْعْلا لال م1 ]
 2و5

 . ءاَلَقْمْلا نم 1 لب ؛ةملغأ

 ٌرِقَتْسُم ٌبَهْذَم اَهَل ٌةَفِئاَط اَلَو ٌّماَمِإ اًضْيَأ ُهَركْنَأ اَمَك : ُيِظْفَللا ُموُمُْعْلا اّمأَو

 44١[ - غ3 .ةركني نم ٍةئاَلَكلا ِنوُرُقْلا يف َناَك اَلَو معلا يف

 هه ه

 ٍةَماَيِقْلا َمْوَي َنوُبَساَحُي ٍتاَوُهَّشلا ُلْمَأَو 5 مِئاَرَجْلا ْلْمَأَو ُراَفَكل
 ا وُمَعَنَت يتلا مَعْنلا ىَلَع

 َناك ْنِإَف هوِرْيَمِل َدَصْقُي ْنَأ اّمِإَو ءهِسْفَتِل َدَصْفُي 00 :دوُصْقَم لك /5555]

 اَل ُهُدُبْعَي يِذَّلا ُهُهَلِ َوُهَو ُهَل َكِيِرَش الل ُهَدْحَو للا َةَداَبِع ِهِداَرُمَو ِهِدوُصْقَم ىَهَتُْم

 هيَداَرِإ ىَلِإ يِهَتَت ُهَئَداَرإ َّنِإَف :ُهاَوِس ام لك نم ِهْلإ حا وخر «ةاويع اشد

 يف امك ٍ؛ٍةَعاَطلا ىَلَع اهب َهَن َةَناَعَتْسإِلا ٌدِصْقَي ٌدِصْقَي يلا هن ِهَتاَحاَبُم ىَلَع ُباَتَيَف وللا َهْجَو

 اَهْبِسَتْحَي ِهلْمَأ ىَلَع ٍلُجَرلا ُهَقَنُ :َلاَ ُهّنَأ للك تِبَنلا نع يحفل

 ؛ُهَّل َةَحاَبُم ُتاَييطلا نكت ْمَل :هللا ٍرْيَغ َةَداَبِع ِهِدوُصْقَم ُلْصَأ َناَك نِإَو .. (ًةَقَدَص

 ُلْمَأَو ٍبوُنْذلاَو مِئاَرجْلا ُلْهَأَو ُراَمُكْلا لب ِِداَبِع نِم َنيِنِمْؤُمْلِل اَهَحاَبَأ هللا ّنِإَ

 .«ناطاريق موي لك هلمع نم صقن» :ةياور يفو .(6١ا/5) ملسمو ة ةفضفرل] يراخبلا هاور )١(

 .(١٠٠؟) ملسمو )4٠٠5(2 يراخبلا )0



 ةقّرفتم دئاوف
 م م06 يل 2 ]حر-ا _-__-11----  .-  ا

 ولاَ اهي ٌمتتمَتْسَو 6 اح ىف يي 1 ول ناقنو ان ةرذتقل كلر :رقنو هلق نورا ربما للا قا للعلا هوب هرقل نومك

 «©9 وكس مك اهو قلك رعب ٍضْأْلا ىف َنوُرْكَتَس ٌرْثُظ امي ِنوُملا َباَدَع َنَوْرُج
 ٠١[. :فاقحألا]

 :ْيَأ ؛[8 :رئاكتلا] 40 ِمِسِعَّتلا ٍنَع ِذِبمْوب َنلَستَل ّمث# :ىَلاَعَت َلاََو بيور عي مو

 ىَلَع ُهُبِقاَعَيَف ِهِب ِهْيَلَع هللا َمعْنأ يذلا ميّنلا ىَلَع ْركْشَي مَ داك وركش نَع
 . َكِلَذ

 وك 5 قع ٠

 0 َكلِمْلا ّنأِل ؛ ايِعَْش اكلم مُهّل ةكولنم ٍمُهّلاَوْنأ ْنُكَت ْمَل اَذَهِلَو

 اكرَصَت مُهَل خيي ْمَل ٌعِراّشلاَو ل ٌعراَنل املا ُهَحاَبَأ يِذَّلا ِفّرَصَتلا ىَلَع ُهَرْدُمْلا
 ٍةَحاَبإْلا ىلع 0 تَناَكَف ءِناَميِإْلا 0 ل لاونألا

 0-2 تاغ امك اهي ةالؤع اف

 ءاَبأ هللا َنأِل ٍ؛اًعْرَش اَهوُكَّلَم : اَهوُمْيَنَك ءاَهْيَلَع اَوَلْوَتْسا اَذإ َنوُمِلْسُمْلاَو

 درر اهني رادع خل
 يِذلا | ٍرْهَقْلاِب ٍضْعَب نم مُهْضْعَب ُهَذَحَأ اَميِف 3 رامكلا اوُلِماَعُي نأ مُهَل ُزوُجَيو

 اذ نأ ؛رْيَغ نم ُهاَبَس ام ْمهِضْعَب نم َيرتَْي نأ ُروُجَيَو « مهنيد دي ُهَنوُلِحَْسَي
 ىلإ ْمهِلاَوْمأ نِم َداَع ام هللا ىّمَس اَذَهِلَو ٍ؛ِتاَحاَبُمْلا ىَلَع هئاَليِتْسا ِةَلِزْنَمِب

 ندا ءوب َنيِنِمْؤُمْلا ىَلإ ُهَدَر : يأ ّمِحَتْسُم ىَلِإ هَءاَقَأ للا َّنأِل ؛؛اَْيَف» َنيِمِلْسُمْلا

 َقَلَح اَمْنِإَو هوُدْبْعَيِل َقْلَكْلا َقّلَح اَمَنِإ ُهنِإَك ؛ِهِيداَبِع ىَلَع ِهِقْزِب َنوُئيِعَتْسَيَو َُنوُدبَْي
 . هَتَداَبِع ىَلَع ِهِب اوُنيِعَتْسَيِل مُهَل َقْزّرلا

 : نينح مِئاَنَغ يف هلك ّيِبْنلا ٍلْوَقَك ؛َةَميِنَغْلا» ُلَواَتَتَي دق (ِءْيَمْلا» ظْفلَو

 ءاليتسالا لحي الف :مهنيد يف دنتسُم هل نكي ملو اًروجو اًملظ رهقلا ناك اذإف ءمهم ديق اذه )١(

 . ملعأ هللاو «مهؤارش الو ءمهيلع



 هن مالسإلا خيش لئاسرو هقواتف بيرقت ا
 ل يي ع ع ع ا ب ا م ا يحوم 0 ا

 ١ ةمخلا ءُْمُخْلا الإ ْمُكْيَلَع هللا ءاَقأ امم يل َنسسْي 000
520 

 ْنِم هيلع َمْثْفَحْوا آَمَه ينم ولوسَر كع هلل هنأ اموإ» :ىّلاَعَت َلاَق امل ُهَّنِكَل

 َوُهَف تبقا ٍفْرُع يف 0 اذ (ِءْيَمْلا» ْظْفّل ٌراَض [5 :رشحلا] «باكر الو ِلْيَح

 نِم ٌّعَْن ُفاَجِإْلاَو ءٍباكر اََو ٍلْيَح ٍفاَجيإ ٍرْيَعِب ٍراّفُكْلا ٍلاَم نم َدِحَأ اَم
 [خ4 - "0 . كيرختلا

 ثي ثري حز

 :[ل7/ :فهكلا] © امل ِهَع َتْدَحَّتَل َتَنْس دس ول :ٍرِضَخْلِل ىَسوُم لوق)

 (ىَنْعَمْلا ٍةَهِج نِم ٌلاَوُس
 ٌلاَوُس اَّذَهَو © | ارجل ِهْيَلَع َتْدَمَّتَل َتْنِس ول :ٍرِضَحْلِل ىَسوُم َداَث 28514 ]

 ول لوقت دامك 6 ؛طْزَّشلا ٍةَعيِصِب ُنوُحَي دق َبَلَطلاَو َلاَوُسلا َّنِإَف ؛ىَنْعَمْلا ٍةَهِج نِم

 َنير» :َمدآ ُلْوَك ُهْنِمَو ءاَْيَلِإ تْئَسْحَأ اَنَدْنِع هللا تب نإَو «كاَتنَرْمكل اَنَدْنِع تل
 هةر :فارعألا] © 0 نم 1 م 0 رن ل د سف 0605

00 
 ىلا امس 0 7 01 3 - . هم 6 5-2-6
 رفمت الإو ٌملِع ءوب ىل سيل ام تلاعتأ نأ كلب يان نيج نك لوقو

 [ ١٠/5 //] ش م ُهَلْدِمَو «[4ا/ :دوه] © َنيِرسَْحْل َص نكح َقْمَحْرَتَو

 ت2 0

1 

 (هب ٍةَقَلَعَتُمْلا ماَكخَألا بسكب ُتَيُْيَو ىَقْنُس دِحاَوْلا مسإلا)

 ماكخأْلا بَسَحِب ُتَبُْيَو ىَمْنُي َدِحاَوْلا مسالا َّنأ :رمألا ٌعاَمِج /فكاه ]

 رت نيبال رك ذا خي ربل را تيل ا يدا وب ِةَقّلَعَتُمْل
 ُموُهْفَم ىَنعَمْلا َّنَأِل ؛مَمَأْلا ٍرِئاَسَو ِبَرَعْلا مالك يف اَذَمَو ءماكخألا

 يف ُتْبْنَي 1 أ ر نال نك لْثِم ؛ُباَسْنَأْلا : . .َكِلَّذ ُلاَثِم

 ايكو َةَسِياَع نَع "”َنْيَحيِحَّصلا» يِف َتَبَت دق ُهَنِإَف ءضَْب َنوُد ماكخألا ضْعَب

 هنّسحو :(51/759) دمحأو )١18194(2 كلامو (7588) يتاسنلاو :(5595) دواد وبأ هاور )١(

 .دواد يبأ حبحص يف ينابلألا

 .(١ةهال) ملسمو ل( مر يراخبلا فرز



 نب

 ضان أ و عَ دع 0 اع َناَك املك :ناَك طم ينم َةَعْمَز ِةَديِلَو

 ٍةَديِلَو ٌنْباَو يِخ 1 لاقف ةعقز لد دبع ٌدْبَع َماَقَق ءهيِف ّىَلِإ َدِهَع دق يِخَأ نبا :َلاَقَو

 ٌنْبا ىلا لوشر 1 0 و نيف ىلإ "كراش هِشاَرِف ىَلَع َدِلُو يبأ

 َدِلُو «يبأ ِةَديِلَو ُنْباَو ءيخأ :َةَعْمَر ُنْب ُدْبَع َلاَقَك ءويِف َىَلِإ َدِهَع دق َناَك يِخَأ
 0 و 2 همك صو هن 25 1 420 1

 لاق مث هدَعَمُر نب ُدَِع اَب كل َوُها : نكي هللا لوس َر لاقف ءهِشاَرِف ىلع

 جْوَر  َةَعْمَر ِتْنِب َةَدْوَسِل َلاَق ّمُ اًرَجَحلا ٍرِهاَعْلِلَو ٍشاَرِفْلِل ُدّلَولا» لكي ْنِبَنلا

 هللا َيِقَل ىَّتَح اَهَآَر اَمَق َةَْْعِب ِهِهَبَش نِم ىأَر اَمِل (ُهْنِم يبجتْحا» :- لكي ينل

 هدّلَوِل اح ُهَلَعَجَو ِهِشاَرِف ىَلَع َدِلُو ُهّنَأِل ةعمز َنْبا لك َيِنلا ُهَلَعَج دّقَ
 .«ةعمز ّنْب ُدْبَع اَي كل َوْهَف» : ِهِلْوَنب

 اغا وعر با ل ذي 26 ىلا وم مر 2 م عمم ع قا 0-0

 .هِشاَرِف ىلع دلو ةعمز اًهيبأ نبا ل ؟هثرتو اَهُنَرَي هتخأ ةدوس تّرراَص دقو

 ِنْيَبْلا ِهِهَبَش نِم ىأَر اَمِل :ُهْنِم ّبجَتْحَت ْنَأ هلي ْئِبَّنلا اَمَرَمَأَك اَذَه َعَمَو م ساد

 ىَوْقَأ ٍشاَرِفْلا ٍبِحاَصِل ٍرِهاَظلا يِف ُبَسَنلاَو
 َرَهظ اَمِل باَجيْخالاِب اَهَرَمَأ :رَرَض ِرْيَغ نم اَنِكْمُم ُهْنِم اَهُباَجِتَحا َناك اّمَلَو

 .ِنِطاَبْلا يِف اًماَحَأ َسْيَل ُهّنَأ ىَلَع ِةَلاَلَّدلا ني
 ا ل م ا نيت 2

 .هدنع اعقارتيل رخآلا امهنم لك قوسي هيلإ ابهذ :يأ )١(



 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت و

 نَم اّلِإ عيِمَجْلا َدْنِع ةَتَعاَلُمْلا ُنْباَو :ءءاَمْلُعْلا ضْعَب َدْنِع انزلا َدَلَو َكِلَذَكَو

 .ةيمرحملاو حاكَتلا ٍميِرْخَت يف دلو َّوَهَو 5 ِثاَريِمْلا ِيِف ٍدلَوِب ل :ّزَش

 امك ٍ؛ُءظَوْلاَو ٌدْقَعْلا َوُهَو ءَلِماَكْلا ُلَواَتَتَي :رْمأْلا يِفو ريغ حالا م

 اجور مكدت ٌقَحِل :هّلْدَكَو ع[ :ءاسنلا] كبرآستلا َُس مل ٌباَط ام ييات» :هل

 ,[98 :ةرقبلا] 7

 نكي ْمْل نِإَو اَدَرْفُم ٍدَْمْلا نَع ىَهْنَيَف ءَلِماَكْلاَو ٌصِقاَّنلا ّعْعَي : يهل يِفَو

 اَذَهَو ؛[١1 :ءاسنا] 4ولَسْيلا تري مكون مكن ام أكد الو : ِهِلْوَنَك ٍءْمظَو

 .ٍلوُحّدلاِب ْنوُكَي اَمّنِإ ٍةَحَلْضَمْلا ٌليِصْحَتَو ءٍةَحَلْصَمْلا ليِصْحَت ُهُدوُصْقَم َر َرِآلا َّنَأِل

 ّنَِ ؛ةهْنِم ِءْرِج كا لْحْدَيَف (ةديقملا ْعُفَد ُهُدوُصُقَم يِماَنلاَو

 . ٌةَدَسْفَم

 ِبَبَس نأ ّقّلَعُم ْميِرْحّتلاَو هْنِم ٍلماَكْلاِب ُنّلَعُم ُتاَرِِمْلاَو ُبَسّنلا َكِلَذَكَو
 . عاَضّرلا ىَتَح ٍ

 فلاَمك ءاقينا رابيعاب ٌةرات ىّقثُي :لاَمُكَو أدتيم هَل نَوكَم ام لك َكِلَذَكَو
 ١ دهم 2 5 0
 0 ٍتوُبُث ٍراَبِتغاب ٌةَراَث ُتيِثيَو

 ولك نإو» :ِهِلْوَف لْثِم يِف اًراَعِص اوُناَك نِإَو هوكنلا ُهْعَي ٍلاَجّرلا ْظْمَلَق

 .[375 :ءاسنلا] ؟نيشنَأْلا ٍظح ُلْخِو ْلْثِم ٌمّذاِنِه هآَضو اَلاَجَي ٌهَوْحِ

 ٍنالولاو كسلا ٍلاَبأ تم َنيَِمْستْسْلاَمط :ِهِلْوَف لْثِم يِف َراَعّصلا ْمْعَي اَلَو
 ه :ءاسنلا] ه(اَهلهُأ ِرلاَظلا َةيَرَقْلا وذاك ْنِم اجر آَنَبَر َنوُلوُقَي ند

 ٍرْكِذ ىَلَع َّرَصَتْفا وّلَف هِهْيَلَع َنوُراَقْلا ُهَلمَْ مَع ِداَهِحْلاَو ٍةَرَجِهْلا َباَب َّنِإَق

 مُْهَو «هِلْمَأ نَم اوُسْيَل مُهَّنأِل َنيِلِخاَد ُرْيَغ .ناَدلِلا نأ ّنظَل ٍلاَجّرْلا نِم َنيِفَعْضَتْسُمْلا

 .ٍداَهِجْلا ٍبوُجْوَو ِةَرْجهْلا ِكْرَت يف مُهَرْذُع َنْييِل ٌصاَحْلا مْسالاب مُهَرَكَذَف ءءاَمَعُض

 .سانلا ضعب ىلع لكشُت ٌةريثك ٌرومأ اهب عفدني «عفنلا ةميظع ةدعاق هذه )١(



 0-0 هب ُتَقّلُع اَذإَف ءٌِّطاَبَو ٌرِهاَظَو ءُلاَمَكَو ْأَدْبَم ُهَل ُناَميِإْلا َكَِّذَكَو

 رويدا ِتاَبوُقْعْلاَو ِثيِراَوَمْلاَو لاَمْلاَو مَّدلا ٍنْمَحَك ِدوُدُحْلاَو ِقوُقْحْلا ِنِم ةيويندلا

 َرُدُق نِإَو ول ٍنِطاَبْلاِ َكِلَد ُقيِلْعَت ذإ ؛َكِلّذ ُرْيَغ ٌُنِكْمُي ال ءوِرِهاظب ْتَقّلُع

 اَلَو ءِرِماَظلا يِف هب تْبْني اّمْلِع َكِلَد ُمَلْعُي الق .ةرثكَ امل شتم وع نيخأ
 5 ىلا 8 <04 ا 25 2 و هع

 [457 - غ18/9] .نطاّبلا يِف هنم َكِلَذ ْملْعَي نَم ةّبوقع ٌنِكمي
2 2522 

 هَ 75 نإ و ع

2206 

 : ٌتيِداَحَأ 0 ِىَلَع 0 0 00 كنا شل

 00 َوهَف اَنُر

 ." «ٌتاَهِبتْشم ٌرومأ كِلَذ َنْيَبَو ّنْيَب يي مرا ُهلْوَقَو - ج 2”:تاهبتشم ٌروُمَأ َكِلَذ َنَْبَو نيب ُماَرَحْلاَو ّنرَب لالَحْلا» : ُهلََْو
 [" ]6/ 1١

 ما 161 فاسنلا ةعاط لودلاَو كلملا دسفي اه رك مه ]

 ؟مالسلا ءادتبا مكحو ؟يبنلا ىلع ةالصلا بجي ىتم

 َرمألا َّنَأ امك دِضصْئاَصَح نِم هب ُرْمَألاَف ُماَعْلا ُنَّلْظُمْلا ُمالَّسلا اّمأ ه514]
 يِفَو ءاّموُمُع ِهِرْيَغ ل ماَلَّسلاَو ٍةاَلَّصلا يِف َناَك نِإَو ءِصْياَصَح نِم ٍةاَلَّصلاِب

 ُهْلَعَج هَلَعَجَف ٍماَلَّسلا ىَلِإ َكِلَذ مُهُضْعَب ىَّدَع دَقَو ٌعاَرَت 0 ٍةاَلَّصلا

 5 يِنْيَوُجلا ٍدَّمَحُم يبأ نع اَذَه َيِكُحَو ءِقاَلّصلاب ٌصَتُخ | اَمَك ِهب اًضَنْخُم

 .هب ٌّضصَنْخَي ال َماَلَّسل 5
 ا يا سم و

 ِهباَتِك يِف َرَمُأ ىَلاَعَت هللا َّنأ َكِلَذَو ؛ٌروُهْشَم ٌعاَرْي اًهِيِفَق ٌةاَلَّصلا اَمَأَ

 )١( ملسمو 020 يراخبلا هاور 196١70(. ملسم هاور قفز )١9/18(.

 )9( ملسمو 61 يراخبلا هاور )١1699(.



 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 8س |

1 
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 ح

6095 

 1 هتكِبَلَبو هللا ّنإ» 0 َلاَقَف َكِلَذب امرمخم هلع ماَلَّسلاَو
 ”رق

 اَنُهَف ه1 :بازحألا © امرت اكو دك اناس اا تيدا ماكي
 دة. ١ .١ 3 ١

3 
 .٠ +١1 1م 1 ١

 اها ا تمي

 ىِرَلأ ٌوُهِه :ىَلاَعَت َلاَقَف ْرْمْأَي ْمَلَو َرَبْخَأَك َنيِنِْؤُمْلا ٍموُمُع ٌقَح يف اّمَأَو
 .[47 :بازحألا] 4«ْةكيتلِبَو يبلع ْلضِي

 وِسْفَتِي هيف ْأَدَب رْمَأب ْمُكَرَمَأ هللا َّنإ :اوُناَق َكِلَذ ُءاَبَطْحْلا ل اذإ اَدَهَلَو

 «[رمَ نا (ياك» :لاَق :يأ ؛هيّيرَب نم َنيِنِمؤُمْلاِب بو ءويَكِئاَلَمِب ىّنكَ
 2074و : بازحألا]

 اَدَب مع ع2 04 5

 َنيِنِمْؤُمْلا ىَلَع ىَلاَعَت ُهَتاَلَص َّنِإَق

 هيرب نم َنِنمُْمْلاب ايف

 َلْبَق ٍةاَلَّصلا يف ل ِهْيَلَع ٌةاَلَّصلا ٌعَر نت هلا لش دوعلتملا ينل سكر

 .ٍةاَلَّصلا رْيَغ يِفَو ِءاَعَّذلا

 ُهَيَوَي 0. 0 0س 3 5 5205

 20 آ هيُكِئاَلَمِب ىنثو ِهِسفنِب اهيِف

 ءبطْحْلا يفَو دب ِةَبوُتْكَمْلا ٍةاَلَّصلا يف و ِهْيَلَع ٍةاَلَّصلا بوُجُو ىف اوُعَّراَتَت اَمْنِإَو

 دّمْحَأ ماَمإْلا نَعَو ءُكِلاَمَو َةَفِيِنَح وُبَأ ُهْبِجوُي ْمَلَو ءُيِِفاَّشلا َكِلَذ َبَجْوَأَ
 .ناكاور

 3 4 د

 أَدْبَن ىَّنَح وُعْدَن الف ءِءاَعّدلا َعَم ٌةَبِجاَو َةالَّصلا نأ ٍلاَوْقأْلا ٌرَهْظأَو

 .ِدّهَشّنلا يِف َرْهَو ءٍاَلَّصلا يف هب ٌروُمأَم ِهْيَلَع ُماََّسلاَو ."انللك هب

 :ةريخألا ةلمجلا ىوس ؛هلبق وأ ةيميت نبا نمز ذنم ةروهشم ةغيصلا هذه نأ ىلع لدي اذه )١(

 . ءابطخلا اهلوُقَي داكي ال يهف .(: .هّيأو)

 .هيلع هقفاو دحأ ىلع فقأ مل يتلا «ةبيرغلا تاحيجرتلا نم هذه (؟)

 َعِمَس هلي هللا َلوُسَر نأ ه5 ٍدَبُع نْب ٌةَلاَضَق هاور ام خيشلا مالك ديؤُت يتلا ةلدألا نم لعلو
 2 لا كرت لاك 0 ءىَلاَعَت ة يح مرو

 ّزَعَو ْلَج ِهْبَر ديجفتب أَدْبَيلَك ْمُكْدَحَأ ىَّلَص اًذإ» - ِِرْيَعِل وأ  :ُهَل آَلاَقك ُهاَعد مث هاَذَه َلِجَع»
 ياكقمل) 7-5 هاور .؛َءاَش اَمِي ُدْعَب وُمْدَي مث هك يللا ىَلَع يْلَصُي م َِْلَع ِءاَنَّقلاَو

 .ينابلألا هحّحصو . ٌحبِحَص ٌنَسَح ٌتيِدَح اَّذَه :لاقو ("4//) يذمرتلاو



 8 ع ]| ةقّرفتم دئاوف
 م 8171 يس كد ٠ يي صكتيت+٠لس

 «ٌكَع لست : ىلا لاك امك ربع ىَلَع ىْلَصُي هب َوُه هنأ عَن اََ
 2ع و 0 قدا ءا م مو ر <جم .

 يبأ لآ ىَلَع ّلَص َمُهْللا» :َلاَق ُهّنَأ 'حيِحَّصلا» يِف َتَبُ امكَو ١٠١7[ :ةبوتلا]

 َمُهّللا» :اوُنوُقَي ْنَأ ُهَتَمأ َمّلَع اَمَك ءاَعبت هلآ ىَلَع ىَّلَصُي ُهّنأ َعاَرِن ال : اًضيَأَ -

 ."". .ِدّمَحُم لآ ىَلَعَو ٍدمَحُم ىَلَع لص
 ٍرْكَب يبأ ىَلَع هللا ىَلَص 0111 لو اةرقلت ور ىلع زل اب و

 اَّلْوَق اًهيِفَق ا
9 

 داك يِف ِت ىو د[ اَنُرَج ُهَرَكَذ يللا َوْمَو .. كلك نم 5 :ياز

 ملأ ال :َلاَق ِساَّبَع ِنْبا نت ٌةَعاَمَج ُهاَوَر اَمِب ٌجَمْحاَو ُهَرْيَغ ْرُكْذَي ْمَل ءِريَِكْلا
 .ليكك هللا ل رْسَر ىلع الإ ٍدَحأ ىَلَع ٍدحأ ني م يضشَت ءاَلَّصلا

 ةاَلَّصلاب َنوُصْخَي ِعَدبْل لْهَأ َراَص ام هَل ُهَرَكَذ اَذَهَق : ٍساّبَع نبا ُلْوَق اّمأَو
 .ٍقاَقتالاِب ٌةَعْدِب اَذَهَك ءْمِهِرْيَغ ىَلَع رْلَصُي لو يع رأ الع

 ةالصلا هيف يذلا وهف ءريخألا دهشتلا يف هنأ لمتحيو «ةالصلا يف درو ثيدحلا اذه نكل -

 هبوجو «عضوملا اذه يف ةالصلا دكأت ىلع لدي ام وهو .ءانثلاو ديجمتلا اهقبسيو «يبنلا ىلع

 .ءاملعلا ضعب دنع اًضيأ

 ًءاَعّدلا َإ :َلاَق هنأ ٍباَطحلا نْب ٌرَمُع نع «(487) يذمرتلا هاور امب همالك ىلع لدتسي دقو

 .د كي ىلع نصت ىلع نق ُهْنِم ٌدَعْصَي ال ٍضْرَألاَو ِءاَمَّسلا َنْيَب فوُقْوَم

 - 8*9) حيباصملا ةاكشم يف امك هفّعض ينابلألا نكل ءبولطملا ىلع لدأو حرصأ وهو

(00). 

 .ءاعدلا دنع َيَِنلا ىلع ةالصلا بجي ال هنأ رهظي يذلاف
 «ءاعدلا يف ةبحتسم - يبنلا ىلع ةالصلا :يأ  يهف ءاعدلا امأو :هتثك زاب نبا ةماّلعلا لاق

 نكلو ءهئاعد لوبق ىجري قي يبنلا ىلع لصي ملو اعد ول «لوبقلا يف اًطرش سيئ نكل
 ىلع هل يمسرلا عقوملا رظنُي .ها.ءاعدلا دعبو ءءاعدلا لبق 0 يبنلا ىلع يلصي نأ لضفألا
 :طبارلا اذه

 طغاص://ءكتااتنك/ انش 28

 .(غ0١٠) ملسمو ةيضضلا يراخبلا هاور (؟) 1١(. و40 ملسمو 2( يراخبلا قفز



 هنو مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 0 ا
 2 ال

 َّنِإ :َلاَق نَم َلاَق ّمُث ءِْيَلَع ماَكَّسلاَو ٍةاَلَّصلاب َرَمَأ ىَناَعَت هللا ناك اّمَلَو

 : اوُلاَقَك يِنْيَوُجلا ٍدَّمَحُم وُبأ مُهّْنِم ٌةَفِئاَط َكِلَّذ َدَرَط اَهْنِ ٌعوُنْمَم ِوِرْيَغ ىَلَع َةالَّصلا

 نق «ُهوُرَكْنَأ َنيِرْخَأَتْمْلا ُرَْكَأَو «َنيِمْدَتَتُمْلا نم ٍدَحَأ نَع ْفَرْعُي ْمَل اَذَهَو

 ٌبِجاَو ُدّرلاَو . .ُهَيِقَل اَذإ ِهْيَلَع ُمّلَسُي ِةَّبِحَّلا ماَلَس «ٌعوُرْشَم ٍرْيَغْلا ىَلَع َمالَّسلا

 .ةَياَمِكْلا ىَلَع اَّمِإَو ٍناَيغأْلا ىَلَع اّمِإ :عاَمإْلاِ

 مِهْيَلَع اوُمْلَسُي ْنَأ َروُبُقْلا اوُراَر اذإ ُهَباَحْصَأ ْمَّلَعُي كلي ْىِبَنلا َناَك دَكَو

 .©”هَنُِْمْلاَو َننيؤُمْلا نم ٍراَبثلا له ْمُكيلَع ماسلا : وُ
 ءِرِضاَحْلا ىَلَع مالَّسلا نِم َنوُعَتْمَي اَل ٍهِصِئاَضَخ نم َماَلَّسلا الفخ ةيللاف
 نِم ِةَبْيَعْلا َعَم ِهْيَلَع َمالَّسلا اوُلَعَجَف ءِبِئاَعْلا ىَلَع ْملَسُي ال :َنوُلوُفَي ْنِكَل 2 ل و رع ناو 2 25 0 2 01 - 0

 فاينل

 ءِدُهَّسَّتلا ىِف امك ءدِصْئاَصَخ نِم َوُه ُهَباَجيِإَو َكِلَّذِب َرْمألا َّنِكَل ءَّقَح اَذَهَو »م هاو < رس 2 رع او 1 2#, 5 ل
 .هْنِم ٍجوُرْخْلاَو ٍدِجْسَمْلا ٍلوُخُد َدْنِع َكِلذَكَو هْيَلَع الإ ٍنْيَعُم ىلع ٌماَلَس هيف َسِيلف 89 2 م 6 - 3 هد 03 07 ع 7 5 م م1

 8مو
 ديوي اذَهَو

 . اًهِرْيغَو ٍةاَلَّصلا يِف هل ٌبِجاَو اًمُهالك ٍةاَلَّصلاَك َمالَّسلا نأ سم همكم سويت ا ا اال سارع ا قاما و نع سا 26-3

 م ها 2 2 9 5 هَ 00 03 ها ع 67-4 هم

 .ٍقاقَتالاب ٌدَكَوُم ُهَنِإف ِءاَقْللا َدْنِع ِةّيِحَّتلا ْماَلَس الإ اًبِجاَو َسْيَلَق "7 هُرْيَغَو
 هم مو 2 5 هو وهم هوو 1 م سي م او 7 2-2
 :ةريغو دمحا بهدم يش ٍنيفورعم ِنيِلْوُق ىلَع ؟تحتسي وأ بجي لهو

 نائم 25 فرفز ص . . 200 *-ٍ 2 و 2 06 عع ع

 لكي ِهْنَع " اوحيِحص» يف ْمِلْسَم ىَوَر دَقَو ءّبِجاَو هنأ صوُصنلا ِهْيلَع ُلَدَت يِذلَأَو
 هى وش هك 8 2 1 2 5 7 2 2 2 ومَع
 اذإ هدوعيو هَيِقل اذإ هيلع ْملَسَي :مِلَسَملا ىلَع مِلْسَمْلِل ٌبجت ٌّسمَخ» :َلاَق هنأ

 سس يي ع 2 00 ا 3 97 روض يعم ا نو

 . (هاعَد اذإ هبيجيو ءتام اذإ هعيشيو 2ض

 نىارم# همسإ 0 وهقنك سا س م 2

 .ةوغذلا ةباجإ ِءاَهَقَملا رثكأ َبَجَوأ دقو

 .بئاغلا ىلع مالسلا زاوجب لالدتسا اذه )١(

 .(0359) 5 .للو يبنلا ريغ :يأ (؟0)



 عيب ةقّرفتم دئاوف

 ءاَقَللا َدْنِع ُماََّسلاَو ءْمِهِعاَمْجِإي ِةَياَِكْلا ىَلَع ٌضْرَك ِتّيَمْلا ىَلَع ُةاَلَّصلاَو
 ْمَل اَذِإ ٌلُصْحَي يذلا ُرَّشلاَو ءِضيِرَمْلا ُةَاَيِع َكِلَّذَكَو ءةَوْعَدلا ِةَباَجِإ نِم ُدَكْوَأ
 ْبِجُْي ْمَل ادإ ُلْصْحَي امي ٌمَظْعَأ َضِرَم اَذإ ُْنعَي ْمَلَو ِءاَقَللا َدْنِع ِْيَلَع ْمَلَسُي
 [435 - :ةدالا قو ةوعدلا اجا هن قنا ُماَلَّسلاَو «ُهَتْوْعَد

 ه2

 ؟هيسنل ناسنإلا مذّيو حدمُت له)
 (؟اًماَكْحَأ ٍبَسْنلاِب ةعيرشلا تَقَلَع لهو

7 

 نم ٌمُكح َوُه ٍبَسّنلا ٍدَّرَجمب نيّدلا يِف ٍِفَرَّسلا َقيِلْعَت نإ 8
 هللا ْنِإَف ؛ِلْهَجلا لْهأ نِم مُههاَبْسَأَو هَضِفاَرلا ِهْيَلَع مُهُتَعَبتا َنيِذلا ِةَيِلِهاَجْلا ماكخأ 2 هدآ؟ 3 0 ا ه[س  عومستا 5 25 ّس ه5
 ّنِإ ًاَوفراَعتل ليابقو اهوعش ة9كئاعجو يأ د ني ٌركَقْلَح اَنِإ ُساَّنل ماكي :َلاَق ىلاَعَت 3 0 م لا 0 سس خا سس حس 2 2م 0 2 م

 .[1 :تارجحلا] «مدقأ هلأ دنع ديرك

 ملي اَلَو ءوبَسنب اًدحأ ايف ُحَدْمَي ٌةَدِحاَو يآ هللا ٍباَتِك يف َسْيَل اََهلو
 دَقَو ءِناَيْضِعْلاَو ٍقوُسْمْلاَو ٍرْفُكْلاِ ُمُذَيَو ءىَوْقَتلاَو ٍناَمِيإْلاِب ُحَدْمَي اَمّنِإَو ءوبَسَنب
 ْنَل يتم يف ِةَيِلِهاَجْلا رم نِم ُعَبْرَأ» :لاع هنأ '”حيحّصلا» يف هلك ُهْنَع َتَبَت

 ُاَقْسِيْسإِلاَو ٌةَحاَينلاَو ءباَسْنَألا يِف ُنْمَّطلاَو ءباَسْحَألاب ُرْخَمْلا :َّنُموُمَدَي
 .ِةيِلِهاَجْلا ٍروُمُأ نم ٍباَسْحآْلاي َرْخَمْلا َلَعَجَك .«موُجنلا

 «ِشْيَرُق ني ِةَئاَلِحْلا ٍنْوَك لْثي ؛اًماَكْحَأ ٍبَسنلاِ ْتَقَلَع اَمنإ ُةَعيِرشلاَو
 ٍوْحْنَو هب ٍدمَحُم لآ ىَلَع ٍةَقَدَّصلا ٍميِرْحَتَو ءُسْمْحْلا مُهَل ىَبْرُقْلا يود ٍنْوَكَو
 َلاَق اَمُك ؛ْمِهِرْيَغ نم َّلَضُأ ُهْلْهَأ َنوُكَي ْنَأ ُةَئِظَم َلِضاَمْلا َبَسّنلا َّنأل ؛َكِلَد
 مُمُراَيِخ ِةّيِلِهاَجْلا يف مُمُراَيخ ٍةّضِفْلاَو ٍبَمُذلا ٍناَعَمَك ُنِداَعَم ُاَّنلا» :ِيلك ْيَِبل
 . "””«اوُهَقَم اَذإ مالْساإْلا يف

2 

 9006 ادحح

 8 ةهنرغف) ملسم هآور فز . 2 ) ملسم 000(



 هن مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 8صسع ا
 3.28 8[١[090209تا2ئ22222222225295295959252 225225225522255 ةضلا 2--

 ."0ثَرَشَتْنا وأ ةَيِقَحْلا تّيِفَح اَذِإ اهب مُكَحْلا ُقَلَعُي ُةَبِظَمْلاَو

 هنيِد َّعْوَن َفَرَعَو «ُماكخألا ُقَّلَعَتَت ِهِب يِذَّلا ٍلُجَّرلا ُنيِد َرَهَظ اَذإ امأَ

 ىَلَع ٌةيَِم ٍبَهَل يبأل نُكَي ْمَل اَذَهِلَو ؛ُّيبدلا ُماكَأْلا ِهِبَسَنِ ْقّلَعَتَي ْمَل :ُهَرَْكَو
 ٍةَِحاَفِي يِتأَي نمل َلِعُج اَذَهِلَو ؛ِِرْيَغ نم مدل َّقَحَأ َناك ُهَرفُك َفَرَع اّمَ ري
 ِلوُسَرَو هلل ّنُهْنِم ُتْنْقَي نَمِل َلِعُج اَمَك ءِباَذَعْلا نم ٍناَمْعِض هلي ْيِنلا جاَوْزَأ نم
 . باتل 37 ِنْيَرْجَ

 ٍةَءاَسِإ نِم َطَلْغَأ مُهُتَءاَسِإ تناك اوُؤاَسُأ اَدِإ ِةَلِضاَفْلا ٍباَسْنَأْلا وُوَّدَق

 علال د ١ ال1 . ْمِهرْيَغ نم ٌةَبوُقُْع ٌدَشَأ مُهُتبوُفْعَو «ْمِهرْيَغ

 اني اني نز

 ضراعلا ليلقلا عامتجالا يف دحاولا ريمأت بجي)
 (عامتجالا عاونأ رئاسو رفسلا يف

 ةيالو بصن بوجو باب) :هماكحأ يف ررحملا بحاص لاق 85”: ]
 لَ بجوأف :©هديفح لاقو "”رابخألا هذه ركذو :(امهريغو ةرامإلاو ءاضقلا

 رئاس ىلع كلذب اًهيبنت ؛رفسلا يف ضراعلا ليلقلا عامتجالا يف دحاولا ريمأت

 [؟19/# كردتسملا] .عامتجالا عا ونأ

 ه2

 لعلو ءْتَرَشَعنا وأ ُةَقيِقَحْلا ْتَيِفَح اذ اَمِب مُكَحْلا ُنُلَعَت ُةَئِظَمْلاَو :لصألا يف اذكه ةرابعلا )١(
 ٌةرابع اهنإف «تبثملا فالخب «يل رهظي اميف اهل ىنعم ال ةرابعلا هذه نأل ؛تبثملا باوصلا
 .ءاهقفلاو نييلوصألا نيب ةروهشم

 ريغ ةبلاغ تناك اذإ ةمكحلا :لاقف ("05 /1) هقفلا ةدمع حرش يف اهيلع صن هلك خيشلاو

 امك اهطابضنا مدعلو اًبلاغ اهعم اهدوجول ةقيقحلا ماقم تميقأو ةنظملاب مكحلا قلع ةطبضنم

 .ثدحلا ماقم مونلا ميقأ

 . (عماجلا) .ثتايالولا هذه بصن بوجو اهيف يتلا قفز

 .ةيميت نبا :يأ (9)



 :ُتاَّذَعْلا ِهْيَلَع َبَجَو دَقَم ُهَمَلاَخَف ُلوُسَرلا ُهاَنَأ نم

 ء[١1 :ءارسإلا] 4( اًلوُسَر كسي َّقَح 550 قد ا :ىَلاَعَت َلاَق 25481]
 4-5 2 طرو را مسرا جسر -

 َلاَقَو ءِتاَيآلا 17١ :رمزلا] ارمي َمَهَج لإ اًورتك َنبِدْلا َيبِسَو» :ىَلاَعَت َلاَقَو
 ا 0 ويك 2000 2 مسرع . 000

 .ِنْيَتيَألا [8 :كلملا] « ابنَ ْمُهَأَس جوف ايف ىَيلأ امك :ىَلاَعَت

 هنلع بج لجو ل ل ل

 ْنِإَو 5 : ىّبَح ٌدَحَأ ُبَّذَعُي ال ُهَنَأَو ءٌنساَيِق اَلَو ٌماَمإ ِهِيأَي ْمَل نِإَو ُباَذَعْلا

 ني مْلع هَل ممنأ بلا عم كيكو لَْسرأو هللا علب صَو» :ىَّلاَعَت َلاَقَو
 0 تقي

 .[59 :ءاسنلا] «نِحِلصلاَو ءادبشلاو َنيِقِيِدِصلاَو َنعيَيل

 ِهِلوُسَرَو هللا ًةَعاَط َّنَأ َنّيبَق هضم رْيغ يف ىتَمْلا اذه هاتي كد دَتَو
 وال

 هللا َةَعاَط عم نأ اَذَهَو ءةئانْشلِل د ٌةَبِجوُم و هللا ٌةَيِصْعَم ّنآَو ٍةَداَعَسلِل ٌةَبِجوُم

 قيذلا :ءاومالاك 4 لاخ كوك لاح وب عاطن امْنإَف كلذ قوس ام انو 5 3 ا 0 5 سر 2 َ سا( #هيس

 2 ُتاَيآلا ِهْلَه ْتَْلَدَ» :لاقُي نأ ةرابعلا باوص لعل )١(

 ْماَمإ هيأ ْمَل نإَو ُلوُسَرلا ُهَيِيَي ىَّبَح ٌدَحأ ُبْذَعُي ال ُهنَأَو «ٌنماَيِق وأ ٌماَمِ ُهاَنَأ نِإَو ُباَّذَعْلا ِهْيَلَع
 .(ٌنساَيِف اّلَو

 .مالكلا رخآ يف ركذ ام كلذ ىلع لديو



 ُهَنَأك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 0

 ُبِحَت َنيِذْلا ِءاَمَلُعْلاَو ءوللا ِةَيِصْعَمِب اوُرْمأَي ْمَل ام ْمِهِتَياَلَو ّلَحَم يف مُهُّتَعاَط ُبِحَت
 َنيِدِهَتْجُم وأ وللا نَع َنيِفَلَبُم هْيَلَع ُهوُبَجْوَأ اَميِف ٍروُمَأَمْلاَو يِتْفَتْسُمْلا ىّلَع مُهُتَعاَ
 ُءاَسْوُرَو ٍنيّدلا ُحياَسَم َكِلَذ يِف ُلُخْدَيَو دْلَقُمْلا ىَلَع هيف مُهُتَعاَط ُبجت اًداَهِتْجا

 هيف ّجَحْلا ِةَمِئَأ عاَبناَر ءاَهيِف ٍةاَلَّصلا ِةَّمِيَأ عاَبتاَك ؛ْمِهِيَعاَطِب ٌرِمُأ ُتْيَح اَيْندلا

 َنيِدَْهُمْلا َخياَشَمْلا عابتاَو ءْمهِباَكْحَأ يِف ماكَحْلا عاَبَتاَو ءويف وْرَمْلا ِءاَرمُأ عاَبتاَ
 [4 ١ ١ .ٌكِلَذ وحْنَو ْمِهيْذَه ق

 ه2

 ؟اسْنِإ ُنسْناْلا يمس اذامل

 : ىَلاَعَت َلاَق امك َنْوَرُي :يأ ؛َنوُسَنؤُي مُهّنأِل اَمْنِإ اوُيس ُسْنإْلا 555]
 َنوُنَتْجَي «ْمِهناَنيْجاِل انج اوُمُس ُنِجْلاَو ءاَهَنْيَأَر :يأ 60٠١ :هطل هانا ُتْنَساَع قط
 :ماعنألا] لجل ِهَتَلَع َّنَج ملك اع َلاَق اَمَك (نوُرِيَئْسَي : يأ ٍ؛ِراَصْبَأْلا نع

 [450 7 ردو ءاطقف هلع ل وَتْسا : يأ ؟[/

 ه2

 : هكّشلاو ُدْمَحْلا نيب قرفلا

 ٌءاَوَس هْيِساَحَم ِرْكِذب ٍدوُمْحَمْلا ىَلَع َءاَنَئلاَو َحْدَمْلا ُنمَصَتَي ؛ُدْمَحْلا»

 . نكي ل وأ .دماحلا ىلإ ناَسْحِإْلا َناَك

 ِهْجَوْلا اَذَه نك ءِرِكاَّشلا ىَلِإ ٍروُكْشَمْلا ٍناَسْحِإ ىَلَع اّلِإ ٌنوُكَي ال ٌرْكشلاَو
 ىَلاَعَت هللا َّنِإَف ءْناَسْحِْلاَو ِنِساَحَمْلا ىَّلَع ُنوُكَي ُهّنَأِل ؛رْكْشلا نم ّْمَعَأ ُدْمَحْلا

 ةرخآلا يف ُهَقَلَح امو ىلغألا َلَكَمْلاَو ىنْسُحْلا ِءاَمْسَأْلا نم هَل ام ىَلَع ٌدَمْحُي
 ١ يلوا

 اَذَه نِم ٍدْمَحْلا نم ٌصَحَأ َوُهَف ءماَعْنإْلا ىَلَع اّلِإ ْنوُكَي ال ُهّنِإَ ٌرْكْشلا اّمَأَ

 "7 .واتللو ديلا بلقلاب ةوُكي لكل ؛دجولا
 .[1 :ابسا «اركش دود لا اولَمْعأ» : ىَلاَعَت َلاَق اَذَهِلَو



 كي ا قل ت2 تل

 ٍةَهَج نِم ّمَعَأ ٌركّشلا ِهْجَوْلا اَذَه نِمَق ءِناَسْنلاَو ٍبْلَقْلاب ُنوُكَي اَمّنإ ُدْمَحْلاَو خت عود 5 ار 5 م هرو و لآ هرفار
 . هباَبْسَأ ٍةَهِ نِم معَ لا وِعاَوْنَأ

 [<5 52 ام

 َكِلَّذ ِبَبَسِبَو :"'الاَق ْمِهِتَوْعَد لْهَأ نِم ِهِتْيَب ْلْهَأَو ايِس ُنْبا َناَك 285454 |

 .ها .ِةَمَسْلَمْلا ىف ُتْلَعَتْشا
 مرق عوم بهار ساد هدد وع هو ؟ 6 فر ور عَ 2 ئ

 ّوهَو دعب ْغلَب نكي ملو ءردتقملا ىلّوت ٍنيِح نم ' مِهِروهظ ْاَدْبَم ناكَو
 هَ 0: .: 0 ةسوم (| سمو هما سكه 1 5 < هس

 يِذلا ْيرَمُأْلا َنيِنِمْؤُمْلا ريِمأب ٍذِيَئيِح يمس اَذَهِلَو ؛ِةيِساّبعْلا ِةَلْوُدلا ٍلاَكِحْلا ْأَدْبَم
 ُنوُحَي ال :ُلوُقَيَو مسالا اًذهِب ىّمَسُي ال َكِلَذ َلْبَق َناَكَو ةسلدنألاب َّناَك / 000 9 7 ل ا أ و هد د50 م
 07 هئيالو ٌحِصَت ال ّنئِبَص 1 :َلاَق ُرِدَتْفُمْلا َىِلَو امَلَك ءِناَتَميِلَح :هاشتلا

 [دالم ظلال“ . مسالا اذه
 ةخءءي دسك عازب من ىاخو و رانا 20 71 50 ع2 هك 5 3

 ُةَكِئاَلَمْلا ىَّنَح َنوُتوُمَي ِقْلَخْلا َعيِمَج َّنأ ٍساّئلا ُرَتْكأ ِهْيَلَع يِذّلا 6645 ]

 [" .ِتْوَمْلا ُكَلَم ٌليِئاَرْرِع ىَّتَحَو
 5 همسه ه«كس ِْ ساو مس ه2 كد

 ["م/1 .ٍروُدْفَم نم ْعَرْجَت الَو روُمأَم نَع ْرَجْعَت ال 725451]

 و

 ناي ةملع قيم ىيرفتلا هيلع وسع هينقت ىلإ َعَجَر اّذِإ َناَسْنإْلا َّنِإ 9
07 

 ٍلاَمْعَأ نم ِهِرْيْغَو ِداَيِقْنا نت اَرَجُم اًميِدْصَت ِبْلَق ٍقيِدْصَت َنْيَبَو ءٌقِداَص َلوُسَرلا
 [5 ٠٠/01 . ٌقِداَص ُهنأي بْأَقْلا

 قح يف اًلمعو العفو اًلوق ةسمخلا هينابمو مالسالا ناكرأ لوأ دتنسلا

 امهبجومب اًمزاج اًداقتعاو ء«نكمأ نإ اًقطن "”ناتداهشلا :فلكم لك

 .امهاضتقمو

 بجي الو ءاهيلع ةردقلا عم ةيعرش ةراهط نودب حصت الو ءةالصلا مث

 ؟؛بجو ام ءادأ طرش ليصحت بجي لب ؛باجيإلاو بوجولا طرش ليصحت

 .ةفسالفلا :يأ (؟) . اًئيِس ُنْبا :يأ )١(
 .(508) ةدوسملا نم بيوصتلاو «(نيتداهشلا) :لصألا يف ()



 هدو ماسالا خيش لئاسرو قواتف بيرقت يا

 لبق هيلع ةبجاولا ةالصلل كلذ وحنو مميتلاو ةساجئلا ةلازإو لسغلاو ءوضولاك

 [5605 - 58/7 كردتسملا] .كلذ

 اَم ٍةَرْثَكِ ؛طَْلَع عون اَهماَلُك يِف َعَقَو الإ َنيِرحاَتُمْلا نم ٌةقياط لَك [فكك]

 هْفِفْلا ٍلوُصَأ يِف ِتاََئَصُمْلا نم ريِثَك يِف ُدَجوُي اَذَهِلَو ؛ عدلا ٍلهأ بش نمي فَ
 ميِظَعْلا ٍلضألا نش ٌرُكَذَي نول ِريِسْمَّتلاَو ِدْمّؤلاَو ِهُقِفْلاَو ٍنيِدلا 00

 هَلوُسَر هب هللا تعب يذلا .ُلْوَقْلاَو ءاناَوْلآ ِساّنلا ِتاَلاَقَم نم ٍيِكْحَيَو ءِلاَو َوُقَأ َةَّذَِع

 6/6 .7©2ُلوُسَرلا ِهْيَلَع اَمِل ِهِتَهاَرَكِل ال ءوب ِهمْلِع مَدَعِل ؛ُةرُكْذَي ال

 اَلَو ىَسوُم ال ءِسِدْفَمْلا ِتْيَب ىَلِإ َيّلَصُي ْنَأ اَدَحأ ُطَق هلا رْمأَي ْمَل م659:]

 ةقكلف ."اَمُهَرْيَغ هال ىسيع

 ."0احْدَم تّناَك َنإَو ٌرِئاَج اَهْيَلَع َوُه يلا ِهِيَفِصِ ِهيفِصِب ٍلُجّرلا ٌراَبْخِإ
]"5 8/1 

 نظلا نسحُي نأ نمؤملا ىلع بجي اذكهو «نيفنصملاو ءاملعلاب خيشلا نظ ناسحإ نم اذه )١(
 مدع ىلإ ءاطخخألا وأ عدبلا نم هولاق وأ هولعف ام وزعي نأو «ريخلاو حالصلا لهأ ءاطخأب

 .ةعيرشلا ةفلاخُمو عدبلاو أطخلا نودصقي مهنأ يعدي نأ ال «,باوصلاب مهملع

 .مهرابحأ ضعب كلذ مهل عرش لب «هللا نم يحو نع ال ةلبق سدقملا َتيب ليئارسإ ونب ذختا (؟)
 /؟) يرشخمزلا ريسفت .يواضيبلاو يرشخمزلا كلذب مزج دقو «ةبعكلا يه امنإ مهتلبقو

 .(717١1/؟) يواضيبلا ريسفت 4*2

 ليئارسإ ينب ىلع هللا بضغ املف «ةرخصلا ىلع ناك ةنيكسلا توبات نكلو «ةلبقلا ةاروتلا ىف

 . مهنم ةروشم نع ةرخصلا ىلإ مهتالص تناكو «هعفر

 هوجو اولعجاو :هانعم «[47 :سنوي] «ُهَلْيِق ْمُكَحَتْوُب اولَمْجْلَو :ىلاعت هلوق ٍيف يوغبلا لاق
 .ةَلبِقْلا ىَلِإ ْمُكتوُيي
 .ها. ُهَعَم نَمَو ىَسوُم َةَلْبِق ُةَبْعَكْلا ِتَناَك :َلاَق او ِساّبَع ِنْبا نع جْيَرُج ُنْبا ىَوَرَو

 ةلبقلا ىلإ ةهجوتم دجاسم مكتويب اولعجا :ةيآلا هذه دنع ("//؟) هريسفت ىف يفسنلا لاقو

 .ةبعكلا ىلإ تولصي هعم نمو ىسوم ناكو «ةبعكلا يهو

 .ّنسُي دقو بجي دقو كلذ مرحي دقو (9)

 .نيرخآلا ءاردزاو رورغلاو يلاعتلا ليبس ىلع كلذ ناك اذإ :مرحيف

 هلهأ عم لدعي ال وأ يلصُي ال هنأ مهتُي نأك «هِسفن نع ةمهتلا داعبإل كلذ ناك اذإ :بجيو



 2 ةقّرفتم تتم دئأ
 هاو ,ج 15 513 1

 م .ُهَل َعِنُص اّلِإ ٌدْبَع هللا َقَدَص اَم 75455 ]

 داكن ل :َلْيْسَو 72545؟]

 وجي لَهَف ء ءاكمألا ةراكت ذأ نيكني الو كيو ءاجف انتكمي ال :دهضخت

0 

 لي َيِنلا َّنِإَك ءِءاَحِصأْلا َنْيَب ِنكَّسلا نِم ُهوُعَنْمَي ْنَأ مُهَل ْمَعَن
 اَهَدِروُي ْنَأ ٍضاَرِمْلا إلا ٌبِحاَص ىَهَنَف "'”حِصُم 0

 . "!هةَرَيِط اَلَو ىَوُذَع الد : ِهِلْوَق ّعَم ىاحصلا لبإلا بِحاَص ىَلَع

 ]:؟785/7”  868 ١[

 همم ل وس ه يس 2 جاع رعا تا 1 هه م25 ه2
 :مْوَي ضْعَبَو امْوَي نوُسْمَحَو ةعبرأو َةَتاِمثالث ةَيِرَمَملا َةَتَّسلا َإ 07

 13 يف هاو ا
 . سدس وا سمخ

 ِبَرَعْلا ٍةَداَع والا يف رسل اب مَ نوُسَو قلانالت اه ُلاَق اَمْنِإَو

 .- ٍلْوَحْلاَو ٍرْهَّشلاَو موَيْلا يف خيراّتلا ني ُضُقْني صْقْنَي اَم ٍليِوْكَت يف
 ىمس معمر 000 سظده يهد - يما اّمَأَو م هدم

 .نوي خلد + مو ضْعَبَو اًمْوَي َنوُنِسَو ٌةَسْمَحَو ٍةَئامْثاَلَدَ

 . اليم اَّلِإ اًمْرَي َرَشَع َدَحَأ اَمُهَنُيي ُتْواََّتلا َناَك اَذَهِلَو

 :ىلاعت لاق اذهل ةتسا: ةنش قنللو ةنش د نيتالكو ثالث لك يف نوح

 هاَنْعَم :ليِق .[15 :فهكلا] © 0 اع ًاودادزأَو تريزس َقّتَأِم تلت أ دونك ف اثلوِ
74 01 

 . ةيِرَمَمْلا ِةَنَسْلا باّسِحِب [؟0 :فهكلا] <« اَعْنت اع ف اودادزأو ةّيِسْمش ٌةَنَس هع ةتاوثالل

 م

 مِهِفيِرْخَت ب بُبَسِي ِنْيَباَتِكْلا ٍلْمأ نم مَمأْلا نم ريك ٌةَداَع ٍنْيَذَه ٌةاَعاَرُمَو

 [ اًضْيَأ ِسوُجَمْلا َةَداَع َناَك ُهّنْظَأَو

 .هلمعب ءادتقالاو ءمهممه عفرو «نيرخآلا عيجشت كلذ نم هدصقم ناك اذإ :نسُيو -

 .هناحبس ههجو ةدارإو «ىلاعت هللا عم قدصلاو صالخإلا ىلع :كلذ رادمو

 )١( ملسم هاور )517١(.

 .(7778) ملسمو ءغ(5109/) يراخبلا هاور (؟)



 هنو مالسإلا خيش لئاسرو يواتف بيرقت قا ١
 تنك

 نَئَسْلا عيججو ب باَتَكْلا عيريج ُطْفِح ِةّمأْلا ٍعِوُمْجَم ىَلَع َبَجَو 840 ]

 . اًمِداَحآ ىَلَع َكِلَذ ْبِجَي 0 نِإَو يالا تابحتسملاب ِةَّقْلَعَتمْلا

 ىَلَع ُبجَي ال اَم ِةَماَعْلا ِتاّبَحَتْسُمْلا ليِصْحَت نم َةّم أ لح توا ادهني

 [ ١/1 . هِسْفَنْل ءايضشتو ٍداَرْهَأْلا

 :ِناَتَمياَط ْمِهيِف َناَك ٍةَموُكْلا ُلْمأ /ة:5]

 ٌةَدِحاَلَم اَّمِإ ٍنِطاَبْلا يِف مُهَو ِتْيَبْلا ٍلْمَأ 5 َنوُرِهْظُي ٌةَضِفاَر ٌةَفِئاَظ

 :تاكفأَو لاه اَّمِإَو ٌةَفِداَتَر

 م
 ام ٍةَئْنِفْلا يِف ٍلاَتِقْلا نم ىَرَج اّمَل ُهَباَحْضَأَو اًيِلَع ٌضِعْبُت ٌةَبِصاَن ٌةَفِئاَطَو

 م

 . ىَرَج

 فيِقَت يف ُنوُكَيَس» :َلاَق 1 للك نينا نع ء مِلشُم حيحَصا يف تب © دَقَو

 ٌرِهظُي َناَكَو «َىِفَمَتلا ٍدْيَبُع أ دز ذاشسلا و4 ثاَذَعْلا َناَكَف (ًريِبْمَو 0

 .ْمُهَل َراَصيْنالاَو ِتْيَبْلا لأ ةاَلاَوُم

 ٌيِلَع نع اًفِرَحْنُم َناَكَو ءْيِفََّتلا فّسوُي ُنْب ُجاَجَحْلا َوُهَف ٌريِبُمْلا اّمَأَ

 ا

 01 .ٍضْفاَوَّرلا نم ُلّوَأْلاَو ءٍبِصاَوَنلا نِ اَذَه َناَكَ

 ْنِم هللاب ملِْلا َعَم َدُب ال نب ؛ملِمْلا ِدّرَجُم يِف َسِْيَل ٍسْفْنلا ُلاَمَك مق ]

 . اَيَكرَْمَو اًِمْلِع ُّلاَدَو اهُتَداَرَِو ِسْفْنلا ُلَمَع اَذَهَف ءهْيَلِ ٍَباَنِإْلاَو ِهَيَداَبِعَو ِهيْيَحَم

[/40] 

 0 اَمْنإَو "ا ام لفي اوُعَتضَي ْنأ مدا رتب حطت ل كدليل

 [594/] ٍقِئاَفَحْلا ٍفالتخا ٌعَم ولقي نو رفَصي ٍهوُجْوْلا ضْعَب نم اوُهُّبَشُي

 نإ ا ةحاَوْلا ىَرَي ٍلَوَح وأ ٍةَريِصَبْلا يِف ىَمَعْلا ني للاب دوعن مة ]

 .(؟هئه) )١(



 ك0 نى 177 أ تلا م
 هما

 ٌريِصَبْلاَو ٍريِصَبْلِل اًدْنَقُم َناَك اَذِإ ٍلَّوْخَأْلا نِم ِهْكاَرْذِإ يِف اَلاَح ُمَّلْسَأ ىَمُعَأْل

 [ 01 . ِكاَرْذإلا ٌحيِحَص

 حيِحْضَت ٍناَكْنإ َمَم ٍمْلُكَتُم ىَلِإ ِطَلَعْلا ُةَبْسِن :ريِصْفَّتلا مظغأ نم

 ١١5[ /"1] .ساّثلا مال ٍبيِلاَسأ نَسحَأ ىَلَع ِهِناَيَرَجَو مالك

 هجَوْلا ىلَع هِيَ َعَمَرِكذ اذ هن :ق لولا هب ص ام ٍتايآ ني م١855 ]

 َّنِإَف ؛ُهَتوُد َرَحآلا َكْوَقْلا َّن نأ َمِلعَو ءوب ّتِحُب ام ىلَع تاو ولا َرهَط نيا
 نبل لقط : ل َلاَق دقو ءنلكك دمحم يْذَع ٍيذَملا َرْيَخَو للا مالك ماَلَكْلا َرْيَت ريح

 ف تنك ْرْلَو ءيلْئِمي نوني ال نايم اَدَم لمي اني نأ ع ٌنجْاَو كنإلا ٍتعمَسْجَأ

 ِهِمظَنَو ِهِظْفَل يِف تبان ُريِجْعََتلاَو يّدَحَتلا اَذَهَو «[48 :ءارسإلا) © ايهظ ِضْمِِ

 [27 /م*ز .هاَنْعَمَو

 ماع هَّنِإَف ةَعتَملا ميرخت و ةيِلْمَأْلا ٍرْمْحْلا م ميرخت ب َناَك َرَبْبَخ مْوَي 20ش

 8 ٌتَمّرَح اَهَنَأ ِساّنلا ِضْعَب َّنْظَو ا ا ل
25 

 [00/:4] 2 .كلذك ُرْمَأْلا َسْيَلَو اًناَكَت َكِلَد َّنَأ مُهُضْعَب نطق ءْتَمْرَح ّمُك ثحيبأ

 رِدْقَي ال ءِسْمَّسلا ُلْئِم ٌكَراَدَتُم ٌرِهاَظ اقرثأ ةررهشملا تامنألا نإ /هك15]

 ال ٌرْمَأ ٍلوُسَرلاَو هللاب ِهِناَميِإ ةََحِصَو ٍلُجَّرلا ُماَلْسِإ َكِلَذَكَو ُهَِفْظُي نأ ُرُدَعْلا
 هذه ُهلَو هَنيِدَو ا هِي ْنأ ُهَوَذَع ا ول ٍنيدلاَو بّسْنلا ٌبِحاَصَو ىَمْحَي

 اَلَو ءِهِلْفَت ىَلَع يِعاَوّدلاَو ُمَمِهْلا ُرْفَوَتَت امم اَذَه ّنِإَ هَكِلَك ُهْنِكَنُي مل ُهَرهَّشلا

 عا عم .ِءاَمَلْعْلا ُلاَوْقَأ َكِلَذ ىَلَع َقِقَتَت ْنَأ ُروُجَي

 مُهُدَعِبَأَو َةَلاَلَضَو الهَج ٍلّلمْلا مظعأ ىَراَصَتلا نأ ْملْعَي ٍلِقاَع لك فكك: |

 .اًهب ابعت يا اًلاَعِتْشا ُرَتْكَأَو ِلوُقْمْلاَو را ٍةَقرْعَم نع

 ِسوُماَنلا نم ْمظْعأ ٌسوُماَن مَّناَعْلا َعَرَق ام ُهنَأ ىَلَع مُهلُك َنوُقَِ هُم ٌةَفِسالَمْلاَو

 ىَّنَح ِةَفِساَلَفْلا قانا اًمْلِعَو اَنيِدَو اُلْفَع ٌلَمْكَأ كو للي َدَِّمَحُم هب َءاَج يِْلا
 و 033

 .اًنيِدَو اُلْفَع ٌلَضْمَأ َنيِمِلْسُمْلا َّنَأ يف َنوُباَتْرَي ال مُهَّنِإَف ىَراَصَنلاَو ٍدوُهَيْلا ةَفِساَلَق



 هنو مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت اح

 : هنيد ىَلَع مُهّدَحَأ تك اَمْنِإَو

 .ِهِمْعَز يف ُهاَيْنُذ ٍةَحَلْصَمِل َةَياَعِرَو ُهاَوَهِل اَعاَبْتا اّمإ -أ

 ٌةَهيِبَش لكما َّنَأَو ءْتَناَك ِةّلِم ّيأب ُكّسَمَنلا ُروُجَي ُهَنَأ ُهْنِم اّنَظ اَمِإَو -

 ءاَذَهِب َنوُلوُقَي مُهَلاَثْمْأَو َنيِمَجَتْمْلاَو ِةَِساَلَمْلا دووم َنِإَف ؛ةّيِماَلْسِإْلا 2

 . ٍضْعَب نِم َلَضْفَأ اًهْضْعَب َناَك نِإَو َةَحِلاَّصلا ٍلّوُدلا َلِْئَمِ َلَلِمْلا َنوُلَعْجَيَو

 [اذم - ١مال/له]

 لأ َّنأ اَمَك ٍ؛َحْلا نِم كر الإ ٍدوُجْوْلا يِف ٌلِطاَبْلا ُنَمْنَي ال 6

 اًديثَك اَقْلَح َنوُلِضُي همهم يِذَلا ريدلا ٌّقَحْلا ٍبَبَسِ َ ب ٍلِطاَبْلاِ ٍّقَحْلا اوُسّبَل ب

 .هْيَلَع مه يلا ردكلا ٍلِطاَبْلا ىَلِإ 00 هب ب ثاَميإلا ٌبِجَي يذلا حلا نع

 ّقَحْلا نيب َرمّتلا ٌنِسْحُي ل اّم اًريِثَكَو
 اَهَماَقَأ يتلا هللا َةَجحح ُمُيَبُي اَلَو ءْمُهَلِطاَب ضحدت يلا لا مق اَلَو لاَ

 14٠[ /*1 . ""1هنئِف َكِلَذ ٍبَبَسِي ْلّصْحَيَم ِهِلس

© © © 

 ءمهوحنو ةضفارلا نم ةعدتبملاو مالسإلا لهأ نيب تارظانملا نم ريثك يف عقاولا وه امك )1١(

 بادآ «ملعلا نم اًنكمتم سيل لجر مهرظاني ثيح «للملا نم مهريغو ىراصنلاو دوهيلاو

 . عانقإلاو راوحلا نوئفو



 ما اهحيحصت عم «كردتسملا»و «ىواتفلا عومجم» يف ماهوألاو ءاطخألا ىلع هيبنتلا

 مينا اح

 «كردتسملا»و «ىواتفلا عومجم» يف ماهوألاو ءاطخألا ىلع هيبنتلا)

 (اهحيحصت عم

 «ىواتفلا عومجم» ماهوأو ءاطخأ حيحصت :الوأ

 ينأ اًملع «ىواتفلا يف ءاج اّمِم هيلع تفقو ام حيحصتو بيوصت اذه

 يتلا ٍةخسنلا يف تبّوُص اذإ ةرفوتملا ةميدقلا ةعبطلا يف ءاطخألا بيوصت تكرت

 عيون روم راك ىف ور لاك لب ة رعو .دهف كلملا عمجم اهعبط

 . اهيلع هيبنتلل يعاد الف تححُص اهنأ امبف «ةحفص نيثالث ةبارق ىلإ لصي

 ان فتون :وِراَكْلا َدوُجُس َّنِإ :ْمهِضْعَب ٍلْوَقَك اَذَهَو 5 ]

 1 .ٍرْفَكَو ىَنِْعَو ٍضَرَمَو ٍةَيِفاَع نم ُهْنِم هللا هدير

 ال اذهو «كلذ ةرثك يضتقي [147 :نارمع لآ] هين ني  نيأكو» :هلرق 7" ]

 [ا1 .داهجلا يف اولتق (7نوريثك ءايبنأ نأ فرعي

 ُكاَمَلُعْلا مُهَّنِإ :اًنُّس [141 :نارمع لآ «ةوُيَترظ :يِف َليِق دق

 ؛ ٌعاَبْتأْلا مُه :ِدْيَز نْبا نَعَو «"”[«يناّبرلا» ظفلك ؛(يّبَرلا» ظفل اولعج ءالؤهو]

 [1/11 .نيبوبرملا مُهْلَعَج هناك

 هذعب امو هنأ يضتقي اذهو (هّلُدَو) :فطعلاب اهيلع تفقو يتلا رداصملا عيمجو لصألا يف ()

 امو اهّلُذا :هلوق نوكيو «باوصلا وه تبثملا لعلو !ركذُي مل ربخلاو ءّنإ مسأ ىلع فوطعم
 .ربخلا هذعب

 ظْنّلَك اَذَم ٍءاَلْؤَم َلَعَج اّمَلَق) 22 يفو 057/5 لفاسسلا 8 نم 20000 نيب ام ()
 .باوصلا وه تبثملا 9 رهظيو « يناير



 كيف ةةم” ل ا. ”« |.2  داس 7 ه4ع غد هدو مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت #1

 كْبِو هللا َماَيِق ىأَرَو لوألا ٍدَهَْمْلا نَعَو ٍدَهْشَمْلا اَذَه نَع باَغ نَمَو#

 هكر از ةلوصتو تنك اني نيقل ل ىلع ماسلا فو وان لا عيوش ىلع
 امي َباَعَق راع َِتَداَرِإَو همك ذاََن نمت َةَرِواَص ُهْنِم اَهَّلُك َءاّيْشَأْلا ىَأَرَم اَهْيَلَع

 مالْسإْلا نِم "!َقَرَمَو ِتاَوُبْنلاَو َيَِّنلاَو َرمألا َلَطَعَو ِقْرَمْلاَو ٍزبيمّتلا نع طال
 [0/ .ةّيِمّرْلا نم مُهّسلا َقوُرُم

 راختلا ٍِيِعَو 4 لإ 0 1 ام اي ا 0

 [10 . هلل

 َتْنَأ ّبَر اي :ُميِهاَرْبِإ ُلوُقَيَف .كيصغأ ال َمْوَيْلاَق :ُهوُبَأ ُهَل ُلوُقَيَف
 : ّن فينس عني "29 دي ات ال ْنَأ دلع
 [11/11 . لوثعبي موي يزيزحم ن يييدعو

 ةداَلوْلا اوُفَصَو اَمَنِإَو َكِلَد َنوُدِقَتْعَي اوُناَك *”ْمُمْؤاَلَقُم ُنظَأ ام 5“ ]

 [4 41 .ةياحورلا ةلقعلا

 اًهيِف َلُخْدَي ْنَأ ُبَجَي ال ُهَل ةَلواَنَتُمْلا ٍديِعَوْلا ظاَمْلَ تناك اان غل

 [11/4 0 فاتيحلا وذو 47 ناتلاو لوألا

 ليك نم اّمإ ُركْمُي "مب ُباَصْنَأْلا َلَّدَعُت ْنَأ ُروُجَي ُهّنَأ ُدوُصْقَمْلاَو # 9 إ

 [4 19 /4] .َّنكمَأ ْنِإ ٍنْرَو وأ

 .فطع نودب ء(ّقَرَم) :باوصلا لعل )١(

 )577/١1(. يركبلا ىلع درلا باتك نم بيوصتلاو «(ةَئاَكَيْساِلا) :لصألا يف (؟)
 يف ثيدحلا اذه خيشلا ركذ دقو «يراخبلا حيحص نم بيوصتلاو :(يِنِزْخُت) :لصألا يف (9)

 .يراخبلا ةظفل تبثأو 0777 /517) رخآ عضوم

 لوعفم اهنأل ؛ْمُهَءاَلَقُع :بصنلاب باوصلا لعلو ءاهيلع ٌتفقو يتلا خسنلا عيمج يف اذكه (5)

 . نظ
 .(747ص) ةيردلا دوقعلا نم بيوصتلاو «(تناقلاو) :لصألا يف (5)

 .ءارهزلا نب ةماسأ ةلماشلا ةعوسوملل باتكلا قسنم نم بيوصتلاو «(ام) :لصألا يف (7)



 دل هوو | اهحيحصت عم ,ككردتسملادو «ىواتفلا عومجم» يف ماهوألاو ءاطخألا ىلع هيبنتلا
 تع اي يات #7 حط

 ٌةَأَرَمْلا اًضّوَعَف ةأرفاز ٍرْيَلُجَر َفَلَخَو َتاَم ٍلُجَر نَع : هناك َلِيْسَو 1 ١
 َيِتَب اع ٍلوُدْعْلاِب هي معلا ءاربلا اهتوخ] ثادنآو ءاهدلاو فئاريع و اهضختااك ءءء

 اَهَل نكي ْمَلَو ءةَيِجاَنلاِب مُهَعَم ٌةَميِقُم َيِهَو هٌَنَس نيس ىَلَع ُديِزَت ِةَدُم نم ْمهييَأب

 :ةدمْلا هله لولب قلعت مهم م

 اَهْيَلَع َدوُهْشَمْلا ترَكْنَأ :ٍلوُدُعْلا َتْوَم ٌةَأْرَمْلا تَفَّقَحَتَو اَهُتَوْحِإ َيْفْوُت اّمَلَق

 َعَم ِقاَب اَمِدِلاَو ِْثاَريِم نِم اَهُّصْخَي اَم ''*[نأ] 00 ِثِراَو ىَلَع -

 لَهَف ءاًهقيرظب ٍةَءاَرَبْلاِب اَهْيَلَع هَنيَْلا تَماَقَو ُّهّتَعّدا ام ُمِكاَحْلا اهل تنناو اهيوخ

 ؟مِكاَحْلا اَهَل َتَبْنَأ اَم 00

 ةعزشلا ءاَرنالاَو يفتفلاب اعرارفإ ىلع عرش هب حاف اذإ :تاجأف

 . ””ةَلِطاَب ''"اًهِتنَرَو ىَوْعَد تناَك
 ب

 ِضْيَقْلاِب راَرْقاْلا ٌةَنْيَب تناك : ِمِكاَحْل لع كلذ "”[2015 هيك "واق ولو

 [غ58 - ا /] . مْلِع َديِزَم اَهَعَم نأ ؛ ةَمَّدَقَم ءاَربِإْلاَو

 َرِهاَظلا َّنأ ٍفَلَّسلا َبَمْذَم َّنأ "”[نيرخأتملا نم] ٌةَمِئاَظ َلَقَن دقو /1]
 آت فارم ريغ

 اَمِي َكِنَذ ْنّيَبُي ْمَل ْنِإَف :ًأَطَح وأ ٌباَوَص اَذَه َلاَك اًذِإ ُهْرْيَغ امو 7 ؟؟ ] يب ام 5 3 ًَ ووم

 [؟هر/*] 1[ غانتا بجي مل] : ُهَعاَبْتا هب ّبِجَي

 .هيضتقي قايسلا ٌنكلو ءلصألا يف سيل نيتفوقعملا نيب ام )١(

 .اهتثرو ال ةيعدملا يه اهنأل ؛اهاوعد :لاقُي نأ رهظي يذلاو (؟)

 هيلع دوهشملا ركنأ نم نأ ىلع خيشلا باوجف ءهجو لك نم لاؤسلل اًقباطم سيل باوجلا ()
 .اهتثرو ال ةأرملا ركنأ يذلا هنأب حيرص لاؤسلاو «نيلجرلا تخأ يه يتلا «ةأرملا ةثرو

 .تتبثأ :لاقُي نأ رهظي يذلاو (5) .تماقأ :لاقُي نأ رهظي يذلاو (:5)

 .هب الإ ىتعملا ميقتسي ال تبثملاو «ضايب لصألا يف (1)

 ثحابم :باتك بحاص اهيلع هبن دقو ؛هيضتقي قايسلاو ءلصألا يف سيل نيتفوقعملا نيب ام (0)
 .(١؟) ىواتفلا عومجم يف ةيميت نبا مالسإلا خيش اهدقتنا يتلا رمألا



 0 مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت “ع |
 ةسضفا

 .ِهَلُك اًَذَه ىَلِإ ٌبيِجُم اَنَأَو ٍبِناَجْلا ِنيِلَو '!ةَقاَحَمْلا ِكْرَتب تْرَشَأَو /9؟ ]

 عم 1

 .هيلع نوملسملا عمجأ يذلا هللا عرشل ")اًقلاخم مكحلا اذهو # 94 ]

 ]/ 55 ١[

 ١  16َنْيَب ٌقْرَمْلا اوُرَكْذَو اختفي ردلل ةنوحم فير ا قو 22

 علال ع . لُّسْرلا "”[َنوُد] اهب ٌصَْخَي يلا هللا ٍقوُقُح

 [1 . 2ُباَتِكْلا '”[وه] :ُباَتِكْلاَت 795

 ٍباَتِكْلا نم ِهِب َءاَج ام ىَلِإ َةَلَمْجُمْلا ِتاَلاَمَمْلا "”نودري َنيِذَّلا 799 ]

 [س .ٍةَمُكِحْلاَو

 نيماشلا له 0 ْسماَنلا ٍ اًذإ» :ٍِفّلَّسلا نِم ٌةَفِئاَط دان دم ١

 [47/4] . مآ ينَب ًءاَصْع "”[نَعْلا] ّمُهّللا : ُمِئاَهَبْلا ُلوُقتَ ُرظَقْلا سبتحا

 2. نر طرب ماع قوص قى 0 هبي رو م 10
 000 ٌةَيناَتلاَف اهب ةظيحتم ضْرَأْلا قوف اًينذلا ٌعامَس تناك اَذِإَو | 13 ١

 [او١ /ه] . يِّقاَبْلا اَذَكَو

(00) 

(000 

6 

0( 

)0( 

 قفز

220 

00 

 ىف

 [405/] .ُهظْفَل يِنْرُضْحَي ْمَل ٌرَحآ ٍداَتْسِإِب '”ُدِهاَّرلا ورْمَع وُبأ ُهاَوَرَر 5 *“ ]
2 

 .(ةقاحُمْلا) وأ (ةفلاخملا) :باوصلا لعل
 .هبصنل هجو الو ءربخ هعقوم نأل ؟ٌفلاخم :عفرلاب باوصلا لعلو ءلصألا يف اذكه

 باتكلا قسنم ءارهزلا نب ةماسأ هيلع هبن دقو عوبطملا يف دوجوم ريغ نيتفوقعم نيب ام
 .ةلماشلا ةعوسوملل

 .(هال/١) لقنلاو لقعلا ضراعت ءرد :باتك نم تبثملاو «لصألا يف سيل نيتفوقعملا نيب ام

 :فورعملا باتكلا وه : يأ

 .تبثملا باوصلا لعلو :(َنوُوْرَي) :لصألا يف

 باتكلا قسنم ءارهزلا نب ةماسأ هيلع هبن دقو عوبطملا يف دوجوم ريغ نيتفوقعملا نيب ام
 .ةلماشلا ةعوسوملل

 .رازجلا رماع ءزابلا رونأ :اهققح يتلا ةخسنلا نم بيوصتلاو ؛(ةّيرك) :لصألا يف

 .(415/5) .رخآ عضوم يف كلذ ىلع صن امك ءورمع ابأ سيلو ءرمع وبأ هنأ :رهظي يذلا



 موب ا| اهحيحصت عم «كردتسملا»و «ىواتفلا عومجم» يف ماهوألاو ءاطخألا ىلع ةيبئتلا

 حإ هذي

 َمُكَحْلا نأ : ينال / 5 ]
 1 5 :ِ 5 :ِي 00 : اًماع ّن اَك اَذِإ

 . ليوججلا لوقا 0 و
 ]5/60٠[

 ِبْلَمْلا َلْوَك َداَرَأ :َّلَمَعَو ٌلْوَق ْناَميِإْلا :ٍفَلَّسلا نِم َلاَق نَم 750 ]

 .حراَوَجْلاَو ٍبْلَقْلا َلَمَعَو ناَسْللاَو

 ُلْوَمْلا اّلِإ ُهْنِم ُمَهْفُي ال ٍلْوَقْلا َطْفَل َّنأ ىَأَر :َداَقِتْعاِلا "![اَرأ] نَم

 [اا1 ال .بْلَقْلاِ داّقتْغالا َداَرَف َكِلَّذ فاح وأ د

 وُمْدَي مِلْسُم نم اَم» :َلاَك ُهَّنَأ لي ينل نَع ء ””(َنْيَحِِحَّصلا» يِفَو كمل

 ُهَتَوُمَد هَل َلُجَعُي ْنَأ امِإ :ِثاَلَن ىدخِإ ُهاَطْعَأ أ الإ ءمِحَر ةَعبِطَقب ال أب سبل
 اَذِإ :اوّلاَق ءااَهَّلْثِم ِءوُسلا َنِم ُهْنَع ََقْدَي ْنَأ اّمِإَو ءٍةَرِخآْلا يِ ُهَل اَهَرِخَدَي ْنَأ اَمِإَو

2 

 [1 .هذتكأ هللا» :َلاَق ريك

 رْبَقْلا يِف يَِّلا ِنَدَبْلا َّعَم ُمُعَنُت َحوُرلا نأ ٌن نموا ٍهِذَه ثريخأ دق 7/54 ]

 0-5 .ٌقح اَمُهاَلِكَو اَهَدَحَو ِةََجْلا يِف ْمُعَنُت ””[اهنأَو] «- هللا َءاَش اَذِإ -

 اَمُهَيفَوَت اَلَو ءْنَدَبْلا َنوُد حِوُرلا َيْفَوَت "”يِضَتْقَي ال :يّْفَوَتلا ْظْفَلَو 75ه ]

 نريد .ِةَلِصَقْنُم َةَئيِرَقِب الإ اًعيِوج

 و 0

 نب ُدَّمَحُم َرَمُع وُيأ ءُتّدَحُملا ُيِرَمللا ةمالعلا ٌدحْؤألا ُماَمِإلا :هلوقب يبهذلا هل مجرت دقو
 .بْلْعَت ماَلُعِب فوُرغَملا ُدِماّرلا يِداَدْعَبلا اع يبأ نب ٍدحاَولا يَ

 نيت نيتئامَو َنْيِيِسَو ىدخِإ َةَنَس ّدِلُو
 ظاَّنُحلا ال ِثْيِدَحلا يِف ْحْوُيّشلا داَدِع يِف َرْهَو «ةّياَعلا ىَلِإ ُثَع 207 ةّيبَرَعلا يف اًبلْعَت مزال
 . .هدانسإ ٌولعو «هقدصو «برعلا ناسلل هظفح َةَعَسِل ُهّركذ اَمَّنِإَو
 ا ا لْهَأ نِم ةَعاَمَج ناك :لاق
 .هْيِف هتوقئوي اًنيْوْيَش ٌعيوج ُتْيَأَرَف ث ْتْيِدَحلا اًمأف

 .ىنعملا ميقتسيل عيش وه تاريعلا لعلو «(يِف) :لصألا يف )١(
 .كلذب الإ ميقتسي ال ىنعملا نأل ِ؛َداَر :باوصلا لعلو ءاهيلع تفقو يتلا خسنلا عيمج يف اذكه (؟)

 . نيحيحصلا يف سيل ثيدحلا اذه (0)

 !يدعلا ميقتسيل ؛باوصلا وه تبثملا لعلو (اَمْنِإَو) :لصألا يف (5)
 .اهدوجوب ىنعملا ميقتسي الو ءةمحقم اهلعلو «(سْفَن) :ةملكلا هذه دعب لصألا يف (5)



 ُهْنَلو مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت م

 هللا َّنأ لكي َيِبَنلا نَع ّحَص لَم :- ىَلاَعَت هللا ُهَمِحَر  ُحْيّشلا َلْيْس 7 ”" ]

 ؟َكِلَذ َدْعَب اَناَم ّمُث هْيَدَي ىَلَع اَمْلْسَأ ىّتَح ِهْيَوَبأ ُهَل اًيخأ ىَلاَعَتَو ّكَراَبت

 ٍةَفِرْعَمْلا ْلْهَأ لَب ٍ؛ْثيِدَحْلا لْمأ نِم ٍدَحَأ نَع َكِلّد َّمِصَي ْمَل :َباَجَْأَ

 م | . ُقَلَتْخُم ٌبِذَك َكِلَذ َّنأ ىَلَع َنوُقَِتُم

 لَهْجَأ نِم اّلِإ ُهوْحَنَو ٌدَحْلا اًَذَه لْبِم ّسْمَّشلا ةَدَُحَي نَم لَمَو م57 ]
- 

5 

 ]١58/9[ ؟ٍسانلا

 دع ُهَّنأ ره لك»و 40) نورك اياب لُثط - :ناتروسلا ناتاه # 58 ]

 يتعكرك عوطتلا ةالص يف امهب أرقي ِلَك يبنلا ناك - ١[ :صالخإلا7ل ©

 ؛يدارإلا يلمعلا ديحوتلل ةنمضتم يهف : © َنورْيَكل ايي لقط امأف

 .ةدارإلاو دصقلاب هلل نيدلا صالخإ وهو

 يلوقلا ديحوتلل ةنمضتمف :9©4 ٌدحأ ُهَّنَأ َوُه ٌلُث» ةروس امأو

 ]04/٠١[ 7 امعلا
- 

 [ها 0/1 .رْبّصلا ٌتّلُكَتَي "”0ل) يذلا َوُه ٌرْيَصَمْمْلاو 7 59 ]
 هم ب هو ع 6 0 آ2 سو همءب 2

 : رُصلاَو َةَدَّشلا مهب َلِزْنُي ْنَأ َنيِنمْؤُمْلا ِهِداَبِع ىَلَع هللا ِةَمْعِن ماَمَت نم # "0 ]
 [ 10 .َنيِدلا ُهَّل َنيِصِلخُم ُهَوُعْدَيَف ِديِحْوَت ىلِإ مُهُنِجْلُي "م

 هذه لصأ وهو ؛مالسإلا خيشل نييقطنملا ىلع درلا :باتك نم تبثملاو ء(ٌدجي) :لصألا يف )١(
 .هنم اهلقن مساق نباو «يطويسلا اهصخل يتلا ةداملا

 نبا هذيملت هب رّبع امك ؛(يلمعلا) :باوصلا لعلو ءاهيلع تعلطا يتلا خسنلا عيمج يف اذكه (5)
 0) َنوزيَكلا ماكي لقط :لاق ثيح (44/1) ةيمالسإلا شويجلا عامتجا :هباتك يف مِّيقلا
 ٌدَحَأ ُهَّنأ وه لْقط :ةروسو «يدارإلا يلمعلا ديحوتلل ةنمضتم ١[ :نورفاكلا]
 .يملعلا يربخلا ديحوتلل ةنمضتم ١[ :صالخإلا]

 .اهفذح باوصلا لعلو !لصألا يف اذكه (7)

 مساق نبا :عمج .ةيميت نبا ىواتف ىلع كردتسملا :باتك نم تبثملاو (امو) :لصألا يف (:)
 . حصأ وهو «(7/1)



 2 اهحيحصت عم «كردتسملادو «ىواتفلا عومجم» يف ماهوألاو ءاطخأللا ىلع هيبنتلا

 :ليفن نب ورمع نب ديز لاق 25 ]
2 

 [ رومألا ''"تمسقنا اذإ نيدأ ...بر فلأ مأ اًدحاو اًبرأ

 [هوال 1 هلع لج يلا طال ني فر نأ 90:4 اَهْنِم ُسَبْلَت اَلَو ءكُمِدْخَي ام ٍباّيَثلا نم ْسَبْلا :ٍفَلَّسلا ٌضْعَب َلاَق 7 5؟ ]

 مهعبتأ نِمَو مِهِتاَداَسَو خياَتَملا ِءاَلِجأ نِم َناَمْيَلُس اَبأ َحْيَّشلا َنِإَف /؟ ٍ

 الإ اَهُنَْكَأ الف مْوَقْلا تكُن نِم ل و َّ ميشال

 [ 0 "””6ماككلا لْثِم اَذَه ُلوُقَي ٍنْيَدِهاَشب الإ بلك 5 و ال نَمَف

5 0 
أ ُهْنَع *”مِلْسُم

 َلاَم ُدَنَأ 

 ِسْمَحِب َتوُمَي نأ لبق َلاَق

 ]140/1١[ 2 .هرْكَب وُبَأ ِدَي ِتاَدَو ِهيَبْحُص يف َيّلَع ِسَّنلا نمأ نَم َّنإ» :ِناََ

 :َلاَق هلل قبنلا نأ ِساَّبَع ٍنْبا نع (هِحيِحَص) يِف ُيِراَخُبْلا ىَوَر /]

 .0(ٍضْرَعْلا َتْحَت رْثَك ني َِرَقَبْلا ةَروُس َميِاَوَحَو باتكْلا َةَحتاَف تبِطعأ»
]| 

 ."9اًميِدَك نّيعُمْلا مالكْلا َسْفَت َّنِإ ٍفَلّسلا نم ٌدَحأ لْقَي ْمَلَو 6 ]

 ]١7/لاده[

 اوتلغو اونخت ةقاخلا موشلا هلع هوك و2 ع امَلَق ذكنن |

 ْمَلَو نا يلا ٍليِلَّدلا نم ىَوْقَأ ليِلَد رمَأْلا سمن يِف َناَك هنأ ذِئنيِح
5 1 117] 

- 

 .(نوكت) :باوصلا لعل (؟) .(ِتمّسٌقت) :باوصلا )١(
 .(5885) (4) .(؟مالكْلا اَذَع لم ُنوُع) :باوصلا لعل (9)
 مسا ركب ايأ نأل ؛بوصأ وهو ؛بصنلاب ء(ركب ابأ) :يراخبلا يف يذلاو ءلصألا يف اذكه (5)

 .رخؤم نإ
 .هريغو نابح نبا هاور لب «يراخبلا يف هدجأ مل ()

 .نإ ريخ هنأل ؛(ميدق) 0 باوصلا لعل (90
 .(ُةنوُيبِحْصَتْسَي) :هلعل (8)



 ُهْنَأك مالسإلا خيش لئاسرو ٌقواتق بيرقت ” هب

 اي دنا نع فزت: 02 خل كلر 71 ديرما يضرب تار 14 |
 نم طْسِقْلا لْثِم ُهْنِم ُهنِم طْسِقْلا َلَعِجَت ُةَلَكْعْمْلاَو هروُمَأ نم ٠ ِءْيَش يِف َّدَحَأ ُهلْئاَمُي

 ٌةيِوْسَت اَذَهَو ٍقِلاَخْلا نِم اُلُدَع َناَك َنيِقوُلُخَمْلا نِم اَلْذَع َناَك اَمَف ؛َنيِقوُلُخَمْلا

 05 وه لِ هلإ ال ُهَنَأ يِف ّحْدَق َكِلَّذَو ؛ٍقوُلُحَمْلاَو ٍقِلاَكْلا َنْيَب مُهْنِم

 جك 2, لما ت2 1
 [(8/] . "7ناَكْيَش اَنُه انه َرَكَذ هَاَحْبُس ُهّنَأ َمَلْعُي ْنَأ يخي اّمِهَو ا |

 َدوُرِصتْنَي مه اله اًركْتُم "”اوأر وأ اوُمِلُظ اذ نب ةهيدتملا فني تع #2 ]

 كولا .َنوُعَرْجَيَو َنوُرِجْعَي لب ؛ َنوُرِبْصَي اَلَو

 م11 . '0ءاَرِي اًضْعَب ْمِهِضْعَب ٍلاَم يلو يف َّنإ مَ 7 دقكن

 ٍراَثْخُمْلا ىَفَطْضُمْلا ّيبنلا َنَئس ىتزوتز ةمخلا ميال قال

 ٍراَبخألا يِف تْدِدُعَو هب يِدُهَي اًخِساَر اًدْؤط ماَلْسِإْلا يِف لا

 ٍراَبمثألا يلفات اياَهَناَيَكِس -اوقدِضقف تلعن زيان يح
 1 3 اًهيهأب روُمأْلا اع ُناَعَتْسْمْلاَف
 “ِراَصْبَأْلا يلوأ اَيوُمُثْلِيُس َنيِح وِيَنُسِب َنيِلِماَعْلا ٍرجَأَك ْمُحَلَو
 يف مُهَل َنِإَف يِاَيأ ِءاَرَقُمْلا َعَم َم اوُذِخََنا» : هالك جيلا نَع ا يد 7 هكا

 هه

 ١[ 77 /14] .«ةلود ّيَأَو ٌةَلْوَد دع

 .هيلع لدي مالكلا قايسو «لدف :هنأ رهظي يذلا )١(

 .هب لوعفم اهنأل ؛(نيئيش) :باوصلا لعل (؟)
 .ىنعملا ميقتسيل ؛باوصلا وه تبثملا لعلو (اوُداَرأ) :لصألا يف (9)

 .رخؤم نإ مسا اهنأل ؛(اًعازن) :باوصلا لعل (4)

 :هتيشاح يف دهقلا دمح نب رصان خيشلا لاق ءروسكم ريخألا تيبلاو «لماكلا نم تايبألا (5)

 :هلعلو ءروسكم وهو «لماكلا نم تيبلا اذهو

 ٍراَصِبأْلا يلوأ اَيِلاَوُسْلاَنيِح ٍةَنُسِب ٌنيِلِماَعْلا ٍرجَأَك ْمْكَلَو

 مال عابشإب الإ هحيحصت ميقتسي الف يناثلا رطشلا امأو «لوألا رطشلا يف باصأ دقو :تلق
 .ةغل حصي الو «يلاؤسلا :نوكيف لاؤسلا

 .عوفرم وهو «نونلا توبثب عفرتو «ةسمخلا لاعفألا نم هنأل ؛عفرلاب (هنووري) :باوصلا لعل (5)



 م ١ اهحيحصت عم ,ءكردتسملا»و «ءىواتفلا عومجم» يف ماهوألاو ءاطخألا ىلع هيبنتلا

 رألا لوو لولا اوميليأو هلا اميلي انما يذلا اهباَيط :ىَلاَعَت هللا َلاَق / 55 ]

 هِجَعاط ُهَناَحْبس َرَمَأ «605 :ءاسنلا] ؟ِلوُأَو دم لإ هديك ويك يف مَعَ نإ تي
 هللا ىَلِإ ُهكُرَن ْنأ ٍءْيَش يِف اَنْعَراَتَت ْنِإ َرَمَو ءاَنِم ِرْمَأْلا يِلوُأَو ِهِلَوُسَر ٍةَعاَطَو
 ْنأ مِهْيَلَعَف ٍءْيَش نم ويف َنوُنِمْؤُمْلا َعّراَتَت اَم َّلُك َّنأ ىَلَع اَذَه َلَدَك ءِلوُسَرلاَو

 َكِلَذ َلَدَك ءِطْرَّشلا مَدَع َدْنِع ُمَدْعُي ِطْرَّشلاِب ُنّلَعُمْلاَو ءِلوُسرلاَو هللا ىَلإ ُهوُدُرَي
 اَذإ مُهَنَأِل نوُكَي اَمَّنِإ َكِلَذَكَو ءاَئياَن ٌرْمألا اَذَه نكي ْمَل اوُهَراتَتَي ْمّل اَذِإ مُهّنَأ ىَلَع

 ْنَأ ٍذِيَئيِح اوُجاَتْحَي اَلَق ِهِلوُسَرَو هلل ٍةَعاَطَو ىَدُه ىّلَت اوُناَك اوُعَراَنَكَي ْمَل
 [91 11 .ٍلوُسَرلاَو هللا ٍةَعاَط نِم َنوُلِعاَف مه امي "'”اوُرمأَي

 "0كوُنَمِل ءاَحإ اَلَو دوُسَحِل َةَحاَر اَلَو بوُدَكِل ةءوُرُم ال :َلِِق اَذَهلَ 55
 1 .ليخَيل َدُدْؤُس اَلَو

 [47/6] . ىِقيِقَسْلا ُهاَنْعَم ىَلَع

 ْمَلَو ُهَدْنِع ُهْنَمْرَي اَم ْدِجَي ْمَّلَو ءُيَماَّمَحْلا ُهُرِظْنُي نّمِم نكي ْمَل اَذِإَو 7 59 ]

 يف ٍناَهْجَو اَمُه :ِناَلْوَك هيِف ؟ِةَلجَومْلا ٍةَرْجَأْلاِب َلُخْدَي ْنأ هْيَلَع لَهَف ءهْنِم لَبْقَي
42 

 اعلا ف ل 1 ؛ىناسكلا (*0(راهظإ ٌةَداَع) َناَك اَّذِإ هنأ ةقلثألاو

 .ٍةَداَعْلاَك
[45/71:] 

 م .ضِيسلا َبِئاَخ ٌسِلِجتُك :©0ةَدْيَمَتَمْلا اًمأَو م هه آ

 .نورمآلا ال هلوسرو هللا ةعاطب نورومأملا مه مهنأل ؛(اوُرَمْوُي) :هلعل )١(

 .هريغو بلاط يبأ نب يلعل بستو «بدألا بتك يف روهشم لثملا اذهو ءلولمل :رهظي يذلا (؟)

 .كولمل ىنعم الو
 . (راظنإ هتّداَع) :ةرابعلا باوص لعل (:4) .(نيلولدم) :هلعل (6
 (ةَرْيَحَتْمْلا) :لصألا يف :باوصلا ءكش الب أطخ وهو ءاهيلع تفقو يتلا خسنلا يف اذكه (0)

 .دهف كلملا عمجم ةعبط يف تححص كلذلو



 هنو مالسإلا خيش لئاسرو 8قواتف بيرقت م5
 5 رح

 «ىلاعت هللا رمأ امك ءاهتيقاوم ىف اهيلصي يذلا :اهيلع ظفاحملاف 149 ١

 هللا ةئيشم تحت اذهف ءاهتابجاو كرتي وأ ءاهتقو نع اًنايحأ اهرخؤي ''”يذلاو

 [ 14/71 .ىلاعت

 رقلا ُهََس» :َناق هنأ رم نبا نع ”ملسُم حبجص» يِفَت 2
 1 .َرََك ُةّنُسلا ٌقَلاَخ نَمَف ِناََعكَر

 ["م1/111 2 .نْيَلئاَمَتُمْلا َنْيَب ةّيوسّتلا "”ةَقيِقَح َحيِحَّصلا َساَّيقْلا َنِإَك 6 هو ١

 ٍةاَلَّصلا ىَلِإ َماَك اَذِإ َناَك هنأ هلك َيِبَنلا نَع بلاط يبأ نْب َيِلَع نع # ه؟ ]

 اذإَو ُهنَءاَرِق ىَضَق اَذِإ َكِلَذ لْثِم ْعَنْضَيَو ههَْبِكْدم َوْذَح ِهْيََي َعَرَو ربك ٍَبوُتْكَمْلا
 01 . عوكرلا نم َعْفَر اذِإ ُهْعَبْضَيَو  َعُكَرَي ْنَأ دع

 ََرْجُع ْنْب ُبْعَك يِتَيِقَل :َلاَق ىَلْبَل يبأ ِنْب ٍنَمْحّرلا ِدْبَع ُتيِدَح [ق؟ ]
 تيك اَنْفَرَع دق :اَنَلَقَف لَك هللا ُلوُسَر اَنْيْلَع َجَّرَخ ؟ةّيِرَه كَل يِدْهَأ الأ :َلاَقَق هّس < ةالا 0 َتااََتَم د سم ووو سم سس هب 5 - >2 .ء هَ 00004 2

 لآ ىَلَعَو ٍدَّمَحُم ىَلَع َُّلَص َمُهّللا» :اوُنوُق :َلاَك ؟كْيَلَع يَلَصُن فِيَكَن كِيَلَع ُمّلَس
 5 - 5 ل ىوعآ - 2 ًِ - 2 86 ةهلادإ ع 07

 - ٍظفل يِفو - كِراَب مهللا ءٌديِحَم ٌديِمَح كنإ «َميِهاَرْبِإ لآ ىلَع تْيَلَص امك ءِدّمَحَم

 ٌديِمَح كْنِإ ,'*يِهاَرُبإ لآ ىَلَع تكَراَب امك ءِدَّمَحُم لآ ىَلَعَو ٍدَّمَحُم ىَلَع كِراَبَو

 . ديِجَم

 ِذَهَق .مِلْسُمَو َّيِراَحُبلاَك ؛هِييِناَسَمْلادَو اِنَئُسلاهَو ؛حاَحّصلا» ُلْهَأ ُهاَوَر
 ٍلآَو ميِهاَرْبإ) َطْفَل َلِقُن اَميِف اَلَو اَهيِف ْدِجَأ ْمَل :«حاًحّصلا» يِف يتلا ُتيِداَحَأْلا

 [؛:ه5 13 .''”(ميِهاَرُبإ

 .أطخ وهو ء(سيل يذلاو) : لصألا يف )١(

 . (ُةَتَفيِقَح١) :باوصلا لعل (*) .ملسم يف سيل (؟)
 .هريغو يذمرتلا نئس يف امك «(دارأو) :باوصلا (5)

 .نيعضوملا الك يف «َميِهاَرْيِإ لآ ىَلَعَو «َميِهاَرْبِإ ىَلَع َتْيَلَص اَمُك١ :(77378) يراخبلا ظفل (4)

 ىلع اهنيح علطي مل خيشلا نوكي دقو «يراخبلا ةياور يف ةدوجوم اهنأ ىلع هيبنتلا مدقت (5)
 .ظفللا اذه اهيف دجوُي ال ةخسن هدنع تناك وأ «يراخبلا حيحص



 37 ع | اهحيحصت عم «كردتسملادو «ىواتفلا عومجم» يف ماهوألاو ءاطخألا ىلع هيبنتلا

 دَقَو «هللا اّلِإ َهلإ الل» اَهْيَلإ ُمُضَيَو ءَنيِرْشِعَو اَسْمَح اَُلوُقَي :يِناَنلاَو / ه4 | 5 2# ا 5 وَ 0 1 5 ال ا وق قلو 500
 [ 0 ءاَوَر

 و

 ُديِزَيَو َنيِرْشِعَو َةَسْمَح ٍدِحاَو َلُك :ُلوُقَيُهَّأ 'ِنْيَحيِحَّصلا» يف َيِرُر هد ]

 3 دِهملا اهيف
[000/77] 

م َتاَداَبِعْلا يف ِساّنْلا َةاَءاَرَم نبت ©
 ماَيَش او دا َيلاَح 40م

 وتلا مَظْغَأ نم ِنآرُقْلا ٍءاَرِقَو ِرْكْذلاَو

 ني الك :ِنآْرُْلا ِةءاَرِقَو ِرَُذلاَو مّْصلاَو ٍةاَلّصلا ٍلِفاَونب يِياَرُمْلا اَمأَ
 َوُه لب ٍهِهْيَلَع اَلَو ُهَل ال ُنَوُكَي ٌتْيَحِب , طفت وِلَمع طوب هيف ىَنكي هَ ,[ ْناَطل

 مر

2 
 ناظلا

 ٌتاَداَبِع َيِه ذإ «هللا ٍرْيَغ بم َةَرْهُش ِهِدْضَ ىَلَع ِباَقِعْلاَو مَدلِل قسيس
 (2غ)# ميم
 [هءالا 071 . هصتخعم

 عرملت "ةلئا بالا ةفيث اعاويلع نع نع للع د8 لا ثاتك 35 7 هي
 ا

 [7/*00؟] .كلذ هنم ظوُخْسَم ءِنيدلا يف َكِلَدِب

 ىلإ ىومأ نم ةلْئمي وُ املإَو .ءاقي أب مل امي نكني مل نمت عده ] 5 0 هنو م“ للا 2 75 5-2 سمس ا. همه --
 ىَلَع ُهَعَضَو وأ ُّهْنِم ْلُكأَي ْمْلَو ماَعلملا ىلإ ُهَنَي َّدَم "”ْنَمُك هب ِتأَي ْمَلَو ِدوُعُفْلا

 00001 . ُهْمَعظَي ْملَو هيف

 - ٌةَمِئاَط َلاَق دَمَف ٍةاَلَّصلا ىَلَع اَبِلاَغ ُنوُكَي يِنَلا نم َوْسَوْلا امو

 هت

 .ملسم يف هدجأ ملو ينابلألا اهحّشصو )١76٠0(« يئاسنلا هاور ()

 .امهدحأ وأ نيحيحصلا يف ال يئاسنلا دنع يور هنأ هيبنتلا مدقت ةفز

 نم هريغو خيشلا مالك نم روهشملا لب «ةصتخم :ةملكل ىنعم الو .ةضحملا :باوصلا لعل (9©)

 دقو ءاهوحنو دسافملاو حلاصملاو تادابعلل «ةضحم ريغو ةضحم» :ةرابع قالطإ ءاملعلا

 .كلذ لثم يف «ةصتخم» لمعتسا خيشلا رأ ملو ءىصحُت ال عضاوم يف اهقلطأ

 .ةضحملا :اهنأ رهظي يذلا نأ هيبنتلا مدقت (5)

 ةلمجلا باوص رهظي الو ؛فطعلاب (ُهَّنََر) :اهيلع ٌتفقو يتلا خسنلا عيمجو لصألا يف (5)
 .ملعأ هللاو .واولاب اهتماقتساو

 .ةلمجلا ميقتستل اهعضو بوصألا لعلو .«فطعلا واو نودب خسنلا عيمجو لصألا يف اذكه )١(



 2ص مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 6

 ةَناَعِإْلا ُبِجحوُي ُهّنَأ :اَمُهُرْيَغَو - ُنِلاَرَعْلا ٍدِماَح وُبَأَو ٍدِماَح ُنْب هللا ٍدْبَع وُبَأ مُهْنِ

 : َلاَ هلك َىِبَنلا َّنَأ هنللط َةَرْيَرُه يبأ نَع "6 اِْيَحيِحَصلا» يف يف : اجر ان فنا

 يِوُ اَذِإَق َنيِذَأَتلا م َّعَمْسَي ا ىَنَح 0 ُهَلَو ُناطْيَشلا ا ُنْدَّؤُمْلا ند اًذإ»

 َنِيَب َرِطْحَي ىَّنَح َلَبْقَأ ٍبيوَْتلا ىَضَق اَذِإَف َرَب ذأ ةالَّصلاب َبْوُن اَذدِإَ بم َنيَِأَتلا
 ال ُلُجَلا ّلَظَي ىّنَح ُرُكْذَي نكي ْمَل اَمِل اَذَك ْرُكْذ اَذك رَكذَأ :لوقيف يفت و: ةزَملا

 .مُلَسُي ْنَأ َلْبق ِنْيتَدْجَس ْدْجْسَيْلَك َكِلَذ ْمُكْدَح أ َدَجَو اَذِإَك ىَلَص ْمَك يِرْدَ

 َنْيَب ْقْرَمُي ْمّلَو .هاًّمَّلْطُم ِساَو ل َعَم ٌةاَلَّصل ١١ :هللك َِبَنلا نَع ّحَص دَقَو

 |[ او ليِلَقْلا

 مُهَدْنِع اًهَتَءاَرِق يِف اّمِإ .ةيئاثلا يف َعَرَش نإ ٍةَعاَمَجْلا َلَْ اًَذَهَو 26 |

 اَهِتَءاَرَِق يِف اّمإ ِةَبِناَنلا يِف َعَّرَش نِإَو .ٍةَعاَمَجْلا] ٍلْوَق ىَلَع اًهِعوُكُر يِف اّمِإَو

 تي ىَلَع اًهِعوُكُر يف اّمِإَو مُهَدْنِع

 [ ا ةَّراَتجْلا َةاَلَص ٍناَهبْشُي اًهِْشُي “اووُجّسلا اَنَدَجَس ْنِكَلَو

 يف َتْوْنُقْلا ُلَواَتَتَي َوْهَو « '”0ؤاَلّصلا ّلَضْفَأ ِتوُيُقْلا لوط َّنَأ َنّيَب هلي يتلو

 . "'ماَيِقْلا ٍلاَحَو ِدوُجّسلا ٍلاَح

 .086) ملسمو «(508) يراخبلا (1)

 ةجح لب «ساوسولاب ةالصلا لطبُي نمل ةجح سيل ليلدلاو ءطقسو للخ ةرابعلا يف رهظي (0)
 عضاوم يف خيشلا كلذكو «ميقلا نبا كلذ لعف امك ءاهلطبي ال يذلل

 . هليلد يقبو طقس طقس يناثلا لوقلا لعلف

 َنْيَب ُفَرَمُي ْمْلَو اًَلظُم هُم ٍساَوْسَوْلا َعَم ةاَلَّصلا لي ٌئبنلا ححص) :باوصلا لعل . .حص هلوقو
 . (ريِدَكلاَو ٍليِلقْلا

 .رهاظ وه امك رركم نيتفوقعملا نيب ام (9)
 .(وهشلا) :باوصلا لعلو ءخسنلا عيمج - ىف كلذك وهو «لصألا يف اذك (:)

 .؛ِتوُنَقْلا ُلوُط ٍةاَلّصلا ُلَضْفأ» :هلكي هللا ُلوُسَر َاَق :َلاَق ٍرياَج نع ء0/57) ملسم ىور (5)
 .ها.ٌتْمِلَع اميف ءاملعلا قانا ُماَيِقْلا انه ٍتوُنُقْلاِب ُداَرُمْلا :هقك يوونلا لوق ىلع ّدر هيفو ()

 م ملسم حيحصل يووتلا حرش



 826١ اهحيحصت عم «كردتسملا»و «ىواتفلا عومجم» يف ماهوألاو ءاطخألا ىلع هيبنتلا

 و

 اًماَيِق ِةاَلَّصلا َليِوظَت "نو ءِةَيِناَّنلا ٍةَروُصلا ىَلَع ُلُدَي ُتيِدَحْلا اّذَهَو

 [لا .اًدوُجْسَو اًعوُكُرَو اًماَيِق اَهِريِثُكَت نم ىَلْوَأ اًدوُجُسَو اًعوُكُرَو

 ٍراَمّتلا ٍرْثِو َنوُد ِلْيّللا َرْثو َّنَأِل ٍءاَسِلاَج اَمِهيَلَصُي ناك "ْنِإَو 759
 08/1 ١ .ةَفّصلا يف َهْنَع ٌصُفْنُيف

 [14 9/7 . دوس هيف. نمتل ينل 0 تايكلا ٌلِواََتُم اَذَهَو متل

 اقَعيِرَّذلا دس ٍباَب» نِم َناَك اَم نأ يف :ِرْيَغَو َدَمْحَأِل ُلْصَأ اَذَهَو ةذنا |

 لإ سس ل ىلا ةغلشتلب ةعاقلا دم اتاو ةوتلإ دمعت كنز ةنع ىو الإ
 14/7 . ُهْنَع ىَهْنُي " "دقو :وهب

 4( نوم لعل اوئِصنأو هل أوعمتْسَ ُنارُشْلا ترق اًدإَوط :لاَق 755 ]

 َكِلَذ يف ْتَلَيَت اَهْنأ ىَلَع َعاَمجإْلا رادع ب ٌدَمْحَأ ٌرَكَّدَو . 26704 :فارعألا]

 ِرْهَجْلا َلاَح موُمأَمْلا ىَلَع ُةَءاَرِقْلا ُبجَت ال ُهّنَأ ىَلَع َعاَمْجِإْلا َرَكَدَو

 0 دو هل اوُعِمَتْسَم ناَرفْلا كرك اًدإَوإ» :ىَلاَعَت هلْؤَق :“””لوُقي ّمُث

 ل يف ٌةَءاَرِقْلا قنا ٌصَتُْحَي نأ مَ :ٌماَع ظْفَل ٠ :فارعألا] 49 03 نوم

 .اَمُهُمُعَي وأ ٍةاَلَّصلا ٍرْيَغ يف ٍةءاَرِقْلا يِف وأ

 ٌءاَمِيْساِلا ُبجَي ُهَنَأ َنيِمِلْسُمْلا نم ٌدَحَأ ْلُقَي ْمَل ُهْنَأِل ؛اًعظَق َلِطاَب يِناَثلاَو

 .ٍةاَلَّصلا يِف ّبجَي اَلَو ٍةاَلَّصلا جراح

 ُهتعَياَتُم ِهْيَلَع ٌبجَيَو وب ُمَتَأَي يِذَّلا ماَمإْلا ةء ءاَرِق ىَلِإ عِمَتْسُمْلا َعاَمِيْسا َّنأِلَو

 لَ اًنِإ ةيآلا يف ةلخاَد ,"ةدكصلا | َجِراَخ ارقي نق فرو ىلإ ةعافتالا قم ذأ

 007١[ 529/3 .موُمْعْلا ليس ىَلَع اَّمِإَو ٍصوُصْخْلا ٍليِبَس

 .ىنعملا ميقتسيل ؛(امنإو) :هلعل (؟7) .(نأ وهَو) :بوصألا لعل )١(
 . (الف) :باوصلا لعل 4قددإ . (تايآلل) :باوصلا لعل قرف

 .لوقي مث :لوقي نأ هتداع نم سيلو ءاّلوق ٍدحأ نع ركذي مل هنأل ؛(ٌلوُقن) :باوصلا لعل ()
 .ةلمجلا هذه لبق اًطقس هيف نأب رهظي 60 .(ةءارقلا يف) :باوصلا لعل (7)



 هنآك مالسإلا خيش لئاسرو ٌقواتف بيرقت مص
 1 25252525259595989555551955111-2-525959552525252-25-222222 ا دح

 َفْلَح ِدِرَمْتُمْلا ءاَلَص حِصَئ ال ُهّنَأ :ِءاَمَلُعْلا ٍلْوَق نم '"”[حيحصلا]

 ْتَّصلا َفْلَخ َينَصُْمْلا َرَمَأ ُهّنَأ لي َيبّنلا نمت ل ؛ٌفَّصلا
 |[ د َداَعإْلاِ

 عازن هيف اذهف ءفصلا فلخ الإ اًقتوم لجرلا دجي الأ كلذ ريظنو م37

 عضوملا اذه يف هتالص ةحص 57 هظ الإو ءدرفنملا ةالصل نيلطبملا نيب

1/7 ] 

 يف ٌريِسَي ُلاَرَي اَل اَذَه َّنأ نم ُناَمْنْمم ُهَدَصَ اَم اوُدَصَم اوناَك ْنِإَف 75+ ]
 [117/14] .َناَمُْع اوُقَقاَو دَقَف ميِقُمْلاَك َوُهَك ُداَرَمْلاَو ُداّزلا هيف ُلَمْحُي "”[ا] ٍناَكَم

 [؟ 2١ :ةدجسلا] «ُلينَت (9 رلا# :يأ  اَهْيَلَع ةمواَدمْلا نقيب آل 3 4 ١

 ٌةَبِحاَو اَهّنَأ ُلاّهَجْلا 08 دي ُثْيَحِب  ٍةَعُمجْلا ٍرجَق يِف ١[ :ناسنإلا] 6َّقأ لَهإطَ

 .اًهبوُجُو ”[داقتعا] مَدَعِل اًناّيْحَأ اَهُكْرَت يِفَبْتَي لب ؛ٌءيِسُم اًهَكِراَت َّنَأَو
 ٠١4/7 -٠١6١[ :غ]

 ُةَناَلَث َكِلَذ يف ِءاَمَلُعْلِلَف ٍدِحاَو مي يف ُديِعْلاَو ُةَعُمجْلا َعَمَتْجا اًذِإ اح

 ؛ عَّمْجْلا ُرِئاَس ُبِحَت امك َديِعْلا َدِهَش نَم ىَلَع ُةَعْمْجْلا ٌبِجَت هنأ :اًمدَحَأ

 .ِةَعُْمَجْلا 20 تامومعلل

 ]0٠١/14[ 2 .“اداَوَسلاَو يِلاَوَعْلا ٍلْهَأ لْثِم ّريْلا لْهأ نع طْقْسَت : يناّثلاَو

 يذلاو !ىربكلا ىواتفلا الو ىرخألا خسنلا يف الو ءلصألا يف تسيل نيتفوقعملا نيب ام )١(
 . اهيضتقي قايسلا نأ رهظي

 . (ُرَهظاَلاَو) :باوصلا لعل (')

 .ةلماشلا ةعوسوملل باتكلا قسنم  ءارهزلا نب ةماسأ هيلع هّبن طقس نيتفوقعم نيب اه (9)

 . قايسلا هيضتقي نيتفوقعملا نيب ام 4

 لاؤسلل هباوج يف خيشلا لوق هيلع لديو «تبثملا باوصلا لعلو ؛(ُداَوَّشلاَو) :لصألا يف (5)

 .ٍرْضِمْلا نع ٍجِراَخْلا ٍداَرَّسلا نَع ْتطَقَس َةَعْمْجْلا نأ :يِناَنلاَو :هدعب يذلا



 يو اهحيحصت عم «كردتسملا»و «ىواتفلا عومجم» يف ماهوألاو ءاطخألا ىلع هيبنتلا
 ما تف ا ا تا تت تل تت اش تلا

 .روبقلا ةينفأ يف نوكت حاورألا نأ ."”راثآ ةدع يف ءاج اذهو

 اة فلا

 َنوُنُّملا ِهُْيَلَع ٌرُمَت اَهِحْوَر ىَلَع ٍةَأْرَمْلا ٍقاَدَص نع :هلللك َلِقْسَو
 .٠ 20000 52 7 20 ٍْض _ 8 7 عر 2 6.

 ؟ِةَيِضاَمْلا َنيِنَسلا َةاَكَر ٌبجَت لَه . .هب ُهَتَبلاَطُم اَهْنِكمُي ال َةَيلاَوَتْمْلا

 :ٌلاَوْقَأ ِءاَمَلْعْلِل اًهيِف ُةَلَأْسَمْلا هِذَه ىش ُدْمَحْلا :باجأف 0 1 سا تمم ؟ ها 95 هم؟ :
 2 واوا 1 سأل ب ع له كولو 1 ون سا مع اوي سأل ا ع ول ير اقر ع قل هل عطل عم

 ه2286م 3 5 م 2 56 كراء 00 5 2 تدع

 هْنيِكْمَت ْنِكْمُي ْمَّل اَذِإ ام َنوُد '"”هِضْبَق نِم اَهْنْكَمَتَو ِهِراَسَي َعَم بجي :َليِقَو
 01 . ضْبَقْلا نِم

 نيياكلا تاتا راك ييتيغب ةنقذ ةرقاال ولات خجلا 13 م ه6 م 2 ُ و رار +. رد 00 7 امر ع
 هيِف ُفِلَتْحَت اَمِب َكِلَذ َدَّدَح نَم مُهْنِمَو ءِرْصَمْلا ٍةَفاَسَمِب َكِلَذ َدَّدَح نَم مُهْنِم
 ْنِإَف ؛ٌفيِعَض اَمُهاَلِكَو ءَناَساَرخ َعَم ِقاَرِعْلاَو ءماَشلا َعَم ٍْزاَجِحلاَك ؛ٌعِلاَطَمْلا 0 2 - 0 وع عض 2م مر 0 سمسا ىو 000 00
 2 01 10 1 0 همام م
 .ٍلالهلاب اهل قلعت ال رصقلا ةفاَسَم

 0م .وخت نع طخ ناذع قلك هدي" يي ميِلاَقَألا اّمأَو 44 م 2 <06 سات ل 2 23 2

 دقو ءهنودمتعي هجو نم مهغلبي مل ثيدحلا اذه اوتبثي مل نيذلاو

 11 .سنوي نب ىسيع دارفنا وهو «'”هيلع ىلإ اوراشأ
 2 صوم و سمو ج صوم او سوو 595 000

 . 0َدِصاَق ايَدَه مُكيِلَع اًدِصاق اًيَذَه مكيلع» : هك بنا َلاَق
- 

 اوُنيِعَتْساَف ُهَبَلَع الإ ٌُدَحَأ َنيّدلا ٌداَشُي ْنَلَو ٌنيِيَم َنيّدلا اَذَه َّنإ» :َلاَمَو

 رونأ :اهققح يتلا ةخسنلا يف اذكه يهو ..راثآ ةدع يف ءاجو اذه :ةرابعلا باوص لعل )١(

 .رازجلا رماع «زابلا

 .ركذم وهو «قادصلا ىلإ دئاع ريمضلا نأل ؛تبثملا باوصلا لعلو ء(اهِضْبَق) :لصألا يف (0)
 .ريكذتلاب )58١1(: ةيرصملا ىواتفلا يفو

 .(نمف) :باوصلا لعل ()
 .رازجلا رماع «زابلا رونأ :اهققح ىتلا ةخسنلا ىف اذكه ىهو «(هِيَلع) :باوصلا لعل (:)

 )0( دمحأ هاور )085959, 20 ١ ١



 ُهنَأك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 0 |

 0 كلا يِف اَمُهاَلِكَو ؛اوُهْلْبَت َدْصَقْلا َدْصَقْلاَو ٍةَجْلُدلا نِم ٍءْيَشَو ٍةَحْوَرلاَو ِةَوُدَمْلاِ
 [م 1

 ُنوُكَت اًهَنأ هيفااهل صخري نأ ٌنكْمُي اَم ًةَياَعَق :ةذعلا اَهْتكْمُي مل ْنِإَق 7

 ١[ 7/5 . يذهب اًهمارحإ نم )3 ”للحت « م

 ال ٍفاَنَم ٍدْبَع يِنَب اَي» :َلاَق هلي 00 ١ نأ هظُم نب ُريَبُج ىَوَر أ بل

 هاَوَر .هِراَهَت وأ ٍلْيَل ني ءاَش ٍةَع اضل ل ل ِتْيَبْلا اَذَهِب ٌفاَط اَدَح َدَحَأ اوُعَتْمَت

 . "”0وجيِحص» يف ٌمِلْسُم

 َقوُسَي ْنَأ ام :ِنْيَرْمَأ ُدَحَأ ّجَحْلا ٍرْهْشَأ يف َمِدَق نَمِل َراَتْحُمْلا نأ نيب َوُهَو
 عقب اق اع ا 5 ل عم وك 527 .ا و ءشعو ههعمرم(5)» دعس

 . اَهْنِم لِحَيَو ٍةَرْمَعِب ْعَنَمَتَيَو َيْدَهْلا قوسَي ال وأ .ِنِراَق َعَتَمَت َعَنَمَتِ "و َيْدَهْلا

|8671 

 رولا ٌَداَهَش ْتَلَدَع» :َلاَق ُهَنَأ لي يِبَّنلا نمت كلا يِفَر 770 ]

 [117 7 . 2 يديكلا ِهِذَه آَرَق م د ِنيَّرَم و هللاب ب َكلاَرشالا

 ٍدَهْشَمْلا َكِلَذ نَع "ٌلوُقْنَم :ٌيِرِهاَمْلا ٍدَهْشَمْلا اَذَه لص َناَك اَذِإَو 5 08]

 [غه1/؟3] ' . ِساّنلا ٍقاَمتاب ٌيِناَلَقْسَعْلا

 للا ٌةَريِخ اًهَّلْهَأ "َنأو ءضزألا نِم هللا ٌةَريِخ اَهّنَأ :َكِلَذ نمر 75 ]

 اا . ضْرأْلا ٍلْهَأ ٌراّيَخَو

 .ملسم الو يراخبلا هوري مل لوألا ثيدحلا )١(

 .ثنؤمل دوعي ريمضلا هنأل ؟(للحتت) :بوصألا لعل (؟)

 . هةحيحص يف ملسم هوري مل فرفإ

 تحبصأ (وأ) اهانلعج اذإو «نيرمأ ركذ هنأل ؛باوصلا وه تبثملا لمار (وَأ) :لصألا يف قف

 .اًضيأ اهب ىنعملا ميقتسي الو «رومأ ةثالث

 . ملسم ا يراخبلا هوري مل (5)
 .ناك ربخ هنأل ؛(اًلوقنم) :باوصلا لعلو ءلصألا يف اذكه (3)
 لعلو يفو «(ْوَأ) :رازجلا رماعو زابلا رونأ :اهققح يتلا ةخسنلا يفو ء(ّنإ) :لصألا يف (

 .باوصلا وه تبثملا



 م5 اهحيحصت عم «كردتسملا»و «ىواتفلا عومجم» يف ماهوألاو ءاطخألا ىلع هيبنتلا

 اسما

 َتاَم ول :َلاَقَك ءَدَحِراَبْلا "”تاَم كتبا َّنِإ :ٍبُدْنُج ِنْب ةرمسل َلبِق [خ:
 [8 41 هيلع رصأ ل

 َسِيَل ُهَنَأَو ٌحيِحَس ُلُجَر َناَيْفُس اَبأ َّن | 1 لرش اي :ةنج ْتَلاَق امك ” م
 كيِفْكَي اَم م يِذَخ» :لك ّيِْنلا اَهَل َلاَقَك «ي ِدَلَوَو يِنيِفْكَي اَم ِةَمَمَتلا نِم يِنيِطْعُي

 . اهَتَبوُقَعَو ُهضْرِع ل ٍدِجاَوْلا ُنَ» 0 َلاَك "ام 00 كَدَلَوَو

 ١9 ١[ /؟5]

 َلاَق اًئيِدَح َرَكَذَت هيليَو م باََطَخْلا ُنْب ُرَمْع َبطَت : يارد نبأ لاق

 اوُدَحَأَيِل اَلَو ُْكَراَشِبَأ اوبرضيل كيل يِلاَعُم ليز ام 0 يّنإ الأ :هيِف

 ىّوِس هب ب َلِجُف نَمَق .ْمكيي نْسَو مك ايد مُكوُمْلَُيِل م م ٌنكَلَو 3

 .ةثي صقل ذإ ويت يت يذلا ىلإ هلك كِل
 نم َّلَجَر َناَك ْنِإ :َنيِنِمْؤُمْلا َريِمُأ اَي َلاَقَق صاعلا نب وْ َبَنَوَ

 ؟ُهْنِم ُهَّصْقَتل كن ُهَتْيِعَر ّبّدَأَف ِةيِعَر ىَلَع َرْمَأ أ نيملتُتلا

 مم دي ا 5 يِإ :َلاَق

 : يأ يف نوُثوُكي ات 0 :بمس يبأ تبدع يفت فكل

 .ّقَحْلا لإ نيتتياتلا ىنذأ مذ يللا

 ْمِزاَل ٌفْضَو اَذَه © َنأِل ؛ةيدثلا وُذ ناك امك يلو امي: اميسلا هَلَعَو

 [عوال /14] مهل

 أ :دّمْحَأ باَحْصَأ ِضْعَبَو ٌيِعِفاَّشلا َبَمْذَم ّنِكل ؟ ه4

 .باوصلا وهو ؛ةمختلا وهو مشب :ظفلب اهلكو .ىواتفلا يف ةرركم ةصقلا )١(

 .(امكو) :هلعل (9)

 .هريغو (585) دمحأ مامإلا دتسم يف كلذك وهو «(رمع) :باوصلا لعل ()

 .قايسلا نم قئاللا وهو «(..ّنأ ال) :باوصلا لعل (4)



 هلام موسإلا يش لئاسوو قاوانل بيوكلا ٠ - م . +. تن تتللا 000 هُناك مالسإلا خيش لئاسرو غواتف بيرقت ا

 ِتاَجاَح نع َعَسّناَو ُلاَمْلا َلَضَق ''اذِإ ءٌقَح هيف مهب َنيِمِلْسُمْلِل َةعَمْبَم ال َنيِذَّلا

 ةَماَع ِمُهْنِم اًطَعأ ُلاَمْل َرْثك اّمَل هيض ٍباََطَحْلا ُنْب ٌرَمُع َلَعَف اَمك َنيِمِلْسُمْلا

 ؛ٍباَطَحْلا ِنْب َرَمُع ٍناَويِد يف ٌضْرَ ةيهلتلا ٍفاَنْضَأ عيِجل َناَكَ ةييلشملا

 [0 لا

 ؟َِداَبِع ُهّنأِب لا تدني مل اَمَق
 ؟ةرطشت أ ىلع قدم تبي يك ُهْنَع ّنيهْنَم 2-5 وَ

] 17/751 

 ربت رفا حلا وتل اال يرام ِرَمَّثلا فَلَتَق ” ه6

 . ٍقاَمتالاِب ِرُجَوُمْلا ِناَمَض "”ْنِم ثّلَْي ٍةَراَجِإْلا يِفَو هَقَعَفَْمْلا ِءاَفبِتْسا نم ِنْكَمّتلا

 [0 ١ 3] 0 يف َكِلَذَكَ

 .ٍةَدوُدُرَم ٍتاليوأتب َكِلَد َةاَقاَسُْمْل 0 َةَعَراَرُمْلا لنآ نم لّوأَت دقو

 اق .ٍراّمُكْلا َعَم ٌةَلَماَعُم ِهِذَه :َلاَق نأ لِْمَو ...دوُهَيْلا َناَك :َلاَق 00
 [ 937/1 . َنيِِلْسُمْلا َعَم ٌروُجَت ْنَأ ُمَرْلَي

 81١[ 74 ”ناَئياَوِر ِدْقَعْلا اَذَه ٍةَحِص ٍةَحِص يف نأ َكِلَذَو ةدعل

 اَلَو "هويِرْحَت د مكي الق - 0
 هدد عاشو

 هميرحتب . ]59/ 720 -15١[

 .هل قايسلا ءاضتقال :(. .اذإ الإ) :باوصلا لعل )١(

 وه تبثملا لعلو ءاهيلع تفقو يتلا علا بح يب اذكه وهو ؛(ِتاَداَبِعْلا١ :لصألا يف (؟)
 يف لاقي الو 1 ْمَدَع :تاَداَعْلا هيف لضألا نأ لبق ركذ دقفا ٍءىنعملا ميقتسيل ؛باوصلا

 ىلع ليلدلا تبثي ىتح عنملا اهيف لصألا :لاقُي لب ءِرْظَحْلا ُمَدَع اهيف لضألا :تادابعلا
 . اهتيعورشم

 .رظنو لمأت ىلإ جاتحت نإو ؛بوصأ يهو «(. .نامض كفني) :ىربكلا ىواتفلا يف ()

 .ْنَم :باوصلا لعلو «نيعضوملا يف خسنلا عيمج يف اذكه (4)
 .رخؤم نأ مسا اهنأل ؛(نيتياور) :تاوصلا لعل (5)

 خيش ىواتف ةنايص :باتك بحاص اذه ىلع هِّبن دقو «(هليلحتب الو) :ةرابعلا باوص لعل (7)

 .مالسإلا



 0 اهحيحصت عم «كردتسملا»و «ىواتفلا عومجم» يف ماهوألاو ءاطخألا ىلع هيبنتلا
 -ح 0 2 2 2 2 تتاح 2ر2 7777 2739

 هب َبِلاطُي ْنَأ ُهَل "”َناَك ُهَّقَحَتْسا :شزألا بّلطب َدَهْشَأ اَذِإ امأَو ه١ ]
 ع 0 3 م26 3 تو 2 عر

 ةرفك ةخلا . ِهِفَّوَصَتب ُنْسْرَألا طَقسَي الَو ءَكِلْذ َدْعَي

 نِإَف :اولاق جاَجّرلاِب مُهلالْذِيْسا :اَةَيواَميِكْلا» ججحح مظغأ نِمَو ّ 91 ١

 هَنولَمْعَي اَم َكِلَذ ىَلَع اوُساَقَف ءَكِلَذ وْحَنَو ىَصَحْلاَو لْمَّرلا نِم ٌلوُمْعَم َجاَجّرلا

 يِف اَل ٍ؛اًجاَجُر ساّنلِل "”ُنُلْحَي #8 هللا َّنِإَف ؛ٌةَدِساَف ٌةَجُح ِهِذَهَو ِءاَيْميِكْلا نِم
 [ 1 .ٍِتاَعوُنْصَمْلا مْسِق نِم ٌجاَجّزلا اَمَّنِإَو ؛ِهِرْيَغ يف اَلَو ٍنِدْعَم

 َمَظْعَأ ُنوُكَي دق ٍةَعَراَرُمْلاَو ٍةاَقاَسُمْلاَو ِةَبَراَضُمْلا يف ٍِفْرَصَلا ُكْرَت آف" ]
 ِنْيَعْلا عْبَب ِكْرَن نِمَو .ِكالأْلا ٍةَكِرَّش يِف مدهتسملا ِناَكَمْلا ٍةَراَمِع ِكْرَت نِم اَرّرَض
 َعِّيَضَو ُهّرَغ اَنْهَو ُهَبيِصَن َعيبي نأ َكيِرَّشلا ٌنِكْمُي َكاَنُه ُهنأل ؛ ©" "ةَكَرَتْشُمْلا ٍةَعَمْتَمْلاَو

 [ 4 .ِهْلاَم َةَعَفْنَم ِهْيَلَع

 مُهَل ْبِجوُت ْمَل ٌلاَلْغَأَو ٌراَصآ اّلِإ ٌةَدِئاَف هب ْمِهِماَرْلِإ يِف َسْبَل انه ”ة؟ ]
 0 و - - 2و. 2) ه1 هامور ل - و 2 2 هك

 . طقف مهراَيِد ْتَبِرَخَو مُهْؤاَسَي ' !هْيَلَع ٌتَمَّرَح لب ؛هدودح ظفحَو هللا ئ

[71/764:] 

 [414/741 2.2 *”ىَوّتلا َعوُرْبَم اًرْمَت وأ ءىَوَنِب ِهاَوَل يف اًرْمَت َعاَب اَذَِم © 945 ١

 .ىنعملا ميقتسيل ؟(ناكو) :ةرابعلا باوص نأ رهظي يذلا )١(

 َّجاَجّرلا َّنأ َنّيبَت اَذِإَو :كلذ دعب لاق هنألو «ىنعملا ميقتسيل ؛(قلخي مل) :باوصلا لعل (0)
 هبثي فيكف ءاًقولخم جاجزلا نوكي نأ ىفنف . .ِتاَوُلْخَمْلا َنوُد ِتاَعوُنْضَمْلا مْسَِق ني

 ؟لبق
 .(كالئألا َةَكِرَش يِف مدهتسملا ..) :اذكه لصألا يف ةلمجلا ()

 . .ةكرممُمْلا ِةََْئَمْلاَو ِنيعْلا َمَْي َكَرَت نمو
 لصاوفلاو ميقرتلا تامالع عضو ةيمهأ ىلع لدي اذهو «ةديفم ةلمجلا نوكت ال اذهب يهو

 . ليكشتلاو

 را درقم ال عمج رئامض :دعبو لبق رئامضلا نأل ؛(مِهْيَلَع) :باوصلا لعل (4)

 «(ىونب) ىلع ةفوطعم ةلمجلا نأل ؛(ىونلا عوزنم رمت وأ) :ةرابعلا باوص لعل (5)
 رمتب وأ» :ظفلب )١185/1١( مالسإلا خيشل «ةبوجألاو لئاسملا» :باتك يف تدجوو

 .«ىونلا عوزنم



 ُهْدَو مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 0
107222222555225 

 بهذ عيب وأ ءالضافتم ةضفب ةضف عيب دوصقملا نوكي نأ :اعدعا 3 ه]

 دؤخي ال اذهف (2”*ةليخ هس روع نتن نمقتالا خلإ مضيو ءالضافتم بهذب

 م 0

 . الصأ

 يِفَو اًمِهِدَحَأِب ٍضَرَع َعْيَبَو اًمِهِدَحَأ َعْيَب ُدوُصُقَمْلا َنوُكَي ْنَأ :يِناَنلاَو

 ُعْبَب وأ ا لش هيفَر انهدعأب ؛ حالا عيت ني ٠ د وُضْقَم َسْيَل ام ٍضَرَعْلا

 ٍفوُصِب ٍفوُص ِتاَّذ مَنَع عْيب ب "7ُلْثِم ءَكِلَذَك ِهِناَطِِحَو ِهِفْفَس يِفَو اًمِهِدَحَأِب ٍراَفَع

 [غ54/*7] .ُروُجَي اَذَهَف نبل نبل ِتاَّذَو

 لق َِرَمَلا دَرَجُم ©9[ىرتشا] يِرَمْشمْلا َنوُكي ْنأ :َُياكلا ٌةروُصلا مفك ]
 [417 .ُهَلَأْسَمْلا ِهِذَهَك ءعئاَبْلا ىَلَع يّفّسلا ُهّنْؤُمَو

 ُنيَعْلا تَناَق نَِو ِمِلاَّطلا ِلاَم ِنْيعب ُنُلعي هني موُلْظَمْلا َّقَح < َّنأ َمْلَسُت نأ 559

 ا 1 0 يِذَلا لوَقلا اذهو هلام لدن اذه نوكل

 ا ل ا ل

 ديوك 5غ رض ءاَمْلا ىلع دوك ا ٍضْرَأ ىَلِإ و أ ٍةَحاَبُم

 عير كيك «غراقلا ٍناكمْلا لَ قت هني هلأ ؛ كلذ تلفت نأ نكي
 ها

 [ا1/ 1 :لوُعْشَمْلا

 دهن كللخلا ةخسن يفو عوبطملا يف اذكه )١(

 .باوصلا وهو .(ًةيلِح) :ةيرصملا ىواتفلا رصتخم يفو

 .دهف كلملا ةخسن يفو عوبطملا يف اذكه (؟)

 .باوصلا وهو «(ةَيْلِح) :ةيرصملا ىواتفلا رصتخم يفو
 .لبق ام ىلع فوطعم هنأل ؛(لثمو) :باوصلا لعل (9)
 ثحبلا دعبو «هيضتقي قايسلاو «تاعبطلا عيمج يف الو لصألا يف سيل نيتفوقعملا نيب ام (5)

 (9/) .هلل دمحلاو ةيرصملا ىواتفلا رصتخم يف كلذك هتدجو
 . بوصأ هلعلو :(هعّرف) :دهف كلملا ةعبط يفو )0(

 .ىنعملا ميقتسيل ؟(ناكل) :باوصلا لعلو ءلصألا يف اذكه ()



 ل هع اهحيحصت عم «كردتسملادو «ىواتفلا عومجم» يف ماهوألاو ءاطخألا ىلع هيبنتلا

 .ريِغّصلا ُهّْنِم َنُكَمُي ْنَأ ِهْيَلَع َمُرَح ُهَلْعِف "”لجّرلا ىَلَع َمُرَح اَم

|] /7[ 

 ا ربي تاع اوت أ ا سويت ف ١ ماس باول لثة را
 َباَتِك» همست ال :دّمحَأ َلاَقَف يفالّتخالا ىف اًباَتِك لجَر َفْنَصَو

 1 ."7هةّنسلا باتك» ِهُّمَس ْنِكَلَو ء(فالتخالا 3 000 ماو سكس 7
 َسْيَل ضزألا يف اَهَرْذْبَي ْنَأ اًهْضِيْقَي نَم ىَلَع ٌةَطوُرْشَم ٌهّوُقْلا ِِذَهَو ُ ل 2 2 سس ثور ه2 نع فهر 0 7 ها عر 05-58

 نَم لك ””[اَهب] ُعِفَتْنَي ضْرَأْلا ين َةَوُق ْتَلِعُج دك َكِلَد ِرْيمِب اهبِف ُفّرَصَملا ُهَ
 [10 .لِماَعَو عطْقُم نم ّضْرألا ٌلِمْعَتْسَي

 اَلَو َرَجَوُمْلا َمْلَسُي نأ ُهَلْرُجَي ْمَل ِدْقَعْلا اَذَه َناَلطُب َدَمَتْغا نإَف 7950” ]
 أ .

 0 تدهس 0 4 2 2 20

 [ 78/1 .جورْخْلا نم َنيِرِجَأَتْسُمْلا *”[هَتْمَي الَو ٍةاَمَسِمْلا ٍةَرْجألاب َبِلاطَي

 َبَلَغَو ءاَهْنِم ةَرخألا يطغُي ُهَأ َركَدَو َلاَلَع ىرخأ ٌةَهج ُهَل َناك اذ
 ا دخان راع ُهَقَدِص ٌّنَطلا ىَلَع

 يتلا ُيِرَعْشَأْلا ىَسوُم وُبَأ ضَرْفأ امل ٍباَطَْلا ُنْب ُرَمُع َلَعَف امك 23:4 ]
 ىأَرَو «َنيِمِلْسُمْلا رِئاَس َنوُد اهب اَمُهّصَحَو ءمَمْرِد ٍفْلُأ ئتكام ِءْيَمْلا ٍلاَم نِم

 اَحْبِر َّحبَر د ُلاَمْلا َناَكَو ءُروُجَت ال اَمُهَل ًةاَباَحُم َكِلَد َّنأ ٍباَمَخْلا ُنْب ُرَمُع
 ىلإ ةكئرو قاقلا عقدي ذأ اهقرتان يهؤوقفلا ةكايتاقت لالا هي علك ارك
 .ّيَح ريب َلاَمْلا اَضَبَق اَمِهِنْوَكِل حْبَرلا نِم اَمُهَل ءْيَش ال ُهنأَو ٍلاَمْلا ِتْيِب

 دارفإلا ظفلب ىوتفلا هذه سفن تمدقت دقو «تبثملا باوصلا لعلو «(ٍِلاَجّرلا) :لصألا يف )١(

 )١57/117(. يف امك

 .(169/38) يف كلذ ركذ امك .(ةعسلا) :باوصلا لعل هز

 ةلماشلا ةعوسوملل باتكلا قسنم :اهيلع هّبن دقو ءاهب الإ ىنعملا ميقتسي ال ةدايز هذه (؟)

 .ءارهزلا نب ةماسأ

 ةلماشلا ةعوسوملل باتكلا قسنم :اهيلع هّبن دقو ءاهب الإ ىنعملا ميقتسي ال ةدايز هذه (4)

 .ءارهزلا نب ةماسأ

 ةلماشلا ةعوسوملل باتكلا قسنم :اهيلع هّبن دقو ءاهب الإ ىنعملا ميقتسي ال ةدايز هذه (5)

 .ءارهزلا نب ةماسأ



 هناك مالسإلا خيش لئاسرو قواتق بيرقت مدا
 هت تحج < ب” بتحس ستلخا 014

 م َّنِإَف ؛كَل لحي ال اَذَه َّنِإ :©”هللا ٌدْبَع ُهْنبا ُهَل َلاَقَق

 .؟َحْبّرلا اَنَل َلَعَجَت اَلَو َناَمَّضلا اَنيَلَع َلَعَجَت اَداَمِلَف اَنِناَمَص نِم َكِلَذ َناَك

]| 

 بَسَحِب ٍناَسْحِإْلاَو ِلْدَعْلا يِف ْمِهْلُك َنيِعَطْنُمْلا ِءاَلْؤَم نِم ُدِهَتْجُمْلاَو 75.6 ]

 الو ُهْنَع ٌرَجَع اَم ىّلَع ُهبِقاَحُي اَلَو ِرْيَحْلا نم م َّلَعَف ام ىَلَع هلا بِي ناكل

 ُبِجوُي َكِلّذ ُكْرَت َناَك "”[9] َكِلْذ اّلِإ نْكَي ْمَل اًذِإ ُفِرْصَيَو دود ام ُهُذِجاَؤُي

 مل . هْنِم طع َ

 «(©9 هتييهنقل نع َضرَعأَو فلاي ثأو تلا ذْخا» :ّييَتِل ىَلاَعَت لاَ 031 ]
 ِساّنلا عم َناَسْنإْلا َّنِإَ ؛ٍةَميِرَكْلا 57 ع اًهيِف ُةَيآلا لَه [144 :فارعألا]

 حسابا سان كركي ام وأ تسر ام" ”(2) هع اولغف نأ امإ كيس ,س 2 سود علما 228ه ؟*
 َناَك اّذِإ ٍرْمأْلا ٍسْفَن يِف موُلْظَمْلا َّنَح < َّنأ :ُنّيَبُت ٌتيِداَحَأْلا ِهِذَهَف 2307 ] َ مد 2 00

 مسا ع .َكِلَذ ُهَل نكي ْمَل َةَناَّيِح ُهَدََحَأ ''”[و] ءاَرِهاظ َسِيَل ُهْبَيَس ًّ رسل ه0 27 ب4 2س م مو عقيم

 َراَوَج َدَقَتْعا اّذإ ُهَّنِكَل ءٌبِذَك اَذَهَف فوُرْعَمْلا َكْلِمْلا ُهَكَلَم ُهّنَأ َدَصَق نِإَو

 َكِلَذ نِم هلل هللا ُرِفْغَتْسَيْلَو ءٍبِْذَكْلا نت ٌةَح وُدْنَم ضيِراَعَمْلا يِفَو «ملظلا فَ اذه

 مسا هيلع راق لَو هلل 33
 هك 2م

 )١( ىف كلذ ركذ امك «(هللا ديبُع) :باوصلا لعل )9٠/ 179(.

 ةلماشلا ةعوسوملل باتكلا قسنم :اهيلع هِّبن دقو ءاهب الإ ىنعملا ميقتسي ال ةدايز هذه (؟)
 .ءارهزلا نب ةماسأ

 . بحي اَم مُهْنِم َلُخأَي نأ َرِمَأَف :هلوق هيلع لديو «ةدئاز اهنأ رهظيو «خسنلا عيمجو لصألا يف اذكه (*)
 ةلماشلا ةعوسوملل باتكلا قسنم :اهيلع هّبن دقو ءاهب الإ ىنعملا ميقتسي ال ةدايز هذه (:)

 . ءارهزلا نب ةماسأ

 .هب الإ ميقتسي ال ىنعملاو ءلصألا يف سيل نيتفوقعملا نيب ام (0)
 - ىلع ةفوطعم اهنأل ؛باوصلا يهو «ءرازجلا رماع «زابلا رونأ :اهققح يتلا ةخسنلا يف اذكه (7)



 قم أ اهحيحصت عم «كردتسملاد»و «ىواتفلا عومجم» يف ماهوألاو ءاطخأللا ىلع هيبنتلا

 ف

 ِئاَمَلْعْلل ِناَلْوَق ِهِِف اَذَهَف ءُهَصّلَخ نَمِل لْثمْلا ِةَرْجَأ ُبوُجُو اّمأَو 3:5 ]
 ّمّلَخُمْلا اَذَم َّنأِل ِ؛ِِرْيَغَو دَّمْحَأ ٌصوُصْنَم َوُهَو ءةّرخألا ُبوُجُو اَمُهُحَصْأ
 هللا ىَلَع مُهُرْجَأَك ىَلاَعَت لل ةوصلخ نإ :نرلوف لوقا """انع] 0 عرب

 [عاه لات

 لقي نأ ذا ةدخأ هن يَّلَصُي ال ُتْيَحِب َناَكَو اًدجْسَم َراَص اَذِإ لب اذن

 سومه

 ا تاج |5111 .َرَخآ ٍدِجْسَم يف ُهْنَمَت فَرْضُيَو َعاَبُي َن

 ٌراَج 205] لب

 ْمَل اَميِف ُهقِرْضَي مَ ُهَضْعَب َذَحَأَو دَهْشَمْلا ىَلَع ٍفْقَوْلا ٌضْعَب َفَرَص نَمَ 111

 ُهَّلوُسَرَو هللا ىَصَع دّقَف :طْرَّشلا يِف َنيِلِخاَدلا َةَي دل َمَرَحَو ءظْرَّشلا ِهِضَتْقَي

 ٌرِياَج ا تنازل و ىَلَع ٍفْكَوْلا ِءاَدَأ بوججو نم ةدودَح ع

 ٍةَباَحَّصلا ِنَمَز نم ٌميِدَق ٌرْمَأ َوُهَو ءٍِفْقَوْلِل َنيِزّوَجُمْلا َنيِمِلْسُمْلا ِةّمِئَأ ٍقاَمّتاِ

 ل1811 . َنيِعِباَّتلاَو

 [ةع ع1 . ىَلاَعَت هللا ىَلِإ هب برقي لَمَع [31؟ ]

 ٍتْوَصِب َنيِعِمَتْجُم ِةَءاَرِق نِم ُلَضُف يلم اعوام ُةَءاَرِق [35؟]

 [ه 11 . ملعْلا لْهَأ ني م ُتئاَوَط اًهَهِرَك دَكَو '””6ةَداَرإلا ٌةَءاَرِق» ىّمَسُت ِِذَه َنِإَف ؛ِدِحاَو

 .(بوتيو) :ةميدقلا ةخسنلاو دهف كلملا ةخسن يفو «موزجم -

 .هب الإ ميقتسي ال ىنعملاو ءلصألا يف سيل نيتفوقعملا نيب ام )١(
 .ىنعملا ميقتسيل نيتفوقعملا نيب ام فذح باوصلا لعل (؟)
 .هب الإ ميقتسي ال ىنعملاو «لصألا يف سيل نيتفوقعملا نيب ام (؟)
 ظفللاب ءرخآ عضوم يف رركم مالكلا اذهو «تبثملا باوصلا لعلو ء(ٌبرَتْقَي) :لصألا يف (؛)

 )58/71١( .تبغثملا

 /65) ىربكلا ىواتفلاو «(97) ةيرصملا ىواتفلا رصتخم ىف امك «(ةرادإلا) :باوصلا لعل (5)
 مهتءارق :ةرادإلا ةءارق نمو ؛ءاملعلا رثكأ دنع ةنسح ةرادإلا ةءارقو :اهيف ءاج اممو "1
 دحاو ةءارق امأو «كلام اههركو ءاهتهارك يف ناهجو ةيكلامللو ءدحاو توصب نيعمتجم

 ؛اهنولعفي ةباحصلا ناك يتلا يهو «ةبحتسم يهو «فالخ ريغب هركي الف هل نوعمستي نوقابلاو
 .هأ.هريغو ىسوم يبأك



 ُهْنَأك مالسإلا خيش لئاسوو قواتق بيرقت ما
 222222222222222 7 يبا اد

 اَهَل َبَنكَو ءاَهَحَلاَصَ َحْلْصلا اَهَلأَسَو ُهتَجْوَر َقَلَط ٍلُجَر نع :َليْسَو 2115 ]
 ٌعوُجّرلا اَهَل لّهَف ءاَهَقّلَط ّمُن مث ُهَببَعَرَف َدِحاَوْلا َراَنيَّذلا يِنيِبَه :اَهَل َلاَمَ «نْيَراَنيِد

 ؟هِذَه ُلاَحْلاَو ِةَبِهْلا يِف

 ه5 2 هم ا # مارس مى داعضصمل (س اس ه2 5 2 م6 ادع ا
 ةَبهلا اهلا هنإف ؟وده لاحلاو هتبهو اميِف عجرت ْنأ اَهل ءمعب © :َباَجَأَف 5

 . اهَقْلَطُيَو اَهِلاَوُسي اَهَلاَم َذُحَأَي ْنَأ اَهَسْفَت "”بْلظَت ْمَل َيِهَو ءَكِلَذ َعَم اَهَق

11"/ 14] 

 ةةئاققلا تم م اَذِإ امك ءَكِلَذ ىَلَع ُلُدَي ِْنَل ّلُكَب ُةّيِصَوْلا دقعنت 016 ]

 ٍلوُبَ ىَلَع اَفوُقْوَم اًهيِف ٍفّرَصَّتلا يف ةّيِصَوْلا ””[مكخ] لَرَيَف ىف و ءيِصوُملا نب

 [” ا .اًكْدُع وأ اَْ ل هل ىصوُمْلا

 ىلَع َداَر ام ُحاَرْخِإ درا ىلع مب ل هنو

 . 1و اَّلإ] ماسلا ُةَبُح ٌلّصْحَي ال ُتْيَحِب هْيَلَع اًبِجاَو َنوُكَي ْنَأ اَّلِإ ءِتْْثلا
 فت ضل

 َعَب دَقَو ْمأ ني م ّخَأ مُهَلَو ّْيِصَو ِدَي تحن ماتْيَأ نع :نأتت ليس للك
 مالا 1 .اًعِقاَو َناَك َكْلِمْلا ؟”[نأ] َرَكَدَو ءهتَوخِإ ىَلَع ُهَتّصِح ُيِصَولا

 َعَم َتْلُتلا ٌمَُلِل نأ ىَلَع لدي آم ِنآْرُقْلا يف رسْيْلَف (ِناَكِيِرَمْعْلا» اَمَأَو مدد

 .ُبَأْلاَو َيِه َلاَمْلا تّنِرَو *0ْذإ َتْلُملا هللا اًماَطْعَأ اَمّنِإ لب ؛جْوَرلاَو ب بألا

]" 11 

 . ىنعملا ميقتسيل ؛(ْبطَت١ :باوصلا لعل (1)
 باتكلا قسنم :هيلع هبن دقو «هب الإ ميقتسي ال ىنعملاو ءلصألا يف سيل نيتفوقعملا نيب ام (؟)

 .ءارهزلا نب ةماسأ ةلماشلا ةعوسوملل

 ىلع هبن ىواتفلا قسنم تيأر مث «هب الإ مالكلا متي الو ءلصألا يف سيل نيتفوقعملا نيب ام ()
 .كلذ

 باتكلا قسنم :هيلع هبن دقو .هب الإ ميقتسي ال ىنعملاو ءلصألا يف سيل نيتفوقعملا نيب ام (5)
 .ءارهزلا نب ةماسأ ةلماشلا ةعوسوملل

 .بوصأ هلعلو «(اذإ) :لئاسملا عماج يف (5)



 2 بب ا| اهحيحصت عم «كردتسملا»و «ىواتفلا عومجم» يف ذ ماهوألاو ءاطخألا ىلع هيبنتلا

 اكشن دوم م

 يني ٌبِحأ ُلاَزَأ ال :َلاَك هط ةَرْيَرُه يبأ نع ؛نَْحيِح َملا» يِف َتْبَت ماث5]

 هلل هللا َلوُسَر تْعِمَس «ْمِهيِف اَهُّلوُقَي هك ولا ٍلوُسَر ني َنِهتْعَِس ثالث َدغَب ميو

 عمال عا , "90ِلاجدلا ىَلَع يتم ُدَشَأ مهلا لكي

 ٌفالخ هيف ؟نْيَدلا ِءاَقَول ٌعاَبُي لَهَق :ِةَحَّصلا يِف ْتْقَوْلا داك نبت 05: ]
 آل. 4/1 .يِوَق ٌلْوَق 0 وِرْيَغَو دّمَْحَأ ِبَهذَم يف ِء ءاملَعْلا

 وأ ”جْوَر نِم اوُدِلُو ءاَوَس ُهَل اَمُداَلْوَأ َناَك :مَأْلا َديَس َناَك نَمَف 73 ]

 [هد 1 : ان نم

 ُهَل ٌلاَلَح ٍرْهّصلا ِءاَسِن ّلُك :©ُلوُقَيَق ٍرْهَّصلاب ُتاَمّرَحُمْلا اًمَأَو 5

 0 الإ ُماَرَح ّنُهّلُك ٍناَسْنِإْلا ُبِراَقَأَ ءِبِراَمَأْلا ٍناَلَخِب ءفاَْصُأ ٌةَعَبْرأ

 عجم م؟] . ٍفاَنْصَأ

 .هِداّقيْغا يِف اًنِطْحُم َناَك نِإَو َّلِحْلِل ِءظَوْلا "دافعا ُعَبَْي :ُبَسَنلاَت [5؟؟ ]

]| 

 :ِثالَنلا ٍقاَللَّطلا نِم ٌرُه َسْيَلَو ؛حاكشل اَعْفَر ٌعْلُخْلا َناَك ''ذِإَو 64

 5181-41 .َنَتْجَأ نِم وأ ِةَأَْمْلا نِم ُلوُذْبَمْلا ُلاَمْلا َنوُكَي ْنَأ نع َقْرَف الق

 دّمْحَأَو ِكِلاَم َدْنِع "”[عقي] ِهيِف ٍفَلَتْخُمْلا ٍدِساَمْلا حاكلا يف قاما |

 ٍةَمئَأْلا ٍريِهاَمَج َدْنِع حِصَي :ِقِساَْلا ةيالوب ُحاَكْنلاَو ةّمِئَأْلا نم اَمِهِْيَغَو

]١1١ /06[ 

 .ملسمو يراخبلا حيحص نم بيوصتلاو ءأطخ وهو :(ٍلاَجّرلا) :لصألا يف )١(
 .اهدعب ىتلا ىوتفلا كلذ دّيؤُيو «(هعيبو) :هلعل (؟)

 ةيشاح يف 35 نيميثع نبا ةماّلعلا تدجو دقو «تبثملا ظفللاب خسنلا لك َّنأ ىلع
 ىف امك «(هعيبو) :هلعلو :لاقف ةظفللا هذه ىلع كردتسا (08١ص) ىلعبلل تارايتخالا

 , .ها.هركذ يذلا ليلعتلل قفاوملا وه هنأل ؛روقنملا عومجم
 .(لوقنف) :هلعل (5) .(جاوز) :باوصلا لعل (
 ..(اذإ) :باوصلا لعل () . .(داَقِيْغا) :هلعل (5)

 .اهب الإ ىنعملا ميقتسي الو ءلصألا يف اًدوجوم سيل نيتفوقعملا نيب ام (0)



 ١  5مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 00
 هت حتخخ- يس ست دب 6214 دج

 [ .جْوّرلِل قَح مم ١ع اواو ككل

 ال َوُهَو َنْيَروُتْسَم ِنْيَدِهاَش "”ِطاَرِتْشا نم ٍباَجيإلاِب َنيِلِئاَقْلا نِمَو م35” ]
 م

 .ُدوُضُفَمْلا هب ّلّصْحَي ال اًضِيَأ اَذَهَف : ُهَيلاََع ُفَرْعُت نَم اّلِإ ِءادأْلا َدْنِع ّلَبْقَي

|] 

 عمت رع ن1 7 م قل

 :َليِقَو .ُهَهِرُك لب ل هنأ ْعطْقَي ْمَل َيِعِفاَّشلا نإ : ِءاَلُؤَم َلاَقَو
 ه+ (5 م مه اةقسسم هو 0 3

 [1 1/1 0 ل :َلاَق هنإ

 بَبَس نيب دقق : اهب ٍبِحّللا نم "ريب ِنْب ٍليِعَس ٍديِعَس نَع ىَوْرُي اَم اّمْأَو 7/9. ]

 نوي لق هيف اعداق كلذ وكيل اهب َبِعَلَق ِءاَضَقْلِل ُهَبَلَط َجاَيَحْلا نأ :َكِلَذ

 .َءاَضَقْلا
 ١[ هر“

 ٍعاَمْجِإْلاِب ٌتِياَن ُةُميِرْحَت "[ا] اَهِِف يِهّْلا ٍتاَمّرَحُمْلا نيد لق ]
 [ل0 011 . ةيِعرّصلا صوُضنلابَو

 :لك ْيِبَّنلا َلاَق "*[دق]و ءِبْلَقْلا ٌعبات ْنَدَبْلاَو ءِوَدَبْلا ٌةَداَم ُلاَمْلاَو

 َدَسَق ْتدَسَف اّذِإَو ِدَسَجْلا ُرِياَس اهب َحَلَص ْتَحَلَص اَذِإ ٌةَفَضُم ِدَسَجْلا يف َّنإ الأ»

 [لا 1 .؛ُبلَقلا ّيِهَو الأ ِدَّسَجْلا ٌرْياَس اهب

 .بوصأ وهو ه(وَّلِل ٌّقَح) :ىربكلا ىواتفلا يف )١(
 .(ًةََرْما) :باوصلا لعل () .(طّرتْشا) :باوصلا لعل (0)
 .(يل) :باوصلا لعل (5)
 :نيرمأل ؟(َيِبْعَّشلا) :باوصلا لعل (5)

 8 ة في ةضف يف امك رخآ عضوم يف كلذ ىلع صن هنأ :لوألا

 الف «ريبج نب ديعس فالخب «ةرهاظ ةوادع جاجحلا نيبو هنيب نكت مل يبعشلا نأ :يناثلا

 هيلوُي فيكف فيكف «كلذ دعب هلتقو «ةليوط تاونس هنع ىفتخا دقو «ءامهنيب ةرهاظلا ةوادعلا ىفخت

 ؟ءاضقلا
 ةعوسوملا قسنم هيلع هبن دقو «هب الإ ىنعملا ميقتسي الو ءلصألا يف سيل نيتقوقعملا نيب ام (5)

 . ءارهزلا نب ةماسأ ةلماشلا

 .قايسلاب قيلأو بسنأ هتفاضإ لعلو ءلصألا يف سيل نيفوكعملا نيب ام (0)



 يم ىو. | فد عم هككردتسملاو «واتقلا فتم يف ماعوألاو ءاطخ ل1 ىلع ةيبدحلا

 ني ا را ٍلْفَعْلا حيِحَص ىَلِإ ِءاَلُؤَه َءاَج اًدإَق ا أ

 [؟ هه /87] .هَمكَح اومغارو هللا اوُداَض

 اًهُّضُحَي امك ِةَبّْرلاِب َكِلَد ىَلَع اًهَّضْحَي نأ رمآلا َكَِك َمَم يِفَبْنَيَر 75
 عالبال 11 ا ُحاَتْحَي اَم ىَلَع

 :ِنْيَوَق ىَلَع ؟ٍضَوِع ٍرْيَعب علُحلا ٍةّحِص يف ُهاَمَلْعْلا فلتخا دَكَو 355 ]
 ع - ١ > :دمححأ نع ن

3 

 .يقرخلا ٌراَتْخا َيِهَو ِكِلاَم ٍبَهْذَم يف ٍروُهْشَمْلاَك ٌحِصَي :ةَيِناَثلاَو

 [سم 1

 :ٍلاّوس الو ٍضَوِع الب علخل نأ ”” [يف] ُءاَملْعْلا عّراتَتي مل ” ال :ٍلاَوُس الو ضَرِع الب عْلُخْلا َظْمَل َّنَأ *”[يف] ُءاَمَلْعْلا عّراََتَي مل
 [سع م .اكنف نكي

 هنأ :دَمْحَأَو ٌيِعِفاَّشلا باَحْصَأ نِم ُهُلوُقَي نَم ُهّلوُقَي ام فالخ م39
 ]لس بع .اَهَل اًراّييْخا َكِلَذ َناَك ”ااَهْفّلَط اَمُهاَدْحِإل َلاَق

 ,َمْبَي ال ٌتْيَحب َهَأَراَبُمْلا اَمُهُدوُصْفَمَو َكِلَذَك ُرمألا َناك اًدِإَف 75+

 [د8/01 2 .ٍلْمَحْلا ِةَمَمَت نم ُءاَريِإْلا هيف ُلُخْدَي اَذَهَك :هْجَوِب ٌةبلاَطُم "رحال

 .ىنعملا ميقتسيل ؛(دقف) :باوصلا لعل )١(
 .بوصأ هلعلو «(هيلع) :لئاسملا عماج يفو (؟)

 .هب الإ ىنعملا ميقتسي الو «ءلصألا يف سيل نيتفوقعملا نيب ام (*)

 .بسنأ اهدوجو لعلو «لصألا يف سيل نيتفوقعملا نيب ام (4)

 .(اهُتَمَلط) :باوصلا لعلو :خسنلا عيمج يف اذكه (5)

 ةيرصملا ىواتفلا رصتخمو :0757/5) ىربكلا ىواتفلا نم تبثملاو «(ةِرحتآْلِل) :لصألا يف (7)
 .باوصلا وهو «(505)



 ُهْنَأي مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ا

 :ُهْنِم عالتخالا َتَداَرَأَو ِهِيَبْحْصِل '”[يه] َةَه د ِراَكْلا تَناَك ْنِإ ْنِكَل كَل ه]

 [مه1 . َكِلَّذ نم اًَماَظْعَأ ام م ِهطْعُتْلَف

 طق وأ عج ٍنوُدِ ٍتاَمِلَك وأ ةَمِلكي ل
 [اا

 ىَلِإ يِضْقُي ِثالَئلا ُذاَمْنِإَو َةَبوُقْعْلا ُنِحَتْسَي ال ُلِعاَمْلا َناَك اَذِإ امأ 41 1

 نم َكِلَذ ٍرْيَغَو "”رابتعالاو ٍةَباَحَّصلا عاَمْجِإَ ٌُصَنلاِب مَّرَحُمْلا ٍليِلْحّتلا عوُقُو

 [وم معز .دسافمملا

 هر ام ُهْنَأَو هٌةَجَْز هَ هَل ٍلجَر نَع :- ىَلاَعَت هللا ُهَمِحَر - َلِيْسَو 15 ١

 ٍلِخاَ يلا ِةَبَِمْلا 200 ٍةَرْما ُلُك :َلاَق ّمُن َةَجْوَّرلا َقّلَطَق ةَجْوّرلا

 ٍةَئيِدَمْلا نم اَهَرْيَغ َحّوَرَت وأ ُهَتَأَرْما َعَجاَر ْنِإَف .©)اَهُرْيَغ اَلَو ُهُتََرْما ال :ِروُسلا
 ءورثا د

 [اا مز . ؟اًحيِحَص ٌدَقَعْلا نو

 و اَذِإ ٍءاَرَجْلا عوقد هب دَصْقُي ّعْوَن :ِناَعْوَت َقيِلعَتلا َنَِف /755؟]
3 - - 

 ا 0 ا لا م مو
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 0 :اهقال ا ا ا م : ُلوُقَيَف

 وب ُعَمَي اَذَهَك وْجَوْلا اَذَه ىَلَع اَهَعَم َميِقُي ْنَأ نِم ِهْيَلِإ ّبَحَأ اَهقاَلَط َناَك َرَكْنُمْلا

 ١79 _ 18٠[ /م*] . قاَللَعلا

 بسنأ اهتفاضإ لعلو «لصألا يف سيل نيتفوقعملا نيب ام )١(

 اًنالث قّلطملا كلذكو 1841 ناسا عماج يف اذكه ءاجو ء(دّقَع) :باوصلا لعل (؟)
 ها. هب عقي ال نأ بجيف «لرقلا نم ركنمب ىَتأ دق ٍدقع وأ ٍةعجر نودب ٍتاملك وأ ةملكب

 .07717/1) لئاسملا عماج نم بيوصتلاو ءانه ةملكلا هذهل ىنعم الو ء(ِداَقِتْعاِلاَو) :لصألا يف ()

 .قلاط يهف :همامتو ءاّصقن هيف نأ رهظي (:)

 امف ءاهب ىنعملا حصي الف «ةمحقم اهنأ رهظي يذلاو «ىرخألا خسنلاو لصألا يف اذكه (5)

 .لبق امل اًقلاخُم سيل دعب هركذ



 يا اهحيحصت عم ءكردتسملا»و ءىواتفلا عومجم» يف ماهوألاو ءاطخألا ىلع هيبنتلا

 ٍدَحَأِب َكَّسَمَتَو َنيِمِلْسُمْلا ُءاَمَلُع ِهيِف َعّراَتَت امم ُةَلَأْسَمْلا تناك ادِإَف 79554 ]

 َعَم َسْيَلَو  ٍةنُسلاَو باَتكْلاَك  ةّيِعْرّشلا ِةَلِدأْلاب ِهِلْوَف ىَلَع "”خَمْحَيو ءِنيَلَقلا
 يذلا اَذَهِل نكي مل :ُهلْوَق هب لطُبُي ام ِةَيِعْرَّسْلا ٍةَلَِأْلا نم ٍرخآلا ٍلْوَقْلا ٍبِحاَص

 قفاوملا لوقلا نم ةرترشملا كني نأ: رذج "نزلا ةدلتنلا كج
 ةيِعْرَش ةَجُح الب ُهْضِقاَُي يذلا ِلْوَمْلا َاَبْلا ٍساّنلا ىَلَع َتَجْوََوِةئْسلاَو ٍباَتكلل
 َحّلَسْلا د ُهَّنِإَف :ٍِلْوَقْلا َكِلَذ َعاَبّتا مِهْيَلَع ُمُرَحُتَو ِلْوَقْلا اَذَه َعاَبْتا مِهْيَلَع ٌُبجوُت

 وزر
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 معو انوع 52 0

 [1م 4 مم . هيبوُفَعَو هئباتيسا بجت نيذلا نِم

 اَهيِف ِءاَمَلُعْللَف : قل هللاب ِنيِمَيْلا ٌرْيَغ َنيِمِلْسُمْلا ٍناَمْيَأ نِم ِنيِمَي لُك 29350 ]
 وأ ءيِنُمَرَْي ُماَرَحْلا :َلاََق مَسَقْلا ٍةَعيِصِب فل ٌءاَوَس ِءاَمَلْعْلا َدْنِع ٌفوُرْعَم ٌعاَرِ

 لك نلعْفأل َقِنْمَرْلَب ُقْيِعْلا

 يِئاَسِنَو ُماَرَحْلا َىَلَعَف اَذك تْلَعَف ْنِإ :َلاَقَف "!قْئِعْلا ٍةَعيِصِب فّلَح وأ
 عاام مم نار يِديِبَعَف وأ ُقِلاَوَط

 ُنيمَيْلا تناك ِهْيَلَع فّلَح اَذِإ ٍنيِميْلا ِنوُدِ هب ُءاقَوْلا َبَجَو ٍدْقَع لكك 53
 2 سامالارو

 عا .ِدْقَعْلا اَذَه لْثِم ْحْسَف ْرْجَي لَو هل ٌةَدْكَوُم

 ْنأ اّلِإ ْتَنْحَي ْمَل هِرْيَغ ِتْيَب يِف اهب َعَمَتا وأ اَمَرَي ْمّلَو تَعَلَط اذِإ 2559 ]
 000 .هكللذ يفتش 1م نيمُيلا كبس 7[ ي] وأ دنت ىف نكي

 ميقتسيل ؛ملعأ هللاو «تبثملا باوصلا لعلاو ؛(ٌجتحُي ْمَل) :عجارملا عيمجو لصألا يف )١(
 . ىنعملا

 .هب الإ ميقتسي ال ىنعملاو «لصألا يف سيل نيتفوقعملا نيب ام (؟)

 «قيلعتلا :اهيفف ةيرصملا ىواتفلا رصتخم ادع اهيلع تعلطا يتلا رداصملا عيمج يف اذكه (؟)

 .باوصلا وهو
 .ىنعملا ميقتسيل ؛باوصلا وه تبثملا لعلو ؛(مل وّلَو) :لصألا يف (4)

 ةعوسوملا قسنم هيلع هبن دقو «هب الإ ىنعملا ميقتسي الو «لصألا يف سيل نيتفوقعملا نيب ام (6)
 .ءارهزلا نب ةماسأ ةلماشلا



 0 مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 8 |
 ةتضق

 ىِف "ال1 ُنوُكَي ال َءاَتْئِيْساِلا نأ : : عِضْوَم ٍرْيَغ يِف صن دق ُهّنِإَ

 000 6-0 ٍنيِمَيْل

 ره ُةَناَلَث ها  ٌدْعَب اَميِف يِتَأَي "”[ال] َمّدلا َّنأ ْمَلْعَت تناك ْنِإ 9

 مك ونس دن لا

 [ . حوت

 :ٍبَسّنلا نم ُهّمَأَو ٍبَسّنلا ني ُهوُبآَو بألا نم ٍعِضَترُمْلا هَ وخإ اّمَأَو قد ]
 ِءاَلُؤَمَو ٍءاَلُؤَع َنْيَب َسْيَل ءعاَضَّرلا ني ِهتَوْْنِإَو هّمَأَو هيبأ "”[نع] بْناَجَأ مُهَن

 م . ٌعاَضَر 5 ل

 ل َلاَمَك هتَبيِرَق َبطَح ِلُجَر نَع :4 كك مالشسإلا ُحْيَش َلْيْسَو مو ١

- 

 [57 "41 ب عل أ ل ا نب با : هاهو كتماعفا َّيِه

 ِنبَل نم ْتَبِرَس كِيَمْصِع يف *[يتلا] َةَجْورلا ِِذَه نأ اَهِجْوَرِل َركَدَو
 [0* 1 كي 3

 11 .اًيِبج ”ناليتفملا ناكالا كك : ُجراَوَحْلا اًمأ :ِلاَوْقَأ ىَلَع ُهَيَراَح نَّمَو ٌىِلَع ٍلاَتِق يف ِءاَرْهَأْلا لْمَأ مؤو؟ ١
 ةعوسوملا قسنم هيلع ِهّن دقو «هب الإ ىنعملا ميقتسي الو ءلصألا يف سيل نيتفوقعملا نيب ام )١(

 .ءارهزلا نب ةماسأ ةلماشلا

 ةعوسوملا قسنم هيلع هّبن دقو «هب الإ ىنعملا ميقتسي الو «لصألا يف سيل نيتفوقعملا نيب ام (؟)
 . ءارهزلا نب ةماسأ ةلماشلا

 وهو )45٠(« ةيرصملا ىواتفلا رصتخم نم تيثملاو «لصألا يف سيل نيتفوقعملا نيب ام (9)

 .باوصلا

 .باوصلا وهو 22١77 /) ىربكلا ىواتفلا نم تبثملاو ء(اَهُدِلاَو) :لصألا يف (4)

 1١7١(. /9) ىربكلا ىواتفلا نم تبثملاو «لصألا ىف سبل نيتفوقعملا نيب ام (0)

 يهو ةدحاو ةلاح مزلي ىنثملا نأ :كلذب ينعي ؛ىنثملا يف ةغل :مساق نبال ةيشاحلا يف ءاج (5)
 .اًرجو اًيصنو اًعفر فلألا

 هذه لمعتسي مل خيشلاف مساق نبال ةيشاحلا هذه ةبسن تحص نإ - باوص اذه نأ رهظي الو

 نيتفئاطلا) وه اًضيأ ةغللا هذه ىلع ةرابعلا باوص نأ امكو ءهبتك نم عضوم يأ يف ةرابعلا

 . (نالتتقملا) ال (ناتلتتقملا



 بس | اهحيحصت عم «كردتسملا»و «ىواتفلا عومجم» يف ماهوألاو ءاطخألا ىلع هيبنتلا
 تت افشل 00 يل يل 0 0 0 ييلي0ت07جل79-7-7-79795---

 .اَقَعاَجَمْلا نِم ٌةَعاَضَرلا» :َلاَق ""[هنأ] ُهْنَع ْتَوَر َةَمِئاَع نأ َعَم #50: ]
0/1 ] 

 هلأ ىَلَع ٌليِلَذ 55+ :ةرقبلا] 4ةَعايلا ّعُب نأ َداَيأ ْنَمِلط : ىَّلاَعَت هلْؤَقو قل ١
 .«ةَحَلْصَم َناَك اَذِإ َكِلَذ َلْبَ ُماَظفْلا زوم َعاَضَرلا َماَمْنِإ َديِري نأ

]>75/“:[ 

 طرَصلا انيهآ» :ٍةالَص ّلُك ”[يف] َلوُقَت ْنأ أ :ىَلاَعَت هلل َرَمَأ ةةه1]
 َنيلاَصأ 1 مهل 5 1 1 مهَنلَع هب ءر أ تيل 1 املا

 ]40/٠١[ .[/ 3 :ةحتافلا 4

 ْمَل ام اَدَبأ اهب ٌنَحَأ َيِهَق ٍنُّصَحَتَو ٍةََنَمَو ”ِزرح يِ ّمأْلا تناك اَدَِف 2036” ]
 [11 6/4 . خكنت

 ال ٍةَوْهَس ٌُريِمْخَت َريِمخّتلا اَذَه َّنأ :ِةَيِراَجْلاَو ماعلا ٍرييخَت َنْيَب ُفْرَمْلاَو الهه |
 سالآاو يم 2 . ه2

 [1 .ٍةَحلْصَمَو يأَر 0

 ٍليِكَوْلاَو ٠ هبتمْلا ٍّيِصَوَو ءِفْقَوْلا ٍرِظاَنَك الرج وريخل ترضت نو دعت |

 يرحتو ِبَّلطَو ِرظْنَو ٍداَهِيْجا َريِيْخَت لب ِ؛ِةَوْهَشَو ِةَيِشَم ٌريِيْخَت َنوُريَحُي ال : ِقّلْظُمْلا

 [11/94] . ""”حلصألل

 .نيتلتتقملا :اهباوصو «ةملكلا يف فيحصت كانه نأ يل حرجتي يذلاف -

 .بوصأ هلعلو «ءلصألا يف سيل نيتفوقعملا نيب ام )١(

 خيشل ىرخألا بتكلا يفو ءدهف كلملا عمجم اهعبط يتلا ةخسنلا يهو «لصألا يف اذكه (؟)

 .تيثملا باوصلاو ءُّروُجَي ال :يفنلاب مالسإلا
 ليلدلا ةماقإو )١18١/١(«2 ىربكلا ىواتفلا نم تبثملاو «لصألا يف سيل ا نيب ام (9)

 .(778/7) ليلحتلا لاطبإ ىلع
 .(457/9) لئاسملا عماج نم تبثملاو ء(زوح) :لصألا يف (4)
 ةيرصملا ىواتفلا رصتخم نم بيوصتلاو «ىنعملا ريغُي أطخ وهو :(ٌريِيْخَتَو) :لصألا يف (4)

 .(67 )١/ ةيميت نبا ىواتف ىلع كردتسملاو (406/5) لئاسملا عماجو 51

 ةيرصملا ىواتفلا رصتخمو «(504/7) لئاسملا عماج يفو «(حّلْصألا ٍزاَوَجْلا» :لصألا يف (7)

 .(200 )١/ مالسإلا خيش ىواتف ىلع كردتسملا نم تبثملاو «(حلصألل ىزجُيو) (11)



 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو ٌقواتف بيرقت عمدا

 ُئِدَتَْيف اَمِمِدَحَأب ءاَدِتْباِلا ىَلِإ ٌرطْضُم َوُهَو نيّردعب ىلتبملا لجرلاك |] 7955٠
 :ٍلاَمْلاَو مُكُحْلاَو ٍبْرَحْلا ٍةاَلَو نِم ِهِيَلَوُي نَم ِةَيِلْؤَت يِف '"”ماَمإْلاَك ؛َعَقْنأ ِهِلاَمِب
 [1؟١ ل": .ةيملسملل َحلْصَأْلاَ َحلْضأْلا ٌراَتَحَي

 ٍلوُصأْلِل ٌفِلاَحُمَف بألا ِءاَسِن ىَلَع ّمألا ٍءاَسِن سْئج ُميِدِقَت امو 79531 ] 2 ا ٠ 9 00 2 ١ يع 15ج 2 222 |

 .ُهلْضَأ ُدِرْطَي الو ٌصَقاَنَتِي عِضْوَم "![يف] اَّذَه َلاَق نَم َناَك اَذَهِلَو ءِلوُقْعْلاَو

|] 7 

 ال اوه يعش يس هاش هه ا 00 ١ 2 و 0

 لوف وهو «نارَملا ِهْيلَع َلَّد دق امك ٍدَهاَعَمْلاَو ٍاْسُمْلِل ُبجَت ٌةَيَدلاَو 2379 ]

 53 ِه 85 مص هس 7 8 هَ 1 2 21 1 5 01 0-8 ٠
 ةيرهاظلا يِرَخْأَتُم ضْعَب ّنكل مْدَقَتَم ثالخ هيف ُْفَرْعَي الَو َقَمْيَألاَو ٍفلَّسلا

 م

 18 0 3 2 مم

 [ 8/7" .هل َةَيِد اّل لا نأ َْمَعَز

 َليَِتلا َبِرَش نَم ٍفَلَّسلا نِم نأ ٍةَقوُكْلا ِءاَمَلُع نِم ٌةَقِئاَط َعِمَس املك 75555 ] 6 - 0 - 1 * 2 -1 هم ع م 2 21
 ةَقيِبَح يِبَأَو َيِعْحَنلاَو '"”َنِعِفاَشلاَك ؛ْمُهْنِم ٌةَقِئاَط َلاَقَق ٌرِكْسُمْلا اوُيِرَش مُهَنَأ اوُنَط هه ضم 07 م اكو 5 2 هو 2 هد و يا هول وم هَ 2

 رمق 5

 [١91١1/"غ] م هن اَمَك َكِلَذ لِي : ْمِهرْيَغَو ىَلْيل يبأ ِنْباَو ِكيِرْشَو

 وهو «2(مامإلاكو) .«فطعلاب (509/) لئاسملا عماجو )57١(« ةيرصملا ىواتفلا رصتخم يف )١(

 . بوصأ

 رصتخمو 5١7(« /) لئاسملا عماج نم تبغملاو «لصألا يف سيل نيتفوقعملا نيب ام (؟)

 .باوصلا وهو (577) ةيرصملا ىواتفلا

 .برقأ وهو ءمّلعت :(57ص) ةيميت نبا ىواتف ىلع كردتسملا يف (*)

 .برقأ وهو ءمّلعت :(57ص) ةيميت نبا ىواتف ىلع كردتسملا يف (:)

 خيشلل «ةبوجألاو لئاسملا» نم تبثملاو :(يِذَّلا ُهّنأ) :خيشلا بتك عيمجو لصألا يف ()
 . بوضأ وهو 2(١؟9ص)

 بهذم نأ ركذ خيشلا نإف «خسانلا نم أطخ هلعلو ء«(يعفاشلا ال يبعشلا هنأ) :باوصلا (7)
 .روهمجلل اقفو ميرحتلا يعفاشلا



 ا اهحيحصت عم «كردتسملا»و «ىواتفلا عومجم» يف ماهوألاو ءاطخألا ىلع هيبنتلا

 00000 ب7525: 000525

 ."0ثَرَعَتْلا وأ ُةَقيِقَحْلا تّيِفَح اَذإ اَهِب مكَحْلا ُنّلَعُي ُئِظَمْلاَو 350 ]
 [؟؟١٠ /8ه]

 ٍبْرشلاَك ٌضخَم قو هلل "ادع ىَوْعَد ُنوُكَي دق ِنْيَمْسِقْلا نم َلُكَف 333
 مون عز :لاَومالاك- 4 يكل اهم اقَخ نوُكُي دَكَو .:انرلاَو

 ليكي للا ُلوُسَر َناَكَل «َنيِمِلْسُمْلا َدْنِع َرِماَّظلا َوُه اَذَه نكي ْمَل ولو 3559 ]
 ٌدَحَأ َناَكَل "”وأ ءِداَرُم ُرْيَغ ُهَنوُمَهْفَت يِذَّلا ٌرِهاَظلا :ِةّمَأْلِل اولا ِةّمألا فَلَس مث را . 2 2-2 ل 5 3 8 ُء 00 5 1 2

 عامل مل] .اَهَرْيَغَو َةَيآلا ِوْذَه َلكْشَتْسا َنيِمِلَسَمْلا نم

 ْنَأ َلْبَق نآَرُمْلاِب املَكَتُم َناَك هللا َّنأ هللا ِدْبَع يبأ نَع تالخ ال 7554 ] 4 ع <: آ 2 اك ظ 039 هم 3 الع 1 4
 مر 0070 000007 6 عر 8 ا رج يس 20007 سم 200

 اًملَكَتُم ُلَرَي ْمَّل اَميِف هللا َّنَأَو :'[اًدوُجْوَم] ٍِتاَنِئاَكْلا ّلُك َلْبَقَو ءَّقَلَخْلا َقلْخَي

 10 . هلزْني مل ءاَش اَذِإَو ءُهَماَلَك َلَرْنَأ ءاَش اَذِإَو ءَءاَش اَمُكَو َءاَش فِيَك

 دق اَذَهَق : اناَكْفَو اَناَلق ُنَعَْي لي نلا َناَك اَمَك َنيَّيَعُم ىَلَع ُءاَعُدلا اًمأَو 8
 0 ١ 95 00 00 ف 3 : .1 0 00

 َّنأِل َكِلَذَو ؛[118 :نارمع لآ] 4ةَىَع ِرمَأْلا ني كل سل :ِهِلْوَقِب ٌحوُسْنَم هنأ يور

 مسد /4]  .هْيَلَع هللا ُبوُتَي نَّمِم ُنوُكَي دق لب ؛ '*”َكِلْهَي ْنَأ هيلَط ْنِإ مَلْعُي ال َنّيَعمْلا

 لعلو ء(ْتَرَكَتْنا وأ ٌةَقيِقَحْلا تّيِفَح اًذِإ امي مُكُحْلا ُنْلَعَت ُهَيِظَمْلاَو) :لصألا يف اذكه ةرابعلا (1)

 رابع اهنإف «تبثملا فالخب «يل رهظي اميف اهل ىنعم ال ةرابعلا هذه نأل ؛تبثملا باوصلا
 . ءاهقفلاو نييلوصألا نيب ةروهشم

 ريغ ةبلاغ تناك اذإ ةمكحلا :لاقف (785 )١/ هقفلا ةدمع حرش يف اهيلع صن هتك خيشلاو

 امك اهطابضنا مدعلو ابلاغ اهعم اهدوجول ةقيقحلا ماقم تميقأو ةنظملاب مكحلا قلع ةطبضنم
 دعا ماقم مونلا ميقأ

 .ىنعملا ميقتسيل ؛(قح) :باوصلا لعل (؟)

 )87١/5(. ىربكلا ىواتفلا نم تبثملاو «(ناكلو) :لصألا يف ()

 :اهنم رومأ كلذ ىلع ليلدلاو ءاهفذح باوصلاو «ةمحقم ةملكلا هذه نأ رهظي يذلا (4)
 يه يتلا ةعوبطملا ةيناهفصألا ةديقعلا يف ركذُت ملف «ىواتفلا يف الإ ركذُت مل اهنأ :اّلوأ
 . لصألا
 .عضوملا اذه يف اهل ىنعم ال هنأ :اًيناث

 وأ ُهْنَع هللا َيِضَرأ ُمَلْعُي ال َنّيعُمْلا َّنأِل َكِلَدَو) :اهباوص لعلو «ةرابعلا ىنعم يل حضتي مل (0)
 .ملعأ هللاو .(َكِلْهَي



 ُهْنَدَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتق بيرقت ا

 01 .أطَح انتهدعأب ُمْرَجْلاَو 0 أ ُدّدَقَمْلا 208 2

 اهب ُلاَتَي يتلا ٍدْبَعْلا يِف هللا اَهَلَعَج يِتَلا ٌةَريِرَعْلا ”)لْفَعْلاِب
 لا هن ل 3

 ٠06"[ /4]

 هللا َبَمَو اَمَو ءْقب5 هللا َعَم ْمِهِلاَوْحَأِل اًناَمْثَك اَئْيَش مط ُمْوَقْلاَو مب |

 2> يِدَمْهْمْلِل اَمِّيِس اَلَو «*”[هيلع] ِبْلَقْلا ِةّيِعْمَجَو هب سْنألاَو ِهِيّبَحَم نم "”[مهل]

 [16/16] .ةّبيّطلا ِةَرَجَّشلا َكْلَي ُلوُصَأ "0ثَتَبَتَو َيوَقَو مُهُدَحُأ َنُكَمَت اّذِإَ
 0 04 امل طوله 00م 5 أ وللا ووو ا دو وا كو

 اًمَُصَت كلفت ىف َكَليَر ركذاو» :ركذلا ِةَيأ ىِف َلاَق فيك ٌلَمَأَتَو
 ٠١6[ :فارعألا] #ةّفيْخ .24

 . كلو هللا ٍرمأ ىلإ ُجوُرُخْلا ُبِحاَوْلا "لب ٌروُرُع اَذَه
 َكِلَدَو ُعَرَمُمْلا ءاَئْنِيْساِلا ُحْلْصَي ُتْيَح ُعِطَقْنُمْلا ُحّْلْصَي "[ال] اَذَهِلَو

 ََمَْملا اًلِإ» :َلاَق مت «[ه1:ناخدلا] ؟َتْوَمْلا اهي ترفوُدَي الط :هِلْوَقَك

020 

 فلاب متخ لعف وأ ءمسا لك ّنأ ءالمإلا لهأ دنع فورعملاو ؛«ءايلاب «ىيحي) :لصألا يف )١(

 تبلقنا اًملع ناك نإف ءءاّيزت ءاياندلا ءايحي ءايحتساك ؛فلألاب تبتك :ملع ريغ وهو ءاي اهلبق
 فلألاب هتبتك ةحوتفم ءاي روصقملا رخآ لبق ناك نإف :هلقك ينج نبا لاق «ىيحي :هلاثم ؛ءاي

 اوبتكو اياوزو اياورو اياطم كلذكو ايحتسم وحنو بصخلا وهو ايحلا وحن كلذو ريغ ال
 زمهلا دوقعو ةزومهملا ظافلألا .ها.لعفلا يف ايحي نيبو هنيب اقّرف ءايلاب لجر مسا ىيحي

(45). 

 .بوصأ تبثملا لعلو ء(ُلْفَعْلا) :لصألا يف (؟)
 .هب الإ ىنعملا حصيو متي الو مقا /) ميقلا نبال دئاوفلا عئادب نم نيتفوقعملا نيب ام (7)

 .هب الإ ىنعملا حصيو متي الو 062887 /5) ميقلا نبال دئاوفلا عئادب نم نيتفوقعملا نيب ام (4)

 .بوصأ وهو «دئاوفلا عئادب نم تبثملاو (ِكِلاَّسلا يِدَتْهَمِل َهَلْعِف اَمّيِس اَلَو) :لصألا يف (5)
 .بوصأ وهو «دئاوفلا عئادب نم تبثملاو ءَّتبَتَو) :لصألا يف ()
 !«اًعرضت كبَر ٌُرُكْذاَوط :لصألا يف (0

 .(801/7) دئاوفلا عئادب نم بيوصتلاو «(كب) :لصألا يف (8)

 باوصلا نأ ىلع لدت ةمداقلا ةلثمألاو ىنعملاو ؛اهفذح باوصلا لعلو ءلصألا يف اذكه (9)
 . اهفذح



 “ب | اهحيحصت عم «كردتسملا»و «ىواتفلا عومجم,» يف ذ ماهوألاو ءاطخألا ىلع هيبنتلا

 ا

 ٌةَيْدَمْلا الإ 0 ال) :َلاَقُي نأ رم سخي 1 ؟ ْعطَقْتم اَذَهَق [05 :ناخدلا] «كولا

 45١/103 - 441١[ .(ىلوألا

 َسْيَلَو ُهاَتْعَم فّلتحا ٍدِحاَو ِظْنَل يِف ُنوُكَي "[ا/] َكاَرِيْشالا َّنأِل 9595 ]

 1 .َكِلََّك ُرْمَْلا

 َةيآْلا [074 :ةرقبلا] (َلْتَعْلا يف ٌصاصِقْلا كيلَع بيك» :ىَلاَعَت هلْوَق يف #3 ]

 :ِناَلْوَق اَهيِفَو

 َلاَتِق نْيَتلتَتْفُمْلا نْيتَمْئاَطلا َنْيَب ْنوُكَي ىَلْيَمْلا يِف ّصاَصِقْلا نأ :اَمُه
 هللا َرَمَأَق ءاَسِنَي 5 ٌراَرْخَأ ءِءالؤَ نِمَو ِءاَلْؤَه نِم ٌلَتْقُيَف «ةَيِلِهاَجَو ةَّيِبَصَع

 د ارنا ةيوو ٍةَيِدب رح ُةَيِد ّصاَقُي ْنَأِب ءنْيَتْمِئاَظلا َنْيَب ب ٍلْدَعْلاِ ىلاعَ

 عَبَْتْلَ ٍةَّصاَقُمْلا َدْعَب ٌءْيَش ٍنْيَئَمِئاطلا ىدخإل َلَضَف ْنَِف ءٍلْبَعِي ٍلْبَعَو قَأَرْها

 ْ .ِهِرْيَغَو َيِبْعَّشلا ُلْوَق اَذَهَو ءْناَسْحِإب اَهَْلِ ىّرخألا دَوُعَلَو ءٍِفوُرْعَمِب ىَرخألا
 نإ

 .لْثَمْلا َلَدَب ِةّيدلا ُدْحَأ َوُهَو ُدَوَقْلا َوُه ٌصاَصِقْلا َّنَأ : يناثلا ُلْوَقلا
 ىَتْنألاَو ٍدْبَعْلاِب َدبَعْلاَو ٌرخلاب رخلا َلَْقُي نأ ٍلْوَقْلا اذه ىَلَع ُداَرْمْلاَو 2 520 مها[ س هوو أ؟) كعأر < يوع ؟5 200 2 م ع نم فاوم

 .ُهُرْيَغَو ُيِِفاَّشلا َكِلَّذ َركَذ دو ِءاَهَْفْلا رك ُلْوَق اَذَعَو

 ال ّرُحْلا َّنأ ىَلَع دّمْحَأَو َيِِفاّشلاَ ِكِلاَم ٍباَحْضُأ ْنِم ةَمِئاَط اهب ُجَتْحَيَو
 ّ ٍةَأْرَمْلاِ ِهْيَلَع َكِلَذ ضُفْنَيَق «[178 :ةرقبلا]  كززناب ةتلازح يلوم ؛ِدْبَعْلاِب َلئْقُي

 هه

 ذه الإ اوُرُكْذَي ْمَل َنيِرَسَفْمْلا نِم ٌةَمِئاَطَو ء[لالط : ةرقبلا] ونا لاب قألاو» :َلاَق

 ."0لْؤَقْلا

 دحتا ام :وه كرتشملا ظفللا نأ مولعملا نمو ؛اهفذح باوصلا لعلو .ءلصألا يف اذكه )١(
 .(باحسلا نيع)و (لاملا نيع)و (ءاملا نيع) :لثم ؛هانعم فلتخاو ءهظفل

 يناثلا لوقلا وه لوألا لوقلا لعج هّنأ وهو ءاّريبك الالخإ ىنعملاب ّلخُي أطخ لصألا يف (
 .اذه ىلع هّبن اًدحأ َرأ ملو ءسكعلاو



 1 لا دلك ااضرا و ل لح علا قاع

 ْمَمْلا ّنِكل ؛ٌتاَلاَكْشإ ُهْئمِرَل ِةيآلا ٌرِهاَط َلِعُج اد ُهَنَك :ٍلْوَمْلا اَذَه ىَلَعو
 ُداَمَتْسُي ٍلّوأْلا ٍلْوَقْلا يالخب] ِهّْيَلَع َلاَكْشِإ 0 هاَضَتْفُمَو ِةَيآلا َلولْدَم َوُه ين ونال

 نع وطي ناب 55 قو ىلا هللا عاق نإ ةتاض ل مك لبكلا لاَ نم

 [7 7 ؟/١:] .ووجو

 لَك نأ نم : : يأ ؟[78١ :ةرقبلا] 4 سَ هر نم ين كلذ ا ١

 1/11 ” ىزخألا ىَلْتَ يو 5 ةَفْئاَط

 يلع ةئالا نم دارتلا قنح ''"نوُرُكْذَي مهريسفت يف وو فلسلاو ل |

 [1 1 مرا عد اَمَك ءِليِئَّْتلا

 مَظْعَأ ”بِجاَو ِكْرَتَو ِتاَمَّرَحُمْلا ٍلْعِف نِم َكِلَذِب َلْصْخَي اَم نأل دالك
 77/15 . َبوُيذلاَو ٌركْممْل مهِلْعِفِب لصْحَي امم

 000 اع ف م هيو د اك لامعا دي 0 و1

 ٌدْصَق اًدِهَتْجُم َناَك نإ : ا 00 ٍلاَكَحْلِل مر لا كل ا

 ءعاطتسا اَم هلا ىلا دو .رألا نت يذلا اع لح د هلوشرلا ٌعاَبتا

 .ُهّبر هب َعاَطَأ يَِّلا ِهِداَهِتْجا ىََلَع ُهْبيي لب ؛ هيَطَحب هللا ُةَذِحاَوُي د ال اَذَهَق
2 

 ئَلع ةفتتا مث لوكولا هب ءاع انمبق "ضعت اذنه نأ لع نع نكت

 .ملعأ هللاو .اهل ىنعم الو «ةمحقم ةرابعلا هذه نأ يل رهظي يذلا )١(

 .هيضتقي ىنعملاو ؛باوصلا وه تبثملا لعلو ؛(يّدَّوُت) :لصألا يف (؟)
 يركبلا ىلع درلا ةثاغتسالا باتك صيخلت نم تبثملاو «(َنوُرُكْذَي ٍفّلَّسلا ُظْفَل) :لصألا يف (5)

 . هنم ذوخأم لصألا يف ذ امو لهم /9)

 0 :باوصلا لعل (5)

 .باوصلا وه تبثملا لعلو :(ُّلِْعَتْسي) :لصألا يف (5)
 ٍلاَكَحْلِل مْرَحُمْلا نأ :ىنعملاو ءأطخأ :باوصلا لعلو «خسنلا ٍعيمجو لصألا يف اذكه (5)

 2 َّنأ َمِلَع نم ْنِكَلَو ءروذعم وهف ٍداهتجا نع ه هؤطخ َناَك ّْنِإ : ماَرَحْلِل نلكُمْلاَو
 ٌبيِصَن ُهَل اَذَهَف :لوسرلا هب ءاج ام كرتو ءاّديلقت ؛هْيَطَح ىَلَع ُهَعَبتا ّمُث وسلا هب َءاجج اَميِف
 هللا ُهَمَذ يِذَّلا ِكْرّشلا اَذَه نم



 اهحيحصت «كردتسملا»و ءىواتفلا .ومجم» ىف اهوألاو ءاطخألا ىلع هيبنتلا|
 _ # ىب و | _اهحيحصت عم كردتسملا»و «ىواتفل ا عومجم» يف ماهوالاو ءاطخ الا ىلع هيبنتلا

 شلل ُهّمَد يِذَّلا ِكْرَّشلا اَذَه نِم ٌبيِصَن ُهَل اَذَهَق ؛ٍلوُسَرلا ٍلْوَق نَع َلَدَعَو ءوْيَطَح

 ٌتِلاَخُم ُهّنَأب ِهِمْلِع َعَم ءِدَيْلاَو ٍناَسْللاِب ُهرَصَنَو ُةاَوَ َكِلَذ يِف بنا نإ اميل

 1 . ِهْيَلَع ةَبوُقْعْلا ُهُبِحاَص ٌقِحَتْسَي ٌكْرِش اَذَهَف ءِلوُسّرلِل

 . "0جتْحا نم اَلَو ءَمَلَتْحا نَم اَلَو ءءاَق نم عنب ال ال» :ِظْنَل ينو #ة0]
 [؟؟؟ /؟5]

 يذلا نجفْلاَك ٍهرْيَعَوأ جيب ٌةَعَمْنَم اَهيِف ٌةَعيِمْلا ُنْيَعْلا تناك اًذِإَ كلدشأا |

 نكي ْمل َةَذُم اَهَعْفَت ُعِئاَبْلا يذتلا يلا ٍنْيَعْلاَكَو وَرَجَوُمْلا ِنْيَعْلاَكَو ءٌرِهاظ ُهْرَمَت

 [مو 5 هل نيل يِرتْشَمْلا هع نأ ِدْقَعْلا اَذَه ُبَجوُم

 يف ُمُكَحْلا اَهِب َقّلُع يِبَلا ُهَّلِعْلا ””َنوُكَت ْنَأ لْثِم ُحبِحَّصلا ُاَيِقْلاَت 47
 [ة 0/1 . عْرَمْلا يِف ٌةَدوُجْوَم لضألا

 ةيادهو داملل ةمخر هلمجت -.ةمكسلاو ِباَتِكْلاِب اَدَّمَحُم ٌبَعَب ُهللاَو مم |

0 60 ] 

 ْمَّل ْنِإ «ِضْعَب ىَلَع ٍلاَمْغأْلا ٍضْعَب ٍليِضْفَت ُباَب» 0 اَذَمَو هناا
 ٍلاَمْعَأْلا نم ريثك يِف ٍلاَوَْأْلا رتب ُعّوتَتَي دق َكِلَذ َّنَأَو ."”ٌليِضْفَنلا ِهبف ْفَرْعُي

 ا[ ش .ٌريثَك ٌباَرِطْضا اَهيف ّعَقَو 00

 ِبْنٌد ىلع اًيِصُم "نوي نأ :لْثِم اَهّْنِ 5 ُبوُنذلا اّمأَو 347]

 يبأ ننس نم بيوصتلاو «(َمَجَتْحا نَم اَلَو َمّلَتْحا نَم اَلَو َءاَق نم اَل َنْرِطْمُي ال) :لصألا يف )١(
 .(7737/5) دواد

 ٍلْهأ ِبَهّْذَم ةَحِص يِف ٌةَلاَسِر :مساب درفملا هثحب يف كلذك يهو ((َيِضَنْفَي) :لصألا يف قفز

 . ىنعملا هعم حصي يذلا وهو «تبثملا تاوصلا لعلو «قتيِدَمْلا

 )٠١/ ةيميت نبا مالسإلا خيش ىواتفو لئاسرو بتك نم تبثملاو «(َنوُكَي) :لصألا يف (0

 .بوصأ وهو «6
 015 /9) ىربكلا ىواتفلا نم تبثملاو ء(ْمُهَل اًيْدَهَو) :لصألا يف (5)

 داصلاب ءٌليصْفَتلا :باوصلا لعلو ءاهيلع تفقو يتلا رداصملا عيمج يفو لصألا يف اذكه (5)

 .ملعأ هللاو .هيضتقي مالكلا قايسو ؛ةلمهملا

 .لعفلل ةمزاجلا ةادألا دوجو مدعل ؛باوصلا وه تبثملا لعلو «(َنُكَي) :لصألا يف (7)



5 

 هناك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت نووي هم
 ال ,#

 0001 اَلْسإلاب اَهْنِم ْبْدي ْملَو ٍةَِّحاَ وأ ٍمْلظ وأ

 ندا ناله تالا 20 اينُدلا يف ِنيُِمْلِل لْصْحَب امر اه
 لاا 0 يه

 اَلَعف ماّمَحْلا َجراَح َيْلَصُيَو َلِسَعْغَي نأ ُهْرَمْلا وأ ْلُجَرلا َنكمَأ نإ ]أ
 . كِل

 ِبّلطِب َلَعَتْشا نِإَو ِءِرْجَمْلا َلَّوَأ ظقْيَتْسَي "”ال ْنأ لْثِم ٍ؛َكِلَذ نكي ْمَل ْنِإَق

 َتاَق ماَّمَحْلا ىَلِإ َبَمَد وأ ءاَمّْلا وب ُنْحَسُي اًبَطَح َبَّلَط نِإَو ءُتْنَوْلا َجَوَخ ِءاَمْلا

 تاما رب 1 َدنِع ٍمُميتلاب انه اَنُه ىَّلَصُي ُهَنِإَف :ُتْقَوْلا
5 

 7 رثبْلا نم ِءاَمْلا ِءاَقِيْساِب َلْعَتْشا إو ءِتْقَوْلا ٌّرخآ ا إ اّمَأَو

 رُهمَج َدْنِع َلِسَتْعَي اَذَهَف :ُتْقَوْلا َجّرَخ ٍلْسْغْلِل ماَمَحْل ىَلِإ َبَمَذ ْنِإ وأ ءتْقَوْلا

 00 .ءاَملَعْلا

 . َكيبوْرأَل لق نيل اهيأكي» :ِهِلْوَقِ يادسلا وق 2011 امل مث 045
-2 

 نع َءاَسْنلا ٌبَجبحَح 9 5 نين نم نيل تؤذي َنينِمْؤَمْلا هلضو كياتبو

 ْنأ اًسنأ عنمو َرْبَسْلا ىخراف شحج َتْنب َبَئْيَز َجّوَرَت امل َكِلَذ 9 5و ءٍلاَجْرلا

0 00/1 ] 

 اَلَو ٌءاَتِش ُهْنَع َنوُنَعطَي ال ٍبراَقَتُم ِءانبب َنيِنِطْوَتْسُم اوُناَك ٍمْوَق َّلُك ّنِإ 013 ١

 ا . مُهَتَداَع هب ْتَرَج اَمِي ايم َناَك ا ف0 ل هب هيف ُماَقَن اًمْيَص

 )١( يه يلا :هدعب ام هيلع لديو ء(مالآلا) :باوصلا لعلو «لصألا يف اذكه .

 .ةّيرصملا ىواتفلا يف تفذح دقو «ىنعملا ميقتسيل اهفذح باوصلا لعلو «ءلصألا يف اذكه (؟)

 م١1

 .باوصلا وه َتبثملا لعلو ؛(نإ وأ) :لصألا يف (9
 يف اهسابلو ةأرملا باجح :باتك نم بيوصتلاو :(َنْرِظْنَي ْنَأ َءاَسْنلا َّمَئَمَو) :لصألا يف (:)

 .(8) ينابلألا نيدلا رصان دمحم :هققح يذلا «ةيميت نبا مالسإلا خيشل ةالصلا

 .(اذإ) :باوصلا لعلو ءلصألا يف اذكه (5)



 ل هر 7 ةدهسسك هع كسلا ص كمت يف ماهوألاو ءاطخألا ىلع هيبنتلا

 افي ال 9 ا نو ل نا فنا يل نك عنك
5 5 

 [ا“ 11

 لل 0 رْكلاَو ِريّقلاَو ةطنِْلاَ 0
4949 

 اًعوُمْجَم "”اًيح ٌةَمْفَّصلا ُهْتكَرْذَأ اَم َّنأ ُهَنُسلا تضَم» :َرَمُع نْبا ٍلْوَِل 395 ]

 ةقفل اة 0007 ٍلاَم نِم َوُهَف

 َنيِمِلْسُمْلا َّنْيَب َعاَرِ اَلَو  اًهيِحاَص ُةَِغم َرْذعَت اذإ ِطِقلْمْلِل اهلج اذه ]

 ْروُهْمْجْلاَو ءىَنِغْلا َّعَم 2 اهل هكلمت زاوخ نف'اوفذاتت اَمّنِإَو ءاَهب ِهيَقَدَص ٍزاَوَج يِف

 [597/59] 200؟َكِلَذ هيف هيف ُلَهْجَي اَمب فِيكَف  َكِلُذ ِزاَوْج ىَلَع

 فقتي ةاع» تضع اهب اوخألا "خرانبل ان بالا 31 تيتع كك
 عه عمر 2

 مع 1 .ئرخأ مهرضيو ةَراَت

 لعلو (ِدِسْفُم) : :ةخسن يفو «(هِدِسْفُم) :ىواتفلل ةميدقلا ةخسنلا يفو ء(هدِسفي ي) :لصألا يف ()

 .ىنعملا ميقتسيل تاريعلا ره كلا

 .هي الإ ةرابعلا ميقتست الو ءلصألا يف سيل نيتفوقعملا نيب ام (؟)

 .ةيثيدحلا ا بتك نم بيوصتلاو ء(اّيَح) :لصألا يف (5)

 دنع هعضوف ةباد وأ اًعاتم ىرتشا اذإ باب «عويبلا يف مزجلا ةغيصب اًقلعم ٌيراخبلا هجرخأ (5)
 ءالَو رمع نبا ىلع اًقوقوم (7505) ينطقرادلا هلصوو ؛هةّئّسلا تضم» :هلوق نود ؛عئابلا
 متاح وبأ هفقو ححصو «هيلإ هدانسإ (147 /) «قيلعتلا قيلغت» يف رجح نبا ظفاحلا ححصو

 .(1185) «للعلا» يف امك

 ُةَكرْعَم َرَّذَعَت امل ِكِلاَم نِم ْتْطَقَس اَهّنأِب ُمُرْحَ ؟ يتلا ٍةَطَقْللا ينف َّناَك اًدِإَف :لصألا يف ةرابعلا (5)

 . طِقتلُمْلِل هل ْننلا اَهَلَعَج اًهيِحاَص
 .(775) ةيرصملا ىواتفلا نم تبثملاو ءرهاظ وه ام ضومغلا نم اهيفو

 الإ ىنعملا ميقتسي الو 00707 /؟) لئاسملا عماج يف لب ءلصألا يف سيل نيتفوقعملا نيب ام (1)

 .هب



 ُهْنَلك مالسإلا خيش لئاسرو 8واتق بيرقت 6# ا
 20 ل 0 د 1 0 يت 0 بك 22

 ِثاَلَتِب ُداَدِيْعالا ال ُءاَرْبوْساِلا "0[الإ] اَهْيَلَع اَمّنإ اًناَكَن َةََلَطَمْلا َّنِإ و

 م . ٍضيِح

 مُهَل َنيِعِباَتلاَو َةَباَحَّصلا َّنَأِل ِهِءاَهَمُقْلا ٍةّمِيْأَو ٍفَلَّسلا َعَم ُباََّصلاَف 54 ]

 .اَهَل عراَّشلا ميِرْحَتِ ("2ةقُعْلاَو ِتاَداَبِعْلا ٍداَسَق ىَلَع نال اوما ٍناَسْحِإب

 [7 لع ١ ١

 َنَكْمَأ ىَتَمَف ىوُجْوْلا نّسْحَأ ىَلَع ُماَقُت ٍتاَبِجاَوْلا ِهِذَم َّنأ لْصَأْلاَو 5و9 ]

 ٍناَطْلُس ٍرْيَغ نِمَو دَدَعب الإ "'مَقُت ْمَل ىَتَمَو ءِنْيتْلا ىلإ ْجَمْحُي ْمَل ريم نم اَهُتَماَقإ
4 
 [0 . ٌتَميِقَأ

 :ماعفلا رطغلا ىو ةئيِفن دعا اكل ةئلقلا نان تاك اه فيت ذأ "كر 5
 1 . كلو نَع اًضَوَع هَلَذَ 0 لاي 0

 (كردتسملا ماهوأو ءاطخأ حيحصت) :اًمنات

 ؛اهب جرفلا ””ٌسمو ىرسيلاب ءاجنتسالا بوجوب لوقن نأ يغبني ممر 9 ]
 مم /ع] .امهيلك يف يهنلا نأل

 اوعكر عكر اذإو اوربك ربك اذإف مامإلا اوعبتي نأب نيمومأملا َرَمأو : *؟ |
 ةالصلا 29[يف مهمايق ماودب اًحوسنم] :نيعمجأ اًسولج اولص اًسلاج ىلص اذإو

 هللاو .(امنإ) رصحلا ةادأ ىلع اهلوخد فورعملا ريغ نمو «ءانثتسالا ةادأ فذح باوصلا لعل )١(
 .ملعأ

 .(دوقعلاو) :باوصلا لعلو ءاهل ىنعم الو ءرداصملا عيمج يف 5 ةفز

 .باوصلا وه تبثملا لعلو «(ْمُقَي) :لصألا يف (
 .باوصلا وه تبثملا لعلو «فطعلاب «(ْمَلَو) :لصألا يف (:5)
 .09977/8) فاصنإلا نم حيحصتلاو ء(حسمو) :لصألا يف (0)

 .(. .ةالصلا ىلع مهسايق ..) :لصألا يف (3)
 )١88/7(. لئاسملا عماج نم بيوصتلاو
 :اهلعلو ةحضاو ريغ لصألا يف ةملك :لصألا يف يتلا طقنلا يف عماجلا لاق
 .ها.(نودرطيف)



 8س | اهحيحصت عم «كردتسملادو ,ىواتفلا عومجم» يف ماهوألاو ءاطخألا ىلع هيبنتلا

 بأ ه3” ين

 [1] .لعاق مام] تلخ اهيقابو ءمئاق مامإ تلخ اهضعب اوُلَص يتلا

 .هللك يبنلا "[هرئاف] ءاّبتج نكي مل هنأ نّيبت مميت هنأ هربخأ املف 5 * ]

5/1 ] 

 ثيداحألا بلط يف ىعس دق نكي مل نإو تقولا اذه يف يضاقلاف 1 |

 ام ةفرعم هعم هزوعي ال ام للك ةعيرشلاب قطانلا ةغل نم فرعو اهقرط ءاّقتناو

 ءهنم "7[هل] غِرُق دق كلذ نإف ؛داهتجالا طورش نم كلذ ريغو «هيف هيلإ جاتحي

 [7ال/ .هاوس هيف بأدو

 مث ءلاملا بحاصل حبرلا نأ ىلإ ةفئادكما : 0 ١

 0 .الطاب ميل ناك الإ دج أ اذإ يلوضفلا فرصت ححَصُي هنأ

 «”راص اذإ هنأل ؛اًريخأ هيلإ عجرو دمحأ هنسحتسا ام رهظ اذهلو م5 ]

 هعنم زوجي الف كلاملا اضرب لعجب الإ لمعي مل وهو هل نوذأملاف ؛'””ةزاجإلاب

 [151/1] 2 .كلاملل هلك حبرلاف ًءادتبا فّّرصت اذإ هَّنأ ىلع 2"”[ءانب اذهو] ءهقح

 :اًضيأ سابعلا وبأ هيلإ لامو راصقلا نباو يعفاشلاك تلاق ةفئاطو : و |

 ع1 .بصنلاو ضفخلاب "”تترق ةيآلا نأ

 [01/8] .ةداع ريصيو هيضتقي "دمخأ َمالك ْنأو ءانخيش هراتخاو #/ ه]

 .(517/5) لئاسملا عماج نم تبثملاو ؛(هرمأي) :لصألا يف (1)
 .ةمحقم اهلعلو «لصألا يف اذكه (؟)
 .(515/5) لئاسملا عماج نم تبثملاو «(ربخأ) :لصألا يف (
 .(51ا//5) لئاسملا عماج نم تبثملاو ء(زاج) : لصألا يف (4)

 .(5//0511) لئاسملا عماج نم تبثملاو «(ةراجإلاب) : لصألا يف )2(
 .(117/5) لئاسملا عماج نم تبثملاو ؛(ىلع امإ وهو) :لصألا يف (7)
 .(1) تارايتخالا نم بيوصتلاو «(تأرق) :لصألا يف (0
 .(؟ ال عورفلا نم بيوصتلاو «(مالكلا) :لصألا يف 29(



 لعل اال تيد لقا لالو ةاوامل فيول... د... ديو سمت 7 ُهْنَأي مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت مكر

 .نمحرلا دبعو "”يلعو نامثع :اومدق «ةثالث اومدق ةثالث نإ مث 5 9 ]
[1*/1] 

26 

 طبَح "دقق ىلا َةاَلَّص َكَرَت نَم» : حيحصلا ثيدحلا يف هلوقو م9 ١

 وم

 1[ . (هلَمَع

 عبد م“ .ناهجو ©"”[هيف] رهملا ةباتك ميرحت يف م ٌّلل ١

 .اًملأ تبلقف اهلبق ام حتفناو واولا ”ٍتكٌرُحَف ءلوأ لآ لصأو /95؟ ]

]41 /*[ 

 مهلوق ضيقنب ةلزتعملا اولباق ةيرعشألاو ةعيشلا نم ةئجرملاو /9* ]

 [ة .ديحوتلا لهأ نم دحأ بيذعتب '”مرجن ال :اولاقف
 ع 1

 ]١15/9[ . نييمأ ©0ن مومأملا نوكي نأ وحن #”'

 ضرألاو ههجو يلي امم هيدي نوطب "ناك :دتشا اذإ عفرلا وهو #950 ]
 [ 3/1 .ءامسلا ىلي امم امهروهظو

 [/1] , "”ديعباتلا ةمئأ نم هنو قيدصلاو .# 5 ١

 هب لوعفم اًيلع ّنأل ؛بوصأ وهو بصنلاب اًيلعو :(ةهالك/١1 ةيرصملا ىواتفلا رصتخم يف )00(

 ن0

 فيل

04 

2) 

00 

 3ففإ

0( 

 . بوصنم

 .ملسمو يراخبلا حيحص نم بيوصتلاو .(طقف) :لصألا يف

 ليق ول :لاقو )١/ 2071١ عورفلا نم بيوصتلاو «لصألا يف سيل نيتفوقعملا نيب ام
 .ها.هجو هل ناكل ةحابإلاب

 .ريرحلا يف :يأ ؛هيف هلوقو

 .(تكرحت) ١90(: /7؟) ىربكلا ىواتفلا يفو ء(ةكرحف) :لصألا يف

 .باوصلا وهو ءمزجن :ةلماشلا يف يتلا ةخسنلا يفو ءلصألا يف اذكه

 ىواتفلا رصتخم نم حيحصتلاو .ناك مسا اهنأل عفرلاب باوصلاو «(نيمومأملا) :لصألا يف

 .(08 )١/ ةيرصملا

 .(44 /5) لئاسملا عماج نم بيوصتلاو «(ناكو) :لصألا يف

 /5) لئاسملا عماج يفو «عماجلا اهيقعتي ملو 11/1١١ ةيرصملا ىواتفلا رصتخم يف اذكه

 .بوصأ وهو (نيقباسلا) :(61



 تا“ ا اهحيحصت عم «ءكردتسملا»و «ىواتفلا عومجم» يف ماهوألاو ءاطخألا ىلع هيبنتلا

 ]14/1١[ .تاهبشلاو تاوهشلا دنع كلذب سانلا 27ىلتبي ام رثكأو

 ىلع يوقتلل رطفلا ةيميت نبا انخيش زاجأو :ُهنَك ميقلا نبا لاق

 .””ةليزط'اًرفس اذه نبيل :لاقو .: . ةاهجلا

 ءمهودع ىلع اووقتيل راطفإلاب حتفلا ةوزرغ يف دك يبنلا مهرمأ دقو

 [اال» :نفسلل ال ىدعلا ىلع ةوقلل كلذ ؟”للعف

 بكرلا مهعفدف ةكم يف وأ قيرطلا يف بكرلا ىلع دحأ ىدعت اذإو م15 ]
 نع ءالؤه عفد بجي لب ؛بكرلا عم عفدلا زوجيف لئاصلاك مهسفنأ نع

 .بكرلا

 .*”كلذ ىلع مهنيعي الف ءمهريغ وأ ةكم لهأ ىلع ىدعت اذإو

 امك بكرلا عفد «بكرلا ىلع مهريغ وأ ةكم لهأ ىدعت نإ :انخيش لاقو

 . ””هيلإ جيتحا نإ بجي لب بكرلا عم عفدي نأ ناسنإللو «لئاصلا عفدي

 [95١؟ _- ]0/ 1١

 ("وهيفو ُهوُنْدَتْسَي ْمَلَك ٌءيِضَوْلا ُثَدَحْلا اَمأَك : ٍنيدلا تت ُحْيَّشلا َلاَق 2 ]

0 11] 

 ملعي نأ ىنزلاب لجر ىلع ةعبرأ دهش اذإ "”بجولا اذكه ناك ولو

 12/1 .ةرورض مهقدص مكاحلا

 )١( (ىلبتُي) :عوبطملا يف .

 )( دئاوفلا عئادب نم بيوصتلاو «عفرلاب «(ليوط رفس) :لصألا يف )0/ 07(.
 دئاوفلا عئادب نم بيوصتلاو «(لَعف) :لصألا يف (؟) )01/0(.

 تارايتخالا (؟) )١18(. .(عماجلا)

 .(0ا/8) ةيرصملا ىواتفلا رصتخم يف هتدجوو «تارايتخالا يف هدجأ مل :تلق

 ) )40(عماجلا) .(6ا/6) ىواتفلا رصتخم .

 فاصنإلا يف هتدجوو .هيف هدجأ مل :تلق )154/1١١(.

 ) )5وصأ اهتدايز لعلو ءواو نودب «(هيِف) :عورفلا يف كلذكو لصألا يف

 .ىنعملا ميقتسيل ؛(بجول) :باوصلا لعل )ع372



 ُهْذَك مالسإلا خيش لئاسرو 8قواتف بيرقت ا
 تت ا 1

 ١ وأ يردستلا ناعتفا نك قيبقلا ناك ءاوسو قل 0 111

 ١ .ءاملعلا نع يذمرتلا هركذ :بيعلا متك مرحي فز

 [*/] .انخيش هركذ «هبيع ردق نا ملو هب هملعأ ول اذكو

 [م1/ . ”ربخلا لوبق طرش نم سيلو 54 ]

 1 .ثيدحلا لهأ نضعب خم هيف لاسرإلا ؟©”ناكم ال

 ١ .نذإلاو عنملا يف '”امهءاوتسا يضتقيف كامل 1

 ]  ” 8انأو «جيرج» يباتك يف دجأ :لاقف لبتح نب دمحأ لجر لأس

 .ةحصلا ىلع 0007 هحلصأ :لاقف (جيرج نبا نع» هنأ ملعأ 11/[1[

 . ”هسفنب لسنجف الإو يوبرب سيلف :ةعنصلاب توقلا نع جرخ امو# انامل |

 [١”ى/:]

 ال متي مل ام نالطب وهف دقعلا لطب :لوقي ءاهقفلا ضعب ناك نإو 59 ]

 [14 - /4] .مت ام (40ندلطب

 ٠ # ٌتوُنُكَم ّنْيَد ٍرَخآلا ىلع اًمِهِدَحَأِل ناكو 2"”[راَبَت ول . /0[

 تارايتخالاو )0794٠0/5: ىربكلا ىواتفلا نم بيوصتلاو ءأطخ وهو «(ىلوأ) :لصألا يف )١(
(1890). 

 «(187) تارايتخالا نم تبثملاو :«(45/54) عورفلا يف اذكهو ء(املعي) :لصألا يف (0
 )8٠/80*9(. ىربكلا ىواتفلاو

 .تبثملا باوصلاو «(ريخلا) :عوبطملا يف يف قرف

 .(ناكمإل) :باوصلاو «ءلصألا يف اذكه (:5)

 .(580) ةدوسملا نم بيوصتلاو «عفرلاب «(امهؤاوتسا) :لصألا يف (5)

 .(هوُراو) :باوصلا لعلو «(هورأو) :ةدوسملا يفو «ءلصألا يف اذكه (5)

 عورفلاو 2188 تارايتخالا نم بيوصتلاو ءأطخ وهو «(هسفن سنجب الو) :لصألا يف (0)
 )0١١7/5(.

 .(140) تارايتخالا نم بيوصتلاو «(نالطبب) :لصألا يف (4)

 .(170 /8) فاصنإلاو «(197) تارايتخالا نم بيوصتلاو ء(ًاثرابت) :لصألا يف (9)



 ا 0 | اهحيحصت عم :«كردتسملا»و «ىواتفلا عومجم» يف ماهوألاو ءاطخألا ىلع هيبنتلا

 حك هما

 :ىرخألا "”يفو ءروهشملا ىلع 2"”(لثملا ٌدر) بجي ىتح مث 5 ]

 ]:/٠١[ .ةميقلا

 هلعفي امك هتمذ يف هنأو هرذبب هرمأ وأ اًرذب "”هَراّكأ ضرقأ ول /5؟ ]

 [آ .لثملا ''”ٌبيصن هلو ءدساف وهف سانلا

 نأ نرجس انك ب ل

 [101 .'”نهرلل هتراعإ ٌريظن وهو «ىلوأو هنمضي

 ٍدْقَعِل َةَراَجِإ َسْيَلَو ءٍضاَرَت ُةَمْسِي وه ِهِمْسَقِب ُهاَضِر :اَنُحْيَش لاقو / 54 ]

 [م/1 . ”كلوُضُف

 نإ امأف :لكوملا تومب ليكولا لزع ةلأسم يف يضاقلا لاق م58 ]
 [04/غ] .هكلم نع لكوملا سر

 هقدصف ٌّقح ءافيتسا يف ةلاكولا ىعدا نمو :باحصألا لاق

 811/4 .©ديَّذك نإ نيميلا الإو ءهيلإ عفدلا همزلي :ميرغلا

 [1 17/1 :ربتعي: مل ؟"”قلطم عامجإلا ناك نإ :ثلاث هجو مهلو 70 ]

 [للدرا كرو ,2"هتافو ربتعي ال كردملا نأ ةلأسملا رس دكر

 )١( تارايتخالا ققحم .عوبطملا نم تسيل )194(.
 .(15) تارايتخالا نم بيوصتلاو «(يف) :لصألا يف (

 .ثارحلا :يأ (0)
 .(194) تارايتخالا نم بيوصتلاو ءأطخ وهو «(فصن) :لصألا يف (5)

 نم تبثملاو «ةمحقم (رهاظ) ةملك هنأ رهظيو ««(نهرلل هتراعإ رهاظ ريظن وهو) :لصألا يف (0)
 )١59/0(. فاصنإلاو :(191) تارايتخالا

 .عورفلا نم بيوصتلاو «(يلوضف دقعب ةزاجإ) :لصألا يف (5)

 )07١5. تارايتخالا نم بيوصتلاو ؛(جرخأ) : لصألا يف 22
 سن ىدحإ نم بيوصتلاو «(هبّذك نإ نيميلا الو ءهقدص نإ هيلإ عفدلا همزلي مل) :لصألا يف (6)

 )51١(. ققحملا كلذ ىلإ راشأ امك تارايتخالا

 .باوصلا وهو «بصنلاب ء(اًقلطم) :ةدوسملا يفو ءلصألا يف اذكه (9)
 .باوصلا وهو ء(هقافو) :ةدوسملا يفو «لصألا يف اذكه )٠١(



 0 هاك يح ناك ماسإل خيش لئاس» فدلتف سرقت

 607 / .داهتجاو '"”مهلع لك يف انقوف مهنإف / 55 ]

 ©9[ٍءيِلَم] ىلع ةلاوحلا يف بهذملا سايقف ممذلا ”تأفاكت نإف

 ةكاغا .اهبوجو

 لمعلا نم هداز امب امإ مهبلاط :؟عربتي ملو رثكأ دحاو لمع نإو / 59 ]

 [4/غ] .هلمع ردقب ةرجألا يف ةدايز هئاطعإب امإو

 [ . "”اهاري ةكرب ضئاف ءامو ةدم ةانق ءام ةراجإ زوجي م 5؟ ]

 [1 .هتقفن ىلع "”ِسوُفْنَم مع ينب ربج رمع نأل / 5؟ ]

 هنأ نومعزي "”يذلا نوعديف «سايقلا عدنو اذه نسحتسن :اولاق / 54 ]

 [ 0/1 .ناسحتساللاب قحلا

 ال حيحصلا سايقلاو ءالصأ ””ضقانت اهيف سيل ةعيرشلا نأ نايبو
 [١ه6/؟] . '9اًضقانت الإ هفالخ نوكي

 عمم /7] .مدقت امك 2''”نيتياور هنع ركُذ هنإف 7 55]

 0 .يرتشملا مزل الإو هل ىرتشملاو ةراجإ '''”يأف # 597 ]

 )١( ةدوسملا نم بيوصتلاو «(ماع) :لصألا يف )0775.

 .باوصلا وه تبثملاو «(تتئفاكت) :عوبطملا يف قفز

 فاصنإلاو )5١154(« تارايتخالا نم بيوصتلاو ءأطخ وهو «(هوحنو ميتيلا يلو) :لصألا يف (9)

 87١(. /ه)

 .(5180) تارايتخالا نم بيوصتلاو ؛(طرتشي) :لصألا يف (:)

 .(7؟١7) تارايتخالا نم بيوصتلاو «(هايأر) :لصألا يف (5)

 .راثآلا بتك نم بيوصتلاو «(سوغنم) :لصألا يف (1)

 .باوصلا وه تبثملاو «(نيذلا) :لصألا يف (0

 )75١07/5(. لئاسملا عماج نم تيثملاو «(صن ام) :لصألا يف (4)

 )5١07/5(. لئاسملا عماج نم تيثملاو «(اًعنام) :لصألا يف (9)

 .ةجو كلذل نوكي دق نكلو «عفرلا :ةغل بوصألاو ءابوصنم لصألا يف اذك )٠١(

 )1١( لئاسملا عماج يف امك نإف :باوصلاو «لصألا يف اذكه )5١1/5(.



 ا اهحيحصت عم «كردتسملا»و «ىواتفلا عومجم» يف ماهوألاو ءاطخألا ىلع هيبنتلا
 تلت هلة

 نب .اهيلع ةراجإلا ''”زّوجي مل كلذ زوجي ال :لاق نمف

 6[ ."”غبصملاك كلاملل حبرلا نوكيل لمعي مل وهو مدل

 فقو ىلع ءانب ء.حصأ وهو «كلام لوقك امهنيب كلاملا ريخي :ليقو

 [3/ . "”تافّرصتلا

 تابوقعلا يف ءاسنلا ةداهش '*”عنمي ام ةّئّسلاو باتكلا يف سيلو 05 .٠ 5 . (5) 0 5 1 5 ص
 |[ . اًئلطم

 عرشلا ٍظافلأ نم صوصخلاو مومعلا ربدت باب  بابلا اذهو ] #5١

 عئارش 2"هنم فّرْعُت يذلا لصألا ””وه  ماكحألا ُلَلِع يه يتلا هيناعمو

 [1 .مالسولا

 [ .اًدجسم راد وأ "”راد ولع فقوك 8#؟ ]

 هيف نكي مل اذإ ””[عراشلا هّمّرح اًريثك مرحملا ىلإ] ىضفأ ام لكو

 [ "7 /غ] .ةحجار ةحلصم

 هيلع ءانثتسالا لوخد '”[حصي مل اّمل] هنأب :فلاخملا جتحا #84 ]

 [10 1 .فرعملا عمجلاك مومعلا ظافلأ نم هنأ تبث هضعب جرخيف

 )١( لئاسملا عماج نم بيوصتلاو ء(زجي) :لصألا يف )177/9(.

 عِضْبَملاو :(8١5/؟) لئاسملا عماج يفو «سيماوقلا يف لصأ اهل دجأ ملو ء«لصألا يف اذك (؟)

 .اهجّوز : يأ ؛ًةأرملا ٌعَضبأ نم ءجْرّرملا :ةغللا يف

 .انه هبشلا هجو يل رهظي ملو :ةيشاحلا يف لاق نكل

 .(519/؟) لئاسملا عماج نم بيوصتلاو «(صنلا كلذ) :لصألا يف ()

 .(757/؟) لئاسملا عماج نم بيوصتلاو «(عنم) :لصألا يف (5)
 .(759/1) لئاسملا عماج نم بيوصتلاو «(يه) : لصألا يف (5)

 .(؟19/5) لئاسملا عماج نم تبثملاو «(هيف ررقت يذلا) :لصألا يف (7)

 . راد وأ عْبَر ِوْلُع :055 /4) عورفلاو (84 /5) فاصنإلا يفو ءلصألا يف اذكه (0)
 700 .0979) تارايتخالا نم تبثملاو «(ةمرح ىلإ هريثك) :لصألا يف (4)

 .حصألا وهو ءحص امل :ةدوسملا يفو «(حص مل) :عوبطملا يفو «لصألا يف اذكه (9)



 001 مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت و .ل

 قيرط يف مهومتيقل اذإ» :هلوقب يم ذل 2'”ةعفش ال نأ جتحاو هه ١

 80 .«هقيضأ ىلإ مهوئجلأف

 ىلع ةمدقم ةدرطملاو «ةبسانملا ريغ ىلع ةمدقم ةبسانملا ةلعلا #81 ]

 [04/7] . .تلبق اذإ "”ةضوقنملا

 حيحصلا ىلع اًيمر امهدعبأل قبسلا نأ ىلع امهلضانت ””حصي ال # ه#

 [ة8/:] .بهذملا نم

 ٍلاَح يف اَمُهْنِم َفِلُنُأ وأ ءِسوُفْنلاَو ٍلاَوْمَأْلا نم َدِخَأ ام اّمَأَك أ ه4
 .هنع اَمَع ماَلْسإْلا َّنأِل ٍءاَحاَبُم ناك ُهَنأِل ؟0[ال] ُهُراَرَق ّرِقَأ دّقَك : ةَيِلِجاَجْلا

 ةفرثالا

 َلَعْجُي ْنَأ :اَلاَم هيلع َبَسَكَو اَسَرَف َبَصَع اَذِإ اَميِف ُهَجَوَتَي [09 ]
 عا .اَمِهِعْمَت ِرْدَق ىلع ِةَباَّذلا ِكِلاَمَو بِصاَعْلا نيب '2”ُبُسَكْلا

 يلع نون اال ةييضملا نيفنازأ :سسابعلا يبأ مالك رهاظ م 1 ١

 )١( ةدوسملا نم بيوصتلاو ءأطخ وهو «(ةقفش) :لصألا يف )0749.

 .ريبحتلا نم تبثملاو «(ةصوصخملا) :ةدوسملاو لصألا يف (؟)

 .(97/5) فاصنإلا نم بيوصتلاو «تابثإلاب (حصي) :لصألا يف (9)

 .(0985) تارايتخالا ةيشاح ء( أ )و (ج) يف يهو «عوبطملا يف سيل (5)

 .باوصلا وهو «فاصنإلا نم تبثملاو «(لعج نإ) :لصألا يف (05)
 َبِباَضَمْلا َّنأ ىَلَع لْئاَلَدلا :07717 /6:) ىواتفلا عومجم يف خبشلا لوق نم كلذ يلعبلا ذخأ (5)

 - ِلَمَعْلا ىَلَع ُنوُكَي اَمّنِإ ُءاَرَجْلاَو ُباَوّئلاَق وِرْبَص ىَلَع بيث َبيِثَأ اًهْيَلَع َرَبَص اّذإ «ٌةَريِثَك 0

 هللا ءاَرَج نِم َيِهَو ِهِدْبَعْلا ٍلْعِف نم ال وللا لْغِف نم َيِهَف ِةَبيِصُمْلا ُسْفَن دب اأو  ُءْيَصلا وُ

 .ها .اقي نك هرعت لك ىلع دع
 هدوجو همركب ىلاعت هللا ْنِإف هبلق وأ هندب يف بئاصم نم نمؤمْلا بيصُي ام ّنأ :رهظي يذلاو
 .عزجيو حسني الأ طرشب «كلذ بستحي مل إو :ةاياطتغ نعااهب رثكُي
 َةَسِياَع نع :751(4/؟) مِلْسُم ُهَجَرْخَأ امل «تانسح هللا هاطعأ :رّمكُت ٌبونذ هدنع نكت مل ْنإو

 وأ ٌدَجَرَم اهب هلل ُهَعَكَر الإ اَهَقْوَك اَمُك ٍةَكْوَش نم َنيْؤُمْلا ٌبيِصُي اَم» :لاق هلي هللا ٍلوُسَر نع

 .ٌةَقيِطَخ اهب ُهْنَع ُهْنَع َّطَح



 ل هوو اهحيحصت عم «كردتسملا»و «ىواتفلا عومجم» يف ماهوألاو ءاطخألا ىلع هيبتتلا
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 [/ا/ .هربص ىلع بيثأ ربص نإ ؟”لب ؛ةديبع وبأ '”هلاقو

 عرزلاو رمثلا لثم ؛""[رذعل] عابي ال امم فلتملا ناك اذإ 259 ]

 سم هنأ ؛؟عطقلا طرشب هميوقت زوجي ال انههف :هحالص ودب لبق

 . ؟©ءاقبإلل 26

 .ناويحلا يف نينجلاك لب ؛ةميق هل نوكي ال دقو]

 : انههف

 .هعيب زجي مل نإو « ”[ءاقبإلا قحتسم مّوَقُي نأ امإ -

 .هنودب لصألا موقي مث لصألا عم مّوَقُي نأ امإو -

 ناكمإل ؛رظن هيفف :ءاقبإلا ةقفن نودب ِمّوَعُيف ِهِلاَمَك ٍةلاح ىلإ رظني ْنأ امأو

 6/1 .كلذ لبق هفلت

 [/1 .هميرغ ىلإ 9 فرصيو

 : ىَنْعَمْلا نوُكَيَو :لاقو هلك ظفاحلا هراتخا امك عيونتلل وه لب ءيِواَّرلا نِم م اكَش سيل اذهو -

 .ها.اَياَطَح هل آ َناَك ْنِإ اَياَطَخ ُهْنَع طخ وأ ءاّياَطَح ِهْيَلَع نُكَي ْمّل ْنِإ ةئَسَح اَهِب ُهَل 1 هللا َبَتَك اَّلِإ

 .(1884- )178/1١ يرابلا حتف

 يوونلا حرش .ُحبِحَّصلا َوُه اَذَهَو :لاقو ِءامّلُعْلا ريِجامَج ىلإ لوقلا اذه هلك يوونلا بسنو
25 

 .باوصلا وهو (147) تارايتخالا نم تبثملاو «(ٌلاقو) :لصألا يف )١(

 .ط ليلجلا يباحصلا حارجلا نب رماع :ةديبع يبأب ينعيو

 .ها.لب :هلعل :تارايتخالا ةيشاح يف نيميثع نبا ةمالعلا لاق ؛(ىلي) :لصألا يف (؟)

 ١ .اهتبثأ دقو :تلق

 .(770) تارايتخالا ةيشاح ء( أ )و (ج) يف يهو ءعوبطملا يف سيل (*)

 .تارايتخالا نم بيوصتلاو ؛(ءاقبلل) :لصألا يف (54)

 « لضألا نق نبل نيكوقعملا نيب ام 469
 .(541) تارايتخالا نم بيوصتلاو ؛(فرصي وأ) :لصألا يف (5)



 ا يح 2 مالسإلا خيش لئاسوو قواتف بيرقت 8و اد

 ءاعدلا هل ىلوألاف :2'”هّمّلاخ اذإف ءقولخمب ٌةناعتسالا مولظملل / 55 ] ؟كيرو )0١(2. ه5. اناا هل ُ 5

 [/1 .هملظ نم ىلع

 ىتح هفوتسي ملف هئافيتسا نم نكمت دقو هرايتخاب هنيد كرت نم # 55 ١

 يف '![ةمايقلا موي] ةبلاطملاف هتثروو وه زجع نإو .هتثرو هب بلط .تام

 1/1 . ربخلل ملاظملا يف امك هبشألا

 هجوتي :ةداعلا نع ةجراخ ةاباحم نمثلاب يرتشملا عئابلا ىباح اذإو م56 ]

 ةاباحملا نإف هل عفش هل نآ وأ «ةميقلاب الإ هذخا 0[ كيرشلل] نوكي هلا

 6/1 .هوجولا ضعب نم ةبهلا ةلزنمب

 1 .هيلع هرارقو ''”اًنمض رذع الب اهعدوأ نإو دلل
 [ 0/1 . مهتقبطو هتوخإ دلوو هدلو قلو لفسأ وه نمد 01

 نيدلا ءافو نكمي ملو نيد هيلع رهظ مث .'”اُلقتسم اًقتو فقو نم #36 ]

 .ءاملعلا قافتاب عيب :توملا ضرم يف وهو .«فقولا نم ءيش عييبب الإ

 يف فالخ هيف ؟نيدلا ءافول عابي لهف :ةحصلا يف فقولا ناك نإو
0372 

 ]٠١5/5[ يوق هعئمو «هريغو دمحأ بهذم

 ]٠١1/4[ .هتوم دنع ميملا رسكب رمعملا ىلإ اهعوجر طرش ؟*”نإو

 .(41ا9/0) ىربكلا ىواتفلا نم بيوصتلاو «(ةفاخ) :لصألا يف )١(

 .ةظفللا هله ركذو ءعضوم ريغ يف ةرابعلا هذه ركذ دقو «لصألا يف سيل نيتفوقعملا نيب ام (؟)

 .كلذب ىنعملا ميقتسي الو «(يرتشملل) :لصألا يف (”)

 .ها.كيرشلل :هلعل :ةملكلا هذه دنع تارايتخالا ةيشاح يف ءاجو

 .حصأ وهو اَهَنِمَضا )75١/5(: عورفلا يفو 7775/5(2) فاصنإلاو «ءلصألا يف اذكه (5)

 .(00/97) فاصنإلا نم تبثملاو «(مهنم) : لصألا يف (5)

 .(اًلََتْسُم) :(2504/81) ىواتفلا عومجم يفو «ءلصألا يف اذكه ()
 عومجم يف امك (هعيبو) :هلعل :(108) تارايتخالا ةيشاح يف نيميثع نبا ةمالعلا لاق (0

 .ها.هركذ يذلا ليلعتلل قفاوملا وه هنأل ؛روقنملا

 .(15/9) فاصنإلا نم بيوصتلاو «(نأو) :لصألا يف (4)



 0 اهحيحصت عم ,كردتسملا»و «ىواتفلا عومجم» يف ماهوألاو ءاطخألا ىلع هيبنتلا

 ا

 ا كيلتت كيعْلا مد نع ْوْفَعْلا :لاقو

 اًذإ :'"[وِجيِرَِل لاق هند َىِباَحَّصلا ِرْسَيْلا اَبأ َّنأ «مِلْسُم حيجص» يفو]

 .لِح ىف تا لإَو ضفاف ٌءاَضَق تْدَجَو

 ملف ٍناّيِعِباَت اَمُهَو ُهَئْباَو 5# ٍتِماَّصلا نب َةَكاَبُع نب َديِلَوْلا هب ْمَّلْعَأَو]

 1 0/1 1٠١[

 بهذم وهو «مهثاريم بسح ىلع هدالوأ ةيطع يف ليدعتلا بجي # 074 |

 ]:/١١١[ . اًيمذ وأ دلولا ناك 2 هديا

 [1 1 .فورعملاب نوكي 2”هنإ :اذه يف لاقي نأ هبشألاو 7” ]

 .رمخلل لحتسملا ريفكتل ةبجوملا 2”ةلعلا يه ةلعلا هذه تراصف مال# ]

 [ا08/1

 درجم نامزألا هذه يف يفكي نأ يغبني الو :ورمع وبأ لاق 77: ]

 01 . اهل هتيلهأب ال ءاهترشابمب هراهتشاو ىوتفلل """هيّدصت

 توملا "”بلقلا ىلع بلغي يذلا فوخملا ضرملا ىنعم سيل ماه ]

 [16 .توملاو ءاقبلا بناج نظلا يف ىواستي وأ ءهنم

 عم اهيف فرصتيو ةبهلا "صضبقي هل بوهوملا نأ :يضاقلا ركذ #5 ]

 .فيعض اذهو .ةزاجإلا ىلع ةفوقوم اهنوك

 .هب الإ ىنعملا متي الو «لصألا يف سيل نيتفوقعملا نيب ام )١(

 .لصألا يف سيل نيتفوقعملا نيب ام (؟)

 .عقرلاب «(ملسم) :عوبطملا يف ()
 .(758) تارايتخالا نم بيوصتلاو «(هنأ) :لصألا يف (5)

 .(ةعلا) :عوبطملا يف (5)
 .(455) ةدوسملاو «يتفتسملاو يتفملا بدأ نم بيوصتلاو «(هقيدصت) :لصألا يف ()
 «مادختسالا يف داتعملا وه هنأل ؛نظلا :ةرابعلا باوص لعلو «رداصملا عيمج يف اذكه (0)

 .بلقلاب ال نظلاب ةريعلاف . .نظلا ىف ىواستي وأ :اهدعب هلوقلو

 .(975) تارايتخالا نم بيوصتلاو «يفنلاب (ضبقي ال) :لصألا يف (8)



 ُهَنَأكك مالسإلا خيش لئاسرو ٌقواتف بيرقت عمم
 ةضح

 ثيح بهذي :هل بوهوملا ىلإ بوهوملا ميلست نأ :يغبني يذلاو
 [1/:] ا

 نإو عربتملل فوخم وه ام ””طلخيف كلذ ىلإ تفتلي مل لجرلاو م ] . 2 فرط 5 5 1 33

 [1 1 .سانلا روهمج دنع اًفوخم نكي مل

 [1/:] .يباحيو ©””قدصتيو بهي نأ لثم ه4 |

 يف ِهْيْبا ٍلاَم نم َكّلَمَتَي '”[ْنأ] بآلِل سيل ُهَّنَأ :ٍبَمْذَمْلا ُاَيِق ابو ]

 [/: .بألا ِتْوُم ضَرَم

 [1/1 .ةنيوت تخص: عر عوج َحِرُج ول 2: |

 مهو ةرشعلا وأ ضيب مهو دوسلا يدالوأ ىلع :لوقي نأ لثم # م41 أ
 [ ١ /:] .رشع 60

 . قولا مفع :ديجوكو نرخ يف ويلوي ىضذأ ا[ "90م مفغا امد
 ]5/17١[

 [17 41 .ِتْوَمْلا َدْعَب هفقوب ىَصوُمْلا امن اَذِإ 5 4؟ ]

 )١( تارايتخالا نم بيوصتلاو ؛(ءاش ثيح ةلعل بهذي مل) :لصألا يف )//717(.

 .بوصألا وهو «(ظحليف) :(777) تارايتخالا يفو ءلصألا يف اذكه (؟)

 تارايتخالا يف ةدوجوم تسيلو ء«راركت يهو «(بهيو :قدصتيو :هلوق دعب) :لصألا يف ()
 .(7ال/

 .(1571/19) فاصنإلا نم بيوصتلاو «لصألا يف تسيل (5)

 )107١/7(. ةيعرشلا بادآلا نم بيوصتلاو :(اًيصوم) :لصألا يف (5)

 . ابلاغ ةايحلا هعم ىقبت ال يذلا وه :يحوملا حرجلاو

 .تبثملا باوصلاو «(ينثا) :عوبطملا يف ()

 فاصنإلا نم تبثملاو «هنودب مالكلا ميقتسي الو ءلصألا يف سيل نيتفوقعملا نيب ام (0
 ا

 )5١8/19(. فاصنإلا نم بيوصتلاو «(ىمن) :لصألا يف (8)



 5 اهحيحصت عم :كردتسملا»و «ىواتفلا عومجم» يف ماهوألاو ءاطخألا ىلع هيبنتلا

 موي هرعسب ةكرتلا نم هتميق تربتعا توملا دعب "”هكلمب انلق نإ ] 45 ١

 نيح نم ''”'هكلمب انلق نإو .لوبقلا ىلإ توملا موي نم هتافص ىندأ ىلع توملا

 [ 1 .لوبقلا

 [145/ه كردتسملا] . ”هنيميك باجيإلاب رب :بهي نأ رذن نإ هه ]
 نأ :ِةَحَح ٍجاَرْخِإب هْيَلِإ يِصْوُأ نَميِف هثأكك ِنيّدلا ُيِقَت ُحْيَّشلا لاق #5 ]

 ماَعْلا لو «)اَمَّنِإَو ءاَعاَمْجِإ ٌصاَخْلا رِظاَنلِل َنيِيْعّتلاَو اًهِجاَرْخِإ «*ةَياَلِو

 0/1 .ضاَرِتْغالا

 ٍدَلَوْلا ٍدوُجُو عم وهو ُنمُدَّسلا اهل ٌلاَح :ٍلاَوْحأ ٌةَعَبْرَأ ّمُدُنِلَر) :ُهَلْوَت #9 ]

 .(ِتاَوَحَأْلاَو ِةَوْحِإْلا نم ِنْيتْتا وأ نْبالا ٍدَلَو وأ

 ِهِنْوكِل ؛ٌّبَأ اَهِدَلَّوِل نُكَي مل اَذإ َيِهَو «ٌعِباَر ٌلاَحَو) :ِهِلْوَق ٌرِهاَظ :هيبنت

 . (ُهاَفَن نَم ٍةَهَج نم ُهَبيِصْعَت ٌّعطَقْتم هنإف ءِناَعِلب ايِفْنَم وأ انز َّدَلَو

 , ع .1 2و
 هْنَبَصَع َيِه اهنأ ُهْنَعَو

 ١[ 7 </:] "*ِقْئاَمْلا ٌتِحاَصَو ٍنيدلا نق هن ُْحْيَّشلاَو ٍرْكَب وبأ هرابخا

 .تقو ىلإ تقو نم اوكسمأ :انل ليق هنأك لال نيالا موصلاو ' ا دج أ

 [ ]1/ ١865

 .باوصلا وهو :(هكلمي) :(7508/19) فاصنإلا يفو :«(ىمن) :لصألا يف اذكه )١(

 .باوصلا وهو ء(هكلمي) :(7508/19) فاصنإلا يفو «(ىمن) :لصألا يف اذكه (؟)

 .(448/7) تادارإلا ىهتنمو 414(2) تارايتخالا نم بيوصتلاو «(هنيميل) :لصألا يف (؟)

 .(97//741) فاصنإلا نم بيوصتلاو ءأطخ وهو «(ةياَلو وأ) :لصألا يف (4)
 .(781/ /0) فاصنإلا نم بيوصتلاو ءأطخ وهو ء(مأو) : لصألا يف )2(

 .هًئيصع يهف :ِناَعِلب اًيِقْنَم وأ ىنز َدَلَو ِهِنْوَكِل ؛ٌّبأ اَمِدَلَوِل نُكي مل اًذإ مألا نأ :يأ (5)
 خيشلاو ركب وبأ هراتخا :ناعلب يفنملاو ىنزلا دلو ةبصع اهنأ :(هنعو) :لصألا يف ةرايعلا (0)

 !!قئافلا بحاصو نيدلا يقت

 .اًمامت ىنعملاب لخُي فذحو فرصت ىرت امك اذهو

 .(0537) ةدوسملا نم بيوصتلاو «(كاسمإلاو موصلاو) :لصألا يف (8)



 هنأ مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 6*2 ا
1-1 

 :هب ''7ْتَرَقَأَو اهريغ ثرإ صيقنتل َةَّراَضُم هتوم ضرم يف جوزت ول م49 ٍ

 [17/:] . هّنثرو

 [1 .بسنلاب وأ "9ءالولاب ةثرولا نم ٌدحاو ””رقأ ول ] #8٠

 .©©ةباتكلا يف رايخلا ةحص بهذملاب هبشألا / هذ ]|

 .دعبي مل : ”علخلا يف ذ رايخلا طرش ةحصب ليق ولو

 6 /:] ,؟9 ظن هيفف :تاقيلعتلا ىف رايخلا طرش امأو

 رايخ هنأل ؛بهذملا رهاظ يف ”يضارتلا ىلعو :فاصنإلا يفو كك ١

 ١[ ا /:] .هيلع دوقعملا يف صقنل

 ناب مث ءهب نوضري] رخآ هجو نم ”[اهنع] اًصقان جوزلا ناك ول م ة؟ ]

 ناب مث ءهب اوضرف بسنلا يف اهنود ناك نأ لثم ؛'”[رخآ هجو نم اًصقان

 [|[ 0/1 .رايخلا توبث يغبني انههف «لدع يهو اًقساف

 [05 4 .نييباتك ريغ ""”اهاَوْبَأ ناك ولو / 54 ]

 ؛ةأرملل رايخلا '9ُثوبث :انلوق سايقف :اًميقع جوزلا ناب ول # 40 ]

 )١( عورفلاو 207817 تارايتخالا نم بيوصتلاو ءَرَكَأَو) :لصألا يف )74/0(.
 .(545/0) ىربكلا ىواتفلاو «(7585) تارايتخالا نم تبثملاو «(ربخأ) :لصألا يف ()

 .(547/6) ىربكلا ىواتفلاو «(؟5857) تارايتخالا نم بيوصتلاو «(شارفلاب) :لصألا يف (

 .(188) تارايتخالا نم تبثملاو «(ةباتكلاو رايخلا) :لصألا يف (5)

 .(184) تارايتخالا نم تبثملاو «(ةباتكلا) :لصألا يف (5)

 .(788) تارايتخالا نم تبثملاو «(الف) :لصألا يف (5)

 .(يخارتلا) ٠ 7/8) فاصنإلا يف يذلا (0

 .0:37) تارايتخالا نم نييفوقعملا نيب ام (8)

 .(7:7) تارايتخالا نم نيتفوقعملا نيب ام (9)

 عوفرم ناك مساو «ناك مسا هنأل ؛أطخخ وهو ء(اهيوبأ) :(8//11) فاصنإلاو لصألا يف )٠١(
 . مولعم وه امك

 .(719) تارايتخالا نم بيوصتلاو «(توبثب) :لصألا يف(١١)



 8# ١ اهحيحصت عم ,ءكردتسملاد»و «ىواتفلا عومجم» يف ماهوألاو ءاطخألا ىلع هيبنتلا

 هما

 [ا 0/1 .دلولا يف اقح اهل نأل 0 0(

 .ةفص تاوف وأ «ةأرملا بيعل ؛جوزلا ىلع ُصقنلا لخد اذإ #51 ]

[:/174] 

 وأ «ةفص تاوف "وأ «ةأرملا بيعل ؛جوزلا ىلع ُصقنلا لخد اذإ 59 ]

 صقنلا اذهو «صقن 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 2"'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 ملس اذإو ؛مهرد فلأ :لاقيف

 اهصقنيف «سمخلا لثملا رهم نم اهصقن دق بيعلاو ةفصلا تاوف نوكيف «مهرد

 ناك اذإف .هعبر لثم هيلع دازيف ء«هسمخ هنم بهذ لام '"اهتّيقب نوكيف

 |[ .ةئامسمخو نيفلأ *”تقحتسا :نيفلأ

 )١( تارايتخالا نم بيوصتلاو «(َّنأ) :لصألا يف )719(.
 .(7371) تارايتخالا نم تيثملاو «(فطعلاب) :لصألا يف (؟)

 .(771) تارايتخالا نم تبثملاو «(فطعلاب) :لصألا يف ()

 .جوزلا ىلع ال ةأرملا ىلع ٌصقنلا لخد :يأ (4)
 .(97357) تارايتخالا نم تيثملاو :(ال) : لصألا يف (5)

 .(09957) تارايتخالا نم تبثملاو ء(هدوجول ال) : لصألا يف 00

 .(777) تارايتخالا نم تبثملاو «(هتميقب) :لصألا يف

 .0777) تارايتخالا نم تبثملاو «(قحتسا) :لصألا يف (8)



 وحي

 هجو نم ةحيحص اهنأ باوصلاو .داسفلاو ةحصلا يف فلتخاو د

 [1 1 .“"07هجو نم ةدساف

 "”نيعل ميرحتلا نوكي نأ نيب قّرف نم ةقيرط يوقي امم اذهو / 55 ]
 [ا0/ .فصول وأ ةأرملا

 [81/:] ا مهنأل م١ ]

 [8/ .خسفلا ةأرملا ''”كلمي نأ نم لقأ الف

 [157/4] .اهدبع ”تقتعا نمو /50؟ ]

 [8 .رركت قادصلا '"”نإ جوزلا ىعدا ولو مث.؟]

 لوصأل قفاوملا بهذملا لوصأ ىلع راج صوصنملا اذهو #505 ]

 تبثي هنإف] :ببسب ءيش هل بهو وأ «ءيش هل يدهأ نم لك نأ وهو «ةعيرشلا

 تيفي "1و تنل كلذ قضت نزحت فيعب ءايسنلا فلذا كحل
 [ 8/1 .هلاوزب لوزيو هتوشب

 0/41 . رسوم اهوبأ ناك نإف م5. ]

 [00/4] .2؟9يضفللاك يفرعلا دارطإلاو ءنراقملاك مدقتملا طرشلا 505 ]

 ةداعلا تناك نإ '''”[هنأ] هجوتملاف :رهملا ضبق يف افلتخا نإ #30 ]

 ا 0/1 .ةبلاغلا

 )١( فاصنإلاو «(07351) تارايتخالا نم تبثملاو ؛«(نيهجو نم) :لصألا يف )5١5/8(.

 .(737) تارايتخالا نم بيوصتلاو ء(ريغل) :لصألا يف (؟)

 .أطخ وهو «(نيروذعم) : عوبطملا يف (9)

 .(كلمت) :(759) تارايتخالا يفو ءلصألا يف اذكه (5)

 .(تقتعأ) :باوصلاو ءعوبطملا يف اذكه (5)

 .(”85) تارايتخالا نم نيتفوقعملا نيب ام (9) 2 .(َنأ) :باوصلاو ءعوبطملا يف اذكه (7)

 .أطخ وهو ؛عفرلاب ءّرسوم :عوبطملا يف (8)
 .05755) تارايتخالا نم بيوصتلاو «(يضتقملاك) :لصألا يف (9)

 5*2 تارايتخالا نم نيتفوقعملا نيب ام(١٠)



 0ع | اهحيحصت عم «كردتسملا»و «ىواتفلا عومجم» يف ماهوألاو ءاطخأللا ىلع هيبنتلا

 1/1 . "0,ورّبُت مل اهنأ نيميلا اهيلعو |] #3٠

 ءاهريغ داسفإب وأ ءاهداسفإب ؛هرايتخا ريغب هتجوز هنم تجرخ ىتم #3509 ]
 [(ا 1 0 رهم هلق : هتلعفف اًئيش يلعفت ال هنيميب وأ

 . ”؟[عيبملا] عئابلا فالتإك يهف :اهتهج نم تناك نإ ةقرفلا ] 29٠١

 ]:/٠6[

 نود اهب جرفلا سمو ىرسيلاب ءاجنتسالا بجي :لوقي نأ يغبنيف ] 719١
 01/1 :اههيلك يف: ىهنلا ؟*”نيل امر: .ىتميلا

 عيضي '”![اليك] كلذ لك اهنع ىذألا ةطامإو ةطقاسلا ةمقللا ذخأو /59؟ ]

 ا[ .توقلا نم ءيش

 سايقف :''ااهنضحيل ةريغص يهو ةجوزلا ملستي نأ 0 طرش ول 2015 ]
 [/1] . "”عافتنال عبتت ةقفنلا ذإ . .بهذملا

 0 و |
 [0 0/1 .ةقفنلا ضرف ول امك

 «لاح لكب خسفلل "ضتقم ةدقم ءطولا كرتب ةجوزلل ررضلا لوصح 315 ]

 وأ هزجع عم ناك ا ءدصق ريغب وأ جوزلا نم دصقب ناك ءاوس

 )١( هثربث : اًيئالمإ باوصلا .

 .(740) تارايتخالا نم بيوصتلاو «(اهرهم) :لصألا يف (0)

 .0740) تارايتخالا نم نيتفوقعملا نيب ام (؟)

 .باوصلا وهو . .َّنأِل :(777/8) فاصنإلا يفو ءلصألا يف اذكه (5)

 )7١7/5(. ةيعرشلا بادآلا نم نيتفوقعملا نيب ام ()
 .("67) تارايتخالا نم بيوصتلاو «(اهنصحيل) :لصألا يف (

 .07"07) تارايتخالا نم بيوصتلاو «(يندبلا قحلا) :لصألا يف (0

 .07014) تارايتخالا نم بيوصتلاو «(يعاري) :لصألا يف (8)

 .(708) تارايتخالا نم بيوصتلاو ءأطخ وهو «(يضتقم) :لصألا يف (9)



 2 مالسإلا خيش لئاسرو قواتق بيرقت 2
 ايمن

 00000 7 لأ ةقفتلاك 7” [ودف

 ”'[اهيلع اهتّوف ناك] ءاتشلا يلايل نم ةليل نع اهيضقي نأ دارأ ولو

 0/1 . فيصلا شت

 [ 0/1 . ؟”نيفلاحلا ناميأ نأ هبتك يف حرصف وه _--

 اقلطي نأ  ناليكو ال '”نامكاح امه انلق اذإ - نيمكحلل لهو #

 جوزلا ماقم ليكولا ماق امل "”:كانه اولاق ؟يلوملا يف امك اخسفي وأ ءانالث

 7 .هكلمي ام كلم قالطلا ىف

 «قادصلاب حص علخلا اقلطأ اذإ ””امهنأ سايقلا هيضتقي يذلاو

 |5770 1 .ىلوأو علخلا اذكف «لثملا قادص تبث حاكنلا اًقلطأ ول امك

 )17١/9(. فاصنإلا نم بيوصتلاو «(هزجعو هتردق عم ولو) :(755) تارايتخالاو لصألا يف )00(

 ءاليإلا يف هرذعتب خسفلل :ةرابعلا هذه ةلمجلا ةياهن دعب (706) تارايتخالاو لصألا يف (0

 . اعامجإ

 يف يوادرملا اهركذي مل كلذلو .اهانعم يل رهظي ملو ءانه اًبسائم اًحضوم اهل ىرأ الو

 )١7917/9(. فاصنإلا

 ,(785) تارايتخالا نم نيتقوقعملا نيب ام 2

 .أطخ وهو «(ناميإ) :عوبطملا يف (4)

 . (ايَعَو) (205/0) ىربكلا ىواتفلا يفو ءلصألا يف اذكه (5)

 .(08"7) تارايتخالا نم بيوصتلاو «(نامكح) :لصألا يف (1)

 .(58"7) تارايتخالا نم بيوصتلاو ؛(كانه لاوقأ) :لصألا يف (0)

 ضوعب علخلاو :وهو هلك عماجلا هرتب يذلا مالكلاب الإ ريمضلا نم دوصقملا حضتي ال (4)

 نع لوقنملا وه اذهو «ثالثلا قالطلا نم سيلو قالطلا حيرصب عقو ولو ناك ظفل يأب خسف

 الو فلسلا نم دحأ قرفي مل هباحصأ ءامدقو دمحأ مامإلا نعو هباحصأو سابع نب هللا دبع

 لب هريغ الو قالطلا ظفل ال ظفلو ظفل نيب علخلا يف هياحصأ ءامدق الو لبنح نب دمحأ

 نبا لوق ىلإ بهذي يبأ تيأر هللا دبع لاق ناك ظفل يبأب خسف هنأ يف ةحيرص اهلك مهظافلأ

 امهنأ سايقلا هيضتقي يذلاو قالطي سيلف لاملا هزاجأ املك هنأ هنع حص سابع نباو سابع

 .0751) تارايتخالا .ىلوأو علخلا اذكهف لثملا قادص تبث حاكتلا اهقلط اذإ



 7 اهحيحصت عم «كردتسملادو «ىواتفلا عومجم. يف ماهوألاو ءاطخألا ىلع هيبثتلا
 هسا 100000 02222222222225555255525252595755 5 يي يري

 [7 41 .هريغ نم ""ةقفلا يف لخدأ وهو «ءيوق لوق اذهو /235590]

 .هيلع ””هرح :ينزت نكت ملو هنم اهسفن يدتفتل اهلضع ول 557
 [(ا[1ط/ 1

 (ة)عم ةأرملا ءاقب هب دصقي امنإو «ةقرفلا هب دوصقملا سيل هنأل ؛للحملا

 ال دقعلاو «لوأآلا ىلإ دوعتل اهقلطي نأ للحملا حاكنب دصقي امك ءاهجوز

 7/41 .ةجوزلا هب نبت "7[حصي] مل اذإو ءهدوصقم ؟”ضيقن هب دصقي

 لثم ؛ديلقت وأ داهتجاب هبوجو نادقتعي امم "”[ءاربإلا] ىلع هتعلاخ اذإ 5754 ]

 . حصي نأ يغبنيف :ةميقلا بوجو نيدقتعم © 0هتفلتأ بلك ةميق ىلع اهعلاخي نأ

 ؛ةيمستلا حصت 2"[ال] نأ يغبنيف اهتمذ يف هل بلك ةميق ىلع اهجوزت ولو

 [([1 .ررغ عون اذه بوجو نأل

 ىلإ هب تبهذف ءدلولا "'”تبصغف دلو اهلو ةأرملا تجوزت اذإو 7/355 ]
 [1/] .دلولا ةقفنب بألا بلاطت نأ اهل سيلف :رخآ دلب

 هتلأسمب اهقادص اهجوز تبهو ول ةأرملا نأ ىلع صن دقو دكا ١

 |[ 1 . عجرت نأ اهلف دي

 )١( تارايتخالا نم بيوصتلاو «(ةقفنلا يف لخاد) :لصألا يف )757(.
 تارايتخالا نم بيوصتلاو ؛«(تمرح) :لصألا يف (؟) )09"(.

 .(704) تارايتخالا نم بيوصتلاو «(ىلبحلا) :لصألا يف ()

 .0909) تارايتخالا نم بيوصتلاو «(عبت) :لصألا يف (:)
 .(*04) تارايتخالا نم بيوصتلاو «(ضقن) :لصألا يف (5)
 .(8809) تارايتخالا نم نيتفوقعملا نيب ام (0)

 .نادقتعي ام :لصألا ىفو :(*77) تارايتخالا نم نيتفوقعملا نيب ام (0)

 .(هفلتأ) :هلعل (737) تارايتخالا ةيشاح يف نيميثع نبا لاق (8)
 )9537(  تارايتخالا نم نيتفوقعملا نيب ام (9)

 )٠١( ضورلا ىلع مساق نبا ةيشاح نم بيوصتلاو «(بضغف) :لصألا يف )7/*17(.
 )١١( تارايتخالا نم بيوصتلاو «(اهنكسم وأ) :لصألا يف 09539 .



 يح "١

 ا 7 كفو تقر يف "ايابت] قش نزولا اهلج 731 5
 ا[ /5]

 [؟ا//ه] .ءانثكتسالا دصق 0 الو زا

 حاكنلا وه :"””[نوكي نأ يغبني ُيمذلا] هل اهحيبي يذلا حاكنلا 7559 ]

 . ”هكحلل انيلإ هب ءيجملا ؟”وأ ءمالسإلا دعب هيلع َناّرَقُي نأ يغبني يذلا

[/ 45] 

 [/ .©0ةرّدقملا تابجاولا م5: ]

 [ه؟/] .اهلك لاومألا يف 2'”ةفايقلاب مكحُي نأ هجوتيو 7 1 |
5-2 

 .ٌةَدِحاَو ٌةَضْيَح اَهُنَدِع ٍتاَقيِلْظَت تالت "0[رعت] ٌةَقّلْطُمْلاَو مثل
 200 2 0 و 06-2 هو

 ىلع عامجإلا نوكي ال نأ] َكَِّذب ٍدِئاَرَقْلا نم ِساّبَعْلا وُبَأ َقَْلَع :تْلُق

 | نَع '2[كلذب لوقلا ءارفلا نبا نيسحلا وبأ ىضاقلا ىكح دقو ؛هفالخ
50 

 [08/5] .نابللا

 [11/0] .اهل حلصأ ناك اذإ '''”[اهيلع] حانج الف تجرخ نإف . 75

 يف امك ةعرقلاب مدقي :انه اولاق مهن نأ كلذو] حاكتلا يف ءايلوألاكو م1 *؟:]

 )١( تارايتخالا نم نيتفوقعملا نيب ام )71/9( .
 باتك ققحم كلذ ىلع هبن امك اهفذح حجرألاو «(ةنراقم :ربتعي الو :دعب) :لصألا يف (؟)

 .(785) تارايتخالا
 . 7" 9:97) تارايتخالا نم نيتفوقعملا نيب ام (؟)
 .(787) تارايتخالا نم بيوصتلاو ,فطعلاب لصألا يف (4)
 باتك ققحم كلذ ىلع هّبن امك اهفذح حجرألاو «(حيحص :مكحلل :دعب) :لصألا يف (5)

 .(799) تارايتخالا
 .(895) تارايتخالا نم بيوصتلاو «(تارّدقملا) :لصألا يف (5)
 .(401) تارايتخالا نم بيوصتلاو «(ةفاقلاب) :لصألا يف (0

 )4٠5(. تارايتخالا نم نيتفوقعملا نيب ام (8)

 .(105) تارايتخالا نم نيتفوقعملا نيب ام (9)
 )*١( تارايتخالا نم نيتفوقعملا نيب ام )517(.



 5 سا اهحيحصت عم :«كردتسملاد»و «ىواتفلا عومجم» يف ماهوألاو ءاطخألا ىلع هيبنتلا

 ؛نيقابلا نذإب 1'2[الإ ٌءافيتسالا هل نكي مل ةعرقلا هل تجرخ نمو «حاكنلا ةيالو

 0/1 .مهقوقح طقست مل ةعرقلا نأل

 رذعتل ؛ةليغلا لتق يف حصي ال وفعلا نأ نيدلا يقت خيشلا راتخا #2555 ]
 [ة 1 . ”ةيراحملا يف لتقلاك ؛[هنم] زارتحالا

 لامك وأ ءطسقلا بجي لهف هيف لامج ال ام هتيحل نم يقب اذإو / 355 ]

 :نيرمألا رثكأ "”بجي ْنأ هجوتيو ءهجوأ ةثالث ىلع ؟ةموكح وأ «ةيدلا

 [01/ .ةموكحلا وأ ءطسقلا

 [46 /5] .لتقلاب نيفورعملا نم بولطملا '”نوكو #559 ]

 ]1١1/0[ .بدأو هتلادع يف كلذ حدق «*0ةكرشم ةأرما ئطو نمو ملك

 «سلدملا رجؤملاو «سلدملا عئابلاك ؛هنايب بجي ام متك نَم 7359 ]
 [11/ه] . "نيلِماعُملا نم مهريغو حكانلاو

 114 /6] . ”راذعإلاو ىوعدلا عامس ] #55٠

 [115/4]  .نيملسملا لاومأ اوبهن اذإ ”ةيبرحلا يف ريبك ركسع / 551 ]

 نيرمألا نم دحاو فرعي مل اميفو «2"”هيّدعي ال ىوعدلل ةقيقح ال 2147 ]

]1١1١7/6[ 3*1 

 )١( تارايتخالا نم نيتفوقعملا نيب اه )17١(.

 .(577) تارايتخالا نم بيوصتلاو «(ةرباكم لتقلاك ؛زارتحالا رذعتل) : لصألا يف (0)

 .(575) تارايتخالا نم بيوصتلاو ««نوكي) :لصألا يف (7)

 .(576) تارايتخالا نم تيثملاو ءواو الب ء(نوك) :لصألا يف (5)
 .حصأ وهو «(ةكرتشم) :(47) تارايتخالا يف (4)

 )١586/5(. عانقلا.فاشكو :«(477) تارايتخالا نم بيوصتلاو «(نيملاعلا) :لصألا يف (5)

 .(475) تارايتخالا نم بيوصتلاو «(ءادعإلاو) :لصألا يف (0)

 .(ةيمارحلا) :(5ا/) تارايتخالا يفو «ءلصألا يف اذكه (8)

 .(478) تارايتخالا نم بيوصتلاو «(هبذعي) :لصألا يف (5)

 )٠١( تارايتخالا نم بيوصتلاو «(هبذعي) :لصألا يف )478(.



 ُهْنَأك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 0
 00000 د ب 7 ص ب بل رج

 [1/] .ريغ ال اًناحتما اًضيأ كلذ 207 اعجي نأ زوجي لهو /55؟ ]

 [8م/ه]  .هب قحلأ بلكلاك لكألا كرتب "امَّلعُي هنإ :اولاق نإو

 فراخ افاد تراعي 7[ فز العلا زب كد اهكيو: اقهربق :قكو
 ع [ 1 . هيلع

 .تارافكلاو تادابعلا عيمج يف (* لاقي نأ انلصأ ىلع باوصلا

[144/6] 

 [144/ه] 2 .رهش موص يلع *0هَّلِلَف يضيرم هللا ىفش نإ :لاق اذإ 559 ]

 [1 0 تاسيخلاب "سف نا ردن ذإ

 [ 07 /] .مهرهقب سانلا "”ئدتبي نأ هريغو مكاحل سيل م3559 ]

 هئارش يف نكي مل ام ءهجاتحي ام ءارش مكاحلل هركي ال هنأ هبشألا |] 359٠

 [ ."لّزبتلاو لالغتسالاو ةاباحملا ةنظم

 . '9ءادتبا هتيلوت زوجي ال ناك نإو «هريغو ىنغملا بحاص هراتخاو

 ]ه/١31١[

 .(479) تارايتخالا نم بيوصتلاو ؛«(لعفي) :لصألا يف

 )47١(. تارايتخالا نم بيوصتلاو :(ملعت) :لصألا يف
 )81/1١(. تارايتخالا نم نيتفوقعملا نيب ام
 .(475) تارايتخالا يف امك اهفذح بسنألاو ء(اذه لثم :لاقي :دعب) :لصألا يف
 0 .(40/5) تارايتخالا نم بيوصتلاو «(هلف) :لصألا يف
 .(448/؟) تادارإلا ىهتنمو :(41/4) تارايتخالا نم بيوصتلاو :(هنيميل) :لصألا يف

 . اًيئالمإ حصأ تبثملاو ء(أدتبي) :لصألا يف

 لالغتسالاو ةاباحملا ةنظم يف هجاتحي ام ءارش مكاحلل نوكي الأ هبشألا) :لصألا يف ةرابعلا

 .(لدبتلاو

 .ةديفم ريغو ةحضاو ريغ ىرت امك يهو
 .ةلمجلا ضعبل حيحصت (1417) تارايتخالا ءاج دقو
 . (ءادتبا هتيلوت تناك نإ :هريغو ينغملا بحاص راتخاو) :لصألا يف ةرابعلا

 000 .(448) تارايتخالا نم بيوصتلاو



 22 اهحيحصت عم «كردتسملا»و «ىواتفلا عومجم» يف ماهوألاو ءاطخألا ىلع هيبنتلا

 [171/6]  .ةرورضلل ©'![يّلو] اذإ حلصي ال نمو حلصي نم نيبو 7057 ]
 . "”[هوجولا ضعب نم] يضاقلاب هتلماعمو هتيده يف هيبش ملاعلا نإف م3ه؟ ]

 [135 /6] .هميلعت "”نع ضاتعي ال ملاعلاو

 |[ . ؟!هرابخإ ةلزنمب ؟يدنع تبث هنأ» مكاحلا رابخأو مدع |

 دفان َّنأب ””اًرَقأو ءطقف هدنع اًدساف اًدقع نامصخلا هيلإ عفر اذإ /قهد ]

 [5/] .هتحصب مُكَح مكحلا

 .ةنيعم ةدم هلغتسا 2'”راقع هديب نأ همصخ ىلع ىعدا نمو 551

[6/ 7 ] 

 م6 .اهمدع وأ "”ةيسحلا يف ايوتسا اذإ له ]

 يف ”[دحاولا] دهاشلاب مكحلا يضتقت ةميزخو ةداتق يبأ ةصق (3هه]
 .لاومألا

 ."""عنتمم ريغ دحاولا دهاشلاب مكحلا :قيلعتلا يف يضاقلا لاقو

]15 ١ /45[ 

 .لمحتلا يف لجرلا ماقم اميقأ '"''"[امنإ] امهنأل ؛اًهجوتم ناكل / 359 ]

 ]65/١15١[

 )١( تارايتخالا نم نيتفوقعملا نيب ام )588(.

 .(588) تارايتخالا نم نيتفوقعملا نيب ام (؟)

 .(588) تارايتخالا نم بيوصتلاو :(ىلع) :لصألا يف (*)

 .«ةرايخ])» < نيكضوملا يف باوصلا (4)
 .(578/5) عورفلا نم بيوصتلاو «دارفإلاب «(رقأو) :لصألا يف (5)

 .باوصلا وهو «.بصنلاب (4557/5) عورفلا يف (5)

 )51١(. تارايتخالا نم بيوصتلاو :(ةيشخلا) :لصألا يف (1)

 .(0785) تارايتخالا نم نيتفوقعملا نيب ام (8)

 .(0؟4) تارايتخالا نم بيوصتلاو «(عبتم) :لصألا يف (9)

 .(05780) تارايتخالا نم نيتفوقعملا نيب ام()



 3 : فك مالسإلا خيش لئاسرو قوات بيرقت_ 00 ا #

 هيلع دوهشملل ٌقح مهفالحتساو «مهنيد يف] مهتلادع ربتعت 5-2

 [ 60/1 نا امح تسيل] ءمهفلحي مل ءاش نإو :''”[مهفّلح ءاش نإف

 [0 1 .لمحتلا "”نم الدب مهتداهش نوكت ثيح 8

 ا .اًئيش اورجأ '*”[ناويد يف] موق يف سابعلا وبأ لاق 5 57

 [1 1 . لصتم كاردتسا عم «رارقإ ال :ليقو 79

 ةءارب ”'”ىلإ هجوحُيو بذكلا نم هعنمي ام نيدلا نم هعم لدعلا نإف 74

 [18/] . هتمذ

)0( 

000( 

 قفز

4 

)0( 

 قفز

 03و72

 كل

 : مُلُكَتمْلا ناك اَذِإ اَمّيِس ال

 ُلوُقَي اَمِ ِقْلَكْلا َمّلْعَأ -أ

 .مّلِعْلا ٍناَيَب يِف ِقْلَخْلا ”َحَصْنَأَو - ب

 8/41 .ِداَشْرِإْلاَو ِةَلاَلَّدلاَو ٍفيِرمّتلاَو ٍناَيبْلا يِف ِقْلَحْلا َحَصْفَأَو - ج

 [107/1] ا ءيسعلا فاخيو « نسحملل ىجري نكل 73330

 .(019) تارايتخالا نم نيتفوقعملا نيب ام

 .(618) تارايتخالا نم بيوصتلاو «(هللا قح ببسب) :لصألا يف ةرابعلا

 .(0519) تارايتخالا نم بيوصتلاو :«(يف) :لصألا يف ةرابعلا

 .(07؟١) تارايتخالا نم نيتفوقعملا نيب ام

 )191/١5(. فاصنإلا نم بيوصتلاو «(رارقإب) :لصألا يف

 .(079) تارايتخالا نم بيوصتلاو 2(يف هوحنو) :لصألا يف

 :رومأ ةثالثل حصنأو :باوصلا ّنأ رهظي يذلاو «(ٌعَصْفَأَو) :لصألا يف

 .راركتلا نم ملسي هنأل :لوألا رمألا

 .ثلاثلا نيع وهف «حصفأو» فالخب «ءاّديدج ىنعم يطعُي هنأ : يناثلا رمألا

 نأ مع نَمَو :هلوقك «حصنأو» ظفلب رخآ بولسأب ةرابعلا هذه غاص خيشلا َّنأ :ثلاثلا رمألا
 دق ُهَنأ َمِلَع : قْلْحْلل ٍقلُْلا ٌحَصْنأَو ِناَيَبْلا يِف ِقْلَحْلا ٌحَصْفَأَو ءَحْلاب ٍقلَْلا ملأ َلوُسَّرلا

 .ها.ُهَل ِةَداَرإْلا ُلاَمَكَو ءهِناَيَب ىَلَع ِة ٌرْدُقْلا ُلاَمكَو ءٌّقَحْلا ملل ُلاَمَك ِهَّقَح يف َعَمَمْجا
 ملعأ هللاو

 )9794/1١(. رخآ عضوم يف امك :«(ءيسملا فاخيو) :باوصلاو :لصألا يف اذكه



 مبا اهحيحصت عم «كردتسملا»و «ىواتفلا عومجم,» يف ماهوألاو ءاطخألا ىلع هيبتتلا

 الو «قيَو هللا ةمحر نم سانلا سيؤي ال يذلا هيقفلا لك هيقفلا نإف 7559 ]
 [ 001 .ىلاعت هللا يصاعم ىلع '7ُُئرَجي

 . "بلاط وبأو] «ءسابعلا :مهتيرذ تيقب نيذلا كي يبنلا مامعأو #534 ]

 .بهل وبأو «بلطملا دبع نب ثراحلاو

 سمخلا نم اوقحتساو «ةاكزلا مهيلع تمرح لوألا ةثالثلا نم ناك نمف

 ]3---١1١5١[ . قافتاب

 يتب عم مشاه يب وأ مشاه 2"ىدبب صعخي ام ماكحالا نمو 755 ]

 ١١17[ 31 .شيرق رئاس نود بلطملا

 :َلاَق لب ؛«اليبس هيلع اوغتبال» :ُْنْقَي ْمَل ُهَئاَحْبْس ُهَّنَأ :يِناَّنلا ] 63٠

 [88 1 . 24047 :ءارسإلا] اليس ِشّمْلا كن لِ أارئدبال»

 وأ «بولطملا هملعي امم ىعدملا نوكي نأب ةنيرق هيلإ مضني مل نإ 1
 [ 1 .هملع هيلع ىعدا دق

 ظفل يدعتلاو موزللا ةغيص نأ :ةلأسملا يف باطخلا لصفو مدس

 يّدعَتلا هب داريو «ءيظفللا يوحنلا يدعتلاو [رهاظلا] موزللا هب داري ءلمجم

 . يهقفلا

 ام يدعتملاب داريو هب لوعفملا بصني مل ام مزاللاب َداَرُي ْنأ ٌلوألاف

 موزللا يف «لوعف»و «لعاف» [نيب] هيف برعلا قرفت ال اذهف ءهب لوعفملا بصن

 .[يدعتلاو]

 ةدع يف مالكلا اذه مالسإلا خيش ركذ دقو ءاّيئالمإ أطخ وهو .(مهؤرجي) :لصألا يف )١(

 .تبثم وه امك ةربن ىلع اهبتكو ءهبتك نم عضاوم
 .(010) ةيرصملا ىواتفلا يف امك هتابثإ باوصلاو ءلصألا سيل نيتفوقعملا نيب ام (؟)
 .(855) ةيرصملا ىواتفلا نم بيوصتلاو «(ينب) :لصألا يف (0)

 :(4اليبس هيلإ اوغتبالط :لاق لب البيس لآ ىن لإ ملط :لقي مل) :لصألا يف (5)
 .يفاكلا باوجلا نم بيوصتلاو

 .(077) تارايتخالا نم بيوصتلاو «(فطعلاب) :لصألا يف (5)



 هداك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت مم
 تنتفخ تبت نبت تسا 18 04-ج

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

 .©0نابلألاو ناهدألاك [هب رّهطتُي ملو اًرهاط] ناك ام فالخب .ءثدحلا عفر يف

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

 ل ه0 افلا

 خيشلا هراتخاو ةريبجلاك حسمي :ليقو «نهيلايلب مايأ ةثالث رفاسملا دقن 0

 [م .عورفلا يف "”هلاق «نيدلا يقت

 ناك وأ «“”مايقلا رصق ىتح هناكمإ عم ةالصلا يف رخأ اذإ امأو 75
 د .ريهامجلا دنع هتالص زوجت اذهف :2؟*”اهأرقي ملو اًعستم مايقلا

 ”(مهرفاكو مهملسم هلك هللا لسرل [حْضُن] َةبْيَع ةعازخ تناكو» # 99ه
 .«اًرفاك ناكو ةدلك نب ثراحلا ثٌبطتسي نأ رمأ» : هلع ىبنلا نأ يور دقو

 7] ١ 1 ١[

 وأ .مهفلأتل مهيلإ اًناسحإ ؛طقف هلهأ لجأل ولو ةزانجلا عبتي مك |

 [1 45 /] .كلذ ريغ وأ '"”ةأفاكُم

 [19١؟/# كردتسملا] .فاوطلا تن دوسألا رجحلا لبقتسي نأ نسي دكقنعت |

 )١( تارايتخالا نم تافوقعملا نيب ام )5(.

 .(7) تارايتخالا نم بيوصتلاو ؛(ةراهطلا يف ءاملا ريغ هتكراشمل زوجت) : لصألا يف (0

 )١9/5/1١(. فاصنإلا نم بيوصتلاو :(لاق) :لصألا يف (7)

 مامإلا ىضق ىتح) :(8١٠ص) تارايتخالا يفو :(..) ةيرصملا ىواتفلاو لصألا يف اذكه (5)

 .حصأو حضوأ ةرابعلا هذه لعلو « (مايقلا

 .ءطبب اهأرق وأ ءعوكرلا برق الإ هبتني ملو هنهذ درشي نأك (0)

 .ىنعملا حصي اهبو «يراخبلا حيحص نم نيتفوقعملا نيب ام (5)
 .("09/0) ىربكلا ىواتفلا نم بيوصتلاو «(ةتفاكم) :لصألا يف (0)

 .(19/5) تارايتخالا نم بيوصتلاو «فطعلاب (يفو) :لصألا يف (4)



 مب. اهحيحصت عم «كردتسملا»و «ىواتفلا عومجم» يف ماهوألاو ءاطخألا ىلع هيبنتلا

 */5٠١[ كردتسملا] .هدهع ضقني نيملسملل ''”اناويد مهنم ىلوت نمو 7 994

 مهل ٌرجز وأ ناميإلا ىلإ ءاعد مهل غئاسلا ليثمتلا يف ناك نإ امن مثلو ]

 "'ةّيضقلا نكت ملو «عورشملا داهجلاو دودحلا ةماقإ نم انه هنإف ناودعلا نع

 .لضفأ ربصلا ناك اذهلف ؛كلذك دحأ يف

 امك ءبجاو كانه ربصلاف :"”ىلاعت هلل اًقح ةلثملا تناك نإ امأن م٠734 ]

 [؟74/ كردتسملا] .عزجلا مرحيو «راصتنالا نكمي ال ثيح بجي

 رخآلا هعم دصحيو اًموي هعم دصحي نأ لثم ؛عفانملا ضرق زوجي #341 ]

 تسيل اهنأ عفانملا ىلع بلاغلا نكل ءاهلدب رخآلا هنكسيل اًراد هنكسي وأ ءاّموي
 :ىرخألا ؟*يفو ءروهشملا ىلع '*”[لثملا ٌدر] بجي ىتح ءلاثمألا تاوذ نم

 [60/ .ةميقلا

 ىلع موي لك دازُي ال نكل ءاَعازن هيف ملعأ الو :سابعلا وبأ لاقو م34” ]

 [/1 .رّدقتي ليق نإ '"”ريزعتلا رثكأ

 فرعُي مل اًئيش ىرتشا دقو «هلامب هميتيلو هسفنل رجتي نم تام ول #585 ]

 [1 .احلطصي ىتح رمألا فقوُي "'ملو ءمسقُي مل :وه نمل

 هل ناكل :هل نوكي نأ الإ لمتحي ال انه حاكنلا نإ :ليق ولو /3745]

 عما . "”ةجو

 توفو ضرألا ىلع ىلوتسا دقف لمعلا كرت اذإ ةعرازملا يف لماعلا م4 |

 )١( ىربكلا ىواتفلا نم بيوصتلاو ءعفرلاب (ناويد) :لصألا يف )0//011(.

 .(017/ /5) ىربكلا ىواتفلاو )15١0(« تارايتخالا نم تبثملاو ء(ةصقلا) :لصألا يف (0)

 . ىَلاَعَت هللا َّقَح ُتَّلَعُمْلا ناك اًذِإ :(304/3) عورفلا يف ()

 )1١554(. تارايتخالا ققحم . .عوبطملا نم تسيل )2

 .(195) تارايتخالا نم بيوصتلاو «(يف) :لصألا يف (5)
 ىلع اهيف قلع يتلا يف نيميثع نبا خيشلا ةخسن نم تبثملاو ء(ريزعتلا نم رثكأ) :لصألا يف (5)

 .تارايتخالا

 . 07910 /6) ىربكلا ىواتفلا نم بيوصتلاو ءواو نودب (مل) :لصألا يف (0

 )51١(. تارايتخالا نم بيوصتلاو ءبصتلاب (اًهجو) :لصألا يف (8)



 هناك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت ما
 ةفش”

 [4* 4 .ديو فالتإ نامض وأ فالتإ نامض نمضي ''7[نأ] يغبنيف : اهعفن

 زاج ””[امل] كلذب بلغي نمل الام يبنجأ وأ ناطلسلا لعج ولف 7541

 |[ / .ةرطاخم كانه نكي مل نإو

 ىدحإ ىلع اًقازج ةارتشملا ماعطلا ةريص يف فرصتلا عنمي 2349 ]

 [1 6/5 . يقرخلا "”رايتخا يهو نيتياورلا

 نّمَضَت :ُهْكَلِم “)اهل ىعّداف ءاَهيِف َفَّرَصَت ّمُن َدَبِم هبال َبَعَو نم هه ]
 [0/ .هءاشنإ كلمي ال اًرارقإ رقأ هنأل ؛عوجرلا كلذ

 نوحكني الو مهءاسن حكنن امك ءاننوئري الو مهثرن :اولاق #349 ]

 [/:] "ا

 ]1٠/4[ .ةرهاظلا ”ةرْضُتلا ىلع هرادم ثاريملا نأ ملعف م٠3 ]|

 ثيح نم ءاشنإ يه :غيصلا نم كلذ لكاش امو ةقلطمو قلاط تنأ 7391 ]

 [11/6] . "هت اهبو مكحلا تتبثأ اهنإ

 .قالطلا ةدارإ ةنيرق عم الإ «ةينب الإ ةيانكلاب قالطلا عقي ال 63155 ]
]17 /[ 

 بهذمف :تجرخف ؟هتيب نم ةنالف جرخي الآ مارحلاب فلح نم /3595؟ ]

 [1/4] .قالطلا ىون نإو هيلع قالط ال هنأ دمحأ

 )١( تارايتخالا نم بيوصتلاو «(ال نأ) :لصألا يف )518(.
 .(075) ىواتفلا رصتخم نم نيتفوقعملا نيب ام (؟)

 .40/0”0) ىربكلا ىواتفلا نم بيوصتلاو «(تارايتخا) :لصألا يف (5)

 .(784 /91) ىواتفلا عومجم نم بيوصتلاو «(هنأ) :لصألا يف (5)
 .(887 /؟) ميقلا نبال ةمذلا لهأ ماكحأ نم بيوصتلاو «(انئاسن) :لصألا يف ()

 .0717 /؟) حلفم نبال عورفلا نم بيوصتلاو «(«ةرظنلا) :لصألا يف (5)
 .2758) تارايتخالا نم بيوصتلاو «(مهتداهشو مكحلل تابثإ يه) :(584 /5) ىربكلا ىواتفلاو لصألا يف 60

 .0779) تارايتخالا نم بيوصتلاو «فطعلاب (الإو) :لصألا يف (8)
 .تيبلا نم تجرخ نإ مارح يلع تنأ وأ ءيلع نيمرحت وأ ء«مارحلا ينمزلي وأ يلع :لاق نأب (9)

 .ةجوزلا وهو «ثنؤم ىلإ دئاع ريمضلا هنأل ؛(جرخت) :باوصلا لعل :هيبنت



 ةمتاخل
 دو را كت ل ا كس

 أ ذم

 ةمتاخلا

 امهيف اًعرفتُم «نيماع َةبارُق فوكعلا نم ىلع هب ىلاعت هللا ّنم ام اذه

 ينفّلكو «فارطألا يمارتملا «ريبكلا رفسلا اذه ةسارد يف «لماك هبش اًعّرفت

 .يلامعأ رثكأ فاقيإو «ىرخألا رداصملا نم ديدعلا ىلإ عوجرلا كلذ

 مالسإلا خيش ىواتف عومجم ريسيت ىلع صرحلا لك ٌتصرح دقو
 «ةفيطللا تارابعلاو «ةمهملا عضاوملا ىلع قيلعتلاو «هيلع كردتسملاو

 فئاطللا ٍزاربإو ءاهبيوبتو اهبيترتو ءاهوحنو ةّيعبطملا ءاطخألا ىلع كاردتسالاو

 «ةريثكلا ةريبكلا تاّدلجملا هذه يف ةرومغملا «همالك نم سئافنلاو ررّدلاو

 .ةبهسملا ةليوطلا هدودرو هيواتفو هثوحب نيب ةيراوتملا

 ّمث ناك نإو ءهدحو ىلاعت هللا نمف اًياوص ناك نإف «يتقاطو يدهج اذهو

 .ناطيشلا نمو ينمف أطخو ٌللخو ٌصقن

 ,هيخأ ٌةآرم نمؤملاف ؛كتاظوحلم نع  ئراقلا يخأ  ينغتسأ الو

 . يبويع ّيلإ ىدهأ نَم هللا محرو

 صقنلا نم هيف ام رفغي نأو «لمعلا اذه يف كرابي نأ ىلاعت هللا لأسأ

 نبا مالسإلا خيش عم انعمجي نأو «نيملسملاو مالسإلا هب عفني نأو «للزلاو

 .ميعنلا راد يف ةيميت

 نيعمجأ هبحصو هِلآ ىلعو ءدمحم هّيبن ىلع كرابو ملسو هللا ىلصو
 ١479 :ماع :ءسيمخلا موي هنم تغرف

 نيملاعلا تر هلل دمحلاو





 مدح تاعوضوملا سرهف

 تا اهم

 تاعوضوملا سرهف

 عوضوملا

 0101 (؟اهل هتوسكو هتجوز ىلع هقافنإ يف جوزلا لوق لوقلا له)
 0100 (اهجوزل ةجوزلا ةمدخ مكحو .فرعلا ىلإ اهعجرم ةجوزلا ةقفن)

 ُهدِعْلا هب ْتَضَقْلا اَطْقِس ْتَقْلأَف اَلِباَح تَناَكَو َةَدِحاَو ةَقْلَط ُهَتَجْوَر لجرلا َقّلَط اَذِإ)
 ا م ب لم طف فلام ما يم موترك (ُهَقَمَتلا هب ٌتظَقَسَو

 يب ا يجمل ا ياطويرات نا (ءانيألا ةقفن

 أَو ِهِتَجْوَز ىَلَعَو هِيبا ىَلَع َقِفْنُي ْنأ اًرِسوُم َناَك اَذِإ بألا ىَلَ)
 0 ا (بنكلا نمت َنيِزِجاَعْلاَو َنيِجاَتُْمْلا
 00 «هيِلاَوْلاد ِظْنَل نم ُدَوْجَأ < مولؤْلا» : ظْنَلب ريبعتلا)
 5 (بْسَكْلا نع َنيِزِجاَع اوُناَك اَذإ هِتَوْخَِو هيأ ىَلَع َنِقْنُي ْنَأ ٍرِسوُمْلا ِدَّلَوْلا ىَلَع)

 201 0 يا (براقألا ةقفن

 5”ظظ6-5 (هتَكرَت نم ُذَحْؤُي ِهْيَمْذ يف اَنْيَد ربتعُي ال ميلستلا لبق تامو ٍلحأل جربت نَم)
 500 (ةُهْبَسَن ُهُفَحْلَي لَهَف ءاَهب َّجّوَرَت مث ُهْنِم ْتَلَمَحو َةّبيَتْجَأ ئِطَو نم)
 ')””>شط 1 0/0/000//01ز0101010ز111ذ1 ا ا (كيلامملا)
 5000 (؟ِهتَأَرْما ِنَدَب نم ِءْيَش ىَلِإ ٌرظَنلا لُجّرلا ىَلَع ُمُرْحَي له)
 0 (؟اهجوز نذإ نود اهدلو ريغ عقل نأ ةجوزلل له)

 1111111 ا (ِزوُشْنلا ُباَي)

 ل ل ل ل (عْلُخْلا ٌباَب)

 00 (؟ثالثلا تاقلطلا نم وه مأ «حاكتلل خسف علخلا له)

 2 ا 100113ذدز 7 (ءاَرْبيْساِلا عرشُي ىتم)

 0 (؟ضْيِح ثا ُداَدِْعالا وأ ُءاَريِيْساِلا اَهْيَلَع اًناَك ةَقلطُمْلا له)
 3 ُهْضَْت ِِرْيعِل نكي ْمَل :ُداَهيْجالا هيف راج اًحْسَف َحَسَ وأ اَدْفَع يضاقلا َدَقَع ىتم) 1

 دام 6

1١ 

 ام

18 

19 

18 



 ُهْنَك مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 2-0
 0 يد

 كحال عوضوملا
 1 ا (ِصْقَنلا ٍطِاَرَيْشاَو ٍدْقَعْلا ٍقَلِظُم ىَلَع ِةَداَيَّرلا ٍطاَرَيْشا مكح)

 ا ]1 1 1 1 1 1 10 (راغشلا 5 مكح)

 ل اوينت عم دقني هنأ ل ءِرَْمْلا ريدقت نودي دعني وعني َحاَكَتلا)

 1 ب او (هِفاَلِخ ىَلَع ُليِلَّدلا َّلَد اَم الإ ُموُيللاَو ُةَحّصَلا اولا يف َلْصَأْلا)

 3 ا ا لا (جوزتي مل وهو تام نم لاح)

 1 0ك 051528 (ناهجو ريرحلا يف رهملا ةباتك ميرحت يف)

 0 0 0071 ا ٍقاَلَّطلا ُباَتِك

 05 سس وساطااب اباح سوما وسلا هدم تاوقأ (هتيانكو قالطلا حيرص)

 110 0 1 ]  ] ]| ]|]1]1ز]ز]ز] ]زا 11 ]1 (قالطلا يف ءانثتسالا)

 0١ (لبقتسملاو يضاملا يف قالطلا باب)

 ان م سام ياسا ا فلا ان ب كولا (اهيلع لوخدلا لبق هتجوز قلط نم مكح)

 ه2 «هديبع ىلع هللا نم ةمحر 00

 ه1 (ُهَتَحِص َدّقَتْغا اَذِإ الإ هيف ٍفَلَتْحُمْلا حاكْلا يف ُقاَلكلا ُعَمَي ال)

 هاو مسام وبلا سس سا سات ويوم يراجلابلك سون بال (؟قالطلا ةينب جاوزلا مكح)

 هزاب يم و هيو ا ا ل ل اس (نئابلا قالط يف ءاملعلا لاوقأ)

 هك (لوألا اَهِحْوَرِل الالح اهلعجي ال ٍرْبُدلا يف ة ةَمّلْطُمْلا ةأْرَمْلا ءطو)

 ا 00001 ا 53 دترملا قالط مكح)

 ه4 ..(؟مّرَحُمْلا ُمَرْلَي لَمَو ُمُرْحَيَو ٍقاَلّطلا نِم لحي ام) ٍةَعْدِبْلا قاَلَطَو ِةّنُسلا ِقالَط ُباَب

 ياك 0 ا («4(©) ارمأ َكِلَك َدَعَب ُتيحي هنأ ّلعلِ»)
 0/0“ ز#ز#ز#]# ز1ز ]100000 (َكِلَذ ٍرْيَغَو قالطلاَ ٍفِلَحْلا ٌباَي)

 ,7 تيس. سم (رْذَتلاب ٍفِلَصْلا َنْيَبَو ٍقاَلّطلاب ٍِفِلَحْلا َنْيَب ُقْرَمْلا)

 قالّطلاو ءثنحو هب فلح نمل قالطلا عوقوب لوقلا ىلع ةبترتملا دسافملا)

 01 ا (هَرْكُمْلاو ِناَرْكَّسلا قالطو ءِثاَلَّتلا عْمَجو مّرَحُمْلا

 هنيميل اًيِساَن ُهَلَعَمَف را يل ا

 41 ... (هْيَلَع ْفوُلْحَمْلا هنأ الهاَج وأ

 61 (هُعيصو ناميألا عاونأ)

 1 (ُنيِميْلا هب ّدَصُْي يِذَّلَاَو ٌعاَميإْلا هب ُدَصْقُي يِذَّلا ٍقيِلَْتلا َنْيَي قرفلا)
 0 ااا 00000000100 ةنامألاب فلحلاو ءهللا ريغب فلحلا)



 - للا"

 ةحفصلا عوضوملا

 0 ا ااا ا (فلحلا بحتسي دق)

 14 (عاَونأ 5 هلاك ٍقاَلّطلا يف ُساَّنلا اهب ُمّلُكَتَي يتلا ظاَمْلآْلا)
 ا ا ل م (ْثاللَّنلا ِتاَقَلَطلا عْمَج مكح)

 0 ]1 ]1 ز] (هوُحَنَو ِناَرْكَّسلا يقالط ُباَي)

 00  ز ز] ] ] ز ز ز ] ] ]ز]ز] ]ز ]ز ز]ز ] (هركملا قالط مكح)

 000 0020كددزئ (؟قالطلا يف نيدلاولا ةعاط ربلا نم له)

 وف دا لا وسلا وقوات (؟هتجوز قالط ىون نم مكح)

 05 ددزدزن“ (هيلع قالطلا عقي نأ حصي د ال نم قيلطت مكح)

 91 1 ا و كالت نلط وم كحل
 هل وسام ع و و ساس م (؟اًقالط ربتعُي ةجوزلا ميرحت له)

 لأ ميكن هوسسااو ومس مو سس جس ليو ملا (قالطلا يف ةلاكولا)
 هب َدِصُق نِإَو ءٌقاَلْط َرْهَك ُقاَلَطلا هب َدِصُق اَذإ ُهَرْيَغَو َقاَلّظلا ُلِمَثْحَي يِذَلا دطّْلل)

 0 0001 (اًاَلط نكي َُ قالملا ٌرْيَغ

 00د دز دز ب -رب-ب- (؟ماّرَحْلاِب فّلَح نم ىلع بترتي اذام)

 00 0 ز ]1 ا (ةيقشمدلا ايتفلا)

 ماَرَحْلاَو ِرْذَتلاَو ىَلاَعَت هللاب ٍنيِمَيْلاَو ِقاَكَحْلاَو قالّطلاب ةاكبألا ٍلِئاَسَم يف دِعاَوَق)

 ااا 1 1 0 (َكِيَذ وْحْنَو

 ٠١ (؟َكِلَذ ٍناَلْخِب ُرْمَأْلا ُهَل َنّيتَق ُهنِمَي ربو ُهْعيِطُي هنأ دقتعي نم ىَلَع فّلَح نم مكح)

 00 6 (هنالجي دا نكتك لَم ىلع ثلا نأ فلح نم مكح)
 00 00 (ببسلا كلذ لاز مث ءببسل ِنيَعُم ىلع فلح نم مكح)

 ِطوُرُشلاِب ٍقاَلْطلا ٍقيِلْعَت ُباَب

 ... (ةيجيرسلا ٌةَلَأْسَمْلا)

 ا (ُمرَحُمْلا ُقاَلَطلا)
 1 م و (قالطلا غيص)

 ا و ا ا وو ل (قالطلاب فلحلا)

 00 00101 (فلحلاب هقيلعت)

 اا 0 (مالكلاب هقيلعت)

 0 ا اا (نذإلاب هقيلعت)



 2 مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت 2 |
 77723 للا اي

 ةحفصلا عوض وملا

 000 ااا ا (ةئيشملاب هقيلعت)
 11 ل يمل (فلحلا يف ليوأتلا باب)
 0000111111 ز ز]ذ] ] ] ] ]ز]ز]ز] ] ] 001 ذ ز زآزآآء (ةعجرلا باب)

 00 1 1 1 0 ز 0 يغَبْلا ٍلْهَأ ِلاَتَق ىَلِ ٍراَهّظلا ُباَتِك

 ا ]10000000000008 ٍراَهَطلا ٌباَب

 اا ]1111 (ناعللا)

 0 ااا 0 300ِ  (بَسّنلا نِم ُقَحْلَي اَم ُباَي)

 ل (ِدَدِعْلا ُباَي)

 ا لل ا ا ل (عاَضّرلا ٌباَي)

 ب يس يا (ُمّرَحُمْلا ٌعاَضّرلا)
 0 (ريبكلا عاضرإ مكح)

 ا ا ا ل (ِةَئاَضَحْلا ُباَي)

 00 ااا 1 1 1 1 ]1 0ز]0ز]ز]1ز]1 11 ريما ريشلا ٍئاَصَع يف حجارلا)

 له بألا ىَلَع َعوُجُرلا َكِلَذِب يِْنت ِهْيَلَع ْتََئْنأَ هم ٍةَئاَضَح يِف ُنْبالا ناك اَدإ)
 ا ل ل ب ب (؟بألا ىَلَع َعِجْرَت ْنَأ اَهَل

 4 يو بسسس سا سوا ناحشسست»سا يتيتاسسا مج ِتاَياَنِجْلا ُباَتك
 0 ]| ]ز]1]ز]ز]1]1]1 0 (صاّضِقْلا يف ةمهم لئاسم)

 000 ين انفقلا تتورط قرش ةتلاب)
 اا 1 ا (صاصقلا ءافيتسا باب)

 ااا ا ا (صاصقلا نع وفعلا باب)

 111 مج 01 نود اميف صاصقلا بجوي':ام باب)

 9 : 50  (؟أطَخ وأ اَذْمَع ٍلئاَقْلا ىلع ةَراَقَكْلا بجت لَه)

 ىَلَع ٍراكَصلا 95 قا لبقُت لهو ؟لجر لتق يف اوكرتشا اذإ ٌةعامجلا لتقُت له)
 ا ل (ِراّبِكْلا َعَم ِلْئقْلا

 و لبق لتاقلا نم اوُصتقي نأ ةثرولل لهف «لماح هتجوزو َلِتُق نم مكح)
 000 ا ا اا اا (؟لمحلا
 ل ل ا ُدَوَمْلا هب ُبِجَي اَِلاَغ ُلُثْمَي يِذَّلا ٌلْعِفْلا)
 الا ئه شئ 2222226 تاكل اج ملا لاقت لهز



 عمد تاعوضوملا سرهف
 أ "اا

 ةحفصلا عوضوملا

 ا اا 1 1 101001033038 (؟لتق اذإ رمخلا براش لتقي له»

 اا م اع ا وسال هنري ال اَدْمَع ُهتْرْوُم لكك اَذِإ ِرْيَغَو بلاك ُتِراَوْلا)

 ا ا ا ا (َيِّصلا يانج مكح)

 ار ا اوووسسل سمسا قس بس درسا ساب (لمحلا طاقسإ ٌةرافك)

 ا ا (ٌبَّسلاو ٍةَبْرّضلاَو ٍةَمظّللا يِف ُصاَصِقْلا)

 ا (؟برهو هدبع ىنج اذإ ءيش ديسلا ىلع له)

 11 م م و با (اهب ىنز يذلاو ةينازلا هتأرما لجرلا لتق مكح)

 اا 1 1 ااا تايدلا باتك

 ا نيسكومساا فسكت باسم سمكا (هلمحت امو ةلقاعلا باي)

 اكل يي يي را (ةماسقلا باب)

 ا وع باسل دمت وس و (؟ةَماَسَقْلا ٌعَّرْشت ىنم)

 ا ا ا ا ولا هموت يم ٍدوُدُحْلا بانك

 ل و وس و وبوس سلا اولا ورا ودناطم وح ونس (اَنَّرلا دَح ُباَي)

 0 0000011 (؟انزلا دلو ّمْدُي اذامل)

 001 ]1 ]1511]1]1]1]1]1]1]1 100 (طاوّللا ةبوقع)

 1ك[ (ٍِفْذَقْلا ٌدَح ُباَب)

 ١1 (ِرِكْسُمْلا دَح ُباَب)

 0 00021111 (ةشيشحلا مكح)

 ا ا ا (؟ةعبارلا يف برش اذإ لتقُي لهو ءهّدحو رمخلا برش مكح)

 و م سا بتسا يججالا ترابا اس امد جا بوبس (ٍريِزْعَنلا ُباَب)

 ا (لامعلاو مدخلا هاجت لجرلا بجاو)

 ا و ل وا رم ا (ُهاَبَأ َمَتّش نم ٌةبوقع)

 و سا ماس وسرساساسب تسيل امرا دبع ااا ا (ءائميْساإِلا مكح)

 ا 0 055 (ةَكِرَّسلا يِف عقلا ٌباَب)

 5١4 ...(؟كلذ ىلع ةنّيبلا مايق نود مهتملا سبح زوجي لهو «ِمَهّنلا يِف ساّنلا ٌفاَئْصُأ)

 0 ااا17آ1#1#11117017171ة1#ة151515 6 (ِقيِرلَطلا عاَطُق ٌدَح ٌباَب)



 00 مالسإلا خيش لئاسرو يقواتف بيرقت 8م
 تت 2 ا>”>ا>”> >> سا امه يح

 ةحفصلا عوضوملا

 33<غ**] 10 01 ز]ز]ز ] ] ]| ]| ]| زا ٍةَمِمْطَأْلا تانك

 ااا 000000353211 (ُماَكَّذلا ٌتاَي)

 ا 1 141000 ا (ديصلا باب)

 0 ا (ِءاَنْلا يف سفنتلا مكحو ءاثالك بولا يف سفنلا مكح)

 0 11117 (اًمِئاَق ُبْرّشلا مكح)

 م لا تما يمل (اًدوُقْفَم تَْلكتَي الو ءاَدوُجْوَم ُدْرَي ال هلك يبنلا َناَك)

 000 0 ز ز ز ز (مارحلا نم هلام ٌرثكأ نمم لكألا مكح)

 0 اا ُدوُذُتلاَو ُناَمَيَألا ثباتك

 00 ]141414141411 1 ا ... (فلحلا نم مظعأ رذنلا)

 7 و هو م ا (روُنلاَو قالا باب يف اًّدج ٌةَعِفاَن تامدقم)
 00 ا (ٍروُدنلاَو نامل يِف ةدِعاَف)

 0 ا (حابم رمأ وأ «ةيصعم وأ ءةعاط لعفل فلح نم 00

 ؟04 ..(ماَسْقَأ ةئالك ىَلَع ِءاَثيْساِلا ٍثيِدَح يف ٍقاَتِعْلاَو ٍتاَلطلا ٍلوُحُد يف ُهَمَأْلا تَمَسَقْلا

 ل 818 ا و (ٍبَضَعْلاَو ٍجاَجّللا ِرْذَت ُبَج ل 7

 000 52د زد بة (نيمي ةرافك رفكُي ماَرَحْلاِ وأ راقب تاعا)
 ااا 0000000 «نيميلا ةرافك)

 ف و ا وسرت ع اجنممسو لا سا (ُءاَضَقْلا ٌباَي)

 00 ا اا (ِءاَضَقْلا نِم ُدوُصْفَمْلا)

 0 1 1 1 (هنع جرخ نم لاتقو «هللا عرش ميكحت بوجو)

 نيملسملا فالتخا هاجت ماكحلا بجاوو ؟فالخلا عفري مكاحلا مكح له)

 1 ا وس و كاجو بو ومو اطمن ماا7 نة حرس واحنا 0 وبلا عطجما برا (ءاملعلاو

 اا 0 0 (يضاقلا بادآ باب)

 ا 00001011 -بد (هتفصو مكحلا قيرط باب)

 20 (يضاقلا ىلإ يضاقلا باتك باب)

 8مل لس ل ل سس سس (ةقيِيْلا ىتعمو ٠«قىواعدلا ماسقأ)

 00 ]| ]ز]ز]|]ز]ز]ز]ز]زذ|]|]1ز151]151]1 11 1 (يواعدلا يف نيميلا باب)

 نا (ْمُهَنبَي ٌرَجَش ام َّلُك يف ُهَلوُسَرَو هللا اوُمُكَحُي ْنَأ َنيِمِلْسُمْلا ىَلَع ُبجَي)



 ةحفصلا عوضوملا

 8 ل مو ا ا اا بسس ب تاَداَهَّشلا ثاتك

 لااا 0000 (ُةَمْسِقْلا ُتاَي)

 ا ا 0 1003338 (ُراَرْقإْلا ُباَب)

 د ا ' ٠ (قاقتشالا)

 1 قو فما حما موس هدم محا .... راَرْثالا ةَياَهَي ىَلِإ يْنَبلا ٍلْمَأ ٍلاَتَق ُباَتِك

 نا ا م (كلملاو ةفالخلا باب)

 رومألا ةالو
 ... (تاركنملا راكنإو نيدلا رصن مهيلع بجي رمألا ةالو)

 هذخأي امنإ ةلودلا نم هذخأي ام نأ معز نم ىلع درلاو ءرمألا ةالو ةعاط ةيمهأ)

 1 لا ا جم ا ساس طربال قم ل ل م م (ِءاَليِتْساِلا دّرَجمب

 ا اا 001100 (مهّشغو رومألا ةالو ىلع جورخلا مدعإ

 1 ا (اَعبْلا ِكوُنُمْلا ىَلَع ٍلاَتقْلاب ٍجوُرُحْلا ُكْرَت :ِثيِدَحْلا ٍلْهَأ ُبَهْذَم)
 ا ااا اا 0 0 00002020202 (ةَنَس نونا ٍةَملا ٌةَقالخ» :ثيدح حرش)

 اًهَنوُد ِةكيَسب اّلإ ةَحِجاّرلا ِةَنَسَحْلا ُلْعِف ُهَل ىَنأتَي ال نم مكحو ؟ةبجاو ةفالخلا له)
 010001 1 ] ] ] ]ز]ز]زؤز]ؤز| ]ز 00 0 (؟باَقِعْلا ىف

 ل (ُهْنِم ٌرَكْنَأ وُه اَمِي ُرَكْمْلا ُلاَري اَل)
 اهب اوُكَسَمَت يِدْعَب نم َنيِدِشاّرلا ِءاَمَلُحْلا ٍةَنُس و ينسب ْمُكْيَلَع» :ثيدح حرش)
 ةلا ا يل ((ِلِجاَوَتلاِ اَيلَع رو

 ا مسا ا يس 0 (لاوخأ ا كاك هَل آ َيِبلا)
 0 0 ا ا يف هيام 8 يف ةدعاق)

 ريض

 1017 2 لا ا وسم ملا اد باسو ا ( فض ٍرْكَب يب أ ٌةقالخ تتبث مي)

 0 0 0101111 (يغبلا لهأ لتق باب)

 000 (هَبَراَح نَمَو ْيِلَع ٍلاَِق يف ِءاَوْهَأْلا لْهَأ لاوقأ)

 1 ما ملال اج ماطر سبل م (همثإ مظعو ءملسملا لاتق ةروطخ)

 ا سم ويلا (َنيِلْوأَتُمْلا ِةاَعبْلا َنْيَبَو َنيِقِراَمْلا ٍجِراَوحْلا َنْيَب قرفلا)
 ا (اهتاجردو ةبحصلا ىنعمو لي َىبلا باحشا ني نغا َنَعَل نم مكح)
 م ل ب (ةَميِظَعْلا َةكيَّسلا اهب هللا ٌرِفْعَي ةَميِظَعْلا ةَنَسَحْلا)



 هدو مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت سا
 زب تت حجبت 0 ج

 ةحفصلا عوضوملا

0 

 ليِلَدي الإ ٍراَنلاب ِنّيَعُم ىَلَع ُدَهْشُي اَلَو «ٌصاَح ليد الإ ِةَّنَجْلاِب نّيعُمِل ُدَهُْي ال)
2 

 ل يو مع ا (؟مهلاتق يف نيقيرفلا رذع امو ؟ةفالخلا اًيلع ةيواعم عزان له)

 41 ....(...الإ بيصملا نييعت مدعو «هيف ةمكحلاو ةباحصلا نيب رجش امع كاسمإلا)

 ااا 1 ]1 1 (؟بيضقلاب نيسحلا سأر ّتَكَن ةيواعم نب ديزي له)

 1 ا م (؟مشاه ينب نم اًدحأ جاجحلا لتق له)

 اا (حتفلا ةملسم لئاضف)

 اوُناَك ُهَباَحْصَأَو اّيِلَع ّنكلو ءٌنَح ىَلَع امهالك ُهُباَحْصَأَو ٌةَيِواَعُمَو ُةْباَحْصأَو ْنِلَع)

 ا ل ل يي (ِهباَحْضأَو َةَيِواَعُم نم قَحْلا ىَلِ ميا
 ل (ةيواعم هلاتق يف ٌىلع عم باوصلا)

 0 ا د وس (خيشلا دنع حجارلاو «ةيواعم نب ديزي يف ءاملعلا بهاذم)

 ةحص مدع نايب عم ؟هِسأر عضوم نيأو «نفُد نيأو ءهنَص نْيَسُحْلا لتقم ةبيصم)

 الل و وا سا ساس دك طعم .. (اهباحصأل ةروهشملا روبقلا ةبسن

 م سب 000 يأ كيدز و سائلا َيِنَبَو ديم يفت: ِءاَقَلُح يف سيل)
 ل ماس حا أَلا هِذَع ِكوُلُم ُلَضْفَأ ةَيِواَعُم َّنَأ ىَلَع ُهاَمَلعْلا َنقَقَتا)
 1 ل ل م ِاَعُبْلا ٍلاَتِق يِف ٌثيدح حمصي مل)

 10000101 9-9 ([174 :ةرقبلا] «هَىَع دبحَأ نم دل تع ْنَمَه)

 0 ا ا لا اا ا ا ا م ا (ملاظلاو يغابلا ةبوقع)

 مو ا حلا (ّيِراَصْنَأَو يِراَصْنَأَو ءِرِجاَهُمَو ِرِجاَهُم َنِيَب هلل لا خاوي كر

 ُدَتْرُمْلا مكخ)
 ا ع عصا (ئِلْضَأْلا ٍرِفاَكْلا ِةَبوُقُع نم ْمَظْعأ ٌدَتْرُمْلا ةَبوُقُع نأ نايب)

 7 ا (؟ِةَماَيِقْلا َّمْوَي راَفُكْلا ُبَساَحُي لَه)
 1 اة لو يفكقلا نيني لجتلا)
 000000 0 0 88 (لوسرلا 00 ءاعئاس اًداهتجا دهتجملا رّمك نم مكح)

 يي مبان يبدع 5 .. (ةالصلا كرات لتق مكح)
 مور ات لوا ما ام امم «؟لمعلا ن نيج كرات ا و «ةالصلا كرات مكح)



 40 وضوملا سرهف تاعوض ّ
 5 هدا

 ةحفصلا عوضوملا

 00 1 1 1 1 (جاّلَحْلا رفك نايب)

 عفا ل (ٍلوُسَّرلا َمْكُح َكِلذ يف ُهُمْكُح َناَكَل : اًموُصْعَم ل ٍلوُسَرلا ٌرْيَغ َناَك وُل)

 ا 0 1 (ةباحصلا ملعأ رمعو ركب وبأ)

 (نيفصو لمجلا يف هلاتق ىلع هبيض يلع ٌمدن)

 0000 (ةيديبعلا ٍةلودلا بسن ٍةحص مدع نايب)

 (مهلالضو زوردلاو ةيريصنلا رفك)

 #1212 (تارتفلا باحصأ مكح)

 ا 0002 ا (هانعمو ميجنتلا مكح)

 م (؟هّودع ىلع ودعلا ةداهش لبقت لهو ؟فيرشلا ّبس مكح)

 ع3 (؟تلبق ام نالف ةعافش يف وللا ٍدْيَع ُنْب ُدَّمَحُم يِنَءاَج ول :لاق نم مكح)

 اا (؟ةاروتلا نعل نم مكح)

 000 0 0 ُهَلاَمَو ُهَمَد ِهِماَلْسِإب َمَصَع مَلْسُأ اَذإ َدتْرُمْلا)

 0 0 ا ةيميت نبا قالخأو لئامش ضعب

 0 0 ا ا (ةيميت نبا قالخأ نم)

 00 زب (دمحم لآل ةيميت نبا ٌٍبح)

 55 . (هبر ىلع هدامتعاو هراقتفاو هراسكناو هلذ روهظو «هلمعو هملع لقتسي مالسإلا خيش)

 ال وسام اعتم (ةيميت نبا ةوقو ءتصعتسا اذإ ةبادلا ىلع ةيآلا هذه ةءارق)

 هلق ام هت اقم هم هن حان لجسم (ردك نم ايندلا يف دب ال)

 0010 1 مهئاطخأ ضعبو مهجهانمو ءاملعلا يف مالسالا خيش مالك

 2 سا وع ماساملال ماتا بلا (بتكلاو ءاملعلا ضعب ىلع همالك)

 12100 0 0 ز زذزذ (#إ َةَرْيَرُه يبأو ِساّبَع ِنْبا نيب ةنراقم)

 8 ست عت فاض «ىواتفلا عومجم#» يف ام هريغو يلعبلا ايف تلاع يتلا عضاوملا

 12ش بعكلا نود يذلا فخلا ىلع حسملا زاوج ةلأسم )١(

 449 ....... ءاَمْلاَك َءاَش ام هب ىَّلَصِيَو ٍتْفَوْلا َدْعَب ىَقْبَيَو ِتْقَوْلا َلْبَق ُمُكْيَِي له :ةلأسم (0)



 2 مالسإلا خيش لئاسرو قواتف بيرقت أ إ

 هه

 ةحفصلا عوضوملا

 3 ٍةاَلَص لكل ٍمِئاَّدلا تدخلا ني. ةرؤلا يع :ةلأسم (*)

 عم ...... ا ةعم دّدري لهف ٍةاَلَص يف َرُهَو دوي َندَوُمْلا َعِيَس اَذِإ ()

 قل ل وما وسلا يا لا ا ا علاطملا| فالتخا :ةلأسم (9)

 غم 2... ؟هيف َضَرَتْقا يِذلا دبل يف 0 ينَوُي نأ ٍضرمْفُمْلا ىَلَع بجي له (5)

 1 ؟ِروُجُمْلا لْمَأ َفْلَحَر عَدبْلاَو ٍءاَوهْلا ٍلْهَأ تفلح ةالصلا حصت له ()
 00 تيتو اسس وسلا اسوا نا م هنفد دعب تيملا نيقلت مكح (8)

 0000 ٍةاَكَّرلا نم هب ُدَتْعُي له ٍةاَكَّرلا مسا ِرْيَِب روُمأْلا ُهاَلُو ُهُدحَأَي ام (9)
 21 1 100101 ا قروتلا ةلأسم )٠١(

 ك1 ؟مِهاَرتلاي ةَمِفاَّتلا ِسوُلُفْلا فْرَص يف ُلوُلَحْلا ظرَتْشُي كي له )1١(

 قل و ؟ [سابشارا ضع نلعاوأ هركوملا نيدلا يف ةاكزلا بجت له ١0(

 1 م ؟ةبوت ريغب ُدئاَبكْلا ُرّمَكُت له (1)
 1101000 1 ]ا ]ا ]| | ]|+ز| | ز ]ز 0 ؟ةفص ريغب عيبلا حصي له )١5(

 1م ؟ةئيسن هب عابي ال ام نمث نع هذخأ مرحي له ةئيسنب اًيوبر عاب نم )١8(

 11م ؟هراج نع ءاوهلا دس ىلإ ىضفأ ولو هئانب ةيلعت راجلل له (1)

 1 مس ؟هيف ةراجتلا يف هكلام نذأي مل لام نم لصاحلا حبرلا نوكي نمل ١1(

 ا ا ؟رفاكلا ملسملا ثري له )١(

 418 ... ؟اَهُرْهَم ٌرِقَتْسَي له : اَهأَطَي ْمَلَو ِءظَوْلا نِم اَهَسْفَن ُهيعتَمَف ِةأْرَمْلاب ُلُجَّرلا اح اَّذِإ (19)

 ا ةقّرفتم دئاوف

 هل ب يا ماا )؟ مِئاَهَبْلاِب سما مكح)

 ا (وب ِةَقَلَعَتُمْلا ماكخألا بسحب تييَو ىثب دجال مْساِلا)

 510 ا (؟اًماَكخَأ تَسْنْلاَ ٌةَعيرَّشلا َتَقَلَع لهو ؟ةيشنل ناسنإلا ملي حدمي له)

 عاونأ رئاسو رفسلا يف ضراعلا ليلقلا عامتجالا يف دحاولا ريمأت بجي)

 516 ا ا (عامتجالا

 م##8 (اهحيحصت عم «كردتسملا»و «ىواتفلا عومجم» يف ماهوألاو ءاطخألا ىلع هيبنتلا)

 هد ما و «ىواتفلا عومجم» ماهوأو ءاطخأ حيحصت :اًلوأ

 كي ا (كردتسملا ماهوأو ءاطخأ حيحصت) :اًيناث

 0 ااا 0 0 ةمتاخلا


