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 ىيياييايي . نحن نحكم تععأ توا

 رورش نم هللاب ذوعنو .هرفغتسنو هنيعتسنو هذمحن هلل دمحلا نإ

 الق ءللضي نمو ءهل لضم الف هللا هدهي نم ءانلامعأ تائيسو انسفنا
 نأ دهشأو ءهل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو ءهل يداه

 اهكرتو ءةمألا حصنو «ةلاسرلا ّْلِبو «ةنامألا ىدأ ءهلوسرو هدبع ًادمحم

 هللا ىلص .كلاه الإ اهنع غيزي ال ءاهراهنك اهّليل ءاضيبلا ةجحملا ىلع

 .نيدلا موي ىلإ ناسحإب هعبت نمو «نيعمجأ هبحصو هلأ ىلعو هيلع

 حلصي .ةيرشبلل هاضترا يذلا .دلاخلا هللا نيد مالسإلا نإف :دعبو

 رم ىلع ء«ةريغتملاو ءاهنم ةتباثلا ءاهتايح بناوج نم بناج لك هب

 .©06ريبَحلا كيطلْلا وهو َنَلَخ ْنَم مَعَ الأ» :نمزلا
 لمحب اهفرشتل سانلل تجرخأ ةمأ ريخخ ةيمالسإلا ةمألا تناك دقلو

 . ممألا نم اهريغل اهليصوتب مايقلاو «ةلاسرلا هذه

 هلل ةينلا تصلخأو .تاوهشلاو ء.ءاوهألا نع تدرجت نأ مويف

 ءاهزعأو ءاهرصنف .اهعم هللا ناك مالسإلا ماكحأ قيبطتل قدصب تلمعو

 «مالسلاو .لدعلاو ءريخلا امهعوبر يف رشنت برغلاو .قرشلا اهل نادأو
 .ةيفاصلا ةديقعلا نم ساسأ ىلع ةايحلا يحاون ىتش يف رومألا هجوتو

 .نامأو ةنينأمطو .ةلماك ةداعس يف سانلا شاعف «ميركلا قلخلاو

 )١( :كلملا ١5



 .ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةئيزلاو سابللا 1

 يذلا اهنيد وهو كلمت أم زعأ يف ةمألا هذه تبيصأ لفقو مويلاو

 «تاوهشلاو .ءارهألا اهيلع ترطيسو 2 هتسانت وأ ( هتيسنف ب هللأ اهزعأ

 .لالضو لطاب نم .ىرخألا ممألا دنع ام ذخأت قربلا ةعرسب تقلطناو

 قيرفت ال ١ ىمعأ أديلقت .مهفارحناو .مهروجفو .مهقسف يف مهدلقتو

 ةأرملا عافدنا رايتلا اذه رهاظم فنعأ نمو .راضلاو , عفانلا نيب هيف

 ىف ةصاخبو ةفلتخملا اهعاضوأ يف ةيبرغلا ةأرملا ةاكاحمل ةملسملا

 راشتناو .ةليضفلا بايغ ىلع رثألا ربكأ اهل ناك ىتلا اهتنيزو ءاهسابل

 . يبرغلا عمتجملا يف خسفتلاو .لالحنالا يشفتو ةليذرلا

 نأو اميس اال .ةئيزلاو .سابللا ةيضقب مامتهإإلا ناك انه نمو

 تاططخمو ء.ناذآلا مصت يتلا ةأرملا ريرحت ةاعدب نومسي نم تاخرص

 هرايت يف اهفليو ءةأرملاب فصعي داكي كلذ لك .ةييهرلا ليلضتلا
 . تاملسملا ءاسنلا نم ريثك يف كلذ رثأ دقل لب «بيهرلا

 ةمألا هذه ىلع نيرويغلا مالسإلا ةاعدل دب ال ناك ًاضيأ انه نمو

 أوموقيف .اهددهتت يتلا راطخألا هذه لك نم اهتيامحل اوبهيو ءاوضهني ِن نأ

 ماكحأ نم هتلهج ام اهل اونيبيف ءاهرضي امو اهعفني امب اهريصبتو اهتحيصنب

 . ةنيزلاو سابللاب قلعتي ام كلذ ةمدقم ىفو .اهنيد

 يف غلابلا اهرثأ اهل يتلا ةماهلا رومألا نم ةنيزلاو سابللا ناك املو
 « مهوحن يبجاوو يتيلوؤسمب رعشأ مهنم ًادحاو تلكو .نيملسملا ةأيح

 يتلاسرل اعوضوم هرايتخا نم ريتسجاملا ةجرد ىلع يلوصح لعب ددرتأ مل

 نم يلوح ناك نم ( هيف ةباتكلا ىلع ينعجش لقو ةصاخ هاروتكدلا يف

 تقولا اذه ىف هيلإ ةسام ةجاحلا نأ اودكأ ثيح .نيصلخملا ىناوخإ

 يتاعلا ديلقتلا رايت عم مهفارحناو هماكحأب نيملسملا رثكأ لهجل .تاذلاب

 اهب مهازغ يتلا لاوحألاو تاداعلا نم كلذ ريغو ةئيزلاو سابللا رومأ يف

 . مهودع



 ةروطخ يل دكأ ثيح .يسفن يف غلابلا هرثأ عيجشتلا اذهل ناكو

 ثحبلاو ةساردلا نم ديزم ىلإ ينعفد امم «ةيلوؤسملا مظعو ةلأسملا

 قبسي مل هنأو ةصاخ «هبناوج عيمج نم عوضوملاب ةطاحإلا نم نكمتأل

 ًاميدق ءاهقفلا نأ رمألا يف ام ةياغو .ةلماش ةجلاعم دحأ هجلاع نأ

 انرصع ىف امأو .ةفلتخم ةيهقف باوبأ تحت هماكحأ نايبل اوضرعت

 ىلع ترصتقا ةريصق ًاثاحبأ نوكي نأ ودعي ال هيف بتك ام نإف .ثيدحلا

 عمجب تمقف .لمعلل يتمه ْذحش امم اذهو .طقف ةدودحم بناوج

 هقفلا بتك نوطب يف ةرئانتملا هماكحأ نايبو .عوضوملا اذه تاتش

 ينتهجاو كلذ لالخ يفو .ةفلتخملا رداصملا نم اهريغو يمالسإإلا

 ءاهيلع تربصو ءاهتزواجت هنوعو هللا لضفب يننكلو «ةريثك تابوعص
 ةلاسرلا هذه تءاج ىتح ةنراقملاو ةساردلاو ثحبلا ىف يدهج تلذبو

 نإو «ةنملاو دمحلا هلو هللا نمف تنسحأ نإف «نآلا هيلع يه امك

 .يدهج تلذب ينأ يبسحو .ناطيشلا نمو يسفن نمف .تأطخأ

 هيلع ىينبيثي نأو « ينم "كلذ لبقتي نأ وجرأف .يدصق هلل تصلخأو

 . يريغ هب عمنيو

 : ةمتاحخنو باوبأ ةثالثو ديهمت يف هذه يتلاسر تلعج دقو

 : يلي ام ىلع لمتشيف ديهمتلا امأ

 .هتيمهأو سابللا ةأشن- ١

 ٠ - سابللا ىلإ ناسنإلا ةجاح .

 . ممألا دنع سابللا موهفم روطت - ”
 لمتشيو .؛باجحلاو ةروعلا ماكحأ يف هتلعج دقف لوألا بابلا امأو

 يه لوصف ةثالث ىلع
 : ناثحبم هيفو ةروعلا رتس يف :لوألا لصفلا

 .ةروعلا ىنعم



 ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةنيزلاو سابللا م

 .ةروعلا دودح ١"

 :ثحابم هيفو ةالصلا يف ةروعلا رتس : يناثلا لصفلا

 .ةالصلا طورش نم رتسلا-١

 .ةالصلا يف رتاسلا ةفص " 

 .ةالصلا يف بايثلا نم هسبل مرحي ام “' 
 .ةالصلا يف ةروعلا فاشكنا

 :ثحابم هيفو باجحلا ماكحأ : ثلاثلا لصفلا

 .هتيمهأو باجحلا نا

 .هبادا هدعاوق ءهانعم :ناذئتسإلا

 .هرثأو هاتعم :رصبلا ضغ * 

 . ءاسنلاو لاجرلا نيب رظنلا يف ةماع ماكحأ 4

 ىلع لمتشيو .سابللا ماكحأ يف هتلعج دقف .يناثلا بابلا امأو

 : يه لوصف ةسمخو ديهمت

 . هتيمهأو سابللا ىنعم :ديهمتلا

 : ناثحبم هيفو سسللا ماكحأ :لوألا لصفلا

 .سابللا نم مرحي الام-١

 . سابللا نم مرحي ام ؟
 : ثحابم هيفو ةالصلا سابل : يناثلا لصفلا

 ظ . ةالصلا يف لجرلا سابل-١

 . ةالصلا يف ةأرملا سابل  ؟

 .ةالصلا يف ةهوركملا سابللا تائيه 8

 .ةالصلا يف ةحابملا سابللا تاتيه  ؛

 ١ سابل- 0



 ةمدقملا ١

 . مسجلا سابل - ؟
 . مدقلا سابل - *

 .نطقلاو .«ناتكلاو .فوصلا سبالم - ؛
 .هقيضلاو .ةقيقرلا سبالملا

 . تاناويحلا دولج نم ةعونصملا سبالملا 5

 :ثحابم هيفو سابللا تائيه : عبارلا لصفلا

 .سابللا يف طسوتلاو .لادتعإلا-١

 .ديلا مكدح-؟

 .«بوثلا ليذ وأ» ءرازإلا دح

 . ةرهشلا سابل - ؛

 . سابللا يف هبشتلا
 : ناثحبم هيفو سابللا يف ةماع ماكحأ : سماخلا لصفلا

 .سبالملا ناولأ- ١

 . سبللا بادأ - ”+

 ىلع لمتشيو «ةنيزلا ماكحأ يف هتلعج دقف .ثلاثلا بابلا امأو

 : يه لوصف ةعبرأ

 :ناثحبم هيفو ءاهدودحو ,ةنيزلا ىنعم :لوألا لصفلا

 .نارقلا يف اهتالولدمو «ةنيزلا ظافلأ يناعم ١

 .ةنيزلا دودح - ؟

 : ثحابم هيفو «ةنيزلا ةيمهأ : يناثلا لصفلا

 ١ - ةفاظنلا .

 .ةرطفلا نئتس-"؟

 : ثحابم هيفو ةأرملا ةنيز :ثلاثلا لصفلا

 .هيقلخلا ةنيزلا.-١



 . هيسحلا ةئيزلا -

 *  ةمرحلاو .ةحابإلا ثيح نم ةنيزلا ماكحأ .

 . ىلحلا -

 : ناثتحبم هيفو .تويبلا ةنيز : عبارلا لصفلا

 ١ - ةينآلاب اهنييزت .
 ١ - شرفلاو روتسلاو روصلاب اهنييزت .

 كا

 هقح قحلا بحاص ىفوأ نأ ىلع ًامازل ىرأ ةمدقملا هذه ماتخ يفو
 خيشلا ةليضف ليلجلا يذاتسأ اذهب سانلا ىلْوُأ نمو ءهلضف لضفلا اذو

 هقفلا لوصأ مسق سيئر .قلاخلا دبع دمحم ىنغلا دبع روتكدلا ذاتسألا

 نم يل همدق امل «ةلاسرلا هذه ىلع فرشملاو .نوناقلاو ةعيرشلا ةيلكب

 .هتايلوؤسمو هلامعأ ةرثك ىلع ءميرك هيجوتو .ديدستو ةيانعو ءريبك دهج

 .رهظملا اذهب ةلاسرلا هذه جرخت نأ ىلاعت هللا ءاش ىتح

 نأو ء.ءازجلا ريخ ىنع هيزجي نأ لجوزع هللا ىلإ عرضأل ينإو

 .هيلع عفنلا ميدي نأو ءهتقو يف هل كرابي

 ىلوملا ًالئاس ءاذه يثحب يف انوع يل مدق نم لك ركشأو امك

 . ءازجلا نسحأ ينع مهيزجي نأ لجوزع

 .لعجي نأو .لمعلاو لوقلا يف صالخإلا ينقزري نأ لأسأ هللاو
 ,نوعلا دمتسن ىلاعتو هناحبس هنمو .ميركلا ههجول ًاصلاخ اذه يلمع

 .نيملاعلا بر هلل دمحلا نأ اناوعد رخاو .قيفوتلاو

 ورمع زياعلا دبع دمحم
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 .لدالا_ملىبلا

 ذنمف .«يرشبلا سنجلا دوجوب اقيثو ًاطابترإ سابللا عوضوم طبتري
 لاقو .ةنجلا انكسي نأ امهرمأ .مالسلا امهيلع ءاوحو مدأ هللا قلخ نأ

 َّنإ» - ةماوقلا بحاص هنأل مالسلا هيلع مدآ ىلإ باطخلا هجوو  ءامهل
 ذهو 20 ىحضت الو اهيف اًوَمظَن آل َكنَأَو ,ئرغت الو اًهيف عّوجت الأ كَل
 امعنو اهانكسف .اهيف مئادلا ماقملا ىلع ديدشلا صرحلاب .يرغي فصولا

 شيعلاو .يدبألا ميعنلا كلذ ىلإ امهسوفن تنكسو .رهدلا نم انيح اهب
 امو ةنجلا امهل ىلاعت هللا حابأ ثيح ءامهتايح كلذب تباطو .يخرلا
 ةعونمم الو ةعوطقم ال ةريثك ةهكافو .بوكسم ءامو دودمم لظ نم .اهيف

 اْلقَو» :لاق ثيح «ةرجشلا كلت مساب عرشلا انملعي ملو ءاهنم ةرجش الا

 ابَرقَت الو اَمتَنِش ٌتِيَح ْأدَغَر اهم الكو َهْنَجْلا َكُجْوَرَو تْنَأ نكسا ُمَدآ اَ

 ١١يطه: ١5-1١١8 ١.



 ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةنيزلاو سابللا 1

 نم اهيف ام كلذك امهل حابأو ."04َنيِمِلاظلا َّنِم اَنوُكَتَف َةَرَجسلا ِهْذَه

 سيلبإ نإف .ميعنلا كلذ امهل مدي مل نكلو ...هيهبو سابللا ليمج

 لخد ثيح «.ةنجلا يف امهشيع امهيلع دسفأ ىتح هيعس ىعس دق نيعللا

 نأ هلامج امو ءامكيلع مودي ال ميعنلا اذه : الئاق حصانلا بوثب امهيلع

 .ةنجلا يف امتدلخ اهنم امتلكأ اذإ ةرجش ىلع امكلدأ الأ !! ؟مودي ال

 هنأ هللاب امهل مسقأو .اهنم لكألا نع ايهن يتلا ةرجشلا ىلع امهلدف

 .ةعفادلا ةوهشلا ريثآت تحت  هجوزو وه مدا يسنف ءهحصن يف قداص

 ءريخ ىلع امهلدي نأ نكمي ال يذلا امهودع هنأ  ردخملا مسقلاو

 نم امهجارخإ ةلواحمو «سيلبإ ةنتف نم امهل هللا ريذحت امهنع باغو

 اَمُكُدَجِرْحُي الق َكِجْوَرَِ كل وُدَع اَذَه َّنِإ ُمَدآ اي اَنْلَفَفط :لاق ثيح ةنجلا

 يف اعقو كلذبو «ءةرجشلا نم الكأو سيلبإ ريثأت تحت اعقوف

 .هباقعو هبضغ اقحتساف ىلاعتو هناحبس هللا رمأ ةفلاخم وهو .ةروظحملا

 ظ . ةنجلا نم اجرخاو امهتاءوس امهل تدبف

 نم الكأ نأ امف ءاهتنيزو ةنجلا بايث نم ءاوحو مدآ سابل ناكو

 تدبو ءامهبايث امهنع تحازنا ىتح اهنم لكألا نع ايهن يتلا ةرجشلا

 فافعلاو ةروعلا عضوم ىلع راجشالا قاروأ نم ناعضي اقفطف امهتاروع
 اَقاَذ اّمَلَق ءِروُرْعب اَمُهُالَدَف » :ىلاعت هلوق يف كلذ درو امك ءامهنم

 ,هّنَجلا ِقَرَو نِم اَمِهْيَلَع ِناَفِصْخَي اَقْفَطَو امُهّناَءْوَس اَمُهَل ْثَدَب .ةّرَجّشلا
 َناطْيْشلا نإ اَمُكُل لقَأَو ةَرَجّسلا اَمُكلَت نَع اَمُكَهْنَأ ْملَأ اَمُهبَر اَمُهاَاَنَ

 مق مد
 . ")4 نيبم ودع اَمَكَل

 )١( :ةرقبلا 6".

  )1١١:هط /ا١١.,

 ) )5.7؟ :فارعألا



 6١ه ديهمت

 ةاراوم تناك نأ دعب امهل تفشكت . تاءوس امهل نأ نآلا رعش دقلو

 تاروعلا اهنأب يحوي امم .ةنجلا قرو نم اهتيطغت ىلإ اعراسف ءامهنع

 فشكتيو .ىرعتي الو ءاهتيرعت نم ةرطف ناسنإلا لجخي يتلا ةيدسجلا
 هفرصي وهف ناطيشلا هيلع ذوحتساو «هترطف تدسفو .ءايح دقف نم الإ

 رفغو «.هتبوت هللا لبقف .رفغتساو ,بات مث ءأطخأو ءمدا يسن دقل

 ةبرجتلا ديصر الإ اهنم قبي ملو ىلوألا ةئيطخلا كلت رمأ ىهتناو ء.هل

 يذلا ناطيشلا عم ىدملا ليوطلا هعارص يف يرشبلا سنجلا نيعي يذلا

 بيجتسي ىتح هل سوسويو ءهينميو «هيوغيف هيف فعضلا نطاوم نم هيتأي

 .روظحملا يف عقيف
 ناسنإلا صئاصخ تفشكتو .تمت دق ىلوألا ةبرجتلا نوكت انهو

 هرمأو ةنجلا نم هجارخإ دعب دعتساو ءاهقاذو ءوه اهفرعو «ىربكلا

 ةفالخلاو .«ضرألا ةرامع يف هصاصتخا ةلوازمل ضرألا ىلإ طوبهلاب

 لوقي ثيح ءهودع عم ًادبأ أ ادهت ال يتلا ةكرعملا يف لوخدللو ءاهيف

 عاَتْمَو رقتسم ضزألا يف كلو وُدَع ضعبل ْمُكضْعَي ًاوطبملا لاق »© : ىلاعت

 , 00 َنوجَرْخُت اهلمو َنوَتوُمَت اًهيفَو َنوّيحت اهيف لاق ء نيح ىلإ

 عراصيل «هليبقو سيلبإو ءهجوزو مدآ ءضرألا ىلإ ًاعيمج اوطبه دقل

 «نيتعيبط نيب ةكرعملا رودتلو ..ًاضعب مهضعب يداعيلو ءاضعب مهضعب

 ,رشلاو ءريخلل دادعتسإلا ةجودزم ىرخألاو .ءرشلل ةضحمم امهادحإ

 . ءاشي امب هللا ردق يرجيو ءالتبإلا متيلو

 .ةيراضو .ةرمتسمو .ةليصأو .ةيدج ةكرعم ناطيشلا عم ةكرعملاو

 نم هنايتإ ىلعو «ةلاح لك يف ناسنإلا ةقحالم ىلع رصي دينع ودع هنأل

 )١( :فارعألا 14؟”  76.
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 هللا هفصو امك ,ةظحلو .ةعاس لك يف هعابتأ ىلعو .ةهجو بوص لك
 ْمُث َميِقَتْسُملا ٌكَطاَرِص ْمُهَل ْنَدّعَفأَل ىبتيَوْعَأ اَمبَق لاق » هلوق يف هتاحبس

 الو ْمِهِلئاَمَس نَعَو ْمِهِنامنَأ ْنَعَو ءْمهِفْلَح ْنِمَو مهيد ِنْيَب ْنِم مهي
 .©204َنيركاش ْمُهَرْكأ ُدجت

 ءركذلاو ناميإلاب ىوقتلاب الإ ناطيشلا نم مدآ ينبل مصاع الو

 عاضخإو .تاوهشلا ىلع ءالعتسإلاو هتسوسوو هئاوغا ىلع «ىوقتلاو

 . هللا يدهل ىوهلا

 نأ ىرن سيلبإ هودع عم مالسلا هيلع مدآل ثدح ام ضارعتسا نمو

 هترطفو ناسنإلا عبط يف زوكرم ءيش ةءوسلا فاشكناو يرعتلا نم ءايحلا

 يِروُو اَم اَمُهَل ىِدْبيِل ُناطْبْشلا اَمُهَل َسَوْسَوَف» :هناحبس هللا لوقي ذإ
 . "4 امهتاءوّس نم اَمِهْنَع

 امهل تدب ةرجشلا اقاذ املف .رورغب امهالدف :ًاضيأ لوقيو

 .. ؟9امهتاءوس

 نم مكيوبأ جرخأ امك ناطيشلا مكننتفي ال مدا ينب اي :لوقيو

 .؟؟!هامهتاءوس امهيريل امهسابل امهنع عزني ةنجلا
 ةرطفلا ىف اهقمعو ةلأسملا هذه ةيمهأب ىحوت تايآلا هذه لكو

 .ةيدسجلا هتاروعل رتسو .ناسنالل ةئيز «ةروعلا رتسو .سابللاف «ةيرشبلا
 .ةيسفنلا هتاروعل رتسو سابل ىوقتلا نأ امك

 ,ةيسفنلاو ةيدسجلا امهتاءوس فاشكنإ نم رفنت ةميلسلا ةرطفلاو

 )١( :فارعألا  - 1١١ل/١9.

 ) )1:فارعألا 00

  5:فارعألا 77.

 ) )5.”ا/ :فارعألا



 ديهمت ١1

 نم مسجلا ةيرعت نولواحي نيذلاو ءاهتاراومو ءاهرتس ىلع صرحتو

 سانلا نمو هللا نم ءايحلا نمو «ىوقتلا نم سفنلا ةيرعتو .سابللا
 اهلك مالعالاو .ءهيجوتلا ةزهجأو .مهمالقأو .مهتنسلأ نوقلطي نيذلاو

 - ةثيبخلا ةيناطيشلا بيلاسألاو روصلا ىتش يف  ةلواحملا هذه ليصأتل

 هتيناسنإ صئاصخو «.هترطف صئاصخ ناسنإلا بلس نوديري نيذلا مه
 ناطيشلا هودعل ناسنإلا مالسإ نوديري نيذلا مهو .اناسنإ اهب راص يتلا

 نوذفني نيذلا مهو ء.هتاءوس فشكو هسابل عزن نم هب هديري امو
 اهيف لالحنالا ةعاشإو «ةيناسنالا ريمدتل ةبيهرلا ةينويههصلا تاططخملا

 اهتاموقم تدقف دق نوكت نأ دعب ةمواقم الب نويهص مكحل عضختل

 ظ . ةيناسنإلا

 سكتري وهو الإ هيلإ ناسنإلا ليمي الو «ةيناويح ةرطف يرغلا نإ
 ساكتنا وه ًالامج يرُعلا ةيؤر نأو .ناسنإلا ةبترم نم ىندأ ةبترم ىلإ
 فلختلاو .لهجلا راشتنا نيبي حضاو رشؤمو ءاعطق يرشبلا قوذلا يف

 .ةارع ايقيرفا طساوأ يف نوفلختملاف .ًاضيأ يرشبلا عمتجملا يف

 رهاظم لوأ نوكي قطانملا هذه ىلإ هتراضحب لخدي نيح مالسإلاو

 مهف «ةيمدقتلا» ةثيدحلا ةيلهاجلا ىف امأف «ةارعلا ءاستكا ةراضحلا

 ىلإ مهلقنيو ءاهنم نيفلختملا مالسإلا لشتني يتلا ةدهولا ىلإ نوسكتري

 صئاصخ ذاقنتسا فدهتسي يذلا يمالسإلا اهموهفمب «ةراضحلا» ىوتسم

 .اهتيوقتو اهزاربإو ناسنالا

 تاوصألا هيف دهتجت ام وهو  ىوقتلاو ءايحلا نم يسفنلا يرغلاو

 ىلإ ةدرلاو ةسكنلا وه  مالعإلاو هيجوتلا ةزهجأ عيمجو مالقألاو

 ةبردملا ةزهجألا هذه ديرت امك رضحتلاو مدقتلا وه سيلو «ةيلهاجلا

 . سوسوت نأ ةهجوملا
 ةيرشبلا ةصقب ًاقيثو ًالاصتا لصتي سابللا عوضوم نأ ىرن مدقت امم
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 دوجس هل دجست نأ ةكئالملا رمأ مث .مدآ هللا قلخ نأ ذنم .ىربكلا

 دعوت هنكلو .ةنجلا نم هللا ههرطف ,دجسي نأ سيلبإ ىبأو اودجسف ميركت

 مث .ةمايقلا موي ىلإ هباقع رخؤي نأ هللا لأس نأ دعب ءاوغإلاب هتيرذو مدأ

 سابلو ماعط نم اهيف ام لك امهل حابأو .ةنجلا هجوزو مدأ هللا نكسأ

 .امهيلع اهمرح ةدحاو ةرجش الإ تاريخو

 ةنجلا نم درط يذلا قولخملا اذه نم ماقتنالا ىلع سيلبإ مزعو

 رمأ افلاخ ىتح امهعدخف .ةرجشلا نم الكأف ؛هجوزلو هل سوسوف هلجأل
 ةراشإ اذه يفو .ةنجلا نم اجرخأو ءامهتاءوس امهل تفشكتف «هناحبس هللا

 تناك بايثلا هذه نأو .ةنجلا بايث نم ناسبلي اناك هجوزو مدأ نأ ىلإ

 .ةئيطخلا دعب الإ رتسلا ىلإ ةجاحب امهنأ ارعشي ملو ءامهيدسج رتست
 . هللا رمأ ةفلاخمو

 نأ ىلع ليلد رجشلا قاروأب امهتاروع رتس ىلإ ءاوحو مدأ ةعراسمو

 ظفاحيو ءهب متهي نأ هيلعف «ناسنإلا ةرطف يف زوكرم ليصأ رصنع ءايحلا

 نأ نم ةرطفلل ةمالس هتمالسو «هتنايض يفف ,ملثي نأ نم هنوصيو هيلع

 ءايحلا نآلو .ناسنإلا ةيناسنإل خسم اهفارحنا يف نأل .فرحت وأ .خسمت

 .«ناطيشلا دض نصحت دقف هب كسمت نمف «ناميإلا بعش نم ةبعش

 رش هّبحاص لانل .هنم لخدي نأ هل ردق ول .ًاعينم ًاباب ههجو يف قلغأو
 . هللاب ذايعلاو «ميظع

 امهبايث عزن يفو ةنجلا نم ءاوحو مدا جارخإ يف ببسلا ناك دقلف

 . ةقباسلا تايأآلا يف مدقت امك امهتاءوس فشكو

 .ناسنإلا ةايح يف تاروعلا رتسو سابللا ةيمهأب يحوي امم اذهو

 هعرش «هدابع ىلع هب هللا نتمإ يتلا ىربكلا معنلا نم سابللاف نذإ

 ةئيز تسلا اذهب مهل نوكيلو .مهتاروع نم فشكتني ام هب رتسيل مهل
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 : ىلاعتو هناحبس هللا لوقي كلذلو .هتعانشو يرعلا حبق نم ًالدب .ًالامجو

 ىوقتلا ٌساَبلَو اشيرَو ْمُكَتاِءْوَس يراوُي اسال مكيِلَع اَنلّْزنَأ ْذَق ّمَدآ ىنَب اي »
 , ©20َنوُرْكّذَي ْمُهْلَعَل هللا تاّيآ ْنِم كلذ ٌرْيَخ َكلَذ

 ,ىلخادلا سابللا وهو ةأوسلا يراوي ام ىلع قلطي دق سابللاو

 رهاظ وهو .هب لمجتيو .هلك مسجلا رتسي ام ىلع قلطي دق شايرلاو
 ىهو .لاملاو ةمعنلاو دغرلا شيعلا ىلع شايرلا قلطي دق امك .بايثلا

 :ةمزالتمو ةلخادتم ناعم اهلك

 .* ًاشيرو ْمُكَباءْوَس يراوُي اسال ْمكيَلَع انلَزنَأ ذق َمَدآىنَب اي»
 ىوقتلا سابلو» :«ريخ» هنأب هفصيو (ىوقتلا سابل» انه ركذي كلذك

 . . .عهللا تايا نم كلذ .ريخ كلذ

 سابل كاذف هتروع يراويف هللا يقتي» :ملسأ نب نمحرلا دبع لاق

 . ؛ىوقتلا

 نيبو «.ةنيزلاو تاروعلا رتسل سابللا هللا عرش نيب مزالت كانهف

 رتسي كاذو .هنيزيو بلقلا تاروع رتسي اذه .سابل امهالك ىروقتلا

 ءايحلاو هلل ىوقتلا روعش نمف «نامزالتم امهو . هيربو مسجلا تاروع

 ىح تسي ال نمو (ةهنم ءايحلاو ءدسجلا قرع حابقتساب روعشلا ىثشي كنه

 ءايحملا نم ىيرعلا ىلإ وعدي نأو ىرعتي نأ همهي ال هيقتي الو هللا نم

 . (")ةءوسلا فشكو .سابللا نم يرعلاو .ىوقتلاو

 قفو . مهتيناسنا ريمدتل ء مهتهعو «سانلا ءايح ىلع ةطلسملا قاوبألا

 )١( فارعألا 76 .

 )١( ةيآ ريسفت :نآرقلا لالظ يف  7١.فارعألا ةروس نم



 ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةئيزلاو سابللا

 ىه امنإ - نويهص ءامكح تاررقم اهنمضتت ىتلا ةعشبلا ةيدوهيلا ةطخلا

 مهردقأو ىرشبلل هللا اهلزنأ ةعيرش يه مث .ناسنإلا يف هللا اهقلخ ةرطف

 .قازرأو تاردقم نم ضرألا يف مهل رخس امب اهذيفنت ىلع

 ةنايص ءرتسلاو سابللا عيرشت يف مهيلع هتمعنب مدآ ينب ركذي هللاو

 رسي امب هنم مهنيكمت يفو .مئاهبلا فرع ىلإ روهدتت نأ نم مهتيناسنإل

 . لئاسولا نم مهل

 ةهجوملا ةمخضلا ةلمحلا نيب طبري نأ ملسملا عيطتسي انه نمو

  يدسجلا يرعلا ىلإ مهل ةرفاسلا ةوعدلاو .مهقالخأو .«سانلا ءايح ىلإ

 مهتيناسنإ ريمدتل ةينويهصلا ةطخلا نيبو  ةدوملاو ةراضحلاو ةنيزلا مساب

 اذه نيب طبري مث .نويههص مكحل مهديبعت لهسيل .مهلالحناب ليجعتلاو
 ةروص يف نيدلا اذهل ةيقابلا روذجلا ىلع زاهجالل ةهجوملا ةطخلاو هلك

 .قحسلا لواعم اهل هجوت هذه ىتحف .سوفنلا قامعأ يف ةضماغ فطاوع

 وعدت يذلا يندبلاو .يسفنلا يرعلا ىلإ ةرعادلا ةرجافلا ةلمحلا كلتب

 .ناكم لك يف دوهيلا نيطايشل لمعت ةزهجأو ,مالقأ هيلإ

 ةنيز يه «ةيناويحلا» ةئيزلا امئيب ءرتسلا ةئيز يه «ةيناسنإلا» ةنيزلاو

 . . يرعلا

 مهدرت ةيلهاج ةيعجر ىلإ نودتري نامزلا اذه يف نييمدآلا نكلو

 ءاهتنايصو مهتيناسنإ ظفحب هللا ةمعن نوركذتي الف .ةميهبلا ملاع ىلإ

 شحاوفلل لعف نم ةيلهاجلا يف برعلا هيلع ناك ام نوهبشي اذه يف مهو
 .«١)هللا رمأ نم اهنأب مهءاعدا مث .مهءابا اهيلع اودجو يتلا

 نيذلا برعلا يكرشم ةيقب ىلع ًاقوقح اهسفنل شيرق تعدتبا دقف

 )١( قباسلا ردصملا .
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 هذه تماقأو  اهتندسو مانصألل تيب هولعج يذلا هللا تيب جحل نودفي

 يف اهتغاصو ءهللا نيد نم اهنأ تمعز ةيداقتعا تاروصت ىلع قوقحلا

 امك نيكرشملا قانعأ اهل عضختل كلذو ءهللا عرش نم اهنأ تمعز عئارش

 . .بيرقتلا هجو ىلع ةيلهاج لك يف ءاسؤرلاو .ةنهكلاو «ةندسلا عنصي

 مهسفنأل اولعجو «سمحلا» وهو ًاصاخ أمسا اهسفن تمس شيرق تناكو

 فاوطلاب صتخي اميف - قوقحلا هذه نمو .برعلا رئاسل تسيل ًاقوقح
 ةيقب امأف .مهبايث يف فاوطلا قح مهل مهدحو مه مهنأ - تيبلاب

 بايث نم ريعتست نأ دب الف .لبق نم اهتسبل بايث يف فوطت الف «برعلا
 ًايارع اوفاط الإو «لبق نم اهسبلت مل ًابايث دجتست وأ «فاوطلل «سمحلا»

 . ءاسنلا مهيفو

 نوفوطي ال  اشيرق ادع ام  برعلا تناك» ريثك نبا ريسفت يف ءاج

 يف نوفوطي ال مهنأ كلذ يف نولوأتي ءاهوسبل ىتلا مهبايث يف تيبلاب

 .2')اهيف هللا اوصع بايث

 هراعأ نمو .مهبايث يف نوفوطي - سمحلا مهو - شيرق تناكو

 الف هيقلي مث ءهيف فاط ديدج بوث هعم نمو .هيف فاط ًابوث يسمحأ
 فاط ًابوث يسمحأ هراعأ الو .ًاديدج ًابوث دجي مل نمو .دحأ هكلمتي
 هرتسيل ائيش اهجرف ىلع لعجتف «ةنايرع فوطتف ةأرما تناك امبرو «ًانايرع
 ًائيش اذه ناكو .«ليللاب ةارع نفطي ءاسنلا ناك ام رثكأو . . .رتسلا ضعب

 لعف نأ نودقتعيو .مهءابا هيف اوعبتاو .مهسفنأ ءاقلت نم هوعدتبا دق

 :لاقف كلذ مهيلع هللا ركنأف ءعرشو هللا نم رمأ ىلإ دنتسم مهئابآ

 لاقف .9©2هاًهب اَنَرَمَأ هللاو اَنَءاَبَأ اَهيَلَع اًندَجَو اوُلاَق ةَّسحاف اوُلَعَف اَذِإَو >

 رمأي ال هللا نإ كلذ ىعدا نمل دمحم اي يأ .لق» :مهيلع أدر ىلاعت

 ٠ .78 :فارعألا (؟)
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 .(©0مَنوُمَلعَت آلام هللا َىلَع َنوُلوُقَنَأ ءءاَشحفلاب

 ْنَم لق» :ىلاعت هلوق ىلإ .ع«دجسَم لك دنع مكتئيز اوذخ مد يب اَيط
 امل راكنتسا باطخلا اذه يفو 204 . . .هداّبعل جرخأ يتلا هللا ةئيز ْمْرَح

 سان :ةيلهاجلا عنصت فيك رظناف .نيزاوملا تبلقنا دقل ةيآلا تلزنف
 ةميلسلا ةرطفلا نع تفرحناو .مهترطف تدسف «ةارع هللا تيبب نوفوطي

 ةرجعشلا اَقاذ اًملف» . ةنجلا يف ءاوحو مدآ نع ميركلا نارقلا اهيكحي يتلا

 اذإف 20(. . .ةّنَجْلا ٍقَرَو نم اَمِهْيَلَع ٍناَفِصْحَي اَقْفَطَو امُهتاءْوَس اَمُهَل َثَدَب

 ىلع اهب معنأ يتلا هللا ةنيز يف نيوسكم تيبلاب نوفوطي نيملسملا اوأر
 مهترطف صئاصخ مهيف ومنتلو .رتسلاو ةماركلا مهب هتدارإل ىرشيلا

 .يناويحلا يرعلا نع اوزيمتيلو .يرطفلا اهلامجو اهتمالس ىف ةيناسنآلا

 ةنيز يف هللا تيبب نوفوطي نيملسملا اوأر اذإ ....يسفنلاو ,«يمسجلا

 اذكه . . سانلاب ةيلهاجلا لعفت اذكه هنإ ا(مهوريع) هللا ةرطف قفو هللا

 عنصت اذامو . مهنيزاومو .مهميفو .مهتاروصتو .مهقاوذأو .مهرطف حسمب

 ىف سانلاب هتلعف يذلا ريغ رمألا اذه ىف سانلاب ةرضاحلا ةيلهاجلا

 ةيلهاجو ؟قيرغالا نيكرشملا ةيلهاجو ؟سرفلا نيكرشملا ةيلهاج

 . ؟ناكم لكو نامز لك يف نيكرشملا ةيلهاجو ؟نامورلا نيكرشملا

 .سابللا نم مهيرعت نأ الإ سانلاب ةرضاحلا ةيلهاجلا عنصت اذام

 مث .اديدجتو ةراضحو ايفر اذه وعدت مث ؟ءايحلاو ىوقتلا نم مهيرعتو

 .؟58 :فارعألا ١١(

 .371-775 :فارعألا (0)

 . 77 :فارعألا (©)



 0 ديهمت

 «تايعجر» نهنأب .تاملسملا تافيفعلا رئارحلا نم تايساكلا ريعت

 .ساكتنالا وه ةرطفلا نع ساكتنالاو .خسملا وه خسملا «تايديلقت»

 حجبتلا وه كلذ دعب حجبتلاو نيزاوملا بالقنا وه نيزاوملا بالقناو
 . "َنوُعاَط ُمْوَق ْمُه ْلَب ؟هباؤضاوتا»

 هذهو .ساكتنالا اذهو يرعلا اذه ةقالع يف كلذك قرفلا امو

 نود نم سانلل عرشت ىتلا بابرألابو ,كرشلاب .حجبتلا اذهو ءةيميهبلا
 ظ . ؟ هللا

 بابرألا نم يرعتلا كلذ نأش يف اوقلت دق برعلا وكرشم ناك نئل

 ةدايسلا نامضل .مهلوقعب فختستو .مهتلاهج لغتست تناك يتلا ةيضرألا

 ةنهكلا نم تقلت يتلا ةميدقلا تايلهاجلا ةيقب مهلثمو .ةريزجلا يف اهل

 نع اذه يف نوقلتي هتاكرشمو مويلا يكرشم نإف ..ءاسؤرلاو ةندسلاو

 .ًادر مهرمأل نوكلمي الو . .كلذك ةيضرألا بابرألا

 يهل ءاهنيكاكدو .«ليمجتلا ةذتاسأو ءاهيممصمو ءايزألا تويب نإ

 ةيلهاجلا ءاسن هنم قيفت ال يذلا لبخلا اذه ءارو نمكت ىتلا بابرألا

 اهعيطتف اهرماوأ ردصت بابرألا هذه نإ كلذك اهلاجر الو .ةرضاحلا
 .ةيرزم ةعاط ضرألا ءاجرأ يف ةيراعلا مئاهبلاو ناعطقلا

 ال وأ ءةأرما ةيأ ماوق بساني ماعلا اذهل ديدجلا يزلا ناك ءاوسو

 عيطت يهف .حلصت ال وأ ءاهل حلصت لياجتلا مسارم تناك ءاوسو هبساني

 ىلع ةبولغملا مئاهبلا ةيقب نم تريع الإو «بابرألا كلت عيطت ...ةرغاص
 . !اهرمأ

 ؟ليمجتلا نيكاكد ءاروو ؟ءايزألا تويب ءارو عبقي يذلا اذ نمو

 .ه7 :تايراذلا )١(



 ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةئيزلاو سابللا "4

 «تاياورلاو .روصلاو .مالفألا ءاروو ؟فشكتلاو يرعلا راعس ءاروو

 .ةروعسملا ةلمحلا هذه دوقت يتلا بفحصلاو تالجملاو .«صصقلاو

 القنتم ًاروخام ةصقلا وأ «ةلجملا حبصت نأ دح ىلإ اذه يف غلبي اهضعبو
 . ! ؟ةراعدلل

 . .هلك ملاعلا يف اهلك ةزهجألا هذه ءارو عبقي يذلا

 ءاهرمأ ىلع ةبولغملا مئاهبلا ىلع ةيبوبرلا صئاصخب نوموقي دوهي
 لك يف ةروعسملا تاجوملا هذه قالطا نم اهلك مهفادهأ نوغلسو

 لالحنالا ةعاشإو .راعسلا اذهب هلك ملاعلا ةيهلت نم مهفادهأ ...ناكم

 يف ةبوعلأ اهلعجو «ةيرشبلا ةرطفلا داسفإو (؛هئارو نم يقلخلاو , يسفنلا

 ءارو نم ةيداصتقالا فادهألا قيقحت زيقححت مل مث !ليمجتلاو ءايزألا يممصم يديأ

 رئاسو «ليمجتلاو ةنيزلا تاودأ ةشمقألا كالهتسا يف فارسأإلا

 .©27!هيذغتو راعسلا اذه ىلع موقت يتلا ةريثكلا تاعانصلا

 نم ريثك يف كرشلاو ناميإلا ةيضق نيبو اهنيب طبرلا كلذ مث نمو . ةايحلل

 . تايآلا

 : ىتش بابسأب ةعيرشلاو ةديقعلاب طبترت اهنإ
 سانلل عرشت يتلا ةهجلا ديدحتو «ةيبوبرلاب ءيش لك لبق قلعتت اهنإ- ١

 ىتشو .داصتقإلاو قالخألا يف قيمعلا ريثأتلا تاذ .رومألا هذه يف

 . ةايحلا بناوج

 .فرصتب فارعألا ةروس ريسفت نم نارقلا لالظ يف )١(



 "0 ديهمت

 . ىناويحلا عباطلا ىلع سنجلا اذه ىف يناسنإلا عباطلا

 لعجتو قالخألاو ميقلاو قاوذألاو تاروصتلا خسمت ةيلهاجلاو

 .ناسنإلا صئاصخو ناسنإلا ةرطفل خسم كلذ دعب سيلو

 .!!ناكم لك يفو .نامز لك يف ةيلهاجلا يف

 نازيم يف ةيمهألا هذه لك اهل ةيعرف ودبت يتلا ةيضقلا هذه نألو»

 .كرشلاو ديحوتلا هيضقب ًآلوأ اهطابترال .مالسإلا بتاسح يفو هللا

 وأ ءهتايحو .هعمتجمو .هقلخو «.ناسنإلا ةرطف حالصب ايناث اهطابترالو

 هب عقوي ءرثؤم يوق عاقياب اهيلع بقعي قايسلا نإف ..هلك اذه داسفب
 نأ ىلإ .مدآ ينب هيبنتل بقعي هنإ ..ةريبكلا ةديقعلا فقاوم يف ةداع

 كاف . لجألا ءاحج اذإ هنأو .موسرم دوذحم ضرألا هذه يف مهءاقب

 : نورخأتسي الو .ةعاس نومدقتسي

 او ٌةعاَس َنوُرَحَتْسَي آل ْنُهّْلَجَأ اج اَذِإَف ُلَجَأ ِةّمُأ لُكلَرد
 , 230 َنوُمدَقَتَسَي

 ىلع قايسلا اهب عقوي ةديقعلا هذه قئاقح نم ةيساسأ ةقيقح اهنإ
 اهرغي الف .طظقيتستل - ةركاشلا الو .ةركاذلا ريغ  ةلفاغلا بولقلا راتوأ

 . !ةايحلا داذتما

 فورعملا توملاب سانلا نم ليج لك لجأ امإ «بورضملا لجألاو

 )١( :فارعألا 4".



 ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةنيزلاو سابللا ف

 ردقملا ةمألا ىنعمب .ممألا نم ةمأ لك لجأ امإو «ءةايحلا عطقي يذلا

 ال موسرم هنإف كاذ وأ .لجألا اذه ءاوسو اهفالختساو ضرألا يف اهتوقل

 ظ . ()نورخأتسي الو هنع نومدقتي

 *ب »ب

 .فارعألا ةروس ريسفت نارقلا لالظ يف )١(



 ينالا_- ىلا

 سابللا ىلإ ناسنإلا ةجاح

 امنإ ؛ةرم لوأ هل هرايتخاو .سابلل ناسنإلا ةفرعم نأ ىرن مدقت امم

 ءاضعأ رتسل هقامعأ يف ةزوكرملا ةيرطفلا ءايحلا ةفطاع نم عفادب ناك

 كلذ فشتكا دقو .نورخآلا اهيلع علطي نأ يحتسي هدسج نم ةصوصخم

 ال يذلا هللا باتك يف كلذ درو امك ةرجشلا نم هجوزو مدا لكأ امدنع

 .هفلخ نم الو هيدي نيب نم لطابلا هيتأي

 لمح يذلا درجملا جايتحالا نيعب سابللا ىلإ انرظن اذإ امأو

 ظفحي ائيش الإ هدجن الف .مدقت ام ىلع ةوالع هلامعتسا ىلع ناسنإلا

 . ةفلتخملا وجلا تابلقت نود ناسنإلا مسج

 رتس - نيتيساسألا نيتجاحلا نيتاه ناسنالل ققحي سابل لكف نذإ

 نوكي نأ بجي - هتابلقتو وجلا تايداع نم هظفحو «ةرطفلا عفادب هدسج

 ًاداسجأ الإ ًاعيمج رشبلا دارفأل سيل ذإ .ةطيسبلا هتروص ىف هنيعب ًادحاو

 ,ةهباشتم الإ اهرتسل نهذلا ىلإ ةردابتملا ةلهسلا قرطلا امو ةسناجتم

 ىلع هعاونأو .هلاكشأ فلتخم نيب قرفلا نم نوكي نأ نكمي ام ةياغو



 ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةئيزلاو سابللا ك0

 سانلا سابل نوكي نأ وه .لوصفلا تاريغت نم وجلا ىلع أرطي ام ساسأ

 ًاراح وجلا نوكي ثيح دسجلا ءاضعأ نم نكمي ام لقأل أرتاسو ًافيفخ

 ًادراب وجلا نوكي ثيح دسجلا ءاضعأ نم نكمي ام رثكأل ًارتاسو ًانيتمو
 .ًاصراق

 نأ :انربخي ميدقلا ناسنإإلا نع تامولعملا نم انيلإ ىهتنا ام :لكو

 ناسنإلا تاجاحو «ةيئادبلا ةرطفلا تايضتقم ىلع اينبم ناك امل سابللا

 ىلعف ناك نإو .هرهاظمو ءهروص يف ريثك عونت كانه ناك ام .ةدرجملا

 بلغأ يف ضرألا دالب فلتخم يف وجلا ريثأت يف فالتخالا ساسأ

 «ةيندملا ىلإ اطخو .ًائيشف ًائيش ناسنإلا روعش روطت امل نكلو .لاوحألا

 يف تمنو «ةديدجلا لئاسولا فشتكاو .تاعانصلا ماقأو .ةراضحلاو

 ىلإ عوزنلا يف جردتي أدب «(قوذلاب) ةفورعملا ةيرطفلا ' ةكلملا هتعيبط
 تاريثأتلا هذه تناك املو .ةيئادبلا ةيساسألا هتاجاح قوف ةديدج تاجاح

 ىلإ فيضأ ام لكف ًافيكو .أمك ةفلتخم ممألا فلتخم يف ةديدجلا

 هعونت نم دب نكي مل .تانيسحتو «تادايز نم يرطفلا يئادبلا سابللا

 .«'”ىرخأل ةمأ نم ةروصلاو مكلا يف

 عجري يتلا  ةهفات وأ تناك ةمهم  ةددعتملا يعاودلاو بابسألا امأ

 املع اهب ةطاحإلا لاحملا نمف .سابللا لاكشأ فلتخم ءوشن اهيلإ

 ال امب رثأتت ةيصخشلا اهدارفأ ةايحو .ةيعامجلا ممألا ةايح نأل .ةساردو

 ربع ةيجراخلاو ءةيلخادلا لماوعلا نم ليجستلاو ءرصحلا تحت يتأي

 ةقدلا نم نوكت لماوعلا هذه ضعب نإ لب «.نينسلا نم ةفلّؤم فولأ

 .الصأ اهب روعشلا نكمي ال ثيح .ةفاطللاو

 ىتلا ةزرابلا ةمهملا لماوعلا يدودوملا ىلعألا وبأ ذاتسالا ددح دقو

 اننا ديب» :لاقف .ممألا عيمج دنع ةفلتخملا سابللا روص راشتنا يف ترثأ

 .رشنلاو ةعابطلل يمالسإلا راتخملا ؛يدودوملا ذاتسالل سابللا نع القن )١(



 ىلع ديهمت

 ءاصقتسا ىف اندوهج انزكرو .تايئزجلاو .عورفلا نع رظنلا انفرص اذإ

 سابللا روص فلتخم تلان اهريثأت لجأل يتلا ةزرابلا ةمهملا لماوعلا

 نيوانعلا تحت اهعيزوت نكمملا نم هنإف .ممألا فلتخم يف جاورلا
 :ةيتآلا ةينامثلا

 ضرألا قطانم نم ةصاخ ةقطنم ناكس ربجت ىتلا :ةيفارغجلا فورظلا-١

 .ةشيعملا بولسأو «سابللا نم صاخ عون رايتخا ىلع

 ءاسنلا سابل نوكي اهفالتخا لجأل يتلا :ةينيدلاو .ةيقلخلا راكفألا  ؟

 .لاجرلا سابل نع ًافلتخم ةمأ لك يف

 نوكيو ء«ةنيابتم قرط ىلع ةمأ لك يف ومني يذلا :يرطفلا قوذلا ٠
 سايقمف .ممألا فاالتخاب رايتخالا سيياقم فالتخا كلذ جئاتن نم

 .ةنيعم ةروصب ةمأ لك يف ىقرتيو ءومني يذلا :ةشيعملا بولسأ -

 .ةيداصتقاو ةيندمو «.ةيفارغج فورظ نم ةمألا كلتل ام عم مءالتت

 ةعيبطب سابللا نم راتخت ال ةمأ لك نإف اذلو ءةيونعمو ءةيركفو

 .ةيعامتجالا ةايحلل ماعلا اهبولسأ بساني ام الإ لاحلا

 ةشيعملا لئاسو نم ةمأ لكل امع ةرابع وهو :يداصتقالا عضولا 5

 .ىنغلا وأ ءرقفلا نم يلاملا عضولاو ,ءتاعانصلاو .نهملاو ةماعلا

 اهريغت عمو ءهذه اهفورظ مم ًامجسنم الإ ةمأ لك سابل نوكي الف

 .ةرطفلا مكحب اهسابل ريغتي

 زاتميو ,ءنيعم ىوتسم ىلع اهباب يف ةمأ لك نوكت يتلا :ةراضحلا 5

 فلتخي ةراضحلا هذه ريياعمل رياسملا اهسابل لعجيو ءاهريغ نع اهب

 .اهريغ سايل نع



 ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةئيزلاو سابللا 3

 اعون هفالسأ نع ديدج ليج لك ثري اهبجومب ىتلا :ةيموقلا ديلاقتلا ١

 ليجلل اهكرتي مث .سابلل ةصاخ ةروصو .ةشيعملا بولسأ نم ًاصاخ
 رهاظمل لسلستلا اذهو .ليدعتلا نم ًائيش اهيلع هلاخدا عم مداقلا

 اهنايك لسلست .ةمآألا كلت ءاقبل ًاليفك نوكي رمألا عقاو يف ةايحلا

 .ةمأ لك ىدل زيزع هنإف اذلو .يموقلا

 ةايحلل اهبولسأو ةمأ لك راكفأ اهب عبطنت يتلا :ةيجراخلا تارئؤملا -4

 رثأتت هجو يأبو دح يأ ىلإ امإ ىرخألا ممألا عم اهكاكتحا مكحب
 ىلع - ريبك دح ىلإ  فقوتي ام كلذف .ىرخألا ممألاب ةمألا هذه

 .«ةيقلخلاو .ةيركفلاو ةيسايسلا اهفورظ

 ءاليتساو مراص مكح اهل ىتلا ةمهملا .ةريبكلا لماوعلا يه هذهف

 .اهعم اهلعافتل ةجيتن الإ ةمأ لك سابل نوكي الو ءاهلماكب



 ممألا دنع سابللا موهفم روطت

 قئاقح نايب يف يئدودوملا ذاتسألا درطتسي ءاصقتسالا اذه دعبو

 :لوقيف نيملسملل يموقلا سابللاب قلعتت

 : ناتيسيئر ناتقيقح انيلإ تزفق يموقلا انسابل ةلأسم يف انرظن اذإ»

 دسجلا ءاضعأ ضعب رتسل ةيجراخ ةادأب سابللا سيل نأ :ىلوألا

 - كاذو اذه قوف - هل لب .ءبسحف وجلا تايداع نم دسجلا ظفحل ةليسوو

 ءاهديلاقتو ءاهتيندمو ءاهتراضحو .ةمأ لك ةيسفن يف ةلصأتم روذج

 يتلا حورلا كلتل رهظم رمألا عقاو يف وهو ءةيعامتجالا اهنوؤش رئاس
 .اهتيموق هب قطنت يذلا اهناسل وهو «ةمألا كلت دج يف اهلمثع لمعت
 .ةيعامتجالا اهتيصخش ىلع ايندلا فرعيو

 فورظلا الخ ام  سابللا ءارو لمعت ىتلا لماوعلا لك نأ : ةيناثلاو

 ةعرسب ءرخآو نيح نيب ةمأ لك يف بالقنإلاو ريغتلل ةضرع - ةيفارغجلا
 اهيف ءيش لك لب ءدماج وأ نكاس ءيش اهيف سيل ذإ ,.ةسوسحم ريغ

 - رثؤي وه لب .بسحف دارفألا سابل يف رثؤي ال اهروطت نأو ءريغتلل لباق



 ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةنيزلاو سابللا فب

 يقرلل ةشطعتم ةمأ ةيأ نإ .ًائيشف ًائيش ةيعامتجإلا مهتايح يف - كلذك

 ءاهراكفأ رونتتو نونفلاو مولعلا اهيف رشتنت امنيح .مدقتلا ىلإ ةعلطتم

 لبقيو ءةعساو تاوطخب ةراجتلاو ةعانصلا اهيف رهدزتو ءاهتايرظن حتفتتو
 صرشفلا اهل حاتتو ةيداصتقإلا ةهجولا نم ةيهافرلاو ينغلا اهيلع

 ةراضحلاو قالخألا يف سوردلا اهنم ىقلتتو ىرخألا ممألاب كاكتحإلل

 مأ تءاش - ًاديور ًاديور ةيعامتجإلا اهتايح يف أاشنت ءاهيلإ امو ةيندملاو
 لخديو ء.اهقوذ بذهتيو اهفطاوع ريغتتو ءةيروطت ةكرح  أشت مل

 .«بيذهتلاو بدألل اهسايقم ولعيو .ةايحلل اهبولسأ يف ماظنلاو .لامجلا

 تاجاحلا دسل ةديدجلا ةيرصعلا قرطلا رايتخا ىلإ ليملا اهيف ثدحيو

 نوكت رهاظم يف ةيموقلا ديلاقتلل مارتحإلا اهيف رهظيو «ءةديدجلا
 بعش رئاس يف يجيردتلا يقرلا اذه عم دب الو .لبق يذ نم ءاقن رثكأ

 ةنيزلاو «ةقانألاو ءلامجلاو ,نسحلا ًاضيأ اهسابل ىلع لخدي نأ «ةايحلا

 ال ةمألا هذه نإف اذه ىلعو اعم رهظملاو ةداملا رابتعاب ناقتالاو ةفرخزلاو

 .ًارمتؤم دقعت نأ ىلإ ةجاحب روطتلا اذه لحارم نم ةلحرم يأ يف رعشت
 .اهدارفأ سابلل ًاصاخ الكش ددحي يذلا رارقلا هيف ذختتل ًايباين ًاسلجم وأ

 يتلا يه ةمألا هذه يف جاورلا يقالت يتلا ةديدجلا تاحالصاللا نإ لب

 كرتشملا لوادتلا ريثأتب ةميدقلا اهسابل لاكشأ ىلع تاليدعتلا لخدت

 قوذ نإف ةلمجلابو .ةديدجلا لاكشألا اهيف جورتو «ةيعامتجالا لماوعلل

 اهسابل ىلع تانيسحتلا لخدت لازت ال ةيعامتجالا اهتقيلسو ةمألا كلت

 ىلإ علطتلاو ,ميدقلا ضفرو «.ديدجلا لوبقل ةيلباق نم اهيف امل ًاقفو

 . يراضحلا بكرلاب قاحللا

 .هومنو «هريغتو «يموقلا سابللا ةأشنل يرطفلا هجولا وهل اذه نإ

 . هئاقتراو

 رييغت ىلع ةمأ ربجت نأ وهف - كلذ سكع  ىيعانصلا هجولا امأو
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 لصحي ريغتلا نأ كش ال .اهريغ ةمأ نم سابللا اهل يدجتسيو اهسابل

 ريغ ةروثلا ةروص يفو يرطفلا روطتلا ةروص يف :نيتروصلا اتلك يف

 روطتلاف .ريغتلا يتروص نيب ريبك قرافلاو عساش نوبلا نأ الإ ,ةيرطفلا .
 ربكت ام ردق ىلع اهنإف ءاهومنو ةرجشلا ءوشنك يعيبط ىلوألا ةروصلا يف
 ءاهرامثو ءاهتماسجو ءاهلكشو اهنول يف تاريغتلا لصحت تبلتو

 ةرجش تناك نإ يهف ءاهلاح ىلع اهتيتاذ ءاقب عم اهناصغأو ءاهقاروأو

 ةرجش تناك نإو .نوميللا ةرجش اهتياهن ىلإ ىقبت - الثم  نوميللا
 اهومن لحارم نم ةلحرم لك يف (وجناملا) ةرجش ىقبت .(وجناملا)
 .ءاملاو. .ءاوهلاو .ءضرألا نم اهتيويح دمتست اهنأ كش ال .اهئاقتراو

 أزجتي ال اءزج هلوحتو الإ اعيش اهنم دمتست ال اهنكلو .ءسمشلاو ةرارحلاو

 .اهتيتاذ نم

 اهنكلو .نوميللا ةرجش لثمك هلثمف يناثلا عونلا نم ريغتلا امأ

 ءاهناصغأو «.اهقاروأ ءاهيلع تقلعو «.(وجناملا) ةرجش ةرشق تيسك

 ةرجش اهنكلو .(وجناملا) ةرجش يه الو نوميللا ةرجش يه الف ءاهرامثو

 ال ةيعانطصالا لماوعلا هذه نأ ةقيقحلا .ًاعم (وجناملا) ةرجشو نوميللا

 موقتو .يرطفلا ءاقترإلا اهب رثعتي امنإو .ًادبأ تبا يقيقح ريغت اهب لصحي

 لئاسملا يف مهل ةريصب ال نيذلا نأ الإ .هليبس يف ليقارعلاو زجاوحلا

 ىلع نونظي ةيحطس نيعب الإ ةايحلا لئاسم ىلإ نورظني الو ةيعامتجالا

 ءاؤاش اذإ ةمأ يأ رييغت نكمملا نم هنأ .لافطألا ةرارغك .مهنم ةرارغ

 .ةشيعملل اهبولسأو اهسابلل ةرهاظلا لاكشألا ضعب رييغتب

 : يهف عيرشتلا

 .ةكرحلا اهيف أشنتو .ةفلختم ةمأ ةيلقع لدبتت سابللا رييغتب هنأ
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 ] عازتنا درجمب هنأو .دومجلاو .دوكرلاو .نوكسلا ناكم طاشنلاو ةيويحلاو

 ام لك رصبلا نم ةحمل يف اهنع لوزي اهنم لومخلاو .طاطحنإلا سابل

 درجمب اهنأو .دئابلا دهعلا كلذب ةصتخملا فعضلا نطاوم نم اهيف نوكي

 ةيقار ةمأ نم ًادروتسم ناك اذإ اميس الو - ثيدحلا سابللا سبلت نأ

 اهيف أشنيو «ةشيعملل اهبولسأو ءاهتايسفن يف يئاجف لوحت عقي - ةرضحتم

 نإ لب .ةمدقتملا ممألا دادع يف اهسفن بسحتو ةيقار ةمأ اهنأب روعشلا

 نم اهربتعتو «مارتحالاو ءريدقتلا نيعب اهيلإ رظنت أدبت ًاضيأ ىرخألا ممألا

 ًاضيأ اهيف أشني ةايحلا يف ةيقارلا ممألا قيرط جهتنت امدنع اهنأو اهدادنأ

 هذهف .ممألا كلت نأش حومطلاو .سفنلاب ةقثلاو .ةيويحلاو بيذهتلا

 سانلا سابل رييغت ةسايس ريربتل ةماع ضرعت ىتلا لئالدلا يه اهلاثمأو

 ًاراكفأ الإ اهرمأ ةقيقح يف لئالدلا هذه تسيل نكلو .عيرشتلا ةطلسب

 مهنإ مث .ةيورلاو ريكفتلا نم ء يش ىلع موقت ال ةيلاجترا ةيحطس

 ةريبكلا تايصخشلا نم ددع ءامسأب هذه مهتسايسل ًاريربت نودهشتسيل

 رظنت ال  اهعابتأ لثم - اهنإف «ةريصب الو اركف مهنم ىلعأ تسيل يتلا
 نم ةيلاخ ًاضيأ اهتبعج نإو .حطسلا ىلإ الإ ةيركفلا ةهجولا نم ًاضيأ
 .ةيلقعلا لئالدلا

 ريبادتلا ذاختاب كالهلا نم هبعش ذقنأ اذإ يركسعلا دئاقلا نإ

 ءانثلاب ريدج كش ام نودب - هنإف ,هئراط ةذاش فورظ يف ةحجانلا

 يفو رمألا عقاو يف هقحتسي ام ردق ىلع نكلو .رابكالاو .لالجالاو

 . هيعشل ةيلوطبلا تامدخلاو لامعألا لئالجب اهيف مق يتلا ةيحانلا

 حلصمو «.نامزلا ددجمو .رصعلا ةغبان باقلأ هيلع ىفضت نأ امأ

 هلثم امو .ةهادي لقعلا عم عمتجي ال كلذ نإف .ةراضحلا سسؤمو .ةمألا

 ةماقإب قرغلا نم ةنيدم ذقنأ اذإ رهام سدنهم ىلع يفضن نأ لثمك الإ

 لكب ربكألا ذقنملاو .مظعألا ركفملا باقلأ تاناضيفلا هجو يف عينم دس
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 نأ ىلإ ةجاحب دالبلا نأب يداننو .تالولدمو ناعم نم نيتملكلا نيتاهل ام

 ,ةماعلا ةحصلا ظفح ةحلصم ىلع ىلعألا فرشملا بصنم هيلإ ىقلي

 ظ .ًاضيأ ةيبرتلاو ءميلعتلاو

 ةاعد لئالد يف ام حاضيال يفاكلا نم رثكأ نآلا ىتح هانيب ام لكو

 ثيح نم ةفاخسلاو فعضلا نطاوم نم ميدقلا عضولا ىلع ةروثلا

 ةماع سانلا لوقع ىلع تلوتسا دق يتلا ةئتطاخلا ميهافملا نأ الإ ءأدبملا

 نم ردقلا اذهب ناهذألا نم اهتلازز بعصلا نم ةيرصعلا رايتب مهرئأتل
 لئالدلا نم يدنع ام نيبأ نأ ىلإ وعدت ةجاحلاف .ةلأسملل حاضيإلا

 ةفيخس - سابللا رييغت ةسايس يأ  ةسايسلا هذه نوك ىلع ةحارصب

 لقتسم ءيشب - ًافنآ انيب امك - هلكشو سابللا ةئيه تسيل ١-

 .ةيعامتجالاو ء.ةيعيبطلا لماوعلا نم دحاو ريغل ةجيتن .يه امنإو ءهسأرب

 ةعئاشلا ةئيهلا نأب فارتعالا نم دب الف اهب انفرتعا اذإ ةقيقحلا هذهو

 ةئيه يه امنإ .لماوعلا هذه لعافتل ةجيتنك ممألا نم ةمأ ىدل سابلل

 هذه نع تلخت اذإ ةمألا هذه نأو .ةمألا كلتل ةبسنلاب ةيرطفلا سابللا

 .لماوعلا هذه لعافت نع ةجتان ريغ ةديدج ةئيه ةتغب اهب تلدبتساو ةئيهلا

 اهيلع هللا رطف يتلا ةرطفلا عم ىففانتي ام ىلع مدقت اهب كش الو اهنإف

 .نوكلا اذه يف سانلا

 اهبولسأ نإو .ةشيعملل اهبولسأب ةقيثو ةلص ةمأ لك سابلل نإ- ؟

 ىطباور  اهيحاونو ءاهبعش لكب - ةيعامتجالا اهتايح نيبو هنيب ةشيعملل

 اذإ ةمئاق ىقبت طباورلاو تاقالعلا هذهف .ةدحاو ةيحان ريغ نم تاقالعو

 ءايرطف ةايحلل اهبولسأو ةمآلا كلت سابل ىلع أرطي يذلا بالقنإلا ناك

 اهبولسأو ةمألا كلت سايل ىلع ضرفي هنأ يأ يرطف ريغ ناك اذا امأو

 بابسأ اهيف أشنت نأ دب ال ةمألا كلتل“ ةيعامتجالا ةايحلا نإف ءأعم ةايحلل
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 الو بالقنالا اذه رياست ال ىرخألا ةايحلا بعش نأل .لالتخالاو ككفتلا

 . محالتلاو .كسامتلاو .طبارتلا هنيبو اهنيب ىقبي

 ةقيقح يف فقوتي ةيقارلا فورظلل هتمءالمو هراقوو سابللا لامج نإ

 ةيذهم ةمادقم ةطيشن ةمأ حبصتو ءاهعومجمب ةمألا مدقتت نأ ىلع هرمأ

 يف مدقتت ام ردق ىلعو .ةيعامج ةفصب ركفلا ةروئتم قوذلا ةليمج ةندمتم

 ةايحلا نأل .يموقلا اهسابل يف هسفنب حالصإلا لخدي قيرطلا اذه

 ىلع ليدعتلاو حالصإلا لخدت اهسفنب مدقتلا ىلإ ةقاوتلا ةيعامتجإلا

 اهريغ دنع ىرت امدنع اهنأ امك ,ضحم يرطف قيرطب ةميدقلا اهعاضوأ
 اهنم اهسبتقت اهتاجاحو ءاهفورظو بسانتت ةثيدح ًاعاضوأ ضرألا ممأ نم
 . اذه نع ديحت نأ امأ ءيرطف بسانتم هجو ىلع اهدنع ةمئالم اهلعجتو

 امف .ةدحاو ةعفد سابلب سابل لادبتساو يقرلاو مدقتلل يرطفلا قيرطلا
 هذه لثم نأ مولعملا نمو .ىرخأ ىلإ ةلاح نم ةرفطلل ةلواحم الإ وه

 . ةيعامتجالا ةايحلا يف ايرذج ابالقنا ثدحت ال تارفطلا

 نرتقي نأ نودب ةايحلل اهبولسأو ةمأ سابل ريوطت لثم امو

 ىلإ اهب ضوهنلا ةلواحمو ء.ماعلا يعامتجإلا اهراطإ يف ىقرلا بابسأب

 ملحلا غلبي مل لفط لثمك الإ ةلعتفم ةروثب ةيقيقحلا اهتجرد قوف ةجرد

 ةيوذأو ةريثم ةيذغأ لوانتيو .ةيسنجلا زئارغلل جيهم طسو يف شيعي .دعب

 يف لصحي يذلا ديدشلا لالتخالاف لعتفم قيرط نع ملحلا غلبيل ةشعنم
 نكمي .يعانطصالا غولبلا اذه قيرط نع ةيركفلا هتلاحو يدسجلا هماظن

 ماظنلا يف لصحي يذلا بارطضالاو لالتخالا كلذ هيلع ساقي نأ

 تالواحملا لذبت ةفلختم ةمأل ةيقلخلاو ةيركفلا عاضوألاو يعامتجالا ]

 .ًارسق اهنيدمتو اهبيذهتل
 اهل حمست ال ةيداصتقالا اهتلاح تناك اذإ ممألا نم ةمأ ةيأ نإ- 5

 ملظلا نمف .ءصاخ ةايحلل بولسأو ةصاخ سابل فيلاكت لمحتت نأ الإ



 م هيه

 لقثأ ةايحلل .ًابولسأو ءًأسابل اهسفنل راتخت نأ ىلع ةمألا كلت لمحت نأ

 الإ كلذل ىنعم ال هنإف .يداصتقالا اهاوتسم نم ةميق ظهنأو ءأنزو

 ةينغلا ةيقارلا ممألا سابل رايتخا ىلع رصتقت ال اهنأل .ًالعف اهكالهإ
 ام رايتخإ كلذ عم  لواحت نأ دب ال لب .بسحف ةايحلل اهبولسأو

 نوكت ال امم. .ةيلمعلا جهانملاو .ةيركفلا تايرظنلا نم ممألا كلتل

 . ةيراضحلا اهتيصخشل ةبيذمو اهنايكل ةرمدم الإ هجئاتن

 اهيلع موقت يتلا مئاعدلا يه فورحلاو «,ةغللاو «سابللا نإ

 اهتيدرف ذخأت نأ دب الف تراهنا اذإ اهنا ثيحب ءاهتيدرفو ةمأ لك ةيصخش

 ةمأ ةيموق ىلإ مضنتو «نيع دعب أرثأ ًايجيردت حبصتو «ضارقنإلا يف
 . ىرخأ

 ربعي يتلاو ضرألا هجو نع تضرقنا دق يتلا ةميدقلا ممألا نإ

 .هدحو ببسلا اذهل الإ اهلك تينف ام «ةدئابلا ممألا» حلطصمب مويلا اهنع

 مهيبأ ةركب نع اونف مهنم فلأتت تناك نيذلا دارفألا نأ اهئانف ىنعم سيلو

 ام ةيراضحلا اهتيصخش نأ ينعي اهؤانف امنإو «لسن مهدعب مهل قبي ملو

 ام اهدارفأ نأو .مدهتت اهتكرت وأ اهتيموق ناكرأ تمده اهسفنب اهنأو «تيقب

 ةايحلل اهباداو ءاهفورحو ءاهتنسلاو .ىرخأ ممأ سابل نوراتخي اوكفنا

 ةبقاعلا هذهو .اضارقنا تضرقنا مث مهتيموق تلحمضا ىتح ةيعامتجالا

 اهئامعز عيراشم لبقت يتلا ممألل نامزلا اذه يف ًامتح ةردقملا يه

 . مدقتلاو يقرلل لئاسو اهنأ ةمعاز باوصلا نع ةفرحنملا نييسايسلا

 ةجيتن الا ةشيعملل اهقيرطو ءاهريغ ةمأ سابلل ةمأ رايتخا سيل - 5

 ربتعت اهنإف ىرخأ ةملكبو .(صقن بكرم) نم .ةمألا هذه يف امل نالعاو

 اوناك ام اهفالسأ نأو «هب رختفت ءيش اهدنع سيل «ةليلذ ةمأ اهسفن

 لجخ نودب اهيلإ هتبسن نلعتو هب ظفتحت ًائيش اهل اوكرتي نأ ىلع نيرداق

 .ةءاندلا نم ةياغ يف ةيموقلا اهتركفو ىموقلا اهقوذ نأو ,.ةضاضغ الو
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 اهنأ ىتح عادبالاو عارتخالا ىلع ةنيعملا صئاصخلا اهزوعتو «ةدالبلاو

 اودبت يكل اهنإف اذلو .لضفأ ةشيعملل ًابولسأ اهسفنل عدبت نأ عيطتست ال

 ايندلل نلعتو ءاهريغ نم ءيش لك دمتست اهنإف ؛ةرضحتم ةبذهم ايندلل

 .نسحلاو .بيذهتلاو ةيندملاو .ةراضحلا نأ لجخ الو ءايح نودب

 اهدلقت يتلا ممألا كلت ةايح يف يه امنا ةقانألاو .ةعاربلاو ,لامجلاو

 سايقملا يه ممألا هذه ةايح نأو ءاهراثا ءافتقا يف ةداعسلا ىرتو

 ضرألا هجو ىلع شيعت تلاز ام يه امنيب «يقرو لامك لكل يقيقحلا

 اذ ًائيش عرتخت نأ تعاطتسا امو .مئاهبلاو ماعنألا نأش نينسلا فالآ ذنم

 .ةريغلا نم ةيقب اهدنع تناك اذإ ةمأ ةيأ نأ قحلا رمعلو .ةميق

 .هجولا اذه ىلع اهناوهو اهلذل ًاناونع اهسفن نم تلعج ام .ةماهشلاو

 انرصع يف اننيعأ مأب هدهاشن ام هب دهشي يذلا لب .خيراتلا هب دهشي اممو

 ناوهلاو لذلا نم موللا اذه لبقت ال ةمأ ةيأ نأ .,ثداوحلاو ثادحألا نم

 مئازهلا ولت مئازهلا تيقل نوكت نأ امإ :نيتروص ىدحإ يف الإ فسخلاو
 اهتكوش ترسكنا ىتح ىرخأ ممأ ءازا ةايحلا نيدايم نم ناديم لك يف

 يبوروألا رامعتسالا اهرهق يتلا ممألاك اهرمأ ىلع تبلغو اهتانق تنالو

 نأ امإو ءاهريغو ايكرتو .ءدنهلا لثم نرقلا اذه ةيادبو قباسلا نرقلا يف

 ال اهنأو .رختفتو هب زتعت ديلاقتلا نم ءيش يضاملا اهخيرات يف نوكي ال

 ةلزنمب الإ ضرألا ممأ نيب نوكت الو ةيضام ةيقار ةراضح ىلإ ةلصب تمت

 .الثم نابايلاك أدتبملا

 ممألا نع ةمأ هذخأت نأ قحتسيو يغبني ءيش كانه ناك نإ

 .ةيركفلا اهاوق تارمثو «ةيملعلا اهثاحبأ جئاتن وه امنإف ىرخألا

 يقرتلا جراعم اهب تغلب نوكت ىتلا ةيلمعلا اهجهانمو ةيفاشتكإلا اهتايطعمو

 .ايندلا يف

 اهمظن يف وأ ءاهخيرات يف ناك اذإ ضرألا يف ةمأ ةيأ نإ



 2 ديهمت

 نمو ءاهنم هذخأن نأ بجاولا نمف .عفان سرد اهقالخأ يف وأ ةيعامتجالا
 ذخأنو .صيحمتو ةقد لكب اهراهدزاو اهيقر بابسأ يصقتسن نأ بجاولا

 نيب كرتشم ثرإ رومألا هذه نأل ءانفورظو انتاجاحل ًامئالم هارن ام اهنم

 ةيمهألا نم قحتست ام اهئاطعإ مدع ضحملا لهجلا نمو «ةيناسنإلا

 اذإ اننكلو .ةيموقلا ةيبصعلا ىلع ءانب اهب ذخألا يف ددرتلاو ءريدقتلاو

 اهسبالم برغلا ممأ نم ذخان انحرو ةيرهوجلا رومألا هذه نع انضرعأ

 كلت حاجنل رسلا اهيف نأ معزب .برشلاو لكألل اهتاودأو ةشيعملل اهقرطو

 .انتقامحو انتدالبو ءانتوابغ ىلع ًاليلد الإ كلذ نوكي الف ءاهيقرو ممألا

 مدقتلا نم برغلا هزرحأ ام لك نأ دقتعي نأ لقعلا هدنع دحأل لهف

 .نولطنبلاو .تيكاجلاب هزرحأ امنإ ةايحلا لوقح فلتخم يف يىقرلاو

 لوانتي هنأ همدقتو .هيقر بابسأ نم نأ وأ ؟ءاذحلاو .ةعبقلاو قنعلا ةطبرو

 .قيحاسملاو .ةهافرلاو «ةنيزلل هتاودأ نأ وأ ؟ةكوشلاو نيكسلاب هماعط

 . ؟لامكلاو يقرلا جوأ ىلإ هب تمس دق يتلا يه غابصألاو .نيجاعملاو

 . نييمدقتلل امف  كلذك سيل هنأ رهاظلاو  كلذك رمألا نكي مل نإف
 .رهاظملا هذه ىلإ الإ نوعفدني ام لوأ نوعفدني ال حالصاإلاب نيقدشتملا

 .راظنألا رَهْبَِي يذلا قيربلاو لامجلا اذه لك نأ نوكردُي ال مهل امو

 ةليط اعابت هولذب دق ام ةرمث وه امنإ برغلا لهأ ةايح يف لوقعلا ُتَهْبيَو
 ام اذإ ضرألا يف ةمأ ةيأ نإو .ةقهرملا ةينضملا دوهجلا نم ةيضام نورق
 امك ةقفدتملا ةميزعلاو «ليمجلا ربصلاو .لصتملا دهجلاب اهيقرل تلمع

 .راظنألا رهبيو «لوقعلا تهبي ام زارحإ نم اهل دب الف .برغلا لهأ لمع

 اهبولسأو اهريغ ةمأ سابلل ةمأ رايتخا نأ .لئالدلا هذه نم حضتي

 نإ ذإ .ةيلوقعملا عم لاحب قفتت ال ةيعيبط ريغ ةلاح وه امنإ .ةشيعملل

 ركفتي نأ ىلإ ةجاحب رعشي داكي الو ركفتي ال ةيداعلا فورظلا يف ناسنالا

 بناجألا قيرط راتخيو هعمتجم يف دئاسلا ةايحلا بولسأ كرتي نأ يف
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 امو ةيعيبط ريغ فورظ يف الإ أمئاد أشنت ال ةركفلا هذه لثم نإ .ةايحلل

 هتأيه ريغ ىلع ءيش لك ىري هنإف هنيع تروح اذإ ناسنالا نأ

 ,.(')«ةيعيبطلا

 امأو .عامتجالا رظن ةهجو نم وه امنإ نآلا ىنح هأنيب ام لكو

 نإ يتأيس امك سابللا باب يف ليصفتلاب اهضرعنسف ةعيرشلا رظن ةهجو
 , هللا ءاش

 ل ل

 .ةرهاقلا /رشنلاو ةعابطلل يمالسإلا راتخملا ةعبط يدودوملل سابللا نع )١(



 عقر

 ّئىجا ١ يري ىج
 ىسموز) ند> سا

 ايار اركي _ 1 و تحب ت1 ١211-1

 لوالاّبابلا

 تاَججلاَو ةروكلا ماكتحا
 لوصف ةثالث هيفو

 ةروعلا رتس :لوالا لصفلا

 ةالصلا يف ةروعلا رتس : يناثلا لصفلا

 باجحلا ماكحا :كثلاثلا لصفلا









 لرالا_ث ىلا

 ةروعلا ىعم

 .بيعلاو .صقنلا وهو .روعلا نم يه : ةغللا يف ةروعلا ىنعم

 راصبألا ضعغلو .اهروهظ حبقل كلذب ةروعلا ثيمسو .حبقتسملا ءيشلاو

 .2()ةحيبقلا :ءاروعلا ةملكلاو «نيعلا روع هنمو ءاهنع

 لّرْؤلا_ثملفلا
 اهتاقالطإ

 .ةالصلا يف هرتس بجي ام ىلع ةروعلا قلطتو - ١

 .هيلإ رظنلا مرحي ام ىلع ًاضيأ قلطتو - ١
 . ءايحو ةفنأ ناسنإلا هرتسي ءيش لك ىلع كلذك قلطتو - “

 نم ال .اهمالك عامس وأ اهتيؤر نم داسفلا عقوتل 2©")ةروع ةأرملاو
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 سوفنلا ليمل ءاسنلا نم ةليمجلا يف هففحت مدعل .حبقلا ىنعمب روعلا

 .©'ًاعبط هيلإ ليم نإو ًاعرش حبقتسي ام :حبقلاب دارملا لاقي دقو ءاهيلإ

 ال اهميركتو اهفيرشتل ةروعلا رتسب رمألا : يبرع نب نيدلا يحم لاق

 ررص ةيم عفوتي امو .هريغو رغثلا يف للخلا : لصالا يف روعلاو

 : ىلاعت هلوقو .داسفلاو ررضلا ةهيم عفوت يأ :٠ ناكملا روع ةيمو .داسفو

 .داسفلا اهيف عقوتي ةيلاخ يأ .©*0ةَرْوَع اَننوُيُب نإ ©

 ام لكو .ةأوسلاو .للخلا :ةغل ةروعلا نأ اذه نم صلختسن
 ,.20هنم ا :

 لحي ال نم مامأ هفشك ىلاعت هللا مرح ام لك يه :اعرش ةروعلاو

 . هيلإ رظنلا
 .ةروع هؤادبإ انيلع مرح ام ىمس ىلاعتو هناحبس هللا نأ رهاظلاو

 بادآلاو «ةميركلا ةيناسنإلا ةفصلاب لالخإ نم ريغلا مامأ اهراهظإ يف امل

 ةميظع دسافم عويذو قالخألاب لالخإ نم اهفشك ببسي امل وأ .ةماعلا

 لعفلاو . خيبف ء يس رمأ هءاذدبإ نأل .ةأوس هفشك مرحي ام ىمسو

 ًاباَرغ ُهَللا َتَْعَبَف »9 :ىلاعت هلوق كلذ نمو «ةروعو ةأوس ىمسي حيبقلا
 ُتْرَجَعَأ يتلُيَو اي َلاَق .هيخأ ةَاْوَس يِراَوُي فيك ُهَيِرُيِل ضْرآلا يف ُتَحْبي

 .©4َنيِمداَنلا نم َحَبْصَأَف يخأ َةاْوَس َيِراَوأَف باَرْْلا اَذَه َلْثم َنوكأ نأ

 )١( كلاسلا ةغلب ١/ ”#*٠١.

 )#( :بازحألا *١.

 . طيحملا سوماقلا (؟)

 . 35 ةدئاملا (6)



 57/ ظ لوألا بابلا

 يف هئادبإ نم ايحتسيو هرتس بجي ام ىنعمب ةأوسلا ظفلب ةروعلاو
 اشيرو ْمُكَتاَءْوَس يراوُي ًاسابل ْمُكَيْلَع اَنلْزنَأ ْذَك ْمْدآ ينب اي 8 : ىلاعت هلوق

 ."04َنوُرُكُذَي ْمُهّلْعَل هللا ِتاَيآ ْنِم َكِلَذ ٌرْيَخ َكِلَذ ىوُقَتلا ٌسابِلو
 َقَرَو نم اميل ِناَمصْحَي اًَقْفطَو امهتاءْوَس اَمُهَل َتَدَبف اًهْنم الكأف »

 "94 ىَّوْغف ُهْبَر مآ ىَصَعَو َهّنَجْلا

 : ىلاعت هلوق يف ةنتف هئادبإ يف نأل هرتس بجي ام ىنعمب ةروعلاو
 1 مسمر م2 0 ل

 . ةيآلا 294 . . . ِءاَسّنلا تاَرْوَع ىلَع اورَهظَي مل نيذلا لفطلا وأ ..»

 هفشك مرح ام ىلع ةروعلا ظفل قالطإ يف لصألا نأ ًاضيأ رهاظلاو

 نم اهلصأو «ةيانك كلذو ء.ناسنالا ةأوس ةروعلا : يناهفصألا لاق

 يمس كلذلو .ةمذملا يأ راعلا نم اهروهظ يف قحلي امل كلذو «.راعلا

 . ف 0 . ةحيبقلا ةملكلل ءاروعلا كلذ نمو .ةروع ءاسنلا

 ىنعم ىلع ةيقتلمو ةفدارتم اهلك ةروعلا يناعم نأ دجن ًاريخخأو

 .ًاعرشو ءًالقع هؤادبإ حبقي ام : يهو :دحاو

3 #6 | 

 يه مت

 يالأ_كثللطلا
 تاروعلا رسب مالسإلا مامتها

  ةيلهاجلا يف ةرشتنم تناك يتلا ,«يرعلا ةلاح مالسإلا براح دقل

 يرعلاف .«هديطوتو يرشبلا عامتجالا نوناق ماكحأل كلذو ؛ةديدش ةبراحم

 )١(الأعراف 7١5.

 هط(؟) 7١ ١.

 ) )5رونلا ١لا.



 ةيمالسإلا ةعيرشلا ين ةئيزلاو سابللا 3

 .ةيرشبلا تاعمتجملا نم عمتجم يف نكمت نإ يذلا داسفلاو رشلا حاتعم

 هدوهج رثعبتتو .هاوق روختو ,هناكرأ راهنتف دعاوقلا نم هناينب يتأي هنإف

 ىف نواهتلا نم ةيبرعلا ةيلهاجلا اهيلع تناك ىتلا ةلاحلا نإو
 تلصو دقل لب «مويلا ةيقارلا ةبذهملا ممألا لاح اهنع فلتخت ال .يرعلا

 اهيلإ لصت مل يقلخلا يندتلاو فارحنالاو ءوسلا نم ةجرد مويلا ممأ لاح

 امل يح دهاش اكيرمأو ايوروأ يف ةارعلا يداون هذهف .ةقباسلا ممألا لاح

 نم ليلقلا رتست داكت ال قاوسألاو تارهسلا يف ءاسنلا ةسبلأ هذهو .لوقن

 عجرو . ةرطفلا تحسمو .قالخألا تدسفو «ءايحلا بهذ دَقل مسجلا

 تناك دقل معن .نوناق الو اهل طباض ال يتلا باغلا ةايح ىلإ سانلا

 ىرعتي برعلا نم لاجر ناك دقف ةئنجام ةيهال ءاهيغ يف ةرداس ةيلهاجلا
 دنع راتتسالا موزل نوري ال اوناكو .ددرت وأ ءايح نودب صعب مامأ مهضعب

 نم هنودقتعيو .ةأرع ةيعكلاب نوفوطي اوناكو .ةجاحلا ءاضق وأ لسغلا

 تناكو (2'ةنايرع تيبلاب فوطت تناك ةأرملا ىتح «تادابعلا لضفأ

 .حشكلاو «نيعارذلا نم بناج نعو ءردصلا ضعب فشكي ًاسابل سبلت
 نادلب مظعم يف مويلا ةرشستنم ةلاح ىهو ,اهلاوحأ ةماع يف نيقاسلاو

 . مويلا رضحتملا ىقارلا ملاعلا

 تاروع نيعيو دذحي يعامتجإ ماظن مويلا ملاعلا يف دجوي الو

 فشكلا دودح نيب يذلا مالسإلا يف عامتجالا ماظن ىوس ءاسنلاو لاجرلا

 عورأ ىطعأ دق مالسإلا نوكي اذهبو . مامتهالاو ةيانعلا هجو ىلع رتسلاو

 دشنتو اهجرف ىلع هلعجت .ًافاوطت ينريعي نم لوقتو ةنايرع تيبلاب فوطت ةأرملا تناك )١(
 :لوقتن

 .ربلا نم دعي ةلئاسلا هذه لثمل ةوسكلا ءاطعإ ناكو
 ,. / 4 ملسم حيحص ىف ريسفتلا باتك يف كلذ ءاج



 ا لوألا بابيلا

 بابلا اذه يف ةراضحلا يف سرد لوأ يرشبلا [وتلا نقلو يقرلل لثم

 ُمُكَتاَءْوَس يراَوُي اسال ُمُكْيَلَع اَنلَزنَأ ْدَق َمْدآ ينب اي 8 :ىلاعت هلوقب
 . 24ًاشيرو

 ررق كلذكو «ةأرماو لجر لك ىلع مسجلا رتس ةيآلا هذه يف ررقف

 ناك امنإ مالسلا امهيلع ءاوحو مدآل ناطيشلا هب سوسو ام نأ ةرم نم رثكأ

 ىلاعت هللا اهب معنأ يتلا .رتسلا ةمعن امهنع عزنيلو ةفلاخملا يف امهعاقيال

 : ىلاعت لوقي ثيح ء.هيف امهعقوي امب امهتاءوس يدبيف ةنجلا يف امهيلع
 اَمُهْنَع حزني ةئجلا نم ْمُكْيوبَأ جرخأ امك ناطيشلا مكتفي آل مآ يب ايف

 انإ ؛ مهنور ال ْتْيَح س ُهَليِبَقَو وُه ْمُكاَرَي هنإ اَمِهَتاَءْوَس اميري اَمِهَساَل

 اَنْدَجَو اوُلاَق ًةّشحاف اوُلَعَف اذإو نوُسْؤُي ال ني ايو َنيطاَيْشلا اَنْلَعَج

 هللا ىَلَع َنوُلوَقَتأ ءاَسحَْملاِ رمي آل هللا َّنِإ لق ءاَهب انّرَمُأ هللاو انءاَبآ اًهْيَلَع

 | 22 20ه َنوُمَلْعَت آل اَم

 مدقت امك  ةارع تيبلاب نوفوطي اوناك ةيلهاجلا يف برعلا نأ كلذ

 هيلع اودجوو ءاذهب مهرمأ لجو زع هللا نأ نيمعاز ءاسنلاو لاجرلا -

 يرعتلا نم اذه مهلعف ىمسو .ءوسلاب رمأي نأ ىلاعت هللا أربتف ,مهءابآ

 لاق .ءهديكو ناطيشلا رمأ كلذ امنإ .ءاشحفلاب رمأي ال هللاو .ءةشحاف

 ةرفْغُم مُكُدَعَي هللاو ِءاَسْحَفْلاب مكرُمأيو رقَفلا ْمُكُدِعَي ٌناطِيْشلاط : ىلاعت

 . #29« ًالضَفَو ُهْنم

 نَمَو ءناطْيشلا تاوط آوُعبتَت آل اوُتمآ َنيِذّلا اَهُيَأ اي 9 :ًاضيأ لاقو
 للا ُّلْضَم الْزَلَو ٍرْكنملاَو ِءاَفْحُفلاب ُرمأَي ُهنِإَف ِناطبَشلا تاَرْطُع ْعْ
 اشي ْنَم يكرُي هللا َنكلَو أدبأ ٍدَحُأ ْنِم مكنم ىكز ام ُهتَمْحرَو ْمُكيلَ

 . 7١5 فارعألا )١(

 . 779 فارعألا (؟)

 . 7554 ةرقبلا (")
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 . )6# ميلع عيمس هللاو

 نع لجو زع هللا ىهن دقو .لجو زع هللا ىلع ءارتفا الإ مهلوق امو

 اهم َرْهَظ ام شحاوفلا اوُبَرَقَت الو 8 :لاقف ةنطابلاو ةرهاظلا شحاوفلا

 َرْهَظ ام شحاَوْفلا َيِبَر َمّرَح امنِإ لق 8 :هناحبس ًاضيأ لاقو 204 َّنَطَب ام

 .©04َنطَب امو اهم
 لاَقف .ةنيز اهرتس ىمسو ةروعلا رثس هنأحبس هللا رمأ دقلو

 لَو اوُبَرْشاَو اوُلُكَو ٍدجسم لك َدْنِع مكتيز اوُدَخ َمدآ ينَب اي :هناحبس
 . 294 َنيِفرْسُملا ُّبِحُي آل ُهْنإ اوفرشت

 اهفشك نع ىهنف تاروعلا رتسب َِلَذ ميركلا يبنلا متها دقف كلذكو

 نأ نم يلإ بحأ نيفصن عطقناف ءامسلا نم رخأ نأل» :لاقف اهيلإ رظنلاو

 ىلإ لجرلا رظني ال» :لاقو .«2«يتروع ىلإ رظني وأ دحأ ةروع ىلإ رظنأ

  مكايإ» :لاقو .29«ةأرملا ةروع ىلإ ةأرملا رظنت الو .لجرلا ةروع

 درجت ادرجتي الو .رتتسيلف هلهأ مكدحأ ىتأ اذإ» :لاقو . ””«هلهأ ىلإ

 ًايعار ىأرف ةقدصلا لبإ ىلإ ةرم تاذ ِهَك هللا لوسر جرخو .«2«نيريعلا
 . ")مهل ءايح ال نم انل لمعي ال» :لاقو هلزعف سمشلا ىف درجت

 )١( رونلا 7١ .

 ) )1ماعنألا ١8١.

 .#”# فارعألا (7)

 ) )5فارعألا ١".

 0 . ناسحتسالا باتك  طوسبملا (8)
 وبأ 755/١. ملسم .تاروعلا ىلإ رظنلا ميرجت باب  يذمرتلاو دواد وبأو ملسم هاور )١(

 | ١٠١94/8. يذمرتلا ء7515/17 دواد

 . 1١17/8 عامجلا دنع راتتسإلا يف ءاج ام باب  يذمرتلا (0)
 518/1١. حاكنلا باتك  عامجلا دنع رتستلا باب  ةجام نبا (8)

 .ناسحتسالا باتك  طوسبملا (4)



 :لاق هنع ىلاعت هللا يضر هدج نع هيبأ نع ميكح نب زهب نعو
 كتروع ظفحإ :لاق ؟رذن امو اهنم يتأن ام ءانتاروع : هللا لوسر اي تلق»

 نوكي لجرلاف : هللا لوسر اي :تلق .«كنيمي تكلم ام وأ كتجوز نم الإ

 لجرلا :تلق «لعفاف دحأ اهاري ال نأ تعطتسا نإ :لاق ؟لجرلا عم

 .(١)عهنم ايحتسُي نأ قحأ هللاف :لاق ؟ًايلاخ نوكي

 ىرت نأ انيهن انإ» :لاق هنع هللا يضر رخص نب رابج نعو
 يشمأ نأ تيهن» :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نعو .«©'0«انتاروع

 , ”«ًايراع

 هللاب حيحصلا ناميإلا تارمث نم ةروعلا رتس نأ ىري قي ناكو

 ناك نم» :ِةيِلك لاقف ءاهرتسل ةباجتسالل امهطرش اذلو ءرخاألا مويلاو

 .7©«2مرزئمب الإ مامحلا لخدي الف .ءرخآلا مويلاو هللاب نمؤي

 سيل ىلاعت هللا نم يحتسي الو هتروع فشكي يذلا لجرلا نإو

 سانلا عم ةلماعملا نسح نوكي نأل هلهؤي ام ةيقلخلا يناعملا نم هدنع

 نم يحتسي اال هللا نم يحتسي ال يذلا نأل .هعم لماعتي ال نأ نسحيف

 نب قازرلا دبع جرخأ .سانلا فاخي ال هللا فاخي ال يذلاو .سانلا

 «ًايراع لستغي هل ريجأب وه اذإف جرخ ِِلك يبنلا نأ ينغلب» :لاق جيرج
 .260(كب انل ةجاح ال كتراجإ ذخ .كبر نم يحتست كارأ ال» :لاقف

 ةيساسأ ةدعاق ذختي نأ يغبني هنإف ءىنعملا اذه ىلإ هابتنإلا ردجيو

 ءاهتنيز رهظت يتلا ةأرملا نإف .ءاسنو ًالجر سانلا نيب لماعتلا يف

 5١8/1١. ةجام نبا هاور (1)

 .,/4 ةريبكلا ١ ج يمثيهلا رجح نبا /رئابكلا فارتفا يف رجاوزلا (؟)

 . عجرملا سمن ()

 . 11/0 يذمرتلا ننس ١57/١« يئاسنلا ننس ,يذمرتلاو يئاسنلا هجرخأ (4)
 .,/4 ةريبكلا ١ ج رجاوزلا (8)
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 .لجخ الو ؛ءايح ريغب اهرتسب اهرمأ يتلا اهتروع فشكب هللا يصعتو

 يتلاو «ةحجان ةيبرم أمأ الو .ةحلاص ةييح ةجوز نوكت نأل ًالهأ تسيل
 يتلاو ءاهفرشو اهضرع يف لهاستت ء.اهلامجو اهنسح ىلع اهتريغ دقفت

 الإ تجربت الو ةأرما ترفس امو .قلخلا ةنايخ اهيلع لهسي قحلا نوخت

 كلذب نفرتعيل نهناو اههجوت ةيلج وأ ةيفخ ةوهشو ءاهسفن يف ةدسفم نع
 اهتوهشل نوكتس ىوه اههجويو ةوهش اهكلمت يتلاف ,.نهسفنأ ةرارق يف

 ةأرماو .اهتيبو اهنبال ال نيح لك يف اهاوهلو ءاهجوزل ال تقو لك يفف

 .ءيشل ًالهأ تسيلو ءاهعم لماعتي ال هذهك

 ةظفاحملل ةوعد الإ وه نإ تاروعلا فشك نع يهنلا اذه نإ مث
 عيضتو .قالخألا دسفتو «ةشحافلا عيشت ال يك .ضرعلا ىلع

 يذلل ِهِيكك يبنلا نمض اذكو .ةلوجرلاو «ءةوخنلا تومتو .باسنألا

 ماشتحالاو رتسلا يف امل .ةنجلا ثيدحلا يف هركذ ام ىلع هجرف ظفحي

 .اهابقع دمحت ال ةريثك دسافم ءرد نم

 اونمضا» :لاق هِي يبنلا نأ هنع هللا يضر تماصلا نب ةدابع نع

 اذإ اوفوأو «متثدح اذإ اوقدصا :ةنجلا مكل نمضأ مكسفنأ نم أتس يل

 . مكراصبأ اوضغو .مكجورف اوظفحاو .متنمتئا اذإ ةنامألا اودأو ءمتدعو

 .©90,مكيديأ اوفكو
 ام ىلإ وأ «هيلإ رظنلا نعو «ىنزلا نع ًاقلطم جرفلا ظفح دارملاو

 لوح ماح نمو .ىنز ةوهشب رظنلا نأل .ةمرحم ةروع وه امم هلوح

 نيعلا ىنز ةرظنلا لك هللا لوسر ىمس دقلو .هعقاوي نأ كشوأ ىمحلا
 هلو يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره وبأ هاور يذلا فيرشلا ثيدحلا يف

 /ةلاحم ال كلذ كردم وهف ء«ىنزلا نم هبيصن مدآ نبا ىلع بتك» :لاق

 م دمحأ هاور ١١(



 و لوألا بابلا

 ,مالكلا هانز ناسللاو .عامتسالا امهانز نانذألاو ءرظنلا امهانز نانيعلا

 .ىنمتيو ىوهي بلقلاو ءاطخلا اهانز لجرلاو .شطبلا اهانز ديلاو

 ,(2)(هبذكي وأ جرفلا كلذ قدصيو

 مل ام اهدودح يف اهثبخ ىقبي ةثيبخ ةهرش تناك امهم سوفنلاو

 عامتسا وأ «ةنتفل جربت وأ «ةيشمل لمأت وأ «ةرظنب عتمت نم ًاسفنتم دجت

 .هترظن يف نمؤملا نم ةسلخلا سلتخيل ناطيشلا نإو ةمعان ةنيل ةملكل

 رشلل دعي مل .جربتلا عنمو .«تاروعلا ترتس اذإف ءاهءارو ام ىلإ هرجيل

 عمطيو «سوفنلا ىلإ ناطيشلا اهنم لخدي ةحوتفم ةضيرع ذفاونو «باوبأ
 لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر دوعسم نب هللا دبع نع .؛لالتحالاب اهنم

 .©9«عمطم اهيف ناطيشللو الإ ةرظن نم امو بولا ٌراوح مثإلا» :كو هل
 :لجوزع هبر نع ىنعي - هو هللا لوسر لاق :لاق ًاضيأ هنعو

 ًاناميإ هتلدبأ يتفاخم نم اهكرت نم .سيلبإ ماهس نم مومسم مهس ةرظنلا)
 .دانسالا حيحص : لاقو مكاحلاو يناربطلا هأآور . (هبلق يف هتوالح لحي

 هسواسوو ناطيشلا تاءاقلإ نم اهيلإ رظنلاو ةروعلا فشك ناك املو

 الإ ةرظن نم ام هنأو ىلاعت هللا نم ءايحلا مدع ليلد فشكلا اذه نأو

 دورطم ناطيشلاو .هماهس نم لتاق ممسم مهس ىهو عمطم اهيف ناطيشللو

 , كلذك درطلاو نعللا

 )١( ملسم هاور 5١ 1409/14؟.

 اهيلع بلغيو اهزوجي ام وه :واولا ديدشتو ءاحلا حتفب بولقلا زاوح .هريغو يقهيبلا هاور ()
 رومألا يهو هزاح عيمج زاوح أرقتف واولا ففخت نأ نكميو .نسحي ال ام بكترت ىتح

 . يصاعم نوكت نأ ىلإ بولقلا يف جلاختتو رثؤتو كحتو بولقلا يف زحت ىتلا
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 نعل دقو الأ» :لاق ِلكك هللا لوسر ثيدح نم ركاسع نبا جرخأ

 .©07هيلإ روظنملاو رظانلا هللا

 رظنلا نع مهراصبأ نوضغي نيذلا ِهكي هللا لوسر رشب كلذ لباقمو

 وبأ هاور اميف .ربكألا عزفلا موي فوخلا نم نمألاب ىلاعت هللا مرح ام ىلإ

 ًانيع الإ «ةمايقلا موي ةيكاب نيع لك» :ِلكك هللا لوسر لاق :لاق ةريره
 لثم اهنم جرخ ًانيعو .هللا ليبس يف ترهس ايعو ؛هللا مراحم نع تضغ

 . يناهفصألا هاور «هللا ةيشخ نم بابذلا سأر

 نب .ةيواعم نع :هباذع نع ىلاعت هللا مهدعبي نأ مهرجأ ناكو

 تسرح نيع «رانلا مهنيعأ ىرت ال ةثالث» : للك هللا لوسر لاق :لاق ةديح

 مراحم نع تفك نيعو هللا ةيشخ نم تكب نيعو هللا ليبس يف

 . ؟9(هللا

 ضخغيو فشكلاو ىنزلا نع هجرف ظفحي يذلل قو يبنلا نمضو
 .رم امك ةنجلا مرحملا رظنلا نع هرصب

 فشك ببسب هللا ةنعل هبيصت نأ رذحي يذلا وه يقتلا ملسملاف

 ةداعس رسخيو «ناطيشلا عم نوكيف ءهريغ ةروع ىلإ هرظن وأ ,هتروع

 .دبألا

 ال .هتلاسر غيلبت ىلع مئاقلاو ,هتياغل يعاولا وه ىقتلا ملسملاو

 .نسحلا سايقم هتاداعو .هعمتجم ماكحأ الو «هتئيب الو .هلقع لعجي

 هرمأ لك يف هلوسرو هللا مكحي لب «ءمارحلاو لالحلا نازيمو .حبقلاو

 اميظع هلوسرو هللا دنع نوكي دق .أنيه أريغص هاري ام نإف .ملسيو حجنيف

 . ًاكلهمو

 . ل5 ةريبكلا ١ ج رجح نبال رجاوزلا(١)

 . ١88 ص هاج دئاوزلا عمجم (75)



 هم لوألا بابلا

 اذإ اهنإف ءاهريبك نع ًالضف بونذلا ريغص يف لهاستي ال كلذكو

 جحضنت ةريبك ًاران تناك تعمتجا اذإ ةريغصلا ناديعلاك ,تكلهأ تعمتجا

 . ىوستو

 نأ امهنع هللا يضر دوعسم نب هللا دبع نع دمحأ مامإلا ىور

 ىلع نعمتجي نهناف .«بونذلا تارقحمو مكايإ» :لاق كلك هللا لوسر
 . (هنكلهي ىتح لجرلا

 ,ةالف ضرأب اولزن موق لثمك ءالثم مهل برض ولكي هللا لوسر نإو

 ءيجي لجرلاو ؛دوعلاب ءيجيف قلطني لجرلا لعجف ء.موقلا عينص رضحف
 . (')اهيف اوفذق ام اوجضنأف ءأران اوججأو .ًاداوس اوعمج ىنح دوعلاب

 ا اع ع

 )١( ص مالسإلا يف ةروعلا مكح 74



 ةروعلا دودح-

 لّرألا2ثملللا
 لجرلا ةروع

 ٌمُكتاءْوَس يِراَوُي ًاسابل ُمُكْيَلَع انْلَرْنَأ نق مد يبن :د اي » : ىلاعت لاق

 . 206 َنوُرَكْذَي هلع هللا تاّيأ ْنِم كلذ ٌرْيَخ َكِلَد ىَرْقَتلا ُساَبلَو ًاشيرو

 هنأل ةروعلا رتس بوجو ىلع ليلد ةيآلا هذه :ءاملعلا نم ريثك لاق

 . « مكتأ ءْوَس يراَوي 8 :لاق ىلاعت

 ىلع ةلالد اهيف لب .؛هوركذ ام ىلع ليلد اهيف سيل هنأ : موق لاقو

 طقف ماعنالا

 نيبف ةروعلا رتس ماعنالا ةلمج نمو .حصأ لوألاو :يبطرقلا لاق

 ءرتستلاب رمألا ىلع لدو .مهتاروع هب نورتسي ام لعج ىلاعتو هناحبس هنأ

 .؟55 :فارعألا )١(



 ها/ لوألا بابلا

 . '"'”سانلا نيعأ نع ةروعلا رتس بوجو ىف ءاملعلا نيب فالخ الو

 . لجرلا ةروع دح ىف ءاملعلا فلتخاو

 ١ طقف ربدلاو لبقلا اهنإ :لاق نم مهنمف- .

 نم اتسيل امهو .ةيكرلاو ةرسلا نيب أم اهنإ ٠ لاق نم مهنمو-5؟

 .ةروعلا

 .ةبكرلا تحت ام ىلإ ةرسلا لفسأ نم اهنإ :لاق نم مهنمو “٠

 .ةروعلا نم ةرسلا نأب :لاق نم مهنمو - ؛

 : ليلدلا عم اهليصفت كيلإو ةلمجم ءاملعلا ءارا هذه

 يربطلاو بئذ يبأ نباو رهاظلا لهأو دوادو مزح نبا بهذ  ًالوأ

 امهريغ نود ربدلاو لبقلا يأ .طقف ناتأوسلا امه ةروعلا نأب لوقلا ىلإ

 .هفشك مرحي الف هلثم ىلع ةروع لجرلا ذخف نوكي ال اذه ىلعو

 : ةلدألا

 : ىلي امب لوقلا اذه باحصأ لدتسا

 اَمُهَل َتَدَب ط هلوقبو .4 ْمُكَاءْوَس يراوُي أساَبِل »8 :ىلاعت هلوقب ١
 . 4اَمهِتاءْوَس اَمُهيِرُيِل ظ : هلوقبو «امهتإ ءْوَس

 دليلَع هللا لوسر نأ» :هنع هللا يصر كلام نب سنأ ثيدحللو ١"

 )١( يبطرقلل نآرقلا ماكحأل عماجلا 1815/10.

 ةروعلاو ةالصلا يف ةروعلا نيب ةيكلاملا ضعب قرفو ١١4. ص ١ ج دهتجملا ةيادب (6)
 ةرسلا نيب ام يهو ةففخمو نائءوسلا يهو ةظلغم ىلإ ةالصلا يف اهومسقف ةالصلا جراخ

 وأ تقولا لخاد داعأ ةظلغملا هتروع تفشكنا نم نأ .قيرفتلا اذه ةرمثو .ةبكرلاو

 ١/ يناودلا هكاوفلا .هجراخ ال تقولا لخاد داعأ ةضفخملا فشكنا اذإو .هجراخ

 ١|١٠6.
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 كك هللا لوسر بكرف .سلغب ءادغلا ةالص اهدنع انيلصف اربيخ ازغ

 قاقز يف ِهلكك هللا لوسر ىرجأف .ةحلط يبأ فيدر انأو ةحلط وبأ بكرو

 .هذخف نع رازإلا رسح مث هلك يبنلا ذخف سمتل يتبكر نإو.ءربيخ

 .ثيدحلا يقاب ركذو .7'2(ِيي يبنلا ذخف ضايب ىلإ رظنأ ىتح

 ةروع تناك ولو ةروع تسيل ذخفلا نأ حصف :مزح نبا يلع لاق

 سانلا نم موصعملا رهطملا خو هللا لوسر نع لجو زع هللا اهفشك امل
 ىلاعت وهو ءهريغ الو كلام نب سنأ اهارأ الو .ةلاسرلاو ةوبنلا لاح يف

 . 92'2ةوبنلا لبقو ابصلا لاح يف ةروعلا فشك نم همصع دف

 :ثدحي هللا دبع نب رباج تعمس لاق رانيد نب ورمع ىور امك

 هل لاقف ءهرازإ هيلعو ةبعكلل ةراجحلا مهعم لقني ناك ِةكك هللا لوسر نأ»

 نود كيبكنم ىلع هتلعجف كرازإ تللح ول « يخأ نبا اي :همع سابعلا

 يؤر امف ءهيلع ايشغم طقسف هبكنم ىلع هلعجف هلحف :لاق ؟ةراجحلا

 .«2«أنايرع مويلا كلذ دعب

 برض تماصلا نب هللا دبع نإ :لاق ءاربلا ةيلاعلا يبأ نعو

 :لاقو ء,كذخف تبرض امك يذخف برضف رذ ابأ تلأس ينإ لاقو يذخف

 كذخف تبرض امك يذخف برضف يئتلأس امك ِجِكي هللا لوسر تلأس ينإ»

 لقت الو ءّلصف 2*مهعم ةالصلا كتكردأ نإف ءاهتقول ةالصلا لص :لاقو

 .«يلصأ الف تيلص دق ينإ

 الصأ رذ يبأ نم لك هللا لوسر اهسم امل ةروع ذخفلا تناك ولف
 هديب اهيلع برض امل ةروع رذ يبأ دنع ذخفلا تناك ولو .ةسدقملا هديب

 )١( يراخبلا ١/ 155.اا/7/ ىلحملا 01/7.
 . 7377/7 مزح نبال ىلحملا (؟)

 . ٠6/1 ملسم حيحص ىلع يوونلا حرش )0

 .١الت/١ ملسم نم حيحصتلاو ةمهعم تكردأ نإفد لصألا يف.(4)



 4 لوألا بابيلا

 . ؟')ةيلاعلا وبأو تماصلا نب هللا دبع كلذكو

 .بايثلا ىلع تاسنإ ركذ ىلع هديب رضي نأ ملسم لحتسي امو

 ىلع ةيسنجأ ةأرما ندب ىلع الو . بايثلا ىلع ناسنالا ربد ةقلح ىلع الو

 . ©" ةتبلا بايثلا

 ناك ءثو نم هكرو ىلع دلع يبنلا مجتحاو :لاق رباج نعود:

 , 92ه

 .ماجحلا ىلإ مالسلا هيلع اهفشك امل ةروع كرولا تناك ولف

 ًاسلاج ناك ِةِلكك هللا لوسر نأ» اهنع هللا يضر ةشئاع نعو-ه

 نذأتسا مث .هلاح ىلع وهو هل نذأف ركب وبأ نذأتساف .هذخف نع ًافشاك

 املف هبايث هيلع ىخرأف نامثع نذأتسا مث .هلاح ىلع وهو هل نذأف رمع

 ىلع تنأو امهل تنذأف رمعو .ركب وبأ نذأتسا هللا لوسر اي :تلق اوماق

 الأ ةشئاع اي :لاقف .كبايث كيلع تيخرأ نامثع نذأتسا املف .كلاح

 . «©9هنم يحتستل ةكئالملا نإ هللاو لجر نم يحتسأ

 لاجر ضعب يف نعطف روهمجلا لوق ىلع قيرفلا اذه ضرتعا دقو

 .ةروع ذخفلا نأ ىلع تلد يتلا ثيداحألا دنس

 هع دنع 2# .

 )١( مامالا ةعبطم 017" /17 وأ 777 /* ىلحملا .

 .ةيبرعلا ةيروهمجلا ةبتكم .377 - ؟77/* مزح نبا ىلحملا (؟)

 يف ثيدحلاو رسك ريغ نم وضعلا بيصي عجو : ةثلثملا ءاثلا ناكسإو واولا حتفب ءثولا (*)
 ٠ . 497 /14 دواد يبأ

 نم ملسم هجرخأو كلذ وحنب ةصفح ثيدح نم ةصقلا هذه دمحأ ىورو «دمحأ هاور (5)

 يتيب يف اعجطضم وي هللا لوسر ناك» :تلاق :ظفلب اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدح

 م5 ص مج ينابرلا خفلا ًاقيلعت يراخبلا هاورو .ثيدحلا «هيقاس وأ هيذخف نع ًافشاك

 .ها8ه4 ط
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 :لوألا قيرفلا ةلدأل روهمحلا ةشقانم

 ال ثيداحألا هذه نأب يأرلا اذه باحصأ ىلع روهمجلا در دقو

 : هوجول رخآلا قيرفلا اهب جتحا يتلا ثيداحألا ةضراعمل ضهنت

 يف ادرو امهنأل ةشئاعو سنأ اثيدح ةصاخو لعف ةياكح اهنإ-١

 اهنأل روهمجلا اهب جتحا ىتلا ثيداحألا ىلإ قرطتي ال ام ةحابالا لصأ

 امك ىلؤأ اهب لمعلا ناكف .ماع عرش راهظإو .يلك مكح ءاطعإ نمضتت

 يف اميس ال هفشك يف حماستي دق ذخفلا فرط نأ ىلع .يبطرقلا لاق

 نأ لوصألا يف ررشت لقو , ماحزلاو . ماصخلا فقاومو .«برحلا نطاوم

 ةماعلا ةحيحصلا لاوقألا كلت ةضراعم ىلع ىوقت ال اهنا- "

 .لاجرلا عيمجل

 دخفلا نيب أمر اهانركد يتلا ملسم ةياور ىف عقاولا ددرتلا “ 

 .ًاعامجا ةروعب سيل قاسلاو «قاسلاو

 هنأل ِةكَي يبنلاب ًاصاخ كلذ نوكي نأو :ةعقاولا هذه يف ام ةياغ - ؛

 كسمتلا بجاولاف .كلذ لثم يف هب يسأتلا ىلع لدي ليلد اهيف رهظي مل

 . ©')ةروع ذخفلا نأ ىلع ةصانلا لاوقألا كلتب

 دارملا نأ ىلع هانلوأت ذخفلا فشكب مزجلا حص ول رمألا ةياغو

 اهيف ةجح الو اهل مومع الف نيع ةيضق اهنألو .اهلك ال هبايث ضعب فشك

 هلي هللا ىبن ىرجأف .أربيخ ازغ ِكِلَك هللا لوسر نأ سنأ ثيدح امأو

 )١( راطوألا لين 1/ 7١.



 5 ١ لوألا بايلا

 ذخف ضايب ىلإ رظنأل ينإ ىتح هذخف نع رازإلا رسح مث ربيخ قاقز ىف

 ةدشل هسفنب رسحناو رازإلا فشكنا هنأ ىلع لومحم اذهف هَِكي هللا ىبنلا

 لديو «سرغلا ءارجإل فشكنا لب .هفشك دمعت ٍةكك ىبنلا نأ ال «ماحزلا

 هرظن نوكي نأ لمتحيو ()(رازإلا رسحناف» نيحيحصلا يف تبث هنأ هيلع

 لدي ال هل ِةِلكَي ىبنلا ىهن مدعف .هلاغشنا لاح ىف َةِلكك ىبنلا ذخف ىلإ

 . كلذ ىلع هرارقا ىلع

 رتاسلا قوف نم ذخفلا برض نإف تماصلا نب هللا دبع ثيدح امأو

 .ةوهشب نوكي نأ الإ زئاج

 ىلع لدي ال ماجحلل هكرو ِخكك يبنلا فشك نإف رباج ثيدح امأو

 .ًاقافتا زئاج وهو ةجلاعملا ةرورض هتضتقا فشك هنأل «ةروعب سيل هنأ

 ذخفلا نأ ىلع ةلادلا ثيداحألا دنس لاجر ضعبب نعطلا امأو

 جاجتحالا لطبي ال هنأ الإ اهضعب يف ًافعض ثروي ناك نإو هنإف «ةروع

 اهرفاضتب لصحيف نعطلا نم اهقرط تملس ثيداحأ كانهف .اهلك اهب

 .اهب لالدتسالل يفكت يتلا ةوقلا

 .ىلإ ةرسلا نيب ام لجرلا ةروع نأب لوقلا ىلإ ةيفنحلا بهذو - ًيناث

 يف ةروعلا مكح مث  ةبكرلا فاالخب ةروعلا نم تسيل ةرسلاو . ةبكرلا

 ركني ىتح ء.ةأوسلا ىف هنم فخأ ذخفلا ىفو .ءذخفلا ىف هنم فخأ ةبكرلا

 نإ برضي ةأوسلا يفو .فنعب ذخفلا يفو «قفرب ةبكرلا فشك يف هيلع
 , ؟؟"9رصأ

 )١( اي 5 /" عومجملا .

 ) )7رحبألا ىقتلم حرش رهنألا عمجم ١ /  »4١زنكلا حرش ١/ ةيدنهلا يواتفلا ء78
 أ
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 : لاق ْةِلَك يبنلا نأ هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ىور اه-١

 هترس نود ام» ىرخأ ةياور يفو ؟')هتبكر ىلإ هترس نيب ام لجرلا ةروع»

 . «هيتبكر زواجي ىتح

 نأل «ىتح» ةملكب المع (عم» ىنعمب ثيدحلا يف «ىلإ» ةملكو

 مكيديأو مكهوجو اولسغاف » ىلاعت هلوق يف امك ىنعملا يف ةلخاد ةياغلا

 ."”4ٍقفاَرَمْلا ىلإ
 .«ةروعلا نم ةبكرلا» :لاق هنأ ِهْكَك يبنلا نع ةريره وبأ ىور ام- ؟

 .ةريره وبأ اهلبقف هترس ىدبأ دق ىلع نب نسحلا نأ يور ام-*

 ذخفلا نأ تملع امأ .؛كذخف راو» دهرجل هك يبنلا لوق-

 ؟(«ةروع

 مرحملا عمتجاف .قاسلاو ذخفلا يمظع ىقتلم ةبكرلا نأب اولاقو ©

 لالحلا عامتجاو هابتشالا دنع هنأل . مرحملا بلغي هلثم يفو . حيبملاو

 تناكف اهتحت امم ةبكرلاو .«ةروع ةرسلا تحت ام» : هيلي هلوقلو - 5

 . هيف هابتشا ال مولعم عضول مسا يهف ةرسلا امأ .ةروع

 ولو .هترس ىدبأ رزتأ اذإ ناك هنأ هنع هللا يضر رمع نع يور دقو

 .اهفشك هنم لمتحا امل ةروع تناك

* # # 

 )١( ينطقرادلا هاور ١/ 317١ .

 :ةدئاملا (؟) ".

 ) )6ةيادهلا حرش ريدقلا حتف ١/ .؟068



 + ظ لوألا بابلا

 > : «ةيفتحلا» يناثلا: قيرفلا ةلدأ ةشقانم

 : ىلي ام قيرفلا اذه ةلدأ ىلع روهمجلا دروأ دقو

 لاقف ءهتبكر نع ىدبأ ىتح هبوث فرطب أذخآ هنع هللا ىضر ركب وبأ لبقأ

 ةجحلاو ©")>(ثيدحلا ركذف ملسف .2')رماغ دقف مكبحاص امأ» : لكك ىبنلا

 . .هيلع هركني ملو ةبكرلا فشك ىلع هرقأ هنأ هنم

 لخد املف ءهيتبكر وأ هتبكر نع فشكنا دق ءام هيف ناكم ىف ًادعاق

 . "7(اهاطغ نامثع

 :لوسر لاق :لاق يراصنألا بويأ يبأ نع هدانسإب ركب وبأ ىور -*
 ىلع لدي صنلا اذهو .«ةروعلا نم نيتبكرلا قوفو ةرسلا لفسأ» : لَ هللا

 ةروعلا نم نكت ملف دح اهنأل كلذكو «ةروعلا نم تسيل ةبكرلا نأ
 . (؟9ةرسلاك

 : روهمجلا تاضارتعا ىلع ةيفنحلا در

 امب هيلإ تهجو ىتلا روهمجلا تاضارتعا ىلع ةيفنحلا باجأ دقو

 : يلي

 .همحدزمو هتدش ءىشلا ةرمغو .ةرمغلا ىف هسفنب ىقلملا : لصألا ىف رماغملا )١(

 دقحلا وه يذلا رمغلا نم اذخأ ةمصاخملا :انه ةرماغملاب دارملاو .تارمغ :عمجلا
 ْ .طيحملا سوماقلا . ضغبلاو

 .5 /8 يراخبلا هاور ()

 .5 /8 يراخبلا هاور (5)
 .10975 - ١/8 /* عومجملا ءهال8 ١/ ينغملا (5)
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 دوعق نأب لوؤي نأ نكميف يرعشألا ىسوم يبأ ثيدح امأ-١

 .ءاملا يف اهرمغيل ةروعلا فشك بلطتي ءام هيف ناكم ىف قلك يبنلا

 امل ةروع نكت مل ول ذإ «ةروع اهنأ ىلع ليلد نامثع لوخد دنع اهتيطغتو
 .اهاطغ

 ةبكرلا قوف ام نأ ىلع لادلا يراصنألا بويأ يبأ ثيدح امأ- ؟

 رخخآ يف ءاج دقو اميس ال .ةبكرلا نع ةروعلا يفن ىلع لدي الف ةروع

 ال ةبكرلا ضعب ةبكرلا قوف ام نأ ديؤي اذهو «ةروعلا نم» ظفل ثيدحلا
 . ")اهلك

 يف ةلبانحلاو ةيكلاملاو ةيعفاشلا نم ءاهقفلا روهمج بهذ -ًائلا

 ( هيتبكر ىلإ هترس نود أم لجرلا ةروع نأ ىلإ مهذدنع حجارلا لوقلا

 ءزجلا رتس بجي نكلو ؟'ةروعلا نم ناتبكرلا الو .ةرسلا تسيلو
 .©9بجاولا اهرتس مامتل اهل امهنم قصالملا

 ةروع» ديِكَع يبنلا نع هنع هللا يصر يردخلا ديعس وبأ هاور أام-|١

 نيب ام نمؤملا ةروع» :ًاضيأ ِهَْك هلوقلو ؛هيتبكر ىلإ هترس نيب ام لجرلا
 .«هيتبكرو هترس

 هلمحأ ليقث رجحب تلبقأ  :لاق ةمرخم نب روسملا هاور ام

 ىتح هعضأ نأ عطتسأ مل رجحلا يعمو يرازإ لحناف فيفخ رازإ ّيلعو

 )١( راطوألا لين 7/7/7 .

 ١/ نيبلاطلا ةضور ءالال ١/ مألا .١ا/ا“ /" عومجملا 24 ا /17 جاتحملا ةياهن (9)

 0٠/ ١٠١. عانقالا ,.ه5 ص جاهولا جارسلا .586 - 64
 .هالك ١/ ينغملا ١/ ٠١١8 كلاسلا ةغلب

 ١/ 4٠١. لمجلا ةيشاح ١/ ١١. نيبلاطلا ةناعا ١175/١., هريمعو يبويلق (1)
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 اوشمت الو .هذخف كبوث ىلإ عجرإ» عي هللا لوسر لاقف هعضوم هب تغلب

 ,؟'')9عةارع

 تلق» :لاق هدج نع هيبأ نع ةيواعم نب ميكح نب زهب هاور ام“

 نم الإ كتروع ظفحا :لاق ؟رذن امو اهنم يتأن ام انتاروع :هللا لوسر اي

 موقلا ناك اذإ هللا لوسر اي تلق :لاق .كنيمي تكلم ام وأ كتجوز

 .ًادحأ اهنيرت الف دحأ اهنيري ال نأ تعطتسا نا :لاق .ضعب يف مهضعب

 نم هنم ايحتسي نأ قحأ هللا :لاق ؟ًايلاخ اندحأ ناك اذإ هللا لوسر اي تلق
 . ؟'9سانلا

 فشكت الو لي هللا لوسر لاق :٠ لاق هنع هللا يضر ىلع نعو - :

 .؟29«تيم الو يح ذخف ىلإ رظنت الو كذخف

 رمعم ىلع و هللا لوسر رم :لاق شحج نب دمحم نعو-ه

 . «©7«ةروع نيذخفلا .نإف .كيذخف طغ رمعم اي» :لاقف ناتفوشكم هاذخفو

 ذخفلا» :لاق كلك يبنلا نع امهنع هللا يضر سابع نبا نعو-

 ش هذخفو لجر ىلع دي هللا لوسر رم : هظفلو دمحأو يذمرتلا هاور «ةروع

 .' 9”(«هتروع نم لجرلا ذخف نإف كيذخف طغ» :لاقف ةجراخ

 دقو ةدرب ئلعو ِقَِي هللا لوسر رم :لاق يملسألا دهرج نعو - ا

 .0'2«ةروع ذخفلا نإف كذخف طغ» :لاقف .يذخف تفشكنا

 )١( دواد وبأ هاور 7/ 54".

 ) )7.نسح ثيدح يذمرتلا لاقو .847 /© يذمرتلاو دواد وبأ هاور
 )"( دواد وبأ هاور 7 / 514.

 ) )8يراخبلا هاور ١/ *٠١.
 ) )9ًاقيلعت هحيخحص يف يراخبلا هجرخأ ١/ ٠١7.

 ركاش دمحم قيقحت دمحأ دنسم 1/ 7١014.
 ) )5/ه يذمرتلا هاور ١١١.
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 لكك ىبنلا دنع ًاسلاج تنك :لاق هنع هللا يضر ءادردلا يبأ نعو - 8

 هيتبكر نع ىدبأ ىتح هبوث فرطي ًاذخآ هنع هللا يضر ركب وبأ لبقأ ذإ
 .©9:ثيدحلا ركذو ملسف ءرماغ دقف مكبحاص امأ» :ِةي يبنلا لاقف

 بويأ يبأ نع ركب وبأ هأورو (502(ةروعلا نم نيتبكرلا قوفو .ةرسلا

 ةبكرلاو ةبكرلا قوف ام ةروعلا نأب ةحضاو ةلالد ثيدحلا اذه يفو

 .اهنع ةجراخ

 يهف :«ةروعلا نم نيذخفلا نأ ىلع لدت اهنإف ةيقابلا ثيداحألا امأو

 ركذلاب ذخفلا صيصخت نأ الإ «ةروعلا نم ةبكرلا جارخاب حرصت مل نإو
 . ةبكرلا لاخدإ مدع ىلإ ريشي

 مهو «ةروعلا نم ةرسلا نأ ىلإ ءاهقفلا نم ةعامج بهذو  ًاعبار
 دعس لوق وهو .دمحأو .يعفاشلا نع ةياورو «ةيفنحلا نم ليده نب رفز

 : يلي امب اولدتساو .ةمصع يبأو يزورملا داعم نبا

 جرخف «ةروع نيتبكرلا قوف ام» : لاق هنأ يعفاشلا نع يور ام-١

 .(”مومعلا يف ةرسلا تيقبو ءعامجإلاب ةرسلا قوف ام

 ملو ةروعلا يف ةبكرلا لخدأ نم ىلع أجتحم ذاعم نب دعس لاق- ١

 يه لب «ةبكرلاك ةروعلا نم نوكتف ةروعلا يدح دحأ اهنإ .ةرسلا لخدي

 . ؟©2«ةبكرلا قوف ءاهتشإلا ىنعم يف اهنأل ءىلوأ

 )١( يراخبلا هاور 5/8.
 ) )5راطوألا لين 7//.

 )”*( راخزلا رحبلا ١/ 70لا/ .

 ) )4يسخرسلا ١45/1١١.
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 : عيارلا قيرفلا ةلدأ ةشقانم

 : يلي امب اهيلع درو قيرفلا اذه ةلدأ روهمجلا شقان دقو

 دقو ءاهنم أدبت ةروعلا نأ ىلع ةلادلا ثيداحألاب ةرسلا تجرخ ١
 .ةرسلا تحت اهنأ اهضعبب حرص

 ىلع ًاليلد ضهني الف صنلا ةلباقم يف سايق دعس لالدتسا  ؟

 . كلذ

 كنم لبقأ ينرأ ىلع نب نسحلل لاق ةريره بأ نأ يور ام_

 .«هترس لبقف هصيمقب» لاقف .لبقي لك هللا لوسر تيأر ثيح

 وبأ اهلبق املو نسحلا اهنع فشك امل ةروعلا نم ةرسلا تناك ولف

 .ةريره

 : حيجرتلا

 : يلي ام انل حضتي اهتشقانمو ءاهقفلا ةلدأل ضرعلا اذه دعب

 نم يأر طوقس كلذكو .طقف ناتأوسلا اهنا لاق نم يأر طوقس - ١

 . مهتلدأ فعضل كلذو ةروعلا نم ةرسلا نأب لاق

 ببس نأ دجن ةمدقتملا ءاقرفلا ةلدأ يف رظنلا انعمأ اذإ اننإ- ؟

 ..«37«ةروع ذخفلا» لك ىبنلا لوق وهو :دهرج ثيدح :امهدحأ

 ىف هسرف ىرجأ امدنع هلي يبنلا نأ وهو» :سنأ ثيدح :امهيناثو

 .('0(مدقت امك هذخف نع رازإلا رسح ربيخ قاقز

 )١( ج يرابلا حتف ١ ص 76".

 )( ج يرابلا حتف ١ ص #” ج ىنابرلا سّتفلا .78# ص 86.
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 .دنسأ سنأ ثيدح :لاقف نيرثألا نيذه ىلع يراخبلا قلع دقو

 . طوحأ دهرج ثيدحو

 ثيدح نأو نيقيرفلا ةلدأ يواست نم يراخبلا هلاق ام ىلع ءانبو

 .ةروعلا نم ةبكرلا نا لوقي يذلا يأرلل حاترتو نئمطت سفنلا نإف طوحأ دهرج
 حيبملاو مرحملا اهيف عمتجي ىتلا ةلاحلا هذه لثم يف طايتحالل كلذو

 . ىلؤأ نوكي 'مرحملا حيجرتف ءامهنيب زيبمتلا ىلع ةردقلا مدع عم

 هنأب فرتعي ةروعلا نم تسيل ةبكرلا نأ لاق نم نإف كلذكو “" 

 وهف هب الإ بجاولا متي ال ام نأل ,ةروعلل اهنم قصالملا ءزجلا رتس بجي
 . باوصلاب ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو .بجاو

 كك

 ينالا_تثملللا
 ةأرملا ةروع

 دسج نم نيفكلاو هجولا ادع ام نأ ىلع نيملسملا ءاملع عمجأ

 . ةفلتخم بهاذم ىلإ نيفكلاو هجولا يفاوفلتخاو «ةروع هنأل هرتس بجي ةأرملا

 قيرف لك در مث ءاهتلدأ عم ءاملعلا ءالؤه لاوقأل ضرع يلي اميفو
 يف سوفنلا اهيلإ نئمطت يتلا ةجيتنلا ىلإ كلذ دعب صلخنل رخآلا ىلع
 : ةيضقلا هذه

 : ًالوأ

 ةأرملا ندب عيمج نأ ىلإ 9©2ةيعفاشلا ضعبو «')ةلباتحلا بهذ

 ١/ 5١0١. ينغملا )١(

 باهولا حتف تم غ١ / نيبلاطلا ةئاعا 685 ص جاهولا جارسلا م/ جاتحملا ةياهن (1)

 .ش8 ١/



 514 لوألا بايلا

 .؟')اهرفظ ىتح ةروع

 : يلي امب كلذل اولدتساو

 ١- 9هباهنِم َرْهَظ اَم الإ نُهتيز َنيِدْبي الو » : ىلاعت هلوق مومعب .
 رَهَظ ام ا ىلاعت هلوق وهو ةيآلا يف ىتثتسملا نم دوصقملا نإ اولاق

 5 .ةكرحلا دنع هروهظ كلمي ال وه هاهم
 ءاَرو ْنِم ٌنُمولأساَف ًاعاَبُم َنُهوُمَلَاَس اًذإو » :ىلاعت لوقب  ؟

 . «باجح

 الإ هلك يبنلا ءاسن قح يف تلزن دق تناك نإو ةيآلا هذه :اولاق

 رئاس يف ةدوجوم هيف ةلعلا نأ ذإ ,نهدحو نهب ًاصاخ سيل اهمكح نأ

 . نهمكحك ءازجألا هذه ةيطغت بوجو يف ءاسنلا رئاس مكحف اذلو .ءاسنلا

 لضفلا فدرأ ِةَو يبنلا نأ» امهنع هللا يضر سابع نبا نعو *“ 

 لأست تفقو يتلا ةيمعثخلا ةصق هيفو - هفلخ رحنلا موي سابعلا نبا

 لضفلا نقذب هلك يبنلا ذخأف اهيلإ رظني لضفلا قفطف - َِْك هللا لوسر

 .'9«اهنع ههجو لوحف

 يبنجألا رظن زوجي الو ءهرتس بجي ةروع اههجو نأ الولف :اولاق
 اهرذع ناك دقف ةيمعثخلا امأ .لضفلاب كلذ خلك هللا لوسر لعف امل هيلإ

 .جحلاب ةمرحم تناك اهنأ هفشك ىف

 مرحملا سبلي ام» باب يف اهنع هللا يضر ةشئاع نع ءاج اه- 4
 سروب ًابوث سبلت الو .عقربتت الو .ةأرملا مثلت الو» :اهلوق «بايثلا نم

 .«؟9«نارفعز الو

 .,/7 ىهتنملاو عانقالا نيب عمجلا يف ىهتنملا ةياغ (1)

 ١. :رونلا(5)

 . يرابلا حتف ةشيرل م يراخبلا هاور هش

 .159/17 يراخبلا هاور (8)
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 :لوقي ناك رمع نبا نع عفان نع أطوملا يف كلام هاور ام هلئثمو

 .27«2«نيزافقلا سبلت الو ةمرحملا ةأرملا بقتنت الد

 مارحالا ريغ ىرخألا اهلاوحأ ةماع يف ةأرملا نأ ىلع لدي اذهو

 .هل ىنعم ال مارحالا ةلاح يف عقربتلا نع اهيهن نإف الإو ةعقربم نوكت
 .بجاو هجولا رتس نأ ىلع لدي اذهو

 :تلاق ذإ امهنع هللا يضر ركب يبأ تنب ءامسأ نع ىوري ام هلثمو

 يأ .«مارحالا يف كلذ لبق :طشتمن انكو ؛لاجرلا نم انهوجو يطغن انك»

 دري نأ لبق انهوجو يطغن اننأ وهو .هريغو مارحإلا يف انلاح اذه ناك

 فشكت اننإف نآلا امأ .اهنع هللا يضر ةشئاع لوق يف قباسلا يهنلا

 ظ . طقف مارحإلا يف انهوجو

 .ًاسيح تعنص ميلس مأ نأ هنع هللا يضر كلام نب سنأ نع-ه

 اعدف شحج تنب بنيز نم هجاوز ةبسانمب ِةيِكك هللا لوسر. ىلإ هب تلسرأو

 لَو هللا لوسرو نوثدحتيو .نولكأي اوسلجو .هباحصأ ِخلك هللا لوسر

 ثيدحلاو .«©”اوجرخ نأ ىلإ طئاحلا ىلإ اههجو ةيلوم هتجوزو «سلاج

 ترادتسا امل ًازئاج هجولا فشك ناك ولف .ةروع هجولا نأ ىلع لدي

 . طئاحلا وحن اههجو تّلوو

 املفد :اهلوق كفإلا ةصق يف اهنع هللا يضر ةشئاع نع ءاج اه- 5
 عاد نم هيف امو ءركسعملا ىلإ تعجرف «هب اوقلطناف ريعبلا سأرب اوذخأ

 يف تعجطضا مث :يبابلجب تعفلتف .سانلا قلطنا دق .بيجم الو
 نع فلخت دق ناكو .يملسلا لطعملا نبا ناوفص يب رم ذإ .يناكم

 ىتح لبقأف «يداوس ىأرف «سانلا عم تبي ملف .هتاجاح ضعبل ركسعملا
 انيلع برضي نأ لبق ينار دق ناكو .ينآر نيح ينفرعف ءّيلع فقو

 )١( ج اطوملا ١ ص 778.

 ملسم هاور (؟) /  5١.ىولحلا نم عون : سيحلاو



 “ا ] لوألا بابلا

 يهجو ترمخف .ينفرع نيح هئاجرتساب تظقيتساف .«باجحلا
 . 0"2(ىبابلجب

 فشك ناك ولو .هنع اههجو تطغ دق نينمؤملا مأ ةشئاع هذهف

 .كلذ تلعف امل بناجألا مامأ ًازئاج هجولا

 ظ : ًايناث

 ,ةيعفاشلا ضعبو «ةيفنحلاو .ةيكلاملا نم ءاهقفلا روهمج بهذ

 ةداعلا ترج امم امهنأل ةروعب اسيل نيفكلاو هجولا نأ ىلإ ةيرهاظلاو

 ةيالا يف ماهم رهظ ام الإ » ىلاعت هلوقب دوصقملا وهو ءهفشكب
 .ةلبانحلا اهب لدتسا يتلا .ةقباسلا

 ريثت ةلاح يف كلذ نوكي ال نأ امهفشك زاوجل اوطرتشا مهنكلو

 .9©2لامجلا ةزراب وأ «ةنيزم نوكت نأب ةنتفلا

 : يلي امب قيرفلا اذه لدتساو

 َنبِرْضِيلَ اَهْنِم َرْهَظ ام الإ نهي َنيِدبُي الو » : ىلاعت هلوقب ١
 َملعيَل هلوق ىلإ . نهتلوعبل الإ نِهَتتيِز َنيِدْنُي الو نهِبويَج َىلَع ٌنهِروُمْخِب

 ,204 ٌنهتئيَز نم َنيِفَحُي اَم
 نيطغي نأب ءاسنلل ىلاعتو هناحبس هللا نم حضاو رمأ ةيآلا هذه ىفف

 .ردصلاو ,قنعلاو «ةروعلا رتس ىلع صن اذهو ؛نهرمخب نهبويج

 ءالصأ كلذ ريغ نكمي الو .هجولا فشك ةحابإ ىلع صن هيفو

 .١6/1١٠١ا/ ملسم هاور(١)

 .8 /7 جاتحملا ةياهن 41/١« رهنألا عمجم 41/١. ليلخ رصتخم ىلع ريدردلا حرش (؟)

 . "9 /17 ىلحملا

 )( رونلا ١" .
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 «ْنِهِتئيَز نم َنيِفَحُي ام َمَلْعُيِل ْنهِلجْرَأب َنْبِرْصَي آلوإ» :ىلاعت هلوق وهو
 .هؤادبا لحي الو ىفخي امم نيقاسلاو نيلجرلا نأ ىلع صن دقف

 يف نهجرخن نأ ِنِئَي هللا لوسر انرمأ» :تلاق ةيطع مأ نعو ١"

 اي تلق :تلاق .رودخلا تاوذو .ضيحلاو .قتاوعلا : ىحضألاو رطفلا

 نم اهتخأ اهسبلتل :لاق ؟بابلج اهل نوكي ال انادحإ ءهللا لوسر
 . ')«اهباملج

 برعلا ةغل ىف بابلجلاو .ةالصلل بيبالجلا نهسبلب رمأ اذهو

 .هضعب ال مسجلا عيمج يطغ اموه قي هللا لوسر اهب انبطاخ يتلا
 عم ديعلا دهش هنأ» ركذي امهنع هللا يضر سابع نبا نعو-

 ءاسنلا ىتأ مث «ىلص نأ دعب بطخ مالسلا هيلع هنأو ْوكي هللا لوسر

 نيوهي نهتيأرف .نقدصتي نأ نهرمأو :نهركذو .نهظعوف .لالب هعمو
 . "70لالب بوث يف هنفذقي نهيديأب

 ديلا نأ حصف نهيديأ ىأر هي هللا لوسر ةرضحب سابع نبا اذهف

 . ةرتس اهيلع ضرفف امهادع امو .ةروعب اسيل ةأرملا نم هجولاو

 هللا لوسر تتفتسا معثخ نم ةأرما نأ» ًاضيأ سابع نبا نعو- 4

 لوسر فيدر امهنع هللا يضر سابع نب لضفلاو .عادولا ةجح يف هِي

 ةأرما تناكو اهيلإ تفتلي لضفلا ذخأف» هيفو ثيدحلا ركذو هيو هللا

 .(””«رخآلا قشلا نم لضفلا هجو لوحي ِخِلك هللا لوسر ذخأو ءءانسح

 هفشك ىلع مالسلا هيلع اهرقأ امل .هرتس مزلي ةروع هجولا ناك ولف

 ام ىطغم اههجو ناك ولو قوف نم هيلع لبست نأ اهرمألو ,.سانلا ةرضحب

 .؟47 ١/ ملسم هاور )١(
 .”"ه /أ يراخبلا هاور 2١"(

 0.47 /9 ملسم ,.188/17 ىلحملا (9)



 ا لوألا بايلا

 , '')ءاهوش مأ ىه ءانسحأ سابع نبا فرع

 ركب يبأ نب ءامسأ اهتحأ نأ اهنع هللا يصر ةشئاع تور ام- ه

 ,.قاقر بايث اهيلعو دلع هللا لوسر ىلع تلخد امهنع هللا يصر

 تغلب اذإ ةأرملا لإ ءامسأ أي :لاقو لِ هللا لوسر اهنع ضرعأف

 ههجو ىلإ راشأو ءاذهو اذه الإ اهنم ىري نأ حلصت مل ضيحملا

 .(")(هيفكو

 . ىمأل يخأ ةنبا ىلع تلخد :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع 51

 لوسر اي :تلقف « ضرعأف دل يبنلا لحخدف .ةنيزم ليفطلا نب هللا دبع

 نأ اهل لحي مل ةأرملا تكرع اذأ» :لاقف .ةيراجو يخأ ةئبا اهنإ هللا

 نيب كرتف « هسفن عارذ ىلع ضيبفو اذه دود ام الإو ءاههجو الإ رهظت

 .©9:ىرخأ ةضبق لثم فكلا نيبو هتضبق
 . نيفكلاو هجولا فشك زوجي هنأ مهفي نيثيدحلا نيذه نمو

 ندهشي تانمؤملا ءاسن 0 *تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع -ا/

 نهتويب ىلإ نبلقني مث .نهطورمب تاعفلتم رجفلا ةالص ِةك يبنلا عم

 .«سلغلا نم نفرعي ال ةالصلا نيضقي ىتح

 نع نفشكي نك نهنأ ىلع ليلد سلغلا نم نفرعي ال اهلوقف
 ١ . نههوجو

 يفوتف ةلوخ نب دعس تحت تناك اهنأ» ثراحلا تنب ةعيبس نع - 8

 يضقني نأ لبق اهلمح تعضوف .ًايردب ناكو .عادولا ةجح ىف اهنع

 ١68. /'” ىلحملا(١)

 ."47 /؟ .لسرم اذه لاقو دواد وبأ هاور (1)
 .تغلب يأ :تكرعو :يربطلا نع القت ١١58 ص يدودوملل رونلا ةروس ريسفت (*)
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 ىلع يبرأ :اهل لاقف «تأايهتو تبضتخاو ,ءتلحتكا دقو ءاهسافن
 نم رشعو رهشأ ةعبرأ اهنإ ؟حاكنلا نيديرت كلعل اذه وحن وأ  كسفن
 نب لبانسلا وبأ لاق ام هل تركذف هك يبنلا تيتأف :تلاق .كجوز ةافو
 . (0:تعضو نيح تللح دقو :لاقف «ككعب

 اهعيابي ملف ةبضتخم نكت ملو هعيابت كي يبنلا تتأ ةأرما نأ» 4

 , 50(2(تضتح .: ددوخأ ىتح

 اههجو نع ةأرملا فشك زاوج ىلع ةلالد نيثيدحلا نيذه يفف
 . نيمدقتملا ةشئاع يثيدح ناديؤي امهف اهيفكو

 بقتنت الو» :لاق ٍةَك يبنلا نأ امهنع هللا يضر رمع نبا نع- ٠

 . ”9(نيزافقلا سبلت الو ةمرحملا ةأرملا

سيل نيفكلاو هجولا نأ ىلع ةلالد ثيدحلا اذه يمن
 امهنأل . ةروعب ا

 هجولا زاربإ ىلإ وعدت ةجاحلا نآلو ءامهرتس مرح امل ةروعلا نم اناك ول

 .ءاطعلاو ذخألل فكلا زاربإ ىلأو «ءارشلاو عيبلل

 ةأرملا ةروع ةلأسم يف مهتلدأو ءاهقفلا ءارآل ضرعلا اذه دعب

 هلوق ىنعم لامتحال مهمهف نيابت ىلإ مهفالتخا ببس عجرن نأ عيطتسن
 ىنتسملا اذه له .4اَهّْنم َرَهَظ اَم لإ َنهتيِز َنيِدبُي الو 9 ىلاعت
 كلمي ال ام كلذ نم دوصقملا 'امنإ مأ ةدودحم ءاضعأ هنم دوصقملا

 . ؟ةكرحلا دنع هروهظ

 )١١( دمحأ هاور 5/ 177.

 ص ينابلألا .ةملسملا ةأرملا باجح (؟) ”7”.
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 7 لوألا بابلا

 دنع هروهظ كلمي ال ام كلذ نم دوصقملا نأ ىلإ بهذ نمف

 .اهرفظ ىتح ةروع هلك اهندب :لاق ةكرحلا

 وهو رتسي ال هنأب ةداعلا هب ترج ام كلذ نم دوصقملا نأ ىأر نمو

 .ةروعب اسيل امهنأ ىلإ بهذ نافكلاو هجولا

 : بيقعت

 نم ءزج يأ روهظ عنمي يذلا لوألا قيرفلا ةلدأ نأ ىرأ يننإ-١

 رثكأ نيفكلاو هجولا ةيطغت بوجو ىلع ليلدتلل اهعيمج تناك ةأرملا دسج

 هذه رتس نا ذإ .ةأرملا ةروع نم يه ءازجألا هذه نوك ىلع ليلدتلل اهنم

 وهو ةروعلا رتس ريغ رخآ ءيش تحت - مهرظن يف لخاد ءازجألا

 . باجحلاب ىمسملا

 جتحا دق امم .باقتنالا ىلع ةلادلا ةلدألا نم درو ام لك نإ- ؟

 فوخلا ةلاحب رسفي .,فشكلا زاوج مدعب نولئاقلا مهو .لوألا قيرفلا هب

 .عرولا ىلع ليلد هنأ وأ ءرذحلاو ةطيحلا يف ةبغرلاب رسفي وأ ةنتفلا نم

 نم نهيف ناك مهيلع هللا ناوضر نيعباتلاو ةباحصلا ءاسن نأ حجارلاو

 .باقتنالا ىلإ نهعفدي ام هللا نيد يف ةطيحلا بحو عرولا

 يناثلا قيرفلا هيلإ بهذ ام حجرن نأ نكمي مدقت ام ىلع ءانبو - “

 امهفشك مدع ةاعارم عم ةروعلا نم اسيل نيفكلاو هجولا نأب لوقي يذلاو

 .لامجلا ةزراب وأ «ةنيزم ةأرملا نوكت نأب ةنتفلا ريثت ةلاحب اناك اذإ

 ىهن يذلا مرحملا رظنلا اهيلإ رظني دق نم اهلوح نأ تملع اذإ كلذكو

 الإ ركنملا اذه ليزت نأ عيطتست الو .ةرظنلا ةرظنلا عبتي نأب ,هنع هللا

 . هنع اههجو بجحب

 مامإ نع ينيبرشلا بيطخلا هلقن ام لمحي ةلاحلا هله ىلعو
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 . هحولا

 نم - دادنم ذيوخ نبا نع هلقن اميف ىبطرقلا ديقلا اذهب حرص لقو

 اهيفكو اههجو نم فيخو «ةليمج تناك اذإ ةأرملا نأ  ةيكلاملا ةمئأ

 نم ةباشلا ةأرملا عنمتو :ةيفنحلا نم راتخملا ردلا بحاص لاقو

 رظنلا زوجي الو «ةنتفلا فوخل لب ةروع هنأل ال ءلاجرلا نيب هجولا فشك

 . ةوهشب اهيلإ

 مهنم ىري نم ءاوس ةمئألا عيمج دنع عامجالا تبث دقف اذكهو

 ةيفنحلاك ةروع ريغ هنأ مهنم ىري نمو .ةليانحلاك ةروع ةأرملا هححو نأ

 ناك نأب ةنتفلا فوخ دنع اههجو رتست نأ ةأرملا ىلع بجي هنأ ةيكلاملاو
 .باوصلاب ملعأ هللاو ,ةوهشب اهيلإ رظني نم اهلوح
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 تلايلا_ةلطلا

 ةولخلا يف ةروعلا رتس

 هيلإ بودنم ةولخلا يف ةظلغملا ةروعلا رتس نأ ىلإ ةيكلاملا بهذ

 ةجاح ريغل اهفشك ةهاركب اولاقو .ةكئالملا نم ءايح كلذو بحتسمو
 .(')مهبراق امو ناتأوسلا مهدنع ةظلغملا ةروعلاب دازملاو

 رتس بوجو ىلإ مهبهذم نم حجارلا يف ةيفنحلاو .ةيعفاشلا بهذو
 .الثم ءاجنتساو .طوغتو «لاستغاك .«'ةجاحل لإ ةولخلا ىف ةروعلا

 )١( كلاسلا ةغلب ١/٠١8.. دهتجملا ةيادب ١/ ١١4.

 عومجملا (؟) 7/ 77١جاتحملا ينغم الا ١/١158« نيبلاطلا ةناعإ ١/ ١١7.



 ب لوألا بابلا

 : يلي امب ءالؤه لدتساو

 لوسر اي تلق :لاق هدج نع هيبأ نع ميكح نب زهب هاور اه-١

 .كتجوز نم الإ كتروع ظفحا :لاق ؟رذن امو اهنم يتان ام انتاروع هللا

 نإ :لاق . ضعب يف مهضعب موقلا ناك اذإف :تلق .كنيمي تكلم ام وأ

 :لاق ؟ًايلاخ اندحأ ناك اذإف :تلق .اهنيري الف دحأ اهاري ال نأ تعطتسا

 , 2)هنم ايحتسي نأ قحأ هللا

 نأ قحأ ىلاعتو هناحبس هللا نأ ىلإ ريشي ثيدحلا اذه رخآ نإ

 ' لمشي ًاقلطم ءاج ثيدحلا ىف رتسلاب رمألا نإف كلذكو ءهنم ايحتسي

 .اهريغو ةولخلا

 ال ىلاعتو هناحبس هللا نأ عم ةولخلا يف رتسلا ةدئاف ام ليق نإف

 . ؟ءيش هنع بجحي

 ريغ امأو هناحبس هعم ًابدأتم روتسملا هدبع ىري ىلاعت هللا نأب بيجأ

 .العو لج هعم بدألل ًاكرات هناحبس هاريف روتسملا

 يف درجت اهيعار ىأرف ةقدصلا لبإ ىلإ جرخ نك هنأ يور ام- "

 . ”9«هل ءايح ال نم انل لمعي ال» :لاقو هلزعف سمشلا

 للك هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر رمع نبا ىورو - “

 ثيدحلا اذه يف يرعتلا نع ىهنلاو .لوألا ثيدحلا رهاظ نإف

 )١( ةجام نبا رظنأ ١/  .518ص 7ج دواد وبأ ,.6//49 ج يذمرتلا 54”7.

 ١65/١١. طوسيملا (؟)

 .7784 /1؟ ةيادهلا ثيداحأ جيرخت يف ةياردلا (*)



 ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةنيزلاو سابللا 7

 قرافت ال ةكئالملا نأل .ةولخلا يف ةروعلا رتس وجو ىلع البلد ناموقي

 .اهنم راتتسالا هيلع بجيف «ةانثسملا تالاحلا ىف الإ ناسنإلا

 نم مهنمو .ةولخلا يف ةروعلا فشك ةهارك ىري نم ءاهقفلا نمو

 هناحبس هللا نم ءايحلا نأ اورسفو .2')رئاخذلا بحاصك كلذ ةحابإ ىري

 .ةيصعملا تقو يف هتيصعم مدعب نوكي امنإ ىلاعتو

 ىلإ حصنلل نوكي نأ لمتحي رمع نبا ثيدح يف يهنلا امأو
 .ةجاح ريغل اهفشك ةهاركب لوقي نم لوق حيجرت ىلإ ليمأ ينناو لضفألا

  .ملعأ ىلاعت هللاو .اهفشك هيلع مرحيف دحأ هاري نأ لمتحا اذإ امأ

 4# دإع

 خال املا
 ىلع ةأرملا ةروع دودح يف يدودوملا ذاتسألل ّيأر

 هتشقانمو اهمراحم

 ىرأ «.ةأرملا ةروع ةيضق يف نيقباسلا ءاملعلا لاوقأ ضرع دعب

 ةيضقلا هذه يف نيرصاعملا ءاملعلا ضعب هلاق امل ضرعتأ نأ يلع ًامازل

 حلاصلا اهفلسو ةمألا ءاملع نم مهقبس نم لاوقأو مهلاوقأ نيب نراقأو

 نوكيل هليلد يوق ام حيجرت ىلإ ينقفوي نأ ىلاعتو هناحبس هللا نم ايجار
 ةفرعمل ةجاحلا سمأ يف نحن يتلا ةيضقلا هذه يف ًاناهربو ًارون انل

 هيف تراحو .ةملظلا هيف تدتشا يذلا رصعلا اذه يف حضاولا اهمكح

 اذه مالسإلا ءادعأ اهب طاحأ ىيتلا ليطابألاو .هبشلا ةرثكل ةمألا لوقع

 تاعمتجملا هذه لثمل هتيحالص مدعو «ةرات دومجلاب هوفصوف «نيدلا

 يف هرود ىدأ يعجر نيد مهرظن يف وهف .ىرخأ ةرات ةيقارلا ةروطتملا

 تايرظنلاو ءىدابملا ملاع يف ناكم هل دعي مل مث .نمزلا نم ةبقح

 )١( جهنملا ىلع لمجلا ةيشاح ١/ 1١08.



 4 لوألا بابلا

 ةيحان يف هورصحيو (.هنع مهولزعيو .هعابتأ هنع اوفرصيل كلذو .هثيدحلا

 يتلا .ةيداملا مهتيندم قيربب مهراصبأ اورهبي نأ دعب .ةديعب ةقيض

 جني ملف .«تاذلملاو تاوهشلا باوبأ تحتفو ءاهلاقع نم زئارغلا تقلطأ

 نم ىيرعلاو روفسلا ةأاعدل ثدح امك .احيبق نسحلاو ءائسح حيبقلا دوري

 مث .برغلا يف مالسالا ءادعأو نيقرشتسملا يديأ ىلع اوذملتت نيذلا

 امم داليلا داقناو «ديدجتلا هةححب نيدلا اذهل مدهلا لواعم نولمحي اوؤاج

 - مهمعز يف  باجحلا اذه ببسب دومجلاو رخآتلا نم هيلإ تلصو

 ةايحلا يف ةكراشملا نم نهعنمي هنأل .نيملسملا ءاسن هسبلت يذلا

 .تيبلا نم جورخلا اهل اونيزو .باجحلا ذبن ىلإ ةأرملا اوعدف .ةماعلا

 مساب اهتالاجمو ةايحلا يحاون عيمج يف لمعلا لجرلا ةكراشمو

 ةلثمألا اهل اوبرضو .ةفئازلا بساكملاب اهورغأو .ةيرحلاو «.ةاواسملا

 هذهب اهنوعدخي اولاز امو .ءاهحاجنو .اهتأرجو ةيبرغلا ةأرملا لمعب

 قيرطلا اذه ىلإ تقلزناف .مهليباحأ اهيلع تلطنا ىتح .تاراعشلا

 اهيف تدحو يتلا ةريغصلا اهتكلمم تكرتف .رطخلا قلزنملاو .رعولا

 نيأ نم يردت الف يتاعلا رايتلا اذه ةجل يف تطرخناو ةديكألا اهتداعس

 انإ ©: هناحبس لاق يذلا ميكحلا ميلعلا ضرألاو تاومسلا رابج مامأ فقي

 اذه ظفحب هناحبس لفكت دقف ©074َنوظِفاَحَل ُهَل انإو َرْكَّذلا اَنْلّْزَن نحن
 ءاملع ةئيهتن كلذو .اهيلع سو ضرألا ثري نأ ىلإ هرشسو نيدلا

 نيمألا لوسرلا مهملع امك نيدلا اذه نوغلبي نيدشار ةاعدو .نيحسار

 هسفن هل لوست نم لك نم هبوسرحيو هيلع :نوراغيف . مالسلاو ةالصلا هيلع

 )١( :رجحلا 8



 ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةنيزلاو سابللا مْ

 لَو هللا لوسر قدصو «ليدبتلا وأ .فيرحتلا وأ .هيوشتلاب هيلإ ةءاسإلا

 موي ىلإ نيرهاظ قحلا ىلع نولتاقي يتمأ نم ةفئاط لازت ال» :لاق ثيح
 . ؟'9(ةمايقلا

 نيدلا اذهل ةوعدلا .فرش مهل ناك نيذلا نيرصاعملا ءاملعلا نمو

 وبأ خيشلا ةمالعلا ريبكلا ذاتسألا نيملسملا ريغو نيملسملل هماكحأ نايبو

 هب عفنو «هبرد ةلصاوم ىلع هناعأو هرمع يف هللا دم يدودوملا ىلعألا

 .نيماأ هودع ركم نم هظفحو .نيملسملا

 ةيضقل ةريهشلاو ةريثكلا هتاباتك ىف يدودوملا ذاتسألا ضرعت دقل

 نم هتاباتك ربتعنو ىداجأو ع دبأ هنأ قحلاو .اهبناوج عيمج نم ةأرملا

 يف هبتك امل ضرعتن نأ انه انمهيو .عوضوملا اذه يف ةماهلا عجارملا

 ريبكلا انذاتسأ قرف دقو «اهتنيزو ةأرملا سابل» وأ ةأرملا ةروع رتس عوضوم

 .ةنيزلا راهظا نيبو ةروعلا رتس نيب هثحب ىف

 .ةأرملا ةروع دودح عوضوم يف هبتك امل جذامت انه شقاننسو

 باوبألا يف اهنع انثيدح نيحل ةنيزلا راهظا يف هيأر نع ثيدحلا رخؤنو
 . هللا ءاش نإ ةمداقلا

 : يلي ام ءاسنلا ةروع دودح يف يدودوملا ذاتسألا لوقي

 «ءلاجرلا ةروع نم عسوأ تلعج دقف ءاسنلل ةروعلا دودح امأ»

 «سانلا لك نع «نيديلاو هجولا ريغ .نهمسج لك نيفخي نأ نرمأف
 كلذ نم نثتسي ملو روكذلا نم نهبراقأ رئاسو نهتاوخأو نهؤابا مهيفو

 : ةيناآلا ثيداحألاب هيلإ بهذ امل دهشتسأ دقو ,("”«نهجاوزأ لإ

 ىلإ الإ اهيدي جرخت نأ رخآلا مويلاو هللاب نمؤت ةأرمال لحي ال»- ١

 )١( ملسم هآور ١/5

 ) )1ةيناثلا ةعبطلا 777 ص يدودوملا / باجحلا .



 م١ | ظ لوألا بابلا

 . يربطلا ريرج نبا هاور .«عارذلا فصن ضبقو ءانهه

 اهديو اههجو الإ اهنم ىري نأ حلصي مل تضاح اذإ ةيراجلا» - ؟

 .دواد وبأ هاور «لصفملا ىلإ

 دبع ىخأ نبال تجرخ» :تلاق اهنع هللا ىضر ةشئاع نعو -

 لوسر اي يخأ نبا هنإ :تلقف ُةك يبنلا ههركف .ةنيزم ليفطلا نب هللا
 ام الإو اههجو الإ رهظت نأ اهل لحي مل ةأرملا تكرع اذإ» :لاقف . ؟«هللا
 لثم فكلا نيبو هتضبق نيب كرتف ءهسفن عارذ ىلع ضبقو ءاذه نود

 . يربطلا ريرج نبا هاور «ىرخأ ةضبق

 يبنلا جوز تخأأ امهنع هللا يضر ركب يبأ تنب ءامسأ تناك - ؛

 ضرعأف ءاهمسج نع فشي قيقر سابل يف ةرم تاذ هيلع تلخدف .ِك
 حلصي مل ضيحملا تغلب اذإ ةأرملا نإ ءامسأ اي» :لاقو اهنع ِةِكَي يبنلا

 . السرم دواد وبأ هاور «هفكو ههجو ىلإ راشأو ءاذهو اذه الإ اهنم ىري نأ

 هيك يبنلا جوز ةشئاع ىلع نمحرلا دبع تنب ةصفح تلخدو  ه

 كلام هاور «اظيلغ ارامخ اهتسكو ةشئاع هتقشف .قيقر رامخ ةصفح ىلعو

 .اطوملا يف

 .«تايراعلا تايساكلا هللا نعل» : لكك يبنلا لاق 5

 مكءاسن اوسبلت ال» :لاق هنأ هنع هللا يضر رمع نع يورو

 .«فشت الو فصت اهنإف ىطابقلا الو ناتكلا

 اههجو الإ هلك ةأرملا مسج نأ تاياورلا هذه عيمج نم ملعيف»

 زوجي 9 «تيبلا يف اهبراقأ ىندأ نع ىتح اهرتست نأ بجي ةروع اهيديو
 ءاهاخأ وأ ءاهابأ ناك ءاوس اهجوز ريغ دحأ ىلع اهتروع فشكت نأ اهل

 نع فشكي ًاقيقر ًاسابل سبلت نأ اهل لحي الو ىتح ءاهيخأ نبا وأ
 .«اهفصي وأ .اهتروع



 ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةنيزلاو سابللا م

 ةباشلا ةأرملل وه ماكحألا نم بابلا اذه يف درو ام لك نأ ىلع»

 ىقبتو «غولبلا ةأرملا براقت ذنم - ةروعلا رتس يف ماكحألا هذه ذفنتف

 رمعلا كلذ ةأرملا تزواج اذإف .ةيسنج ةيبذاج اهيف تماد ام اهيلع ةذفان

 ُدَعاَوَقلاَو »8 :نآرقلا يفف ءاهنع ففخي بير ال اهنإف .نسلا يف تمدقتو
 نها َنْعَضَي نأ ُحاَتُج َنِهْيَلَع َسْيَلَف احاكن َنوُجْرَي آل يتآللا ِءاَمنلا َنِم

 .©204نُهَل ٌريَخ َنْففْعَتْسَي نأو ٍةئيِزب تاَجربتُم ِرْيَغ
 . حاكنلا يف ءاجرلا مدعب دارملاو .فيفختلا ةلعب حيرصت ةيآلا يفو

 ةأرملا يف ىقبت الو «ةيسنجلا ةوهشلا هيف ىنفت ًارمع ةأرملا غلبت نأ وه

 عضوب ندصقي ال نأ ةطيحلا ديزمل نهمزلأ دق ىلاعت هللا نأ ىلع «ةيبذاج

 ةوهشلا نم ةراثإ ةأرملا سفن يف ناك اذإ امأو .نهتنيز ءادبإ بايثلا

 فيفختلا امنإو ءاهسأر نع بوثلا علخت نأ اهل زوجي الف ءةيسنجلا

 يتاللاو .نهسابلب ةيانعلا نع ىنغ يف نسلا مدقت نلعجي يتاللا زئاجعلل
 ال ءالّؤه لاثمأو مارتحالاو لالجالا رظنب الإ دحأ نهيلإ رظني داكي ال

 . «9نهتويب يف نهرمخ نعلخي نأ نهيلع حانج

 ءاملعلا نم ةمألا فلس هلاق ام يدودوملا ذاتسألا قفاو دقل

 .نيفكلاو هجولا ادع ام دسجلا عيمجب ةأرملا ةروع ديدحت يف نيحلاصلا

 هب لاق ًادحأ نأ ىملع ىلإ لصي مل ًاديرف ًابهذم كلذ دعب بهذ هنكلو

 مهمامأ رهظت نأ اهل زوجي ال .روكذلا نم اهمراحم رئاسو ءاهيخأو اهيبأك

 : يلي م (مهريغو ةأرملا مراحم نيب قرفلا»

 .5:رونلا )1١(

 . 774 ص يدودوملا :باجحلا (؟)



 م لوألا بابلا

 ءاوس - ةأرملا جوز الإ لاجرلا لك لوانتت يتلا ماكحألا نم هذهو»

 دحأل اهتروع رهظت نأ اهل زوجي ال ةأرملاف ال مأ اهمرحم يوذ اوناك

 نأ امك  ءازجأ نم اهيديو ءاههجو ىوس امع مهل فشكت يأ  مهنم

 - هتبكرو .هترس نيب ام فشكي يأ  هتروع رهظي نأ هل زوجي ال ءرملا

 .تويبلا اولخدي نأ لبق ناذئتسالا مهيلع بجي لاجرلا عيمجو .دحأل

 :()«اهمسج سمي وأ ةأرماب ولخي نأ مهنم دحأل زوجي الو

 عنمي ثيح هسفن عم ضقانت يف يدودوملا ذاتسألا عقي انهو

 مث ةأرملا مراحمل ةبسنلاب نيديلاو هجولا ريغل رظنلا مدقتملا صنلا بجومب
 شماه يف كلذ درو امك «ةأرملل ءالؤه لبق نم دسجلا سمو ةقناعملا حيبي

 يف مهريغو مرحملا يوذ نيب قرف كانه» :لوقي ثيح 7/9 ةحفصلا

 .ةباد اهبكريو هتخأ ديب كسمي نأ خالل زوجيف .ةأرملا مسج سمل

 .بناجألا لاجرلا نم دحأل كلذ لحي ال هنأ يهدبو

 اهنع هللا يضر ةمطاف قناعي ءرفس نع فرصنا اذإ لكي يبنلا ناكو

 يضر ةشئاع سأر لبقي هنع هللا يضر ركب وبأ ناك كلذكو .اهسأر لبقيو

 . «اهنع هللا

 نأل .هسفن ىلع ةجحلا يدودوملا ذاتسألا ميقي داهشتسالا اذهبو

 سملا اذه لثم حيبأ امنإو ءرظنلا نم ةراثالا يف غلبأ ةقناعملاو سملا

 اهنع هللا يضر ةمطاف سأرل ِةلَك هللا لوسر ليبقتو ةرورضلل مراحملا نيب

 جتحا نإف .ةحابالا ىلع ِهِلك هلمع لمحيف ءةرورض دوجو ىلإ ريشي ال
 بيجأ .هريغ ىلإ هادعتت الو ِِكَت هصخت لاح ةعقاو هذه نأب لاقو دحأ

 وه لب لك هللا لوسرب هيسأت ىلع لدي هنع هللا يضر ركب يبأ لعف نأب

 مكح نإف ,ةقناعملاو سملا مكح اذه ناك اذإف .نيملسملا عيمجل ماع

 )١( :باجحلا 7984 .



 ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةنيزلاو سابللا م4

 . ملعأ هللاو . ىلوأ باب نم تبثي رظنلا

 يف لوقلا لصف دقف .مهريغو ةأرملا مراحم نيب مالسإلا زيمي مث»

 عتمتت نأ ةأرملل زوجي يتلا طسبتلاو .ةيرحلا جرادم نع ثيدحلاو نآرقلا

 نم مهريغ عم كلذ اهل زوجي الو ءاهترسأ لاجر نم مراحملا عم اهب
 , ؟')2(سانلا فرع ىف باجحلاب هنع ربعي يذلا وه اذهو .لاجرلا

 ةروع نأ نيبي نيح همالك يف حضاولا ضقانتلا رهظي اذه نمو

 ريغ لاجرلا عيمجل نيفكلاو هجولا ادع ام دسجلا عيمج يه ةأرملا

 عم اهتيرح ضعب ذخأتو طسبتت نأ ةأرملل نإ» :لوقيف دوعي مث .جوزلا

 .«بناجألا لاجرلا نم مهريغ نود اهمراحم

 اهيدبت نأ ةأرملل زوجي ىتلا ةنيزلا نإ :لوقي نأ يدودوملا ذاتسأللو

 يف يهف ةروعلا رتس نع فلتخت «ةقباسلا ةميركلا ةيآلا مهتنثتسا نمل

 لمجتلاو ؛يلحلا سبل :اهب دارملاو .ةأرملا ةروع ىوس ام» :ىرظن

 ةنيزلا عاونأ نم اهيلإ امو ءرعشلا نيسحتو ء.ؤنحتلاو لحكتلاو «سابللاب
 . ''2:نهتثونأ ءاضتقال تويبلا يف ةداع ءاسنلا اهذختت يتلا ىرخألا

 ءازجأ فشكب الإ متت ال ةنيزلا نم عاونألا هذه ضعب نإ :هل لوقن

 .هنيسحت ىلإ جاتحت يذلا رعشلا فشكك نيديلاو هجولا ريغ دسجلا نم

 اهتثونأ اهيضتقت ةنيز نم اهب ام راهظإ ىلإ اهتجاحل قنعلاو نذألا فشك وأ
 نم عونلا اذه راهظا يف ةيرحلاو .طسبتلا اهل زاجأ نإف .تيبلا لخاد
 رظنلا مهل تحابأو .ةميركلا ةيآلا مهتنثتسا يتلا فانصألا هذه عم ةنيزلا

 ةأرملا ةروع نأب لوقي نأ همزل .ةنيزلا نم عضولا اذهب يهو ءاهيلإ

 )١( باجحلا 78".

 ةيناثلا ةعبطلا 787 : باجحلا (؟) .



 م6 لوألا بابلا

 لمشت ال امك «ةنيزلا نم عونلا اذه عضاوم لمشت ال ءالؤهل ةبسنلاب
 نم عونب مهعم اهلماعت ءانثأ اهرتس نم ةأرملا جرحتت يتلا عضاوملا

 راهظإو اهرعش فشكك كلذو .ميركلا ذاتسألا هركذ امك طسبتلاو ةيرحلا

 ليزي هب لوقلاو ىلوألا وه اذه لب .اهدسج نم قاسلاو دعاسلا ضعب

 روهمج لوق عم ًامجسنم حبصيو «ليلجلا انذاتسأ هيف عقو يذلا ضقانتلا

 .نيملسملا ءاملع

 يه ِةَْي هللا لوسر ثيداحأ نم ريبكلا انذاتسأ هب لدتسا ام نإو

 دق اهمراحم ىلع ةأرملا ةروع نأل ءمراحملا ريغب قلعتت ةماع ثيداحأ

 ٌنهئابآ وأ َنِهتلوُعُل لِ َنهتيز َنيِدُي لَو » :ةميركلا ةيآلا اهتنيبو اهتددح
 وَ نهناوخإ ينب وأ نه ناوخإ وأ نهتلوعُب ءاَنبَأ وأ ناب وأ نهتْلوعب ءابأ وأ

 .204 ٌنِهِتاَوَحَأ يب

 اهتنيز يدبت نأ ةأرملا ىلع ىلاعتو هناحبس هللا مرح ةيآلا هذه م يفد

 .ةميركلا ةيآلا يف نيروكذملل اهءادبا ىلاعتو هناحبس ىنثتساو ءاقلطم

 نيبت ىتلا دهاوشلا ضعب هذهو .رهاظلا ىف ةحابا رظحلا نم ءانثتسالاو

 | | . كلذ

 اهنأ :ةملس يبأ تنب بنيز نع هدنسم يف يعفاشلا مامالا ىور

 لخدي ناكو .ًابأ هارأ تنكف :تلاق .ريبزلا ةأرما ءامسأ نم تعضترا

 0 يلبقأ» :لوقيو يسأر نورق ضعبب ذخأيف يسأر طشمأ انأو ىلع

 ريبزلاو .ىلوأ باب نم بسنلا يف وهف عاضرلا يف ه اذهو

 ةراسملل يملا وأ لنا نا لق ةجلاب يرخبلا ةرشعلا نم وه ذإ ليلج

 .هنم كلذ عقي نأ نكمي ال ًامارح ءاضعألا هذه يف

 ابلاغ رهظي ال ام امأو .هجولاك حيبأف نكمي ال اذه نم زرحتلا نألو

 .”ا :رونلا (19



 ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةنيزلاو سابللا 5

 هعم نمؤت الو ءهرظن ىلإ وعدت ال ةجاحلا نأل ؛هيلإ رظنلا حابي الف

 .2©')ةرسلا تحت امك هيلإ رظنلا مرحف ءروظحملا ةعقاومو ةوهشلا

 : تاعون ةئيزلا نإ : يلي ام عئانصلا عئادب يف ءاجو

 ةحتفلاو . عبصأالا يف متاخلاو «نيعلا يف لحكلا يهو :ةرهاظ - ١

 طرقلاو ءرعشلل صاقعلاو . سأرلل ةباصعلا يهو .:ةنطاب- ؟

 ةدالقلاو «قاسلل لاخلخلاو ) دضعلل جولمدلاو .ردصلل لئامحلاو ءنذألل

 .دعاسلل راوسلاو . قنعلل

 سيل ةنيزلا سفن ءادبإ نأل ءاهسفنأل اهعضاوم ةنيزلا نم دارملاو

 نيعونلا لوانتيف ءاقلطم ةنيزلا ىلاعتو هناحبس هللأ ركذ لقو هلع يهنمب

 مراحملا نيب ةطلاخملا نألو .صنلا رهاظب اهيلإ رظنلا لمحيف .اعيمج

 الإ فشكلا نع ةنيزلا عضاوم ةنايص نكمي الف .ةداع ةتباث اهريغو ةرايزلل

 .©"ًاعرش عوفوم هناو جرحب

 ىلإ ناديلاو قنعلاو سأرلا وهو .ةمدخلا يهو .ةنهملا دنع ودمي

 , ("0(هاوس ام رظنل ةرورض ال ذإ .طقف نيتبكرلا ىلإ نالجرلاو « نيدضعلا

 ةرحلا ةأرملا ةروع» : ليلخ رصتخحم ىلع ريدردلا حرش يف ءاجو

 هجولا ريغ مسجلا لك .عاضر وأ ةرهاصم وأ بسن نم اهمرحم ىلع

 ةذل ىشخي نأ الإ .مدقلا رهظو «,عارذلاو .سأرلاو قنعلا .فارطألاو

 )١( ينغملا 5/ 666.

 ) )5؟ تكلا حرش 778 /0 ةيدنهلا ىواتفلا /ه عئانصلا عئادب ١/010

 ."ه8 ص جاهولا جارسلا (”)



 ما/ ظ لوألا بابلا

 .2)(ةروع اهنوكل ال ,كلذل مرحيف

 عطاقلا ليلدلاب نيبت ةدمتعملا مهبهاذم يف ةمألا ءاملع ءارآ هذهف

 لب «نيفكلاو هجولا ىلع رصتقت ال اهمراحم عم ةأرملا ةروع نأ حيرصلا

 نيب كلذ رتس نأل ,ةمدخلا دنع رهظي ام ىلإو .فارطألا ىلإ امهادعتت

 عوفرم جرحلاو .جرحلا نم عون هيفو .هنم زرحتلا نكمي ال مراحملا
 .قفوملا هللاو .ًاعرش

 #* د









 لرالا_تائللا

 ؟ةالصلا طورش سس رتسلا

 وه له اوفلتخاو ء.ًاقلطم ضرف ةروعلا رتس نأ ىلع ءاملعلا عمجأ

 . ؟ال مأ ةالصلا ةحص طورش نم طرش

 : الوأ

 ةحص طورش نم طرش ةروعلا رتس نأ ىلإ ءاهقفلا روهمج بهذ
 فشكنملا رثكأ ءاوس هتالص تدسف هكرت نمف 2؟')هيلع ةردقلا دنع ةالصلا

 يلصملا ءاوسو .ةأرملاو لجرلا اذه يف ءاوس عزج ىندأ ناكو لف مأ

 ةالص ءاوسو «.ةملظلا وأ .ةولخلا يف يلصملاو .سانلا ةرضح ىف

 .ركشلاو ةوالتلا دوححسو .فاوطلاو .ةزانجلاو ,ضرغلاو .لفنلا

 : ىلي امب هيلإ اوبهذ ام ىلع ءالؤه لدتسا دقو

 ."9ه«دجسشم لك دنع ْمُكَتئيِز اوُذَخ ّمَدَآ ىنَب اَيط : ىلاعت هلوق- ١

 نآرقلا ماكحأ ٠١6/١. عانقالا ١75/١. هريمعو يبويلق ,«5/؟ جاتحملا ةياهن )١(

 84/١ ٠١. كلاسلا ةغلب ,"8 - "8/7 صاصجلا

 ١". :فارعألا (7)



 ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةنيزلاو سابللا 1

 : ةيآلا نم ةلالدلا هجو

 لمجتلا نم ريبك يدي نيب لثمتلا ديري نمل ةداعلا هب ترج ام-أ

 .كولملا كلم ىدي نيب لثمتلا ديري يلصملاو . ةفاظنلاب يلحتلاو رتسلاب

 . ؟')ىلوأ كلذب هل لمجتلاو

 مكتاروع يراوي ام ةنيزلاب دارملا نأ ةيآلا ريسفت يف ءاج دقل - ب
 .سانلا لجأل ا ةالصلا لجأل ةروعلا رثسس نأ ينعي اذهو . ةالص لك يف

 :لاقل مهلجأل ناك ولف .دجاسملا يف مهنم رثكأ قاوسألا يف سانلا نأل

 بوثلا نم مكتاروع يراوي ام اوذح «هأئعم ناكفو قاوسألا لوخد دنع

 ةنيزلا ذخأ نأل .ةالص لك دنع ةروعلا رتس يهو .ةنيزلا هب لصحت يذلا

 قالطإ باب نم ناكف «قيرطلا اذهب الإ نكمي ال - ردصم يهو  اهسفن
 لحملا مسإ قالطإ «دجسم لك دنع» هلوق يفو .لحملا ىلع لاحلا مسإ
 .لاحلا ىلع

 . ('7(رامخب الإ ضئاح ةالص هللا لبقي الد

 بلاطت ًايعرش ًاغولب تغلب يتلا يه ثيدحلا يف ضئاحلاب دارملاو

 الو رامخب ال اهل ةالص ال ًالصأ ضئاحلاو .ةيعرشلا فيلاكتلاب هدعب

 .©ًابلاغ غولبلا مزلتسي ضيحلا نأل ,ةغلابلا نع ًازاجم ناكف .هريغب
 هه د

 .9لا/ - 78/١ مألا . 5١8/١ لمجلا ةيشاح ١/ 2.1١7 نيبلاطلا ةناعإ )١(
 7١8. /” ج يذمرتلا هاور(؟)

 نس تغلب يتلا ضئاحلاب دارملا نأ هقفلا بتكو ثيدحلا حورش بتك نم ريثك يف عقي (*)
 نإ مث .يعرشلا غولبلا غلبت الو ضيحملا نس غلبت دق اهنأل لهاست اذهو .ضيحملا

 لبقت الف الإو .يلصت ال غولبلا نود يتلا نأ وهو بلاغلا ىلع جرخ ضئاحلاب دييقتلا
 - حصت ةمألا نأل .ةرحلاب صوصخم ثيدحلا اذهو .رامخب الإ ةزيمملا ةيبصلا ةالص



 9 لوألا بابلا

 : ايناث

 نمف «.ةالصلا ننس نم ةروعلا رتس نأ ىلإ ةيكلاملا ضعب بهذ

 .ةحيحص هتالصف رتسلا كرت ْنِإف ,١2)تقولا يف ةداعالا هل بحتسي اهكرت

 : ىلي أامب ءالؤه لدتساو

 ١ «ِدِجْسَم لك دنع ْمُكَتتيِز اوُدَخ مد يِنَب اي » : ىلاعت هلوق .

 نم كلذ ريغو ءادرلا نم ةرهاظلا ةنيزلا وه ةنيزلاب دارملا نإ
 . سبالملا

 نعفرت ال ءاسنلل لاقيو «.نايبصلا ةئيهك مهقانعأ ىلع ُمهَرْزَأ نيدقاع

 . '9«ًاسولج لاجرلا يوتست ىتح نكسوؤر

 هيف لاق ليوط ثيدح نم ةملس نب ورمع ةياور يف ءاج ام -
 يفو .«ينع تصّلقت ٌتْدجس اذإ تنكف « ةقوتفم ةدرُب ىلعو مهمؤأ تنكف»
 تسا انع اوطغت الأ :يحلا نم ةأرما تلاقف «يتسإ تجرخ» ةياور

 ظ . "7(مكئراق

 ةحص يف فلتخي مل هتروع هب رتسي ام دجي مل نم اولاق اذهلو
 , 21 )هتالرص

 .سأرلا ةفوشكم اهتالص -
 ١/ 4١. رهنألا عمجم ,5ا/ 85/1١ ةيادهلا ىلع يبلح دعس ةيشاح

 51/1١. ليلخ رصتخم ىلع ريدردلا حرش )١(

 ١/ ٠١١. يراخبلا هاور (5)
 ١97/8. يراخبلا هاور (”)

 ١١5/١. دهتجملا ةيادب (54)



 ةسفسا هسا سا هس الا ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةئيزلاو سابللا ١ع

 : روهمجلا ةلدأ ةشقانم

 : يلي امب روهمجلا ةلدأ ةيكلاملا شقان دقو

 نوكت الف ؛ةالصلا قح يف ال 7)2فاوطلا نأش يف تلزن ةيآلا نا-أ-

 .ةالصلا قح يف رتسلا بوجو يف ةجح ْ

 عنمي مل امك ةالصلا ةحص رتسلا كرت عنمي ال نأ يغبني كلذكو - ب

 .ًاصقان عقو نإو «ةيآلا هيف تلزن يذلا فاوطلا ةحص

 لدي ال اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدح يف ةالصلا لوبق يفن نإ -!- ؟

 يف نمو .قبألا ةالص نع لوبقلا ىفن دق خلك هنأل ,ةيط رشا ىلع

 .عامجإلاب ةحصلا توبث عم ًافاّرع يتأي نمو ءرمخ هفوج
 وهو «ةأرملا ةالص ةحصل طرش رتسلا نأ ثيدحلا يف ام ةياغ نإ - ب

 دوجول انهه حصي هي ءاسنلاب لاجرلا قاحلإو .ىوعذلا نم صخأ

 دجحوي ال ىنعم اذهو «ةئنتفلا نم ةأرملا فشكَت يف ام وهو  قرافلا

 . لجرلا ةروع ٍفشُكَت يف

 : يلي امب روهمجلا ىلع ةيكلاملا ضرتعا دقو
 ةرورضلا دنع همدع عم تزاج امل ةالصلا ضورف نم رتسلا ناك ول- ١

 مل ذإ «نايرغعلا ةالص تزاج املف .ةراهطلا لثم .هماقم موقي لدبب الإ
 .ةحص طرش سيل هنأ ىلع لد رتسلا نع لدب ريغ نم ابوث دجي

 نوفوطي اوناك نيكرشملا ْنأ يِرْهّزلاو سوواطو دهاجمو ميهاربإو سابع نبا نع يور )١(
 :لوقتو ةنايرع تيبلاب فوطت تناك ةكرشملا ةأرملا نأو ةارع تيبلاب
 .هللحأآ الق هتم اذب امو هلك وأ هضعب ودبي موسيلا

 ماعلا اذه دعب جحي ال نأ لي هللا لوسر رمأو هيلا هده * ىلاعتو هناحبس هللا لزناف

 يف يصاعملا اهتسند دق بايثلا نأل ةارغ تيبلاب نوفوطي اهناك مهنا لبقو :ركب وبأ لاقو

 . بونذلا سس يرعتلا نم ال ءافت كلذ نولعفي اوناك مهنا : ليفو ءاهنم نودرجتيف مهمعز



 516 لوألا بابلا

 ناسنالا ىلع بجول اهضرف نمو ةالصلا لمع نم بوثلا ناك ول هنأ"

 كلتل هنأ حاتتفالاب يوني امك ءةالصلل هنأ بوثلا سبلب يوني نأ

 , (١)ةالصلا

 : ةيكلاملا تاضارتعا ىلع روهمجلا ةباجإ

 نأ بجوف .نايرعلا فاوط نأش يف تلزن ةيآلا نأب ٍلوقلا امأ-١

 ل ظْمّللا مومعب ةربعلا نأب هنرع بيجأ هيلع ًاروصقم اهمكح نوكي

 صتخي الف ماع «دجْسُم لك َدْنِع ا :ىلاعت هلوقو ءْبَبّسلا صوصخب
 دجحسملا وه دحاو لجسمب صوصخم ٌفاوطلاو . مارحلا دجسملاب

 لك يف حصت يتلا ةالصلا هدارم نأ ىلع لدف هريغ يف لعفُي الو .مارحلا

 . لحسم

 وهو  دجسملا يف ةنيزلا ذخأ ىلاعتو هناحبس هللا ٌبَجْوَأ امل ًاضيأو
 اذإو .دجسملا يف اهلعف اذإ ةالصلا يف ةيآلا رهاظب بجو - ةروعلا رتس

 تاولصلا نم اهريغ يف بجو ء.دجسملا يف ةلوعفملا ةالصلا يف بجو

 .؟؟امهنيب قّرفي مل ًادحأ نأل ُتَلِعُف ثيح

 امك هسفن دوجسلا نع ةرابع نوكي نأ زوجي دجسملا نإف ًاضيأو

 ناك اذإو .دوجسلا دارملاو .©*هلِل َدِجاَسَملا نأو» :ىلاعت لاق

 .امهنيب ٌدحأ قرفي مل ذإ ,ةالصلا لاعفأ رئاس يف مزل دوجسلا

 مل امك ةالصلا ةحص رتسلا كرت عنمي ال نأ يغبني مهلوق امأ-"*

 .؟8/7 صاصجلا .نآرقلا ماكحأ )١(

 . 5٠ - "94/9 صاصجلا .نارقلا ماكحأ (1)

 )#( :نجلا ١8.



 ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةنيزلاو سابللا ف

 نكلو ءرتسلا مدع دنع  ةالصلاو فاوطلا - عيمجلا نالطُب يضتقي

 زوجي امك - يرعتلا نع  يهنلا عم فاوطلا زاوج ىلع تماق دق ةلالدلا

 ةالصلا زاوج ىلع ةلالدلا مقت ملو .هنع ًايهنم ناك نإو رتسلا عم مارحالا

  «ةراهطلا كرت لثم اهدسفي ةالصلا طورش ضعب كرت نألو ءنايرع
 كرت ول هنأل .هدسفي ال مارحالا ضورف ضعب كرت امنيب «ةلبقلا لابقتساو

 .9'2همارحإ حص مرحأ مث تقولا يف مارحالا

 لدي ال يفنلا نأ اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدح يف مهلوق امأ_'؟«

 وأ ءرمخخ هفوج نمو «قبآلا ةالص لوبق ىلع كلذ مهسايقو ةيطّْرُشلا ىلع
 مدع عم ةالصلا لوبق ىفن كلي هللا لوسر نأب هنع بيجأف .ًافارع ىتأ نم
 ةروعلا رتس نأ كلذب تبثف ©”)«روهط ريغب ةالص لبقت ال» هلوقب ةراهطلا

 اهسايق نم ىلوأ ةراهطلا ىلع ةروعلا رتس سايقو .ةالصلا ةحصل طرش

 نإو اهيلع هبيثُي ال هللا نأ كلذب دارملا نأل .ًافاّرع ىتأ نم وأ قبآلا ىلع

 ظ .ةلماك ضورفلاو طورشلاب هنايتال ضرفلا طقس

 يف ةروعلا- رتسب رومأم فلكملا نأ ىلع عيمجلا قفتا دقف ًاضيأو

 ناك اذإف' .تقولا يف اهتداعاب ةيكلاملا نم انوفلاخم هرمأي كلذلو «ةالصلا

 ظ 000 نم ةالصلا ضورف نم نوكي نأ بجو ء.هكرت نع ًايهنمو رتسلاب ًارومأم

 :رتسلا اهب ديرأ دق ةيآلا نأو «.ةيآلا نم ذوخأم مكحلا اذه نا-أ

 .ةالصلا يف

 ىلع ةلالدلا موقت نأ الإ لعفلا داسف يضتقي يهنلا نا- ب

 .زاوجلا

 .قباسلا ردصملا )١(

 57/١. ملسم هاور(؟)



 4 لوألا بابلا

 ةالصلا تزاج امل ةالصلا ضورف نم رتسلا ناك ول مهلوق امأ-'"“

 .ةراهطلا لثم هماقم موقي لدبب الإ ةرورضلا دنع همدع عم

 ةالص زاوج ىلع عيمجلا قافتال طقاس ضارتعا هنأب هنع بيجأ

 كلذ اهجرخي ملو ءاهنع لدب ريغ نم ةءارقلا مدع عم سرخألاو ّيمألا
 . (')ًاضرف نوكت نأ نم

 اهضرف نمو ةالصلا لمع نم بوثلا ناك ول هنا مهلوق امأو- 4
 يوني امك «ةالصلل هنأ بوثلا سبلب يوني نأ ناسنالا ىلع بجول

 . ةالصلا كلتل هنأ حاتتفالاب

 ىنعملا فعض عم ةرابعلا دسأف دج هاو مالك هنأب هنع بيجأ

 رتس نكلو .ءاهضورف نم الو .ةالصلا لمع نم نوكي ال بوثلا نأل كلذو

 ةلبقلا لابقتسا نأ امك .ةراهطلاك اهب الإ حصت ال يتلا اهطورش نم ةروعلا

 نم حاتتفالا لاح يف مايقلاو ( ةين ىلإ لابقتسالا جاتحي الو .اهطورش نم

 .اضيأ ةين ىلإ جاتحي الو اهضورف

 .لاعفألا هذهل ةينلا ديدجت نع تنغأ دق ةالصلا ةين نا ليق نإف

 , ؟"0تسلا ةين ليدجت نع تدنغأ دق ةالصلا ةين كلذكو « بيجأ

 : ةحيتنلا

 م ىلإ جب نيقيرفلا فالتخا اببس 3 قرن أمم

 ىلع هلمح نمو . ةالصلا يف ف ةروعلا ردس هب دارملا لاق بوجولا ىلع

 نم كلذ ريغو ءادرلا نم ةرهاظلا ةنيزلا كلذب دارملا :لاق بدنلا

 ؛٠/* صاصجلا نآرقلا ماكحأ(١)



 ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةئيزلاو سابللا 5م

 يف ةروعلا رتس نأ ىلإ صلخن نيموهفملا نيذه نيب عمجلابو
 هب نيزتي ىذلا فيظنلا ٌبوثلا سبل نأو ءاهتحص طورش نم طرش ةالصلا

 بدن هنأ و يبنلا نع يور دقو .دجسملا ىلإ روضحلا دنع بودنم
 ءةعمجلاو نيديعلل لاستغالاب انرمأ امك «.دايعألاو عمجلا يف كلذ ىلإ

 .ناعتسملا هللاو هلهأ بيط نم سمي نأو

 هيا #



 ' ةالصلا يف رتاسلا ةفص

 : الوأ

 نول فصي اال امب ةروعلا رتس بوجو ىلإ ةلبانحلاو ةيعفاشلا بهذ
 نول هنم رهظي امب اهرتس ناف «قرو وأ دلج وأ قيفص بوث نم ةرشبلا

 . '"”كلذب لصحي ال رتسلا نآل زجي مل قيقر بوث نم ةرشبلا

 نولو رظانلا نيب لوحي امب رتسلا بجي .يعفاشلا باحصأ لاقو
 داوس هئارو نم ؟")رظنلا لدتعم دهاشي قيقر بوث ىفكي الف «ةرشبلا

 رهظي يذلا جيسنلا لهلهملا ظيلغلا ًاضيأ يفكي الو ءاهضايب وأ ةرشبلا
 .هللخ نم ةروعلا ضعب

 سبلب كلذو «ةيلالاو ةبكرلاك ةرشبلا مجح فصوو نوللا رتس ولف 0

 لوقي ام وهو ءرتسلا دوجول هيف ةالصلا تحص امهوحنو ©)ةقيض ليوارس

 )١( ينغملا ١/01/84.

 )'( نيبلاطلا ةناعإ ١١7/1١.

 . لمجلا ةيشاح ١١7/١ نيبلاطلا ةناعإ (”*)



 ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةنيزلاو سابللا اذ

 فالخو «ةأرملل هوركم هنكل ءهنم زرحتلا نكمي ال هنأل ,؟'”ةلبانحلا هب

 :©9لجرلل ىلوألا
 الثم ءانحلاك ةرفصو ةرمح وحن نم اهل مرج ال يتلا غابصألا امأو

 نول ترتس نإو ««9اهب ءافتكالا مدع بهذملا يف حيحصلا هجولا نإف

 نم رتاسلا يف انه مالكلاو  مرجب تسيلو ءًارتاس دعت ال اهنأل ةرشبلا

 .*ةملظلا يف فوقولا اهل مرج ال يتلا غابصالا لثمو .مارجالا

 اذإ حصي ال هنا :هيف الاق ًاهجو نايبلا بحاصو يمرادلا ىكحو

 . مجحلا فصو

 .“”هيف فالخ ال اذهو .ةرشبلا نول رتسي امم كلذ ريغو جوسنملا

 الو .ءبناوجلا نمو ىلعأ نم ةالصلا يف ةروعلا رتس طرتشيو
 ليذلا عستم بوث هيلع ناك ول ىتح - رازإلاو ليذلا لفسأ نم طرتشي

 تحص .«لفسأ نم هيلإ رظني نم هتروع ىأرو حطس فرط ىلع ىلصف

 .©”يشاشلاو نيمرحلا مامإل ًافالخ هتالص

 دلجلاو بوثلاك سبللاب امإ روتسملا لمشي نأ رتاسلا يف طرتشيو

 .©9نييطتلاك هريغب امإو امهوحنو

 .هالة ١/ ينغملا )١(

 .67 ص جاهولا جارسلا ء178 ١/ ةريمعو يبويلق «8 /'7 جاتحملا ةياهن )1١(

 4:5 ١/ جهنملا ىلع لمجلا ةيشاح ١/*١١7. نيبلاطلا ةناعإ (")

 . 8 ص جاهولا جارسلا ,8 /7 جاتحملا ةياهن ١/ 1١78« ةريمعو يبويلق

 ١/ 1٠08. جهنملا ىلع لمجلا ةيشاح ,8/7؟ جاتحملا ةياهن (1)
 .؟6©8 ١/ نيبلاطلا ةضور ءكالال/م عومجملا (ه)

 ١/ ١١7. نيبلاطلا ةناعإ ,قباسلا ردصملا (5)

 .5/17 جاتحملا ةياهن ١/ 4١٠5« لمجلا ةيشاح (1)



 66 ظ لوألا بابلا

 .'9اههجوو اهيفك ادع ام لك ةالصلا يف يطغت نأ ةأرملا ىلعو

 : ايناث

 فِشَي ال ام وهو .ًافيثك نوكي نأ بجي رتاسلا نأ ىلإ ةيكلاملا بهذو

 . مدعلاك هدوحو نإف .رظنلا ءىداب يف فشي امب رتسلا زوجي

 يف ةالصلا هعم ديعيف هقيقدتو رظنلا ناعمإ دعب فشي امب رتسلا امأو

 حير الو للب ريغب اهل ددحملا ةروعلل - مّسجملا يأ - فصاولاك تقولا

 .«'”دمتعملا ىلع هيزنت ةهارك ةهوركم هب ةالصلا نأل

 هنآل ةالصلا ريغ يف كلذ ناك ولو .ليوارسك هتطاحإو هقيضل وأ ءمازحك

 . "”للب وأ حير وحنل ةروعلا ديدحتل ةهارك الو فلسلا يز نم سيل

 د #خ #

 )١( مألا  >5١ةريمعو يبويلق ١/ لال/ا١ا.

 ) )7كلاسلا ةغلب ١/ ٠١4.

 ) )0ليلخ رصتخم .ىلع ريدردلا حرش ١/ 17.



 ةالصلا يف بايثلا نم هسبل مرحي ام

 ميرحتلا اذهو .هيف ةالصلا مرحت امك .«بايثلا ضعب سبل مرحي
 صتخي مسقو ءءاسنلاو لاجرلا يف ماع هميرحت مسق :نيمسق ىلإ مسقي

 .لاجرلاب هميرحت

 :ناعون وهو ءاماع هميرحت ناك ام :لوألا مسقلا

 نم ةراهطلا نآل ؛هيلع الو هيف ةالصلا حصت ال :سجنلا بوثلا ١

 رفوت دنع اذهو .ةساجنلا عم تتاف دقو «ةالصلا ةحص طرش ةساجنلا

 يف ءاهقفلا فلتخا دقف سجنلا بوثلا اذه الإ دجي مل اذإ امأ .هريغ

 : يلاتلا وحنلا ىلع ةالصلا ةحص

 الو هيف يلصُي ًاسجن ًابوث الإ دجي مل نإف -:دمحأ مامإلا لاق أ

 هنع زجع ةالصلل طرش هنأل ءينّزُملاو كلام لوق وهو .«'ًنايرُع يلصُي
 ىلع اهميدقت ليلدب دكآ ةرتسلا ناف «ىلؤأ لب لابقتسالاو «ةرتسلاك طقسف

 )١( ينغملا ١/0554.
 ) )7ريغصلا حرشلا ىلع كلاسلا ةغلُب ١/ ٠١54.



 . ىلؤأ انهف ةرتسلا مدع دنع تأزجأو ةالصلا تححِص دق مث طرشلا اذه

 نم ةراهطلا امأو ءاهطارتشا ىلع قفتم ةالصلا يف ةرتسلا نآأل كلذكو

 ,. '9ىلوأ هيلع قفتملا ناكف ءاهيف فلتخمف ةساجنلا

 رهاطلا لمشي ماع وهو «كذخف طغ» لاق ِةِيك يبنلا نإف كلذكو

 .همامتب ثيدحلا اذه ركذ مدقت لقو . سجنلاو

 اهنأل ديعُي الو ًانايرغ يلصي :روث وبأو يعفاشلا مامإلا لاقو ب
 . ''2اهريغ ىلع ردق ول امك اهيف ةالصلا هل زجت ملف ةسجن ةرتس

 يف رّيخُم وهف ًاسجن هعيمج ناك نإ :ةفينح وبأ مامإلا لاقو  ج

 .نيلعفلا الك يف بجاو كرت نم دب ال هنأل نيلعفلا

 يّلصي : ةفينح. يبأ بحاص ينابيشلا نيسحلا نب دمحم مامإلا لاقو
 دحاو .ضرف كرت هيف ةالصلا يف نأل .ًانايرغ يلصُي الو سجنلا بوثلاب

 . ")دوجسسو ٍعوكرو مايق نم ضورفلا كرت ًانايرُع ةالصلا يفو

 ىلع بوصغملا بوثلا يف ةالصلا ةحص يف ءاهقفلا فلتخا

 : نيهجو

 لب .بوصغخملا بوثلا يف ةالصلا ٌحصت ال :دمحأ مامإلا لاق أ
 ًاضوتي ًءام دجي مل ام هبشأف .ّيمدآلا قح نم كلذ ىف امل ًانايرغ يلصُي

 طرش يف لمعتسا هناف كلذكو .انه اذك مميتي هنإف هبصغي نأ الإ هب

 وهو ةعاطو ةبرق ةالصلا نأل حصن ملف هلامعتسا هيلع مرحي أم ةدابعلا

 )١( ينغملا ١/ 0468.

 ) )1جاتحملا ةياهن 7/ ١١.
 . 5651“ ١/ :ريدقلا حتف (0)



 ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةئيزلاو سابللا ظ ٠١

 امب رمؤي وأ ءهب صاع وه امب برقتي فيكف ءهجولا اذه ىلع اهنع يهنم

 نم متاخ هدي يف ناك وأ .ةبوصغم ةمامع يف ىَّلص اذإ امأو

 ذإ «ةالصلا طرش ىلإ دوعي ال يهنلا نأل .حصت ةالصلا نإف بهذ

 .«')هيف أطرش تسيل ةمامعلا

 ةحصب لوقلا ىلإ يعفاشلا مامإلاو ةفينح وبأ مامإلا بهذو بن

 يهنلا الو ةالصلاب صتحي ا ميرحتلا نأل .بوصغملا بوثلا يف ةالصلا

 ءامب ةساجنلا نم هبوث لسغ ول امك .ةحصلا عنمي ملف ,اهيلإ دوعي

 . 2 '0ةيوصغم ةمامع هيلعو ىلص ول امكو .بوصغم

 “'  ريرحلا بوث :

 وحنلا ىلع ريرحلا بوث يف لجرلا ةالص .يف ءاهقملا فلتخا

 : ىلاتلا

 ىلع ةمدقم ريرحلا بوث يف ةالصلا نأ ىلإ ةيكلاملا بهذ أ

 وه يأ .ةالصلا يفاني ال هنأآل .امهعامتحا دنع سحجنلا بوثلا يف ةالصلا

 ةالصلا طورش نم هكرت اودع ملو هب ىَلصُي نأ رهاطلا نأشو - رهاط

 يف دمتعملا وهو . مساقلا نبا هلاق ام اذهو .سجنلا بوثلا فالخب

 .؟9”بهذملا

 سجعنلاو ءاقلطم هسبل عنمي ريرحلا نأل سجنلا مّدقِي : غبصأ لاقو

 عونمملا نم ىلوأ ةلاح يف عونمملاو .ةالصلا لاح يف هسبل عئمي امنإ

 .«؟ًاقلطم

 )١( ينغملا ١/غلمهة.

 ) )7ريدقلا حتف ١/ 777 .
 ١/ 85 ١٠١. كلاسلا ةغلب (*)

 . قباسلا ردصملا (4)



 ٠١ لوألا بايلا

 0010 ريرحلا بوث يف ة ةالصلا ةحبصص مدع ىلإ ةليانحلا بهذو -

 هك لوسرلا نأ هنع هللا يضر يرعشألا ىسوم وبأ هاور اه-١

 .9'2(مهئانإل لحأو يتمأ روكذ ىلع بهذلاو ريرحلا سابل مارح» : لاق

 لاق :لاق هنأ هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نع يور أامو-'"

 يف هسبلي مل ايندلا يف هّسبل نم نإف ريرحلا اوسبلت ال» :ِةلك هللا لوسر
 ظ .("9«ةرخآلا

 ربجأ اذإ هيف ةالصلا هل حابأ هنأ الإ ةلبانحلا لوقك مزح نبا لاقو

 .«؟2الثم دربلا فوخك هيلإ رطضا وأ هسبل ىلع

 بوث يف ةالصلا ةحص ىلإ ةيعفاشلاو ةيفنحلا روهمج بهذو  ج
 : يلي امب كلذل اولدتساو .كلذ ةمرح عم ريرحلا

 جورف لَك هللا لوسر ىلإ يدهأ» :لاق رماع نب ةبقع هاور ام-١
 هراكلاك ًاديدش ًافينع ًاعزن هعزنف فرصنا مث « هيف ىلص مث .هسيلف ريرح

 .7©2نيقتملل اذه يغبني ال :لاق مث .هل

 الو ءريرح بوث يف يلصي نأ لجرلل زوجي الو» :يوونلا لاق
 مرحي نألف .ةالصلا ريغ يف هلامعتسا هيلع مرحي هنأل ءريرح بوث ىلع

 نأل .هتالص تححص هيلع ىلص وأ هيف ىلص نإف .ىلْوَأ ةالصلا يف

 '”ءاهتحص عنمي ملف اهيلإ دوعي يهنلا الو «ةالصلاب صتخي ال ميرحتلا

 .ةهملح ١/ ينغملا )١(

 /7١07. 4 ج حيحص نس ٌثيدح لاقو يذمرتلا هاور(؟)

 .197 / ا/ج يراخبلا ١86/١", مسق 57ج ملسم هيلع ٍقفتم (5)

 . 14 ئىلَحملا (4)
 ءابقلا وه جورفلاو . هيلع قفتم م .ثيدحلاو ١/ ١١١5 دهتجملا ةيادب ()

 ١188. /“ عومجملا )١(



 ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةئيزلاو سابللا 0

 ريرحلا بوث الإ دحي مل نإف «ريرحلا ريع ةرتس دحجو اذإ ميرحتلا الهو

 . '"'”روهمجلا لاق هبو ءنيهجولا حصأ ىلع هيف ةالصلا همزل

 مرحي ال هنأل ءهيلعو ريرحلا بوث يف يلصت نأ ةأرملل زوجيو
 ةالصلا يف هيلع سلجت نأ اهل له نكلو .فالخ الب هلامعتسا اهيلع

 امك زوجي :امهّحصأ نويناسارخلا امهاكح ناهجو هيف .؟اهريغ يفو

 روكذ ىلع مارح نيذه نإ» ريرحلاو بهذلا يف ِعك هلوقلو ءهسبل زوجي
 .امهريغو سبللاو سولجلا لوانتي ماع اذهو «اهئانإل لج ىيتمأ

 ءاهديسو اهجوزل ًانيزت سبللا اهل حيبأ امنإ هنأل زوجي ال : يناثلا هجولاو
 اهيلع مرحي اذهلو .سولجلاب ال سبللاب كلذ لامك لصحي امنإو

 .هب يلحتلا اهل زوجي اهنأ عم هوحنو برشلا يف بهذلا ءانإ لامعتسا

 , 9لوألا راتخملاو

 ١١( قباسلا ردصملا .

 عومجملا (؟) "/ 185.



 ةالصلا يف ةروعلا فاشكنا

 ءانثأ ةروعلا نم فشكني يذلا رادقملا ديدحت ىف ءاهقفلا فلتخا

 : يه ءارا ةدع ىلإ ةحيحص هعم ةالصلا نوكت مث «ةالصلا

 ًانايرع ماقف هبوث يلصملا نع طقس اذإ هنأ ىلإ ةيفنحلا بهذ-١

 . هتالص

 فاشكنا دوجول ةالصلا 2)لبقتسي سايقلا ىفو :ىسخرسلا لاق

 هنكلو يرتسلا نم هب اهأدتبا أمل فانم وهو ,ةالصلا ىف ةروعلا

 فاشكنالا ةلزنمب ةريسيلا ةدملا ىف ريثكلا فاشكنالا :لاقف 2؟'2نسحتسا

 اذهو . هلثم اذهف ةالصلا راوج عنمي ال كلذو .ةليوطلا ةذدملا ىف ريسيلا

 .نكر ءادأ نم هيف نكمتي ام ردقب ًانايرع ثكمي ملو ءأتكر دؤي مل اذإ

 .«©ًاناسحتساو ًاسايق ©0ينبي نأ هل سيلف ءردقلا كلذ ًانايرع ثكم نإف

 .فاشكتنالاب تلطب هتالص نأل ءاهلوأ نم ةالصلا أدبي يأ :ةالصلا لبقتسي )١(

 .ةرورضلا لاح يف سايقلا ةفلاخم :ناسحتسالا (7)

 .اهديعي الو اهمتيو هتالص عباتي يأ :هتالص ىلع ينبي (؟)

 ١/ 1١95 -!١19. طوسبملا(5)



 ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةنيزلاو سابللا 0

 رادقمب «ىثنأ مأ ناك ًاركذ .هتروع نع يلصملا بوث فشكنا اذإو

 هتالص َتَدَسَف 2210ةفيفخ مأ تناك ةظيلغ ةروعلا ءاضعأ نم وضع عبر

 .دمحمو ةفينح يبأ دنع لكلا مكح عبرلل نأل

 ردقو .ءوضعلا رثكأ فاشكناب الإ ةالصلا دسفت ال فسوي يبأ دنعو

 اذإ ءيشلا نإف ةكرتشملا ءامسألا نم ةرثكلاو ةلقلا نأل ,فصنلاب هرثكأ

 نوكي هنم لقأ وه امب لبوق اذإو ءاليلق نوكي هنم رثكأ وه امب لبوق
 «ليلق روتسملا ةلباقم يف وهف فصنلا نود فوشكملا ناك اذإف ءًريثك

 فصنلا يفو ءريثك روتسملا ةلباقم يف وهف .فصنلا نم رثكأ ناك اذإو

 نأل .ةالصلا ةحص عنمي ال امهدحأ يف .فسوي يبأ نع ناتياور ءاوس

 دسفملا بناجلا ىوتسا ىرخألا يفو .دجوي ملو عنام ريثكلا فاشكنالا

 .ةدابعلا باب يف اطايتحا دسفملا بلغيف .حيبملاو

 .«"حيحصلا وهو بهذملا يف حجارلا يأرلا وه عبرلاب ريدقتلاو

 ريظن وهو ءدحاو وضع يف ناك اذإ اوفع عبرلا نود ام فاشكناو

 قح يف ًاصوصخ «ىولبو ةرورض هنأ هيف ليلدلاو .ةساجنلا نم ليلقلا
 نب رمع نع يور دقف .بايثلا نم قلخلا الا نودجي ال نيذلاو ءارقفلا

 قرختم رازا ٌيلعو .نايبصلا ينعي ,.يباحصأ مْوَأ تنك :لاق ةملس يبأ

 نم ليلقلا نأ ىلع لدف «كنبا تسإ انع يطغ» :ىمأل نولوقي اوناكف

 . عنمي ريثكلاو ةالصلا زاوج عنمي ال ًاوفع فاشكنالا

 ءاضعأ نم وضع ىندأ عبر غلب عمجو رثكأ وأ نيوضع ىف ناك نإو

 نع ضعبو اهرعش نع ءيش فشكنا ول امك .ةالصلا ةحص عنمي ةروعلا

 ًاعنام كلذ نوكي .نذألا عبر غلبي عمج ول ءاهنذأ نع ضعبو ءاهذخف

 .كلذد ادع ام ةفيفخلا ةروعلاو .امهلوح امو ربدلاو لبقلا : ةظيلغلا ةروعلا )0(

 .9١ا/ ١/ طوسبملا (؟)



 زو لوألا بابلا

 ىلإ ةبكرلا لفسأ نم قاسلاو ءوضع ةبكرلا عم ذخفلاو ةالصلا ةحص نم

 . "وضع بعكلا ىلعأ
 ةالصلا عنمي ةروعلا نم ءيش فشك نأ ىلإ ةيعفاشلا بهذو - '؟

 .ةرظنلاك هريثكو هليلق ىوتساف «ةروعلاب قلعت مكح هنأل .ًاليلق ناك ولو
 : ًاضيأ اولاقو

 الو : وهو اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدحب تبث دق رتسلا بوجو نإ
 .«رامخب الإ ضئاح ةالص هللا لبقي

 ةروعلا عيمج ىضتقا رتسلا تبث اذإو «ةأرملاو لجرلا نيب قرف الو

 .2«”رهاظ ليلدب الا ضعبلا صيصخت لبقي الف

 عنمي ةأرملا سار نم لزانلا رعشلا عبر فاشكنا ةيفنحلل ةياور يفو

 سيل لزانلا رعشلا نا ىرخأ ةياور ىفو .ةروعلا نم هنأل اهتالص ةحص

 . "هيلا رظنلا لحي ال اذه عم نكلو ةروعب

 ءىش ةروعلا نم فشكنا اذا هنأب لوقلا ىلإ ةلبانحلا بهذو “" 

 ش . يلي امب كلذ ىلع اولدتساو .ةالصلا لطبت ال ريسي

 :لاق ةملس نب ورمع نع بويأ يبأ نع هدانسإب دواد وبأ ىور

 ةالصلا مهملعف هموق نم رفن ىف ِكك هللا لوسر ىلإ ًادفاو يبأ قلطنا»

 يلعو مهمؤأ تنكف .ينومدقف مهأرقأ تنكف «مكؤرقأ نكمؤي» :لاقو

 نم ةأرما تلاقف «ينع ُتْفْشْكَنِإ تدجس اذا تنكو «ةريغص ءارفص ةدرب

 تحرف امف .ًاينامع ًاصيمق يل اورتشاف .مكئراق ةروع انع اوراو :ءاسنلا

 لوحألا مصاع قيرط نع يئاسنلا هاورو .«؟)هب يحرف مالسالا دعب ءيشب

 )١( رهنألا عمجم ١/17 .
 517 /* عومجملا (')

 .76- 78 ١/ زنكلا حرش (5

 .ةمامإلاب قحأ نم باب ١/ ١78 دواد وبأ هاور (4)



 ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةنيزلاو سابللا ١١

 .قتف اهيف ةلوصوم ةدرب يف مهمؤأ تنكف» :لاق ةملس نب ورمع نع

 . انغلب الو ركني ملو رشتني اذهو .«يتسإ تجرخ اهيف تدجس اذإ تنكف
 قرف ءرذعلا لاح هريثك عم ةالصلا تحص ام نألو .هركنأ ِْيَكَي يبنلا نأ

 ريسيلا نم زارتحالا نألو ءيسملاك  رذعلا لاح ريغ يف هريثكو هليلق نيب

 . مدلا ريسيك هنع ىفعف قشي

 كلذ يف قرف الو .ءرظنلا يف شحف ام ريثكلا دح نإف اذه تبث اذإ

 ىلإ كلذ يف عجرملاو «ءشحفي ال ام ريسيلاو .امهريغو نيجرفلا نيب

 ريغ نم لاحلا يف اهرتسف دمع ريغ نع هتروع تفشكنا نإف «ةداعلا

 يف ريسيلا هبشأ نامزلا نم ريسي هنأل هتالص لطبت مل نامزلا لواطت

 . «")ردقلا

 ريغ نم ريسي ءيش ةأرملا نم فشكنا نإ :يقرخلا مامإلا لاقو

 هنأل ريسيلا فاشكناب ةالصلا نالطب ينعي اذهو .تداعأ نيفكلاو هجولا

 نم لجرلا ةروع يف ررقت امك ريثكلا ىلع كلذ لمح نكمي نكلو .ءيش
 ىفعف ريسيلا نم زرحتلا قشي هنألو ءانه اذكف ريسيلا نع اهيف ىفعي هنأ
 . "9لجرلا ةروع ريسي ىلع ًاسايق هنع

 ةروعلا نم فشكنا اذإ هنأب .ةيفنحلا لوق ىلع ةلبانحلا در دقو

 ةالصلا لطبت مل اهعبر نم لقأ ةففخملا نم وأ .مهردلا ردق ةظلغملا

 ىلإ هيف عجرف .هريدقتب عرشلا دري مل اذه نأب .تلطب رثكأ ناك ناو
 ال ليلد ريغ نم مكحتلاب ريدقتلاو .ةالصلا يف لمعلا نم ريثكلاك فرعلا

 , ©9غوسي

 )١( ينغملا ١/ 598.

 ينغملا (؟) ١/ 5١7.

 )"( ينغملا ١/ هاله ١له.



 1 لوألا بابلا

 ةظلغملا اهتروع رتس ةأرملا ىلع بجي هنأ ىلإ ةيكلاملا بهذو - 4

 وأ تقولا يف ءاوس ًاقلطم ةالصلا تداعأ تفشكنا اذإف ةالصلا يف

 .رتسلا ىلع ةردقلا دنع كلذو .هجراخ

 ةالصلا ىف ةرحلا ةأرملل ةبسنلاب اهرتس بجاولا ةظلغملا ةروعلاو

 - ةبكرلاو كر ىلإ ةرسلا نيب امو ءاهرهظ نم هاذاح امو اهنطب يه

 .هريغ وأ اهفتك ناك ءاوس اهرهظ نم هاذاح امو اهردص امأو ءاهنم تسيل

 يف اهفشك هركي ةففخم ةروعف مدقلا رخآل اهتبكرو .سأرلا رخآل اهقنعو
 كلذل رظنلا امأو اهفشكل تقولا يف ةالصلا تداعأ تفشكتا اذإف ةالصلا

 . ")اعطق مرحيف

 الإ لصت مل تقهار دق وأ ةغلاب ةيراجلا تناك اذإ :كلام لاقو

 .ةريبكلا ةرحلا ةأرملا ةلزنمب ةرتتسم يهو

 ترمأ دق اهلثمو .ضيحملا غلبت مل يتلا ةرحلا ةيراجلا نع لثسو

 رتست ام اهسفن نم رتست نأ رمؤتأ .ةنس ةرشع ىتنثا تغلب دق ةالصلاب

 .معن :لاق ؟ةالصلا يف اهسفن نم ةغلابلا ةرحلا

 وأ اهردص وأ داب اهرعشو ةأرملا تلصو اذإ : أ كلام لاقو

 .9'©2تقولا يف تمادام ةالصلا دعتلف اهيمصعم وأ اهيمدق روهظ

 ا ا#خخ

 ١/ 9١. ليلخلا رصتخم ىلع

 .568 ١/ ىربكلا ةنودملا (؟)









 لّدالا_ءاّىبلا

 هتبمهعأو باجبحلا ىنعم يف

 : باجحلا تايا

 «باجحلا ماكحأ اهيف تدرو' يتلا ةينارقلا تايآلا يلي اميف تبثأس

 . ماكحألا هذه نايبب موقأ مث نمو

 اوظَمْحَيَو ْمِهِراَصْبَأ ْنِم ْأوُصْعَي َنيِنِمُْمْلل لك » :ىلاعت لاق-١
 تاَئمْوُمْلل لك .نوُعْطي امي ٌريِبَخ هللآ 3 .ْمُهَل ىكزأ َكِلَذ .مُهَجوُر

 .اهئمَرَهَظ اَمألِإ نهَتيز َنيِدْبي آر ٌنُهَجوُرف َنظْفْحَيَو َنِِر اصب ص َنْضْضْعَي

 نهتلوعبل الإ نهتئيز َنيِدْبُي الو ْنِهبويِج ىلع نهر ومحب َنْبِرْضَيْلو
 ين , وأ نهناوخإ ! وأ ْنِهِتلوعُب ءانبأ وأ َنهئاَتبأ وأ ْنهَتلوعَب ءابآ وأ نهئابأ وأ

 ريغ َنيعباتلا وأ نُهناَمْي ْتَكَلَم ام وأ نهئاسن وَ ٌنهِتاَوَح ينب , وأ نهناوخإ

 . ءاَسْنلا تاَرْوَع ىلَع رهط م َنيِذْلآ لفطلا وأ لاجرلا ّن نم ةبزإلا يلو

 اهيأ ًاعيمج هللا ىلإ اوُبوتو نتي ْنِم َنيِفْحُي اَم ملْعِيل نهج َنبِرْضَي الو

 204 َنوُحِلْفُم ْمُكّلَعَل َنوُنِمْؤُملا
 "ا رونلا )غ3(



 ةيمالسإإلا ةعيرشلا يف ةنيزلاو سابللا ا(

 نرقو فورم الق َنلُك ضر لق يف يذل مط لؤقلاب َنْعْضْحَ الف
 + أ 2 س ك2 هس هت 2 سراء ماما مل :

 ةاكزلا َنيِناَو ةالَّصلا َنْمَأو ىلوألا ةيلهاجلا جربت نجرب الو نكتويب يف

 .تْيَبْلا َلْهَأ َسْجّرلا ُمُكْنَع َبهْذُيِل هللآ ُدْيرُي اَمْنِإ ُهَلوُسَرَو هللآ َنْعطََو
 . 22« ًاريهطت ْمكَرِهطُيَو

 نأ لإ يآ َتوُي اوُلَخْدَت آل اوُنمآ َنْيَّذلآ هيأ اي : ىلاعت لاق 7
 اذإف اولحداق ميِد اذإ نكلو ىانإ َنْيرظان َريغ ٍماَعط ىلإ محل ْنْدّؤي

 ّيِلآ يِذْوُي َناَك ْمُكِلَذ ْنِإ ثيدَحل َنيِسنُأَمْسُم الو اوُرشتلاف ْمَتْمِعَط
 .ًاعاَنم ٌنُموُمَلاَس اذإو .يَحلآ نم يحيتلي ال ُهللاو ْمُكلِب يحّتسي

 ْمُكَل ناك اَمَ .ٌنهبولقو مكبولقل رهط ْمُكْلَذ باجبح ِءاَرَو ْنِم نواس
 ناك ْمُكْلَذ نإ اَدَيَأ هذعب نم ُهَجاَوْرَأ اوحكتت نأ يو هّللآ لوُسَر اوُدْؤت نأ

 .©06ميِظَع هلآ َدْئِ

 ِءاَسْنَو َكِتاََبَو َكِجاَوْزآل لق ّيَئلآ اَهْيَأ ايط :ىلاعت لاق- ؛
 ناكو َنْيْدؤُي الف َنفَرْعُي نأ ىتذأ َكلَذ َنيهِبْيِبالَج ْنم َنِهْيَلَع َنيِنْدُي َنِْمْؤُملَآ

 0202020 © #ةأاميحُر اروُفَغ ُهَللآ

 عنمي هنأل باجح رتسلل ليق هنمو .هعنم :هبجح : ةغللا يف باجحلا

 .لوخدلا عنمي هنأل .بجاح باوبلل ليقو .ةدهاشملا

 .نيدسج نيب لاح مسج هنأ : باجحلا يف لصألاو

 ناسنالا نيب باجح رجعلا : ليقف يناعملا يف لمعتسا دقو

 )١( ا "7 بازحألا 1#

 67 ؛ بازحألا )3

 . 6 : بازحألا ةشز



 /١١ لوألا بابلا

 لثم .ءبجح باجح عمجو .هبرو دبعلا نيب باجح ةيصعملاو .هدارمو

 ,2(2بتك باتك

 رمالف ةدابع هنأ امأ ءةياقوو ةدابع ىنعملا اذهب باجحلا نوكيف

 يبنلا اهيأ اي © ةقباسلا ةيآلا يف ىلاعت هللا لوق يف ءاج امك هب مالسالا

 . «ةيآلا . . كجاوزأل لق

 ىلاعت هللا رمأ يذلا رصبلا ضغ ىلع دعاسي هنألف ةياقو هنأ امأو

 دعبيو .ءضرم مهبولق يف نيذلا ةقسفلا عامطأ عطق ىلع دعاسيو هب

 تاروعلا رتس ىلع دعاسي هنأ امك ,مهتلخادمو لاجرلا ةطلاخم نع ةأرملا

 . تاوهشلا نماوك سوفنلا يف ريثت يتلا

 بلج نم ىلوأ دسافملا ءرد» مالسإلا يف ةيلوصألا دعاوقلا نمو

 ةايحلا مظن مالسإلا نأ دجن ةدعاقلا هذه نم ًاقالطناو ,«عفانملا

 لفكت يتلا تاعيرشتلا مهل عضوف ءاقيقد اميظنت سانلل ةيعامتجالا

 امدنع ةيهلإلا ةعيرشلا نأ كلذو .ةنينأمطلاو ةحارلاب مهرعشتو مهتداعس

 تقولا يف يدانت اهنإ لب .بسحف هميرحتب ىيفتكت ال اهنإف ائيش مرحن

 ام وأ ءهصرف مهل ءيهي وأ «هنايتا يف سانلا بغري ام لك ميرحتب هسفن

 . يعاودلاو بابسألا نم هيلع مههركب

 مرحت اهنإف .ةميرجلا مرحت امدنع ةعيرشلا نأ ظحالن اننإف اذلو

 ةديعب ةفاسم ىلع ءرملا فقوتست ىتح ءاهلئاسوو اهيعاودو اهبابسأ اهعم

 يف يقلت نأ بحت ال يهو «ةيلصألا ةميرجلا دح ىلإ يضفي نأ لبق

 «.بسحف مهتبساحمو مهب ليكنتلا لجأل تدجو ةبوقعلا نأ سانلا سوفن
 ىلع مهل ةدعاسمو .ءمهدسافمل ةحلصمو مهل ةحصان اهنأب مهرعشت لب

 ةيميلعتلا ريبادتلا نم مهيف رثؤي ام لك مدختستف .ًاضيأ مهتالكشم ليلذت



 ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةئيزلاو سابللا ١14

 بانتجا ىلإ سانلا يديأب ذخأت ىتح ةيسفنلاو ةيعامتجالاو ةيقلخلاو

 سفن حالصإب ىنعي مالسإلا نإف كلذ لجأ نمو .تاقبوملاو تائيسلا

 ةداهشلاو بيغلا ملاع هللا ةيشخب هبلق رمعيو ءءيش لك لبق ناسنالا

 وجني نأ عيطتسي ال يتلا «ةمايقلا موي هتيلوؤسمب هرعشيو «رابجلا زيزعلا
 لوأ يه يتلا لوسرلاو هللا ةعاط ىلإ ليملا هيف ءىشنيو .ةليح يأب اهنم

 انزلا نأ ىلع ىرخأ دعب ةرم ههبني لازي الو ههبني مث .ناميإلا تايضتقم

 .ةرخآلا يف ميلألا باذعلل ةبجوملا بونذلا رئابك نم ءاشحفلاو

 ىلع ثحبلا ردص يف تدرو يتلا ةقباسلا تايآلا تلمتشا دقو

 ةعيرشلا اهتعضو يتلا ةمزاللا ةيئاقولا ريبادتلا نم يهو باجحلا ماكحأ

 ناذثتسالاو ءرصبلا ضغب رمألا لثم عقت نأ لبق ةشحافلا ةحفاكمل

 يف رارقلاو باجتحالاب ءاسنلا رمأو .تويبلا لوخد دنع سانئتسالاو

 يف ثدحتأسو .سوفنلا داسفإل قيرط ناطيشلل نوكي ال ىتح .تويبلا

 . ليصفتلاب ماكحألا هذه نع لصفلا اذه
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 داذئتساللا

 ًايبنجأ نوكي نأ امإ :اولخي ال هريغ تيب لوخد يف بغري يذلا نإ
 ناذئتسا ريغ نم هيف لوخدلا هل لحي الف ًايبنجأ ناك نإف .همراحم نم وأ

 ىتح ْمُكَنوُيِب ريغ اتوب اوُلْحَدَت آل اوُنمآ َنْيَذَلآ اَهُيَأ اي» :ىلاعت هلوقل
 .؟2ه4اًهِلْمَأ ىَلَع اَوُمَّلَسَتَو اوسنأتست

 :ناذثتسالا ىنعم - ١

 نأل .نابراقتم امهو اوملعتست ليقو ءاونذأتست يأ :اوسنأتست :ليق

 . ؟9مالعإ نذإلاو .ملعلا بلط مالعتسالاو .نذالا بلط ناذشتسالا

 اوُدجَت ْمَل ْنِإَف » : ىلاعت هلوقل نكي مل وأ تيبلا يف نكاسلا ناكأ ءاوسو

 نأ ىلع لدي اذهو .©0«ْمكل َندْؤُي ىَتَح اَهْوُلْخْدَت آلف ْأَدَحَأ اَهْيف
 نأل .مهلاومأو مهسفنأل لب .ةصاخ مهسفنأ ناكسلل سيل ناذئتسالا

 )١( :رونلا 7 .

 ) )1عئانصلا عئادب 5/ 78517 ,

 , 1م :رونلا ف



 ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةنيزلاو سابللا ١6

 هركي امكو «,هلاومأل ارتس هذختي هسفنل أرتس تيبلا ذختي امك ناسنالا

 ضعب ىف ءاج دقف .هلاومأ ىلع هعالطإ هركي .هسفن ىلع ريغلا عالطا

 تيصع :هب لكوملا كلملا هل لاق نذإ ريغب أتيب لخد نم نأ رابخألا

 ءامسلا ىلإ هتوص دعصيف «.نيلقثلا الإ هلك قلخلا هتوص عمسيف .تيذآو

 اذإ امأو «ىذاو هبر ىصع نالفل ٍفأ» .ءامسلا ةكئالم لوقتف ايندلا

 .©0لخديف لوخدلا هل لحيف ءهل نْذَأو نذاتسا

 لهأ سنأ مّلس وأ نذأتسا اذإ هنأل .ًاسانيتسا ناذئتسالا يمُّسو

 رمأو .مهيلع قشو اوشحوتسال نذإ ريغب مهيلع لخد ولو .كلذب تيبلا
 نألو .اهب اورمأ يتلا نيملسملا ةنس نم وه ذإ مالسلاب ناذئتسالا عم

 ٍفانو ةدوملل ةبلجمو .ةنجلا لهأ ةيحت وهو .تيبلا لهأل هنم نامأ مالسلا

 مدآ هللا قلخ امل» :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع .ةنيغضلاو دقحلل

 هل لاقف هللا نذإب هللا دمحف هلل دمحلا :لاقف .سطع حورلا هيف خفنف

 .سولج مهنم المو ةكئالملا ءالؤه ىلإ بهذإ مدأ اي كبر كمحر :هبر

 ىلإ عجر مث .هللا ةمحرو مكيلع مالسلا :لاقف ءمكيلع مالسلا :لقف
 باتك يف يذمرتلا هاور «مهنيب كتيرذ ةيحتو كتيحت هذه :هل لاقف هبر

 . "”ناذئتسالا باتك يف اذه نم بيرق ظفلب كلام مامإلا هاورو .ريسفتلا

 دنع لع ع

 : ناذئتسالا دعاوق - "

 :لوقي ٍةك هللا لوسر تعمس :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع

 عابتاو ءضيرملا ةدايعو ؛مالسلا در :سمخ ملسملا ىلع ملسملا قح»

 . ©«سطاعلا تيمشتو «.ةوعدلا ةباجإو ءزئانجلا

 .58537 /5 معئانصلا عئادب )١(

 . يبلحلا ىسيع ط 477 ص 7 ج أطوملا (7)

 .9:ك"؟ يراخبلا هاور 09



 ١١ لوألا بابيلا

 يذلاو» :لاق لك هللا لوسر نأ هنع هللا يضر ةريره ىبأ نعو

 الفأ ءاوباحت ىتح اونمؤت الو اونمؤت ىتح ةنجلا اولخدت ال هديب يسفن

 .؟9عوكنيب مالسلا اوشفأ «متبباحت هومتلعف اذإ رمأ ىلع مكلدأ

 اوشفأ» :لاق لي ىبنلا نأ هنع هللا ىضر بزاع نب ءاربلا نعو

 | | . “"ارشأ ةرثآلاو اوملست مالسلا

 هلوقل .لوخدلا دعب نوكي مالسلا نأ عئانصلا عئادب يف ءاجو

 هللا دنع نم ةيحت مكسفنأ ىلع اوملسف ًاتويب متلخد اذإف» ىلاعتو هناحبس

 ىلإ جاتحي لخد اذإ هنإف .لوخدلا لبق ملس ول هنألو «ةبيط ةكرابم
 ةيناث ميلستلا

 نأ هل هركيو «عجريلف عجرا هل ليقو .لوخدلاب هل نذؤي مل نإو
 .©04اوُمِجْرَف اًوُمجْزا مك يق َنإو » : لجو زع هلوقل بابلا ىلع دعقب

 هل نذؤي مل نمف تارم ثالث ناذئتسالا نأ رابخألا ضعب يف ءاجو

 ,مهرذح اوذخأيف : يناثلا امأو .ىحلا عمسيف لوألا امأ ,عجريلف نهيف

 تارم ثالث نذأتسا أذإف ءاودر اوؤاش نإو ءاونذأ اوؤاش نإف : ثلاثلا امأو

 سانلل نأل .رظتنيل بابلا ىلع دعقي الو عجري نأ يغبني هل نذؤي ملو

 نم هل أريخ عوجرلا ناكف ,مثتلت ال مهتاجاح لعلو .مهبرلق لغشو

 لوخدلا ناك اذإ اذه (؟ك«ّمكَل ىَكْزَأ َوُه » :ىلاعت هلوقل كلذو ءدوعقلا

 )١( دواد وبأ هاور "'/ 54٠.
 . مالسلا باتك !١ ج ينابرلا حتفلا )0

 . "584 :روتلا (

 .؟"8 :رونلا (5)



 ةيمالسإإلا ةعيرشلا يف ةنيزلاو سابللا دش

 نونذأي ةثلاثلاو ,نوحلصتسي ةيناثلاو نوتصنتسي ىلوألاف ثالث ناذئتسالا»

 , «نودري وأ

 سلاجم نم سلجم يف ًاسلاج تنك :لاق يردخلا ديعس يبأ نعو

 رمع ينرمأ :لاق ؟كعزفأ ام :هل انلقف .ًاعزف ىسوم وبأ ءاجف ءراصنألا

 كعنم ام :لاقف .تعجرف يل نذؤي ملف ثالث تنذأتساف .هتيتأف هيتآ نأ

 يبنلا لاق دقو « يل نذؤي ملف ًاثالث تنذأتساف تئج دق :تلق ؟ينيتأت. نأ

 ىلع نيتاتل :لاق .«عجريلف هل نذؤي ملف ًاثالث مكدحأ نذأتسا اذإ» كي

 :لاق .موقلا رغصأ الا كعم موقي ال ديعس وبأ لاقف :لاق .ةنيبلاب اذه

 يبأل لاق رمع نأ تاياورلا ضعب يفو )هل دهشف هعم ديعس وبأ ماقف»
 يفو ءديدش ِِك هللا لوسر نع ثيدحلا هنكلو كمهتأ مل ينإ» : ىسوم

 .« كو هللا لوسر ىلع سانلا لوقتي نأ تيشخ ينكلو :رخآلا اهضعب

 ناذئتسالا رمأ نأل هدنع ضافتسا ىتح هربخ رمع لبقي مل امنإو

 عم ًاثالث ناذئتسالا ةنس نوكت نأ ركنتساف ةماع ةجاح هيلإ سانلاب امم

 ام نأ يف لصأ اذهو .دارفألا الإ اهلقني ال مث ءاهيلإ ةجاحلا مومع

 ناك دقو .ةضافتسالا ربخ الإ هيف لبقي ال ةماع ةجاح هيلإ سانلاب

 نب دعس نب سيق نعف .هسفنل لي هللا لوسر ةنس وه ًاثالث ناذئتسالا

 ةمحرو مكيلع مالسلا» :لاقف انلزنم يف لَو هللا لوسر انراز :لاق ةدابع
 كك هللا لوسرل نذأت الأ تلقف :سيق لاق .ايفخ ًادر دعس درف «هللا

 مكيلع مالسلا» ملك هللا لوسر لاقف «مالسلا نم انيلع رثكي هرذ :لاقف

 مكيلع مالسلا» كك هللا لوسر لاق مث .ايفخ أدر دعس درف .«هللا ةمحرو

 تنك ينإ «.هللا لوسر اي :لاقف .ءدعس هعبتاو .ءعجر مث «هللا ةمحرو

 :لاق ءمالسلا نم انيلع رثكتل ًايفخ ًادر كيلع درأو كميلست عمسأ
 .دمحأو دواد وبأ هاور لك هللا لوسر هعم فرصتناف»

 )١( مسق 7 ج ملسمو 251 /8ج يراخبلا هاور ١ ص 44".



 ١ لوألا بابلا

 نأ يغبني لب «.ةيلاوتم تارم ثالت ناذئتسالا نوكي نأ يغبني الو

 رادلا بحاص ناك اذإ ىتح .نمزلا نم لصاف ىرخأو ةرم لك نيب نوكي

 .هنم غرفيلف نذالا نم هعنمي رمأب الوغشم

 هلك يبنلا رجح يف رحج نم لجر علطا :لاق دعس نب لهس نع
 رظنت كنأ ملعأ ول :لاقف هسأر هب كحي ©0(ىردم) ِهلكك يبنلا عمو
 . "”رصبلا لجأ نم ناذئتسالا لعج امنإ كنيع يف هب تنعطل

* # 

 : ناذئتسالا بادا ©

 ال موق باب ىتأ اذإ ِهِلك هللا لوسر ناك :لاق رسب نب هللا دبع نع

 :لوقيف رسيألا وأ نميألا هنكر نم نكلو ههجو ءاقلت نم بابلا لبقتسي
 ًاضيأ هنعو .«روتس اهيلع نكت مل ذئموي رودلا نأ كلذو .مكيلع مالسلا»

 نكلو اهباوبأ نم تويبلا اوتأت ال» :لوقي ِقِلَك هللا لوسر تعمس :لأق

 وبأ هاوز "”«اوعجراف الإو اولخداف مكل نذا نإف اونذأتساف اهبناوج نم اهوتثأ

 , (*0دواد

 هنم ءاش ثيح فقي نأ هلف ءأادودرم ناكو باب رادلل ناك نإف

 لوسر نأ يرعشألا ىسوم وبأ هاور امل .بابلا قد ءاش نإو .نذأتسيو
 نئبلا يف هيلجر دمف ؛رئبلا فق ىلع ةنيدملاب طئاح يف ناك لك هللا

 هنم لوطأو طشملا نانسأ نم نس لكش ىلع بشخ وأ ديدح نم لمعي ءيش :ىردملا )١(
 .هل طشم ال نم هلمعتسيو ءدّبلتملا رعشلا هب حّرسُي
 ١١١. ص /مرثألاو ثيدحلا بيرغ يف ةياهنلا

 .55 /8 يراخبلا ءاور (؟)

 .؟6١5 /7١؟ يبطرقلا (م)

 6١. ص ١4 ج دوبعملا نوع 205
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 . *2«(ةنجلاب هرشبو هل نذئإ» خلك هللا لوسر هل لاقف ركب وبأ بابلا قدف

 .كلذ يف فنعي الو .عمسي ثيحب ًافيفخ نوكي نأ قدلا ةفصو
 عرقت هك يبنلا باوبأ تناك :لاق هنع هللا يضر كلام نب سنأ ىور دقف

 . ©32رازبلا هاور .ريفاظألاب

 امهنع هللا يضر هللا دبع نب رباج نع امهريغو نيحيحصلا يف ءاج
 يبنلا لاقف ءانأ تلقف «اذه نم» :لاقف قي يبنلا ىلع تنذأتسإ :لاق

 نأل كلذ لكي يبنلا هرك امنإ :ءاملعلا لاق .كلذ هرك هنأك هانأ انأ» : لك

 همسا ركذي نأ كلذ يف مكحلا امنإو .فيرعت اهب لصحي ال «انأ» هلوق

 هللا يضر يرعشألا ىسوم وبأو هنع هللا يضر باطخلا نب رمع لعف امك

 نب رمع نع تبث .«باوجلاو لاؤسلا ةفلك طاقسإ مسالا ركذ يف نأل هنع

 :لاقف هل ةبرشم ىف وهو ِةلكي ىيبنلا ىتأ هنأ هنع هللا يضر باطخلا

 حيحص يفو ؟رمع لخديأ مكيلع مالسلا ءهللا لوسر اي كيلع مالسلا
 .مكيلع مالسلا :لاقف باطخلا نب رمع ىلإ ءاج ىسوم ابأ نأ ملسم
 .©0يرعشألا اذه .مكيلع مالسلا ,ىسوم وبأ اذه

 ًانذإ هتيؤر دعت الو نيعت دق مالسلاف نيعلا ىلع نيعلا تعقو اذإو

 : لوقت هيلع دراولا كنأل مالسلا قح تيضق اذإف .هيلع كلوخد يف كل

 .تعجر لإو كل نذأ نإف ؟لخدأ

 هلك يبنلا ىلع نذأتسا رماع ينب نم لجر انثدح :لاق يعبر نعو

 هملعف اذه ىلإ جرخا .همداخل هلك يبنلا لاقف .جلأ لاقف «تيب يف وهو

 :لاقف لجرلا هعمسف .لخدأأ مكيلع مالسلا لق :هل لاقف .ناذئتسالا

 .6155 مقر ثيدح ١4 ج دوبعملا نوع (*)

 ملاح دئاوزلا عمجم )١(

 ١7/ 7١6. نآرقلا ماكحا يف يبطرقلا )١(



 <١ لوألا بابلا

 .2«"”«لحخدف لَك يبنلا هل نذأف .لخدأأ .مكيلع مالسلا»

 هل هميلعت نمو ناذئتسالا يف بابلا لابقتسا مدع نم دصقلاو

 . تيبلا لخاد نيب لصاف دح عضو وهو .ناذئتسالا ةيفيك هباحصأل

 نم نمأم يف ةيلزنملا مهتايح يف ءاسنلاو لاجرلا نوكي ىتح ء.هجراخو
 يذ ءىداب اهتلع مهفت برعلا تداك ام ماكحألا هذهو .بناجألا رظن

 يف مهتداع نم نأل جراخلا نم تويبلا ىلإ نولواطتي اوناك امبرف ءءدب

 متييحو ًاحابص متييح» : نيلئاق سانلا تويب نولخدي اوناك مهنأ ةيلهاجلا

 يف نهو مهئاسن ىلع مهراظنأ عقت دقو اهلهأ نم ناذئتسا نودب «ًٌءاسم

 لكل نأ ررقو .عضولا اذه حلصأ ىلاعت هللاف ءرظنلاب ةريدج ريغ ةلاح

 نذالا دعب الإ ريغلا تويب لوخد زوجي الو .ةولخلا يف اقح درف

 عم مالسلا هيلع لعف امك .عجريلف الإو لخدي هل نذأ نإف .ميلستلاو

 ةداتق نع يربطلا دنسأو .امهنع هللا يضر رمع عم ىسوم وبأو .دعس

 امف ةيآلا هذه هلك ىرمع تبلط دقل نيرجاهملا نم لجر لاق» :لاق
 ضعب ىلع نذأتسا نا©' «اوعجراف اوعجرا مكل ليق نإو» : ينعي «اهتكردأ

 ىَكْزَأ وُه » ىلاعت هلوقل طبتغم انأو عجرأف عجرإ يل لوقيف يناوخإ
 . 704 مك

 ' ميرحتلاب هقلغأ دق عرشلا نأل .ًاحوتفم وأ ًاقلغم بابلا ناكأ ءاوسو
 بابلا ىيتأي نأ هيلع بجي لب «ءهبر نم نذإلا هحتفي ىتح لوخدلل

 يف الو هلابقإ يف ال تيبلا ىلع هنم علطي ال ةفص ىلع نذإلا لواحيو
 نم هينيع الم نم :لاق هنأ هنع هللا يضر رمع نع يور دقف «هبالقنا

 الجر نأ دعس نب لهس نع حيحصلا يف يورو .قسف دقف تيب ةعاق
 ُلَجرُي ىردم كي هللا لوسر عمو كي هللا لوسر باب رجح يف علطا

 )١( يبطرقلا ؟١/ 5١6؟.

 .؟38 :رونلا (؟)
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 يف هب تنعطل رظنت كنأ ملعأ ول» : لع هللا لوسر هل لاقف .هسأر هب

 لوسر نأ سنأ نع يورو ؟')>«رظنلا لجأ نم نذإلا هللا لعج امنإ «كنيع

 تاقفو ةاصحب هتفذحف نذإ ريغب كيلع علطا الجر نأ ول» :لاق ِِك هللا

 .«حانج نم كيلع ناك ام هنيع

 يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ملسم حيحص ىف ءاجو

 اوؤقفي نأ مهل لح مهنذإ ريغ نم موق تيب يف علطا نم» :لاف هلك

 . غهنيع

 لاق . صاصق الو اذه لعفي نم ىلع نامض ال ءاملعلا ضعب لاقو

 مهمرح ىلإ ًارظان موق راد يف علطا نميف ثيداحألا هذه ىنعم نإ ةيفنحلا

 امأ .رذدَه يهف ةعنامملا لاح يف هنيع تبهذف عنتمي ملف عنومف مهئاسنو

 ًاقفف ناسنإ ءاج مث يهن الو ةعنامم هيف عقت ملو رظنلا الإ نكي مل اذإ
 . ©")هتيانج مكح همزلي ناج وهف هنيع

0 

 : مراحملا ىلع ناذئتسإلا 4

 يذلا كتيب امأف .ءكل سيل تببب قلعتت اهلك ةقباسلا ماكحألا

 .تلخد اذإ ملست كنأ الإ ءاهيلع نذإ الف كلهأ هيف ناك نإف .هنكست

 تملس نم قحأ مهف .كلهأ ىلع مّلسف كتيب تلخد اذإ :ةداتق لاق

 برضت وأ حنحنتت :ءاملعلا لاق ,كتخأ وأ كُمُأ كعم هيف ناك نإف
 مألا امأو ءاهنيبو كنيب ةمشح ال لهألا نأل ,؛كلوخدل اهبتني ىتح كلجرب

 .اهيف امهارت نأ بحت ال ةلاح ىلع نانوكي دقف .تخألاو
 )١( يراخبلا 8/ 55.

 صاصجلا / نآرقلا ماكحأ (؟) ©٠/ ١59.



 «١ لوألا بابلا

 امل ؛مراحملا ىلع ناذئتسالا بوجو ىلإ كلامو ةيفنحلا بهذ دقو

 :لاق ؟يمأ ىلع نذأتسا : لكك يبنلل لاق الجر نأ راسي نب ءاطع ىور

 بحتأ :لاق .ًاثالث هدواعف «اهيلع نذأتسأ» :لاق .اهمدخأ ينإ :لاق .معن

 ىورو .©'0يربطلا هركذ «اهيلع نذأتساف» :لاق .ال :لاق ؟ةنايرع اهارت نأ

 .©9ناذئتسالا باتك يف .ظفللا اذه نم ًابيرق أطوملا يف كلام مامإلا

 ىلعو انيلع . مالسلا :لقيلف ٌدحأ هيف سيل تيب ناسنإلا لخد اذإو
 نكامألا ىف يف اذه «ليقو هيلع درت ةكئالملا نِإف «نيحلاصلا هللا دابع

 ةنوكسم تسيلو قيرطلا ىلع ندملا جراخ دجوت يتلا تاناخلاو ةّبرخلا

 ةئوكسم َرْيَخ ًاتوُيِب اولخذت نأ حانج ْمُكيَلَع َسْيَل » : ىلاعت هلوقل ءدحأل

 .ةجاحو ةعفنم يأ .«04ْمُكَل تم اً

 :كيلامملاو نايبصلا ناذئتسإ  ه

 مُكئاميإ ُتَكْلَم نيذلا مكنات اونمآ نيذلا اهيأ اي ط :ىلاعت لاق
 نيحو رجفلا ةالص لب نم تاَرَم ثالث مكن ملا وغلب مل نيذلاو

 محل تاروع ثالث ءاّشعلا ةالَص لعب نمو ةَريهظلا ّن نم مكب نوعضت

 ضخ ىلع ْمُكضْمَب ْمكيلَع نوفاوط ْنْهدْنَب حام ْمهلَع الو ْمُكيلَع سب

 .©©94 ٌميكح ٌميلع هللاو «تايآلا ُمُكَل ُهَللا ني م كل لك

 ءءاسنلاو لاجرلا ىلع ةبجاو ةمكحم ةيا اهنا ملعلا لهأ دكا ل لاق

 لاب ال ذإ ,ديبعلا نوكي نأب ةيآلا هذه يف هدابع لجو زع هللا بدأ دقف

 ةفشكلا يناعم اولقع مهنأ الإ ْمْلُحلا اوغّلبي مل نيذلا لافطألاو مهل

 )١( يبطرقلا ١7/ 7١9.

 ) )7ص 7 ج أطوملا 557.
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 ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةئيزلاو سابللا 1(«

 تاقوألا يهو «ةثالثلا تاقوألا هذه يف مهيلهأ ىلع اونذأتسي ءاهوحنو

 رجفلا لبق امف : يِرعتلا ةمزالمو اهيف فاشكنالا سانلا ةداع يضتقت يتلا

 ءراهنلا بايث سبلو مونلا بايث نم جورخلا تقوو مونلا ءاهتنا تقو

 اذإ اهيف رهظي راهنلا نأل .ةريهظلا ىهو ًاضيأ درجتلا تقو ةلئاقلا تقوو

 ءمونلل يّرعتلا تقو ءاشعلا ةالص دعبو هّرح دتشاو هعاعش الع

  ًامالغ ثعب لك هللا لوسر نأ ىورُي .تاقوألا هذه يف بلاغ ٍفشكُتلا
 هدجوف ءهوعديل ةريهظ باطخلا نب رمع ىلإ جلدم هل لاقُي راصنألا نم

 ظقيتساف لخدو هادانف بابلا هيلع مالغلا قدف .بابلا هيلع قلغأ دق ًامئان

 انءانبأ ىهن هللا نأ تْددو :رمع لاقف .ءءيش هنم فشكناف سلجو رمع
 قلطنا مث .نذإب الإ تاعاسلا هذه يف انيلع لوخدلا نع انمدخو انءاسنو

 . هلل ًاركش ًادجاس ٌرْحَف تلزن دق ةيآلا هذه دجوف خلي هللا لوسر ىلإ

 نذإ ريغب لوخدلا مهل حومسمف ثالثلا تاقوألا هذه ريغ يف امأو

 .ةداع ةروتسم نوكت اهدعب تاروعلا نأل

 تاقوألا يف لخديف ءاهريغو ةروعلا نيب زّيمي ال يذلا ريغصلاو

 نأ بالا ىلعف .غرلبلا نم ِبّرَق ناب ءزييمتلا لهأ نم ناك نإ امأو ءاهلك
 رمألاك ءنيّدلا رومأل ًاميلعتو ًابيدأت ةثالثلا تاقوالا يف لوخدلا نم هعنمي

 ةيالأا يف ريشأ دقو .()ارشع غلب اذإ هبرضو «ًاعبس غلب اذإ ةالصلاب

 روعشلا ةأشَن يأ . محلا لافطألا غولب يهو ءرمألا لع ىلإ ةفلاسلا

 فيلكت مهيلع عقو نسلا هذه لافطألا كردأ اذإف .مهسوفن يف يسنجلا

 .©9مدقت امك كلذ لبق نذإلا مهبلطل موزل الو .مكحلا اذه
* 1# 

 .795514/5 عئانصلا عئادب ,.148/8 ج صاصجلا / نآرقلا ماكحأ(١)
 . "378 ص يدودوملا :باجحلا (؟)



 كلالا_ت#خبلا

 رصبلا ضغ

 ١ هرثأو هاتعم :

 ْمُهَجوُرَف اوظْفْحَيَو ُمهِراَصْنَأ ْنِم وضعي َنينْؤُملَ لق 8 :ىلاعت لاق
 , (0) 4 نوعَئَصَي مب ريبخ هللآ نإ مهل ىكْزَأ كل

 عضو يأ ءٍنالف نم نالف ضْغ :لاقُي .ناصقّتلا : ضَعلا : ليف

 ىلعو .صوقنمو هنم عوضوم وهف هلمع نم نكمي مل 0 « هنم
 ءيشلا ضغ :لاقّيف . عضولاو ضفخلاو صقّنلا :َةغل ضغلا ىنعمف

 ضْغو هرذق نم ٌمِضوو صقن هنمو .ةوركملا لمتحاو .هضفخ 7

 ىلإ رظني ال نأ «رابتعالا اذهب رصبلا ضغ ىنعمف :20هرَسك يأ َنْضْعلا
 ضرألا ىلإ هضفخب هيلإ لحي ال امع رظنلا فكي نأو «نيعلا ٍءلمب ٍءيش
 رمعأو «بلقلا ىلإ ربكألا بابلا وه رصبلاف ءىرخأ ٍةهج ىلإ هفرصب وأ

 ريذحتلا بجوو .هتهج نم طوقسلا رثك كلذ بسحبو هيلإ ساوحلا قرط

 ةرغ :رونلا ١١(

 . يدابأ زوريفلا .طيحملا سوماقلا ف



 ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةنيزلاو سابللا ل

 نم ةنتفلا ىشخي ام لكو .تامرحملا عيمج نع ٌبجاو هضغو عهنم

 لوسر اي :اولاقف .تاقرطلا ىلع سولجلاو مكايإ» : لك لاق دقو .هلجأ

 سلجملا الإ متيبأ اذإف» :لاقف ءاهيف ثدحتن ّدِب انسلاجم نم انل ام هللا

 ضغ) :لاق ؟هللا لوسر اي قيرطلا قح امو :اولاق «هقح قيرطلا اوطعأف

 نع يهنلاو فورعملاب رمألاو .مالسلا ٌدرو .ىذألا ٌفكو ءرصبلا

 . يردخلا ديعس يبأ نع ,«')«ركنملا

 تسيلو ىلوألا كل امنإف ءةرظنلا ةرظنلا عبتت ال» : ىلَعِل كك لاقو

 ناوزغ نأ :بائر نب نوراه ينثدح :لاق يعازوألا ىورو ؟*)(ةيناثلا كل

 اهيلإ رظنف ةيراج تْفِشكف .مهيزاغم ضعب يف اناك يرعشألا ىسوم ابأو
 ام ىلإ ةظاحلل كنإ :لاقف .(97©2ترفن ىتح هنيع مطلف هدي عفرف .ناوزغ

 .كنيع تملظ :لاقف .هلأسف ىسوم ابأ يقلف .كعفني الو كرضي

 لاق .كلذ دعب ناك ام اهيلعو ةرظن لوأ اهل نإف .ءبتو هللا رفغتساف

 هللا يضر .تام ىتح كحضي ملف هسفن كلم ناوزغ ناكو :يعازوألا

 , ةيع

 لكك هللا لوسر تلأس :لاق هنع هللا يضر هللا دبع نب ريرج نعو

 .©7(يرصب فرصأ نأ ينرمأف» ةءاجفلا ةرظن نع

 نم «نإ» :لوقي نم لوق يوقُي اذهو : يبطرقلا مامإلا لوقي

 ذإ «فيلكت باطخ تحت لخدت الف كلمت ال ىلوألا ةرظنلا نأل ضيعبتلل»
 ًافلكم نوكي الف .ةبستكم نوكت الف ًادوصقم نوكي نأ ىّتأتي ال اهعوقو
 . «©9كلمت اهنأل جرفلا يف كلذ لقي ملو .كلذل ضيعبتلا بجوف ءاهب

 . 1977 / مج يراخبلا هاور )١(
 5١. ص الج ىيقهيبلا ننس (*)

 .تمروو تجاه :اروفن رفنت ءاضعألا نم اهريغو نيعلا ترفن )١(

 ."61* /؟ ملسم هاور(9)

 777/1١7. يبطرقلا (5)



 ااا لوألا بابلا

 َنظْفْحَيَو ٌنهِراَصْبَأ ْنِم َنْضْضَْي تاَئمْوُمْلِل لقو 8 :ىلاعت لاقو
 .02004 نْهَجوُرف

 قيرط ىلع باطخلاب انه ثانإلا ىلاعتو هناحبس هللا صخ دقلو

 ىثنألاو ركذلا لوانتي ماع ٌلوق هنأل . يفكي «نينمؤملل لق» هلوق نإف ديكأتلا

 يف فيعضتلا رهظو «نارقلا يف ماع باطخ لك بسح نيئمؤملا نم

 نمو ةنكاس يناثلا نم ' لعفلا مال نأل ءاوضغي» يف رهظي ملو «نضضغي»
 ظفح لبق رصبلا ضغب أدبو .باوج 9 عضوم يف امهو .ةكرحتم لوألا

 اذه ذخأو .توملا دئار ىمحلا نأ امك .بلقلا دئار رصبلا نأل جرفلا

 :لاقف ءارعشلا ضعب ىنعملا

 ٌفلآبلقلاف نانيعلا ٌفلَأَت امف ٌدئار بلقلل َنيعلا َّنأ رت ملأ

 هرصب ضغ نمف مومسم سيلبإ ماهس نم مهس رظنلا» ربخلا يفو

 لاق :لاق دوعسم نب هللا دبع ةياور يفو .«هبلق يف ةوالحلا هللا هثروأ

 اهكرت نم ءمومسم سيلبإ ماهس نم مهس َرظْنلا نإ» : هلك هللا لوسر

 يبأ نعو «يناربطلا هاور .«هبلق يف هتوالح دجي اناميإ هتلدبأ يتفاخم

 نساحم ىلإ رظني ملسم نم ام» :لاق ْةْلَك يبنلا نع هنع هللا يضر ةمامأ

 . ””لاهتوالح دجي ةدابع هل هللا فلخأ الإ هرصب ضغي مث ةأرما

 اهنّيزف اهسأر ىلع ناطيشلا سلج ةأرملا تلبقأ اذإ :دهاجم لاقو

 .رظني نمل اهنيزف اهزجع ىلع سلج ترئبدأ اذإف .ءرظني نمل

 رظن امبرف «.ةرظنلا ةرظنلا نعبتت ال :لاق نارمع نب دلاخس نعو

 هللا رمأف ءهب عفتني الف .ميدألا لغني امك هبلق اهنم لغن ءةرظن دبعلا

 الف .لحي ال امع راصبألا ضغب تانمؤملاو نينمؤملا ىلاعتو هناحبس

 )١( رونلا 9".

 /ه دنسملا يف دمحأ مامآلا هاور عه +05



 ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةنيزلاو سابللا دف

 هب اهتقالع نإف «لجرلا ىلإ ةأرملا الو «ةأرملا ىلإ رظني نأ لجرلل لحب
 هنع هللا يضر ةريره يبأ نع .اهنم هدصقك هنم اهّدٌضقو .اهب هتقالعك

 2 .ثيدحلا .١0 . .رظنلا امهانزو !ناينزت نانيعلاف .ةلاخم ال كلذ كردأ

 ةأرما تءاجف هك يبنلا فيدر لضفلا ناك :لاق سابع نبا نعو

 ٌفرصي ِهلَذ يبنلا لعجف .هيلإ ٌرظنتو اهيلإ ٌرظني ٌلضفلا لعجف .معثخ نم
 اخيش يبأ تكردأ هللا ةضيرف نإ :تلاقف ءرخآلا قشلا ىلإ لضفلا هجو

 .(©)معن» :لاق ؟هنع جخافأ ةلحارلا ىلع تبغي ال ًاريبك

 «كيرش مُأ تيب يف ٌدتعت نأ سيق تنب ةمطاف لَك يبنلا رمأ دقو

 هنإف ءموتكم مأ نبا دنع يذتعإ . يباحسأ اهاشغي 0 كلت» : لاق مث

 لجرلا نم علطت نأ اهل زوجي ملا نأ ىلع ثيدحلا اذهب اذهب ءاملعلا ضعب

 امأو طرقلا قلعمو «سأرلاك ةأرملا نم علطي نأ لجرلل روجي ال ام ىلع

 لقو» : ىلاعت هلوق مومعل ًاصصخم ثيدحلا نوكي اذه ىلعف ءالف ةروعلا

 يف يه امك ضيعبتلل (نم» نوكتو «نهراصبأ نم نضضغي تانمؤملل

 .اهلبق ةيألا

 ' نبا تيب يفو ءاهل يئارلا رثكيف .اهيلإ لخادلا ةرثكب ةرثؤم كيرش 1

 ."0«ملعأ هللاو كلذ يف اهل صخرف

 .715 /7 ملسم ,.537 /48 يراخبلا هيلع قفتم )١(
 . 5 /" يراخبلا هاور(؟)

 . 778 ١17/ يبطرقلل نآرقلا ماكحأ ()



 ١ لوألا بابلا

 هريغ ةروع ىلإ ناسنالا رظني ال نأ رصبلا ضغب رمألا دصاقم نمو

 ىلإ لجرلا رظني ال» كو لاق امكو #*مهجورف اوظفحيو :  ىلاعت هلوقل
 هللا يضر ىلع نعو 20 «ةأرملا ةروع ىلإ ةأرملا رظنت الو .لجرلا ةروع

 .©"'9«تيم الو يح ذخف ىلإ رظنت ال» : هك هللا لوسر يل لاق :لاق هنع

 نهل َّنأ ىلع .لاجرلل ام جورفلا ظفحو رصبلا ضغ ماكحأ نم ءاسنللو
 .لاجرلل تسيل ىرخأ ماكحأ ضعب

 # . . .نهراصبأ نم نضضغي تانمؤملل لق # :ىلاعت لاق كلذلف

 ءاوسلا ىلع ءاسنلاو لاجرلل ةبسنلاب ماكحألا هذه عيمج لصفنسو ةيآلا

 . ماكحأ نم هب قلعتي امو رظنلا وهو .يتآلا ثحبملا يف

 دن د#

 )١( يذمرتلا هاور ١/ ٠١9.

 /1؟ دواد وبأ هاور (؟) 514" .,



 عبالا_كثَّصبلا

 رظنلا يف ةماع ماكحأ

 : ءاسنلا ىلإ لاجرلا رظن - ًالوأ

 زوجي امو ءاهدودح ثيح نم ةأرملا ةروع نع ثحبلا مدقت دقل

 لجرلل زوجي ام انه نّيبنو ,يه اهبناج نم كلذو ءزوجي ال امو ءهفشك
 ةيلوؤسم نأ يأ .وه هبناج نم زوجي ال امو اهدسج نم هيلإ رظني نأ

 ىلع عقت .ًاعرش اهيلإ رظنلا هل لحي ال نم مامأ اهراهظإو ةروعلا فشك

 ريغب تفشكتا اذإ ةأرملا ةروع ىلإ رظنلا ةيلوؤسم امأو «.ةأرملا قتاع'

 وأ ءاهتيب لخاد اهفشكت نأك ءاهل ةحابملا دودحلا نمض وأ ءاهتدارإ

 نم قتاع ىلع عقتف «ةأرملا ةروع ثحبم يف هنايب مدقت امك تيبلا جراخ

 .ةأرما وأ ناك الجر ةروعلا هذه ىلإ رظنلا هل حابي ال

 . هللا ءاش نإ ثحبملا اذه ىف هنيبّئس ام اذهو

 ةأرملا ىلإ لجرلا رظن - ١

 دسج عيمج ىلإ رظنلا ةمرح ىلإ نيملسملا ءاملع روهمج بهذ
 .7©2ءامجإلاب ةرهش نع ناك نإ ةرحلا ةيبنجألا ةأرملا

 ىلع ريدردلا حرش / ١مم ص 6 ج جاتحملا ةياهن /1 ص هاج عئانصلا عئادب )١(

 .ه8084 ص  ج ينغملا / ه١ ص ١ ج ليلخ رصتخم



 ليا لوألا بابلا

 بص ةوهش نع ةيبنجأ ةأرما نساحم ىلإ رظن نم» :ُلك هلوقل-١
 . «ةمايقلا موي (30كنآلا هينيع يف

 .ًامارح نوكيف :مارحلا يف عوقولا ببس ةوهش نع رظنلا نألو - ؟

 دقف ةوهش ريغ نع ةيبنجألا ةرحلا ةأرملا ىلإ رظنلا ناك اذإ امأو

 ةباشلا ةيبنجألا ةأرملا ىلإ رظنلا نيب اوقرف ثيح ءاهقفلا ءارآ هيف تفلتخا

 .زوجعلا ىلإ رظنلاو

 : ةباشلا ةيبنجألا ىلإ رظنلا أ

 اهدسج عيمج ىلإ رظنلا ةمرح ىلإ عامجإلاب ءاهقفلا روهمج بهذ
 يف اوفلتخا ثثيح «نيمدقلاو نيعارذلاو هجولاك ءاضعألا ضعب ءانثتساب

 . ىوقأ

 : هجولا ىلإ رظنلا

 .ةلبانحلا دنع حجارلا يأرلاو .ةيكلاملاو  ةيفنحلا بهذ  الوأ

 ريغب هجولا ىلإ رظنلا زاوج ىلإ «ةيرهاظلاو «ةيعفاشلل حوجرم لوقو

 : يلي امب ءالؤه لدتساو . ةوهش

 .؟9هاَهْنِم َرْهَظ ام الإ نهر َنْيدْبُي لَو » : ىلاعت هلوق-١
 ىلع مهدذنع قلطت ةنيزلا نأ ةيآلا هذه نم لالدتسالا هححوو

 . ءايشألا نم هب نيزتي ام : يناثلاو ,هقلخلا نساحم :امهدحأ «نيينعم

 يف ناسنالا هرهظي ام الإ ةيآلا ىنعم نوكي لوألا ىنعملا ىلعف

 , '29ٌناَفكلاو .هجولا ,ءاسنلا يف كلذو «.ةيراجلا ةداعلا

 .(برعلا ناسل) يعلقلا صاصرلا .كنآلا )١(

 . ١5 ص "5 -ج يزارلا ريسفت (5)



 ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةئيزلاو سابللا ليش

 ديلولا انثدح :لاق لهس نب يلع نع يربطلا هاور ام كلذ ُديِؤي

 نيدبي الو 8 :هللا لوق يف ءاطع نع ورمع وبأ انثدح :لاق ملسم نبا

 نع كلذ لثمب ًاضيأ يوُرو .هججولاو نافكلا لاق كاَهْنم َرْهَظ اَم الإ نهي
 , ©”كاخحضلاو يعازوألا

 ام اهؤادبإ زوجي ىتلا ةرهاظلا ةنيزلا نوكت : يناثلا ىنعملا ىلعو

 نبا نع يِوُر امك .باضخلاو متاخلاو لحككلاك نيفكلاو هجولا يف نوكي

 هجو ةنيز ىلإ رظنلا لحي اذه ىلعو .امهعضوم هب دارملا :لاقو .«سابع

 ةأرملا ىلع جرخ اهرتس يف نأل كلذ يف صخّرو ءاهيفكو ةأرملا

 .هجولا فشكب الإ كلذ متي الو ,©"0ةداهشلاو لماعتلا ىلإ اهتجاحل

 ركب يبأ تنب ءامسأ نأ» اهنع هللا يضر ةشئاع نع يوُر ام- ؟

 ضرعأف قاقر بايث اهيلعو هيي هللا لوسر ىلع تلخد ءاهنع هللا يضر

 ىرُي نأ حلصي مل ضيحملا تغلب اذإ ةأرملا نإ ءامنسأ اي :لاقو ءاهنع

 ..'"9مهيفكو ههجو ىلإ راشأو ءاذهو اذه الإ اهنم

 ىلإ رظنف خي هللا لوسر ىلع اهسفن تضرع ةأرما نأ» يور ام “

 . *7(ةبغر اهيف دري ملو اههجو

 معثخ نم ةأرما نأ» امهنع هللا يضر سابع نبا نع يور ام- ؛
 8 ٌتفتلي لضفلا ذخأف» هيفو .«ثيدحلا ركذو لك هللا لوسر تتفتسا

 نم لضفلا هجو لوحي نِلَ هللا لوسر ذخأو ءءانسح ةأرما تناكو

 . 20«رخآلا

 ظ . 156 ص 5 ج يزارلا ريسفت )١(
 . 7 /4 ريدقلا حتف ريسفت 21١68 ص ادج يربطلا ريسفت (9)

 . "417 /'؟ دواد وبأ هاور (5)

 .ا١م /٠!/ يراخبلا حيحص (15)

 .97/ /7؟ ملسم حيحص 7/8 /7 يرابلا حتف ملسمو يراخبلا هاور (©)



 نشب لوألا بابلا

 : ثيداحألا هذه نم لالدتساإلا هحووو

 ةأرملا نم اهيلإ رظنلا لحي يتلا عضاوملا ددح دق كي يبن نإ -

 يتلا ةأرملا ثيدح يف امك ةيبنجألا هجو ىلإ رظنلا لح - ب

 سابعلا نأ» هيف ءاج ثيح ةيمعثخلا ثيدحو هلك هيلع اهسفن تضرع

 اهيلإ هرظن ناك ولف .«كمع نبا قنع تيول» :ُهك يبنلل لاق هنع هللا يضر

 .ركنم نع هيف دصي لمع هنأل لك يبنلل كلذ سابعلا لاق امل ًامارح

 ًاباش تيأر» :هلوقب ِكك هباجأو .كلذ هل لاقف لالح رظنلا نأ ملع هنكل

 .١2)«ةنتفلا امهيلع نمآ ملف ةئباشو

 هجولا ىلإ رظنلا نوكل ال اهنع هدص نأ فرعُي باوجلا اذهبو
 . هميرحت ىلع عمجم اذهو .ةنتفلا لوصح نم ًافوخ لب ًامارح

 ىلإ ةلبانحلا ضعبو .مهدنع حجارلا يف ةيعفاشلا بهذ -ًايناث

 : يلي امب ءالؤه لدتساو «ةئاشلا ةيبنجألا ةأرملا هجو ىلإ رظنلا ةمرح

 ءاَرَو نم ٌنهوُلَأَساَف ّاعاَبم ٌنُموُمَتْلاَس اذإو» :ىلاعت هلوقب-١
 , 294 باجسح

 نينمْؤملآ ءاسنو كِتاْيو كجاَوْزِإل لَ ينل اهي اي 8 : ىلاعت هلوقبو  "؟

 هّللآ َناكَو َنيِدوي لف َنفَرْعي نأ ْئىَنْذَأ كلذ َنهِبيِبالَج نم ْنِهِيَلع نيد

 . 7« امّيِجر ًاَروفَغ

 ول هنأل هجولا ىلإ رظنلا روجي ال هنأ .ىلوألا ةيآلا نم ةلالدلا هجوو

 .باجح ءارو نم نهولأسي نأ هللا مهرمأ امل ءًازئاج هيلإ رظنلا ناك

 .هجول ًاهجو نهتلباقمب حمسلو
 )١( راطوألا لين 5/ ١78.

 ) )0:بازحألا 07 .

  2١بازحألا : 64



 ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةنيزلاو سابللا 4

 هللا رمأ امل ءاحابم هجولا ىلإ رظنلا ناك ولف :ةيناثلا ةيآلا ىف امأو

 لادسإب نيملسملا ءاسنو هتائبو هتاجوز غلبي نأ هيبل ىلاعتو هناحبس

 رظنلا ةمْرَُح ىلع َّلَد يبنلل هناحبس هرمأف ءنههوجو ىلع بيبالجلا

 . هجولا ىلإ

 نهيلع اهنيخرُي يأ «نهِيبالَج ْنِم ّنهْيَلَع َنْيِنْدَيِ» :يرشخمزلا رَّسْفو
 . '')نهفاطعأو نههوجو اهب نيطغيو

 رظن نع ِخكو هللا لوسر تلأس» :لاق هللا دبع نب ريرج يور امل“
 , «7كَرَصَب فرصإ» :لاقف ,«ةأجفلا

 عبتت ال : كك هللا لوسر يل لاق» :لاق هنع هللا يضر ىلع ىور املو- ؛
 . 29«ةرخآلا كل تسيلو .ىلوألا كل امنإف «ةرظنلا ةرظنلا

 . ءاضعألا رئاس نم رثكأ هيلإ رظنلا يف ةنتفلا فوخف

 رظنلا ميرحت ىلع ليلد اهب ٌجّوزتي نأ دارأ نمل ةأرملا ىلإ رظنلا ةحابإ - 5

 صيصخت هجو امف قالطالا ىلع ًاحابم ناك ول ذإ .كلذ مدع دنع

 .0*2؟هله

 هوجولا تارفاس تارساح نجرخي نأ ءاسنلا عنم ىلع نيملسملا قافتإ -

 نم نعنمي مل هجولا ىلإ رظنلا زاج ولف .قاّسْفلا ةرثك دنع اميس ال
 . *0هفشك

 .68590 /" فاشكلا(١)

 .44868 ص ١ ج دواد وبأ هاور (؟)

 .44" ص ١ ج دواد وبأ هاور (*”)

 .ه64 ص "ج ىنغملا (4)

 . 17٠١ /5 راطوألا لين . ١78 /* جاتحملا ينغم ١١4. ص ” ج عانقالا (5)



 ١ لوألا بابلا

 : نيفكلا ىلإ رظنلا

 ال» :لاق ِخكَو يبنلا نأ ينغلب :لاق ةداتق نع يربطلا ىور ام-١

 ضبقو ءانهاه ىلإ الإ اهدي جرخت نأ رخآلا مويلاو هللاب نمؤت ةأرمال لحي

 . "0عارذلا فصن ىلع

 الالب اهينبإ دحأ تلوان امل يلي هللا لوسر تنب ةمطاف نأ اهنمو - ؟

 ال هنأ ىلع لدف ء.هتعطق يأ .رمق ةقلف اهنأك اهفك تيأر :لاق أسنأ وأ

 .اهفكو ةأرملا هجو ىلإ رظنلاب سأب

 : نيحيبملا ةلدأ ةشقانم

 : يلي امب نيحيبملا ىلع نوعناملا در دقو

 يور امك .بايثلا ةئيزلاب دارملا نأ ىلع لمحت اهنإف ةنيزلا ةيأ امأ_-١
 دلع مكتنيز اوذخ : ىلاعت هلوق هديؤيو .هريغو دوعسم نبا نع كلذ

 لالدتسالا نكمي الف ًادوجوم لامتحالا اذه ماد امو .©2”«دجُْسم َّلُك

 ىلع ًاليلد موقت الف يلاتلابو ءاهعضاومب ةنيزلا ىنعم نييعت ىلع اهب
 هب لطب لامتحالا هيلإ قرطت اذإ ليلدلا :ةدعاق عم ًايشامت ىعّذُملا

 .لالدتسالا

 اههجو فشك ىلإ عفدت دق ةجاحلا نأ نم ليلدلا يف درو ام امأ

 )١( /8-ج يربطلا ريسفت ١١8-١١9.

 )١( :فارعألا ١".



 ١4 ةعيرشلا يف ةنيزلاو سابللا الإسلامية 

 هلجأل رظنلا ةحابإ ىلع عمجم رمأ اذهف ,لماعتلاو ةداهشلل اهيديو

 هيلإ رظنلا زاوجل ًارربم نوكي الف ءاهردقب رّدقت ةرورضلاو ؛ةرورضلل

 .ًامئاد

 رثكأ هيف نعط دقو ريشب نب ديعس هيفو .ةشئاع نم عمسي مل كيدف

 ,.(')لحاو نم

 نم اذهف دلع هللا لوسر ىلع اهسفن تضرع يتلا ةأرملا ثيدح امأو ©

 .ًاعامجإ حابم وهو .حاكنلا لجأل رظنلا باب

 مل ول هنأل ءرظنلا ةمرح ىلع موقي ليلد وهف سابع نبا ثيدح امأو - 4
 لوق نم ءاج امو . لضفلا قنع دنع يبنلا تفل امل ًامارح نكي

 ةفص نأ نع ملعي امل .لضفلا هدلو ىنع يف قفرلل وه امنإ .سابعلا

 رمألاو ركنملا نع ىيهنلا يف ةظلغلا مدعو قفرلا كك هللا لوسر

 . كلذ بح وسي ال رمألا ماد ام .فورعملاب

 : نيعناملا ةلدأ ةشقانم

 : ىلي ام نيعناملا ىلع نوحيبملا دروأ دقو

 ءاسنب ةصاخ باجح ءارو نم عاتملا لاؤس ةيأ يهو ىلوألا ةيآلا نإ ن١
 . لكك يبنلا

 نحن ذإ .«نهريغو هئاسن يف ماع ىنعملا نأب باجي نأ نكميو
 ظفللا مومعب ةربعلاو .2")هب صخ ام الإ هب ءادتقالاو هعابتاب نورومأم

 .ببسلا صوصخب ال

 )١( "م19 /'؟ دواد وبأ .

 ) )9ناآرقلا ماكحأ */ 808.



 ٌريمت ةمالع عضو «ةيآلا نم دوصقملا ّنأب ,بيبالجلا ءاندإ ةيآ ىلعو - ؟ راو
 .هجولا رتس اهنم دوصقملا سيلو .ةمألا نع ةرحلا

 ءاندإ نم دوصقملا ناك ول هنأ .كلذ ىلع باجي نأ نكميو

 ةزيمم ىرخأ ةقالع ضرفل ىطقف ةمألاو ةرحلا نيب زييمتلا وه بيبالجلا

 اهلادسإ ةدارإ ىلع ليلد ركذلاب اهصيصختف .بيبالجلا ءاندإ زيمت ءامهليب

 .هوجولا ىلع

 : حيجرتلا

 وه «ةعيرشلا نساحمب َنّيْلألا هنأ ىرأو .هيلإ يسفن نئمطت يذلاو

 اذه يف ةصاخبو ء.ةرورض ريغب ةباشلا ةأرملا هجو ىلإ رظنلا ةحابإ مدع

 ىتلا «ةنتفلاو ءارغإلا لئاسو هيف ترثكو .داسفلا هيف رشتنا يذلا نمزلا

 هلك هللا لوسر ربخأ امك سيلبإ ماهس نم مهس رظنلا نألو ,تاوهشلا ريثت

 هثروأ هرصب ضغ نمف .مومسم سيلبإ ماهس نم ْمهس رظنلا» :هلوق ىف
 .©27١«هبلق ىف ةوالحلا هللا

 ىلإ يدؤي الكل اههجو فشك نع ةباشلا عنمت» : ىقتنُملا يف ءاجو

 نيب هجولا فشك نم ةّباشلا ةأرملا عنمت» :راتخملا رّدلا يف ءاجو

 هنأل ةنتفلا تنمأ نإو .هّسمك ةنتفلا فوخل لب «.ةروع هنأل ال .لاجر

 ] ,.9(2ظلغأ

 نم عنمت ىنعملا :لاق هيلع هحرش يف نيدباع نبا هيلع قلعو

 دق فشكلا عم هنأل .ةنتفلا عقتف اههجو لاجرلا ىري نأ فوخل فشكلا

 )١( ص هاج دمحأ هاور 754.

 ص 7 ج نيدباع نبا ةيشاح (؟) 75١.



 ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةئيزلاو نمابللا ١47

 اههجو سم نم لجرلا عنمي امك يأ :هّسمك» هلوقو ةوهشب اهيلإ رظنلا عقي
 .ةوهشلا نمأ نإو ءاهيفكو

 ودبي ال ءاسنلا نم ةلق تناك امدنع مهنامز يف لوقلا اذه ناك اذإ

 ةلق هيف تحبصأ يذلا اذه اننامز يف كلاب امف .طقف نههوجو الإ نهنم

 الإ رتست ال .ةرئاكلا ةرثكلا امنيب .طقف اههجو الإ يدبت ال ءاسنلا نم

 الو ؛هللاب ذايعلاو ,برقأ يرعلا ىلإ نهنم ريثك لب ءاهمسج نم ليلقلا
 . هللاب الإ ةوق الو لوح

 دق مالسإلا نإف هيلإ رظنلا ىلإ ةجاحلا وأ ةرورضلا تضتقا اذإ امأ

 ناسنالا تارورض مامأ بلصتملا فقوم فقي ملو .«بناجلا اذه ىعار

 حابأ ةريثك تالاح دجوتو «ةئتفلا باب دس عنملا نم هتياغف .هتاجاحو

 . هللا ءاش نإ اهليصفت يتأيس .ةيبنجألا ةأرملا هجو ىلإ رظنلا اهيف مالسإلا

 : نيمدقلا ىلإ رظنلا

 نم نيدلا ىقت خيشلاو .مهدنع حجارلا لوقلا يف ةيفنحلا تبهذ

 نايفسو «ةيعفاشلا نم ينّرملاو فاصنالا بحاص هبوصو .ةلبانحلا

 اذه لدتساو .«'0امهيلإ رظنلا زوجيو «؛ةروع اسيل امهنأ ىلإ .يروثلا

 ظ : يلي امب قيرفلا

 ىف اههجو ءادبإب ىلتبت امك اهنأل «نيفكلاو هجولا ىلع سايقلاب- ١

 ءادبإب ىلتبت ءاطعإلاو ذخألا يف اهيفك ءادبإبو .لاجرلا عم ةلماعملا

 لك يف ٌفْحلا دجت ال امبرو ,ةلعتنم وأ ةيفاح تشم اذإ اهيمدق

 ظ .2507تقو

 ء7١؟4 / جاتحملا ينغم .ىال /ا ىينغملا ء.45 ١/ نيدباع نبا ءله# ١/ طوسبملا 0)

 ىناودلا هكاوفلا ١/ ١87 .

 طوسبملا (؟) ٠١/ ١67.



 ١ لوألا بابلا

 ةروع مومعب ةدراولا ةلدألا عم موقي ايل سايق هنأب اذه نع باجيو

 ذإ .ىعّدملا ريغ هيلع سيقمملا مكح نأبو ءاهيلإ رظنلا ةمرحو ءاهندب

 ةلاح يف رظنلا هيلع ساقملاو ءًاقلطم نيمدقلا ىلإ رظنلا زاوج ىعُّدُملا

 .زاوجلا هيلع قفتملا نمف مدقلا فشكل ةرورضلا ققحت دنعو «ةرورضفلا

 ثيدحب لدتساو .«نيعارذلا ىلإ رظنلا زاوج ىلإ فسوي وبأ بهذو

 ءانه اه ىلإ الإ» :لاق ِلكَك يبنلا نأ وهو .نيمدقلا يف مدقتملا ةداتق

 .«عارذلا فصن ىلع ضبقو

 .اهيعارذ ءادبإب ىلتبت بايثلا لسغو زئبخلا يف اهنألو

 نأ اهنكمي ذإ .كلذ يف ققحتت مل ىولبلا نأب اذه ىلع باجيو

 ّ .ةواخلا يف : هزاربإ 0 مدقت امب ةدات ثيدح نع باجيو

 فكلا نيب يقب هنأ 0 تاياور يف درو ثيح (.دعاسلا نم ةضبف

 . ةضبقلا ردقب ةضبفلاو

 : حيجرت

 .ةرورض ال ثيح «رظنلا ثيح

 نم هيف امل ةروعلا يف امهلاخدإ مدع هارأ يذلاف ةالصلا يف امأ

 هيف يأرلا اذه ىلإ ليملاف .امهرتش رسعلا نمو .ءاسنلا ىلع جرحلا

 . ملعأ هللاو .نالطبلا نم نهتالص ىلع ًاظافحو .نهب ةمحر



 ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةنيزلاو سابللا .١2

 : ىهتشت 5 يتلا زوحعلا ىلإ رظنلا ب

 زوجعلا هجو ىلإ يبنجألا لجرلا رظن زاوج ىلإ ةيكلاملا بهذ

 . (')هيف لاجرلل برأ ال يتلا .نسلا يف ةريبكلا يهو ةَلاَجَتُملا

 يأرلا وهو .يعازوألا هراتخاو ةيعفاشلا ضعب حرص اذه لثمبو

 .ةباشلاك اهيلإ رظنلا ةمرح وهف -بهذملا يف حجارلا امأ

 ةأرملا هجو ىلإ رظنلا زاوجب اولاقو .ةيرهاظلاو «ةيفنحلا قلطأ دقو

 , "2زوجعلاو ةباشلا كلذ لمشف .اهيفكو

 47 ىهتشت ال يتلا ءاهوشلا اهب اوقحلاو ياخ رهظي ام ىلإ اهنم رظنلاب

 : يلي امب زوجعلا ىلإ رظنلا زاوجب لاق نم لدتسا دقو

 ًاحاكن َنْوِجْرَي آل اللا ِءاَسّنلا نم ٌدِعاَوَقلاو » :ىلاعت هلوقب ١
 َنُمِفْعَتْسَي ْنأَو ٍةنيْزِب ٍتاَجْربتُم َرْيَغ ْنُهَباث َنْعْضَي نأ حاج نِهْبَلَع َسِيَلَ

 .©04ميْلَع ٌميِمَس هللاو ّنُهَل ٌرْيَخ # را” مو

 نع ندعق يىتاوللا زججعلا :«ءاسنلا نم:دعاوقلا» :ءاملعلا رثكأ لاقو

 .ضيحملاو دلولا نع ندعق وأ .ءنَسلا ربكل فرصتلا

 اهتبغر ْتْلَقو ءاهتوهش تبهذ يتلا ةريبكلا زوجعلا نإف اذه ىلعو

 )١( يودعلا ةيشاح 17/ 477 .
 ١76. / جاتحملا ينغم (1)

 6 ىّلحُملا ,.١؟ ص هاج عئانصلا مئادب (5)

 7١. /8 فاصنإلا 05١6, /5 ينغملا (14)

 ) )0رونلا 5١.



 ١6 لوألا بابلا

 ضيحملا نم ةسيآلا ةأرملا وأ «جاوزلا يف لمأ اهل قبي ملو ؛لاجرلا يف
 كلذو ءاهرعشو اههجو روهظ نم سأب الو اهرامخ قلت نأ اهل زوجي

 .نهيف لاجرلل بهذم الف .ءالؤه لثم نع تفرصنا دق سفنألا نأل

 بعتُملا ظفحتلا ةفلُك نُهنع ليزأو ,ٌنهريغل حبي مل ام َّنُهَل حيبأف
 .0(2:هل

 لا عش يف يعرشلا دحلا زواجتب نه حمسُي ال اذه عيو

 اًوضْعَي َنيِنمْؤُمْلِل ُلُق 8 :ىلاعت هلوق ريسفت يف سابع نبا لاق دقو

 . ”ًاحاكن نوجري ال

 # ا

 : ُمْسَحَتو ٌفِصَن يتلا سبالملا يف ةأرملا ىلإ رظنلا - ج

 هرظن نأل ءاهدسج لمأتي نأب سأب الف .«بايث ةأرملا ىلع ناك نإ

 .هرادج ىلإ رظنف تيب يف تناك ول امك وهف ءاهدسج ىلإ ال اهبايث ىلإ

 ةقيقر نكت ملو ءاهتحت ام ٌفصت ثيحب اهب ةقزتلم اهبايث نكت مل اذإ اذهو
 نم اذه اننامز يف ءاسنلا هسبلت يذلاك ال ًاضيأ اهتحت ام ُفصت ثيحب

 .ءرصعلا اذه يف ءاسنلا لوقع دبعتست يتلا «ةضوملا» تاركتبم

 نم بوثلا اذه نأل .هرصب ضغي نأ ىغبني .,كلذ فالخب تناك نإف

 ةيساك ةلاحلا هذه يف يهف ءاهيلع ةكبش ةلزنمب ءاهرتسي ال هنا ثيح

 )١( يبطرقلا ١7/ 806.

 ) )9/ا/ ينغملا 5٠07.



 ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةنيزلاو سابللا 5

 «تايراعلا تايساكلا هللا نعل» َهيِلَك يبنلا لاق دقو ةقيقح ةيراع .ةروص

 ةديسلا ىتح :أ ىلع تلخد :تلاق اهنأ اهنع هللا يضر ةشئاع نع يورو

 لوسر لاقف .قافص مكدنع مويلا يهو ؛قاقر ةيماش بايث اهيلعو ءامسأ

 اي :تلقف .ءتجرخأف اهب رمأف .رونلا ةروس اهُجمت بايث هذه» :ِلي هلل
 ةأرملا نإ :ةشئاغ اي :لاقف .تلق ام اهل تلقف يتخأ ينتراز ءهللا لوسر
 نع اذه تبث نإف '>اهافكو اههجو الإ اهنم ىرُي نأ يغبني ال تضاح اذإ

 ةحص ىلع لدف «اهنم رهظ ام الإ» :لجوزع هلوقل ًاريسفت ناك ِدلك يبنلا

 .©9اهيفكو اههجو ىلإ الإ اهنم رظنلا لحي ال ةرحلا نأب لوقلا
 .ًالثم ىهتشت ال ةريغص تناك نإف ؛ةوهشلا دح يف تناك اذإ اذه

 رظنلا يف الو .ةروعلا مكح اهندبل سيل هنأل ءاهسمو اهيلإ رظنلاب سأب الف
 , ”0ةنتفلا فوخ ىنعم سملاو

 ا #1 ع

 : اهتحفاصمو ةيبنجألا ةأرملا سم د

 ةأرملا دسج سمي نأ لجرلا ىلع مرحي هنأ ىلع ءاهقفلا عمجأ

 . مرحملا مايقل .ةوهشلا هسفن. ىلع نمأي ناك نإو اهلّقي وأ ىة ةيبنجألا

 هيف نأل .ءاهيفكو اههجو ىلإ رظنلا فاللخمب .ىولبلاو ةرورضلا مادعناو

 ىندأ ةحابإو رظنلا قوف اهكيرحتو ةوهشلا ثعب يف سملا نألو .ىولب

 . 9امهالعأ ةحابإ ىلع لدي ال نيلعفلا

 )١( ص الج يقهيبلا نئس 85.

 ١, 7 /ه عئانصلا عئادب 8عفإ

 , "784 /ه ةيدنهلا ىواتفلا

 .ء5١ /؟ جاتحملا ينغم .ه"87 / رهنألا ممجم /١؟ ص هداج عئانصلا عئادب (ع)
 . ١07 /؟ ليلدلا حرش



 ١ لوألا بابلا

 .مرحملا نم هرظن مرحي ام ليبقتو سم ةمرح ىلع اضيأ اوعمجأو
 .ةوهشب ناك اذإ

 .ةباشلا ةيبنجألا ةأرملا ةحفاصم ةمرح ىلع كلذك عامجإلا دقعناو

 .اهتحفاصم مكح يف ءاهقفلا فلتخا دقف ىهتشت ال يتلا زوجعلا امأ

 .ىهتشت ال يتلا زوجعلا ةحفاصم زاوج ىلإ ةيفنحلا بهذ الوأ

 نمأي ال ناك نإف .اهيلعو هسفن ىلع نمأي ناك اذإ ريبكلا خيشلا كلذكو

 ةنتفلا يف عوقولا نم هيف امل اهتحفاصم لحت ال .اهيلعو هسفن ىلع

 . ؟")اهيلع ضيرحتلاو

 لجرلل ةفينح يبأ بحاص ينابيشلا نسحلا نب دمحم حابأ دقو

 .هلثم عماجي ال لاحب هنوك طرتشي ملو ءازوجع تناك اذإ ةأرملا سم

 الو .هلثم عماجي ال نيريبك اناك اذإ :لاق ةأرملا وه ساملا ناك اذإ اميفو

 ةثروم نوكت نأ نم امهنم اهجورخل ةحفاصملاب سأب الف ءاهلثم عماجي
 .9'2امهيف اهمادعنال ةوهشلل

 - ىلي امب ةيفنحل | لدتسا دقو

 , 0 #ءاَسّنلا نم ٌدعاوقلآَو 8 : ىلاعت هلوقب ١
 حفاصي الو ةعيبلا يف زئاجعلا حفاصي ناك لي هنأ يوز ام- ١

 . ؟*7”باوشلا

 يتلا لئابقلا ضعب لخدي ناك هنأ هنع هللا يضر ركب يبأ نع يور اهم-“

 . © زئاجعلا حفاصي ناكو  مهيف ًاعضرتسم ناك

 )١( ريدقلا حتف ةلمكت ٠١/ 176 -75.
 ) )1ص ه ج ةيدنهلا ىواتفلا 784".

 )"( :رونلا 1

 ."787/ هاج ةيدنهلا ىواعفلا(4)

 ٠١/ ١64. طوسبملا ,758- 6*5 ٠/ ريدقلا حتف ةلمكت (6)



 ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةنيزلاو سابللا ١4

 تناكو « هضّرمتل ازوجع رجأتسا هنأ «ريبزلا نب هللا دبع نع يور ام ع

 .(37هسأر ىلفتو هيلجر كلدت

 ,زوجعلا ةحفاصم ةمرحب لوقلا ىلإ ءاهقفلا روهمج بهذ -ينا

 :لاق كك هللا لوسر نع راسي نب لقعم ىوراه-١

 .تاقث يناربطلا لاجرو يقهيبلاو يناربطلا هاور 6”0©2هل لحت ال ةأرما

 . حيحصلا لاجر

 موي ةرمج هفك ىلع عضو ليبسب اهنم سيل ةأرما سم نم» :ُِلك هلوقل - ١
 . (29(ةمايقلا

 : ةيفتحلا ةلدأ ةشقانم

 : ىلي امب ةيفنحلا ةلدأ ىلع ءاهقفلا روهمج باجأ دقل

 ءالؤه لثمل زوجي هنأ ىلع لدت تءاج «ءاسنلا نم دعاوقلاو» ةيآ نإ - ١

 .ةنيزلا راهظإو جربتلاب نهل حامسلا مدع عم نهبايث نعضي نأ ءاسنلا

 الو بيرق نم ال ةيآلا ريشت الو .نهيلإ رظنلا حابي ةلاحلا هذه يفو
 تءاج ةحابإلا نأب لئاق لاق اذإو .نهتحفاصم وأ نهسمل ديعب نم

 نأل ءزئاج ريغ رظنلا ىلع سملا سايق ْنِإ :لوقن «سايقلا قيرط نع
 .هيلع ساقُي الف ءرظنلا نم ةوهشلا ةراثإ يف غلبأ سملا

 )١( قباسلا ردصملا .

 .رردلا ىلع يلالبنرتشلا ةيشاح .ه4 /؟ رهنألا عمجسم (؟)

 .1 6" ٠٠[/ طوسبملا ةش



 ١.64 لوألا بابلا

 هللا ىضر ةشئاع هتركنأ دقف .زئاجعلل ِةِلي هللا لوسر ةعيب ثيدح امأو  "؟

 مظعأ دقف ةيبنجأ ةأرما سم كي هللا لوسر نأ معز نم :تلاقو اهنع

 , 2)هيلع ةيرفلا

 : يلي ام ةيفنحلا ىلع روهمجلا دروأ مث

 كي هللا لوسر نأ اهنع هللا ىضر ةشئاع نع ةورع ىور دقف أ
 اذإ اونمأ نيذلا اهيأ اي ب : ةيآلا هذهب (ءاسنلا يأ) نهنحتمي ناك

 تلاق :ةورع لاق 294 ٌنُهوُحتماف تارجاهم تانمؤملا مكءاج

 هللا لوسر اهل لاق .ءنهنم طرشلا اذهب رقأ نمف :ةشئاع

 طق ةأرما هدي تسم ام هللاو ءاهمّلكي ًامالك  كتعياب دق» :  لي

 .©0«هلوقب الإ ْنهعياب امو «ةعيابملا يف

 ٍءاسن ىف ِهَيككي هللا لوسر تيتأ :تلاق ةقيقر تنب ةميمأ تور دقو - ب

 ائيش هللاب كرشن ال نأ ىلع نآرقلا يف ام انيلع ذخاف .هعياتل

 نتعطتسا اميف» :لاقف .©# فورعم يف كنيصعي الو + غلب ىتح

 ؟«انحفاصت الأ انسفنأ نم انب محرأ هلوسرو هللا» :انلق َّنْيَقْطَأو

 يلوقك ةأرما ةئامل يلوق امنإ .ءاسّنلا ٌحفاصأ ال ينإ» :لاق

 , ؟20(ةدحاو ةأرمال

 نب دمحم نع قحسا نب دمحم ثيدح نم دمحأل ةياور يفو

 . (ةأرما انم حفاصي ملو» :دازو ةميمأ نع ردكنملا

 لعفي ناك هنإف .زئاجعلا حفاصي ناك هنأ نم ركب يبأ نع يور ام امأ “8

 وأ هتمع وأ هتدج نوكت نأ امإف ءعاضرلا نم همراحم نم َّنهْنأل كلذ

 )١( طوسبملا ٠١/ ١67.

 ) )7١ةنحتمملا : ٠١.

 .78 /5 ملسمو يراخبلا هاور (”)

 . 4484 / ةحام نبأو 5*2١ / 30 يئاسنلا رظنا . ةجام نباو يئاسنلا هاور (5)



 ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةئيزلاو سابللا 6

 نبا رثأ يفو رثألا اذه يف نعط دقف كلذ عمو عاضّرلا نم هتلاخ

 مل هنأ ةياردلا هباتك يف ينالقسعلا رجح نبا ركذ دقف .ًاضيأ ريبزلا

 , ؟؟)امهدحب

 : حيجرتلا

 اهتشقانمو ةلدألا هذه سصيحمت مث مهتلدأو ءاهقفلا ءارا صرع دعب

 ةأرملا سم ميرحن يف ءاهقفلا روهمج لوق حجرأ نأ الإ ينعسي هيأ

 هذه يف تدرو يتلا ةعطاقلا صومصنلل اهتحفاصمو اهليبقتو ةيبنجألا

 -:كلذ ىلإ فيضأو .ةلأسملا

 عمج .ةنيدملا هلل هللا لوسر 5 امل :تلاق ةيطع م نع درو ام-١

 دع هللا لوسر لوسر نأ 0 مالسلا هيلع انددرف مّلسف بايلا

 جراخ نم هذي دلمف : معن نلقف . ائيش هللاب نكرشت : ال نأ نكيلإ

 .('9”عدهشا مهللا :لاق مث تيبلا لخاد نم انيديأ انددمف «تيبلا

 .مّرحم ةيبنجألا ةأرملا ٌسم ْنأ ىلع ةحضاو ةلالد ثيدحلا اذه ىفو

 راصنألا ءاسن رمع حفاصي مل اذهلو .مهيدل ةفورعملا رومألا نم وهو

 . فو هللا لوسر نع ةعيبلا دنع

 ام ءهديب يسفن يذلاو ءاسنلاب ةوّلخلاو كايإ» :هلوق ِهكك هنع درو دقو ؟

 ًاريزنخ مكدحأ محري نألو .امهنيب ناطيشلا لخد الإ ,ةأرماب لجر هاج

 ال ةأرما بكنم هبكنم محزي نأ نم هل ٌريخ ©”ةوامح وأ نيطب ًاخطلتم

 . يناربطلا هاور (هل لحت

 راكنالا يف ةغلابملا ىلع ًاضيأ ةحضاو ةلالد ثيدحلا اذه ىيفو

 )١( ةيادهلا ثيداحأ جيرخت يف ةيرادلا 1'/ 518 .
 /ه دمحأ دئنسم(؟0) 486.

 .(أامح :ناسللا) .نتنملا دوسألا نيطلا :ةأمحلا (5



 ل ظ لوألا بابلا

 مظعأ وه لب ىلوأ باب نم سملا نوكيف .ءاسنلاو لاجرلا ةمحازم ىلع
 ىلع ةوالع «ًابلاغ اهكرحيو ةوهشلا ثعبي سملا نأل ,كلذ نم مثإلا يف

 . ملعأ هللاو .ىولبلا هب معت امم وه الو .هل ةرورض ال هنأ

8*0 # # 

 ةيبنجألا ةأرملا ىلإ قهارملا هرظن - ١

 هّنس بلاغ رابتعاب  مالتحالا براق نم وه :ءاهلا رسكب قهارملا

 .رهظي اميف ةنس ةرشع سمخ برق وهو

 رظنك هرظن نأ امهحصأ :ناهجو هيف ةيبنجألا ةأرملل قهارملا رظن

 ,ةروعلا ىنعمل هتفرعمو ءءاسنلا تاروع ىلع نَّسلا هذه يف هروهظل غلابلا

 ءرظنلا نم هعنمي نأ هّيلو مزليو .هنع بجتحت نأ ةأرملا ىلع بجيف اذلو

 هيلإ بهذ ام اذهو , ()تامرحملا رئاسو انزلا نم هعلنمي نأ مزلي امك

 مرحملا رظني امك امهيلإ رظني :اولاق دقف ةلبانحلا الإ ءاهقفلا روهمج
 . ؟؟9اهنم

 تكلم نيذلا مكنذأتسيل» : هلوقب ةثالثلا تاقوألا ىف ناذئتسالاب ءاسنلا

 .«مكنم مّلُحلا اوغلبي مل نيذلاو مكناميا

 : ةأرملا ىلإ راغصلا نايبصلا هرظن “"' 

 َنيِذَلا لفطلا وأ .. .نهتلوعبل الإ نهتئيز َنيدبُي الو » : ىلاعت لوقي
 , ©#9ءاَسّنلا تاَروَع ىلع اورَهظَي مل

 ىلع يكلاملا يواصلا ةيشاح ١/ 04١. ىقتنملا رد .1487 /5 جاتحملا ةياهن )١(

 ."8 /ا/ ىلحملا .نيلالجلا

 7٠١. /8 فاصنإلا (7)

 ١“ رونلا ف



 ةيمالسإإلا ةعيرشلا يف ةئيزلاو سابللا |١ ؟

 .رغَصلا نم ْنه ام نوردي ال نيذلا مه :دهاجم لاق

 .مكنم َمّلَحلا اوغلبي مل نيذلا مه :ةداتق لاقو

 ىلع اورهظي مل مهنأ ىنعم نأل .رهظأ دهاجم لوق :ركب وبأ لاقو

 لاجرلا تاروعو ءاسنلا تاروع نيب نوزيمي ال مهنأ .ءاسنلا تاروع

 رمأ يذلا نأل ناذكتسالاب اورمؤي مل مهو .كلذب مهتفرعم ةلقو مهرغصل

 نم رغصأ نوكي رمؤي مل نمف .ءاسنلا تاروع ىلع علطأو فرع دق هب

 . عبسل ةالصلاب مظهورم)» :لاق هنأ لَو يبنلا نع يور دقو .كلذ

 ةقرفتلاب رمأي ملف .«عجاضملا يف مهنيب اوقرفو ءرشعل اهيلع مهوبرضاو
 دق نسلا هذه يف نوكي لفطلا نأل .رشعلا يف اهب رمأو ءرشعلا لبق
 .0'©2بلغألا يف كلذ لبق هفرعي الو .معألا رثكألا يف كلذ فرع

 نإف ةقهارملا نود وه يذلا يبصلاو» : جاتحملا ةياهن يف ءاجو

 .مرحملاكف ةوهش ريغ نم ههجو ىلع هاري ام ةياكح نسحي ثيحب ناك

 ,غلابلا مكح همكحف .ةوهشب ههجو ىلع هأري ام ةياكح نسحي ناك نإو

 .2؟'9«مدعلاكف كلذ نسحي ال ناك نإو

 ىف ةمادق نبا هركذ كلذكو .297يأرلا اذه لثم ىناكوشلا ركذو

 | 24 ىنعملا اذهب ىنغملا

 ىلع اورهظي مل نيذلا لفطلاب دوصقملا نأ قبس امم صلختسنو

 املا مسج مهيف رْيِثُي ال نيذلا لافطألا مه .ةيآلا يف ءاسنلا تاروع

 نم ىلع الإ قبطنب ال فيرعتلا اذهو . سّنجلاب اروعش اهتانكسو اهتاكرحو

 . لقأف نينس رشع وحن هّنس ناك

 . (صاصجلا) ١٠/7 /ه نآرقلا ماكحأ )١(
 ١51١. /5 جاتحملا ةياهن )١(

 .50 ص 4 ج ريدقلا حتف ريسفت (9)

 .©م6ا/ /؟ ةمادق نبا ىنغمل !(؟5)



 ١6 لوألا بابلا

 ةأرملا ىلإ لاجرلا نم ةبرإلا يلوأ ريغ رظن - ؟

 , 2076 لاجّرلآ نم ةبرإلا  يلفأ ري نيالا وأ , : ىلاعت هللا لاق

 يف هل ةجاح ل يللا لما ره :امهنع هللا يضر سابع نبا لاق
 . ءاسنلا

 . كماعط رم بيصيل كعبتي عباتلا وه : هداتف لاقو

 نم ًائيش فرعي الو هنطب الإ همهي ال يذلا هلبالا وه :دهاجم لاقو

 . ءاسنلا

 نأ هبرأ غلبي مل ىذلا .همشحو لجرلا عبت نم : يبعشلا لافو

 .ءاسنلا ةروع ىلع علطي

 . مهيف أشنو مهنم هنأك ىتح موقلا عبتي يذلا وه :ديز نبا لاقو

 مهعبتي امنإو «؛ةبرإ مهئاسن يف هل سيلو .مهئاسن ةبرإل مهعبتي سيلو

 .هايإ مهقافرإل

 .9©2برأ الو ءاسنلاب هل ةّمه ال يذلا وه :سوواطو يرْهزلا لاقو

 خيشلا ليقو ّيصخخلا ليقو نينعلا وه ليقف ءاذه ريغ هيف ليقو
 .ريبكلا

 يف هل ةجاح الو .تيبلا لهأ عبتي نم مهو .اهرهاظ ةياآلاب دارملا

 ءالؤه نم لخديف .لاوحألا نم لاح يف كلذ هنم لصحي الو «عاسنلا

 ,. طه .أ 9(هادع نم جرحيو ةفصلا هذهب وه نم

 ١1. 774 يربطلا ريصفت (6)

 50١©6. ص "حج ينغملاو 03 ص غاج يناكوشلا .ريدقلا حتف ريسفت (9)
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 :ءاملعلا رثكأ لاق دقف .هنع ةيبنجألا ةأرملا ىلإ هرظنل ةبسنلاب امأ
 . هللا ءاش نإ كلذ ليصفت يتأيسو .2')همراحم ىلإ لجرلا رظنك همكح

 ةيبنجألا ةأرملل بييطلا رظن  ه

 ضرملا ٍعضوم ىلإ رظني نأ بيبطلل زوجي هنأ ىلع ءاهقفلا عمجأ

 ةملس مأ نألو .ةلعلا ةجلاعم ىلإ اهجايتحال .ةجاحلا دنع ةأرملا نم

 . ”«اهمجحي نأ ةبيط ابأ عَ رمأف .ةماجحلا ىف َعِكَي هللا لوسر تنذأتسا

 : ةيلاتلا طورشلا نمض كلذ نوكيو

 .ةولخلا ةيشحخ ةقث ةأرما وأ جوز وأ مرحم ةرضحب اذه نوكي نأ_١

 .ىرخألا ةرضحب لك ءايحتسال نيتقث نيتأرماب لجرلا ةولخ زاوجل
 نأ يغبنيو ءاهجلاعت ةصتخم وأ ةبيبط ةأرما كانه نوكت ال نأ طرشب  ؟

 ىلإ سنجلا رظن نأل .ءاسنلا ةاوادمب موقتل بطلا مولع ةأرملا ملعت

 ناك نإو .ام ًاعون اذه اننامز يف رفوتم رمألا اذهو .لهسأ سنجلا

 رثكأ يف رشتني مل وأ تايوتسملا عيمج لمشي ال قيض يقاطن ىلع
 نم اودجي مل وأ «ةأرما ميلعت ىلع ةهج لهأ ردقي مل نإف .تاهجلا

 نأ بجيف .كالهلا اهيلع فيخ نكلو دجو اذإ وأ .اهتاوادمب موقت

 ءرظنيف .لجرلا اهيوادُي مث ضرملا عضوم ىوس ءيش لك اهنم رتسي
 ,©9اهردقب رَّدَقُي ةرورضلاب تبث ام نأل .عاطتسا ام هرصب ضغيو

 ةرورضلا ناكمل ًاعرش اهرابتعا طقسي نأ زاج ةيعرشلا تامّرحلا نألو

 تباثلا نكل .هاركإلاو ةصمخملا ةلاح رمخلا برشو «ةتيملا ةمرحك

 .17/7؟ :رايخألا ةيافك 1١(

 .؟١5 /'؟ ملسم هاور (5)

 عمجم 2.57١ /؟ زنكلا حرش ٠*##. /ه8 ةيدنهلا ىواتفلا 255 ٠١/ ريدقلا حتف ةلمكت (؟)

 . 47 ص رايخألا ةيافك .7١5؟ /'" رهنألا



 ١ هه لوألا بابلا

 اهتوبث ةلع نأل ,ءةرورضلا عضوم ودعي نأ زوجي ال ةرورضلاب

 . (١)ةلعلا رذف ىلع ديزي هل مكحلاو .ةرورضلاب

 ثيحب اهعم ةروعلا راهظإ زوجي يتلا ةجاحلا رّدَقَتو :يلازغلا لاق

 .ةءورملل ًاكته اهببسب فشكتلا دعُي ال

 ناك ةظيرق ينب يف .ًادعس مكح امل كك يبنلا َّنأ يوُر دقو
 قرس دق مالغب ىتأ هنأ هنع هللا يضر نامثع نعو» مهرزتؤم نع فشكي

 اذهو .«هعطقي ملف رعشلا تبنأ هودحمي ملف « هر رنوم ىلإ اورظنا :لاقف

 مأ ًأركذ هيلإ روظنملا ناكأ ءاوس ةحاحلا دنع ةروعلل رظنلا راوج ىلع لدي

 . 29 ىثنأ

 ىلإ رظنلا يف ٍفاك ةجاحلا لصأ نأ ملعاو :يوونلا مامإلا لاق

 يفو .ةجاحلا دكأت ربتعي ءاضعألا ةيقب ىلإ رظنلا يفو .نيديلاو هجولا

 . "”ةجاحلا دكأت ديزم ربتعُي نيتأوسلا ىلإ رظنلا

 ىلإ رظنلا نأل .نهريغو مراحملا تاوذ نيب اذه يف قرف الو

 .«9ةيمرحملا ببسب لحي ال ةروعلا

 نأ ىبنجأللف «ةأرملا اهب موقت ةحارج ببسب كالهلا تفاخ نإ امأو

 . اهل ةحارجلا هذه لثم ءارجإب موقي

 لجر كانه نوكي ال نأ لجرلل ةأرملا ةجلاعم يف طرتشي كلذكو

 هبو .حصألا وهو :يوونلا لاق .0'2ةجلاعملا هذه لثمب موقي نأ عيطتسي

 . 8ا/ رايخألا ةيافك )١(

 ٠١١. /ال ,.ه688 /5 ينغملا (5)

 . 47 ص رايخألا ةيافك ("*)

 . 137 /* جاتحملا ينغم .6١ا/ ٠١/ طوسبملا (5)

 . 0/5 جاتحملا ةباهن ٠"2 /ه ةيدنهلا يواتفلا (0)

 م جاتحملا ينعم للمال /* يناوريقلا ىلع يودعلا ةيشاح ها“ /؟ رهنألا همج ه(1)

 . 77 /8 فاصنإلا ء1#



 ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةئيزلاو سابللا 6١

 ال نأ ىلوألاو :كلذ ىلع ةدايز الاقو .يلوتملاو نيسح يضاقلا عطق

 . ملسم دوجو عم ًاَيمذ نوكي

 .نيمألا دوجو عم «نيمأ ريغ ةأرملا ىلع فشكلل مدقي ال كلذكو

 ةلعلا ةفرعم نم بيبطلا نكمت اذإ كلذو .سملا نود رظنلا مرحي دقو
 ,(١١)طقف سملاب

 :رظنلا مكح يف بيبطلاب ةيتآلا فانصألا قاحلإ نكميو

 امهريغ وأ ءاجنتسا وأ ءوضو يف ةضيرم وأ ضيرم ةمدخب يىلتبا نم-١
 ىلع ةروعلاو ءوضولا عضوم ىلإ رظنلا هل زوجيف ضيرمتلا لئاسو نم
 .ةجاحلا ردق

 ىلإ ةلباقلاو «ىثنألا جرف ىلإ ةضفاخلاو .نوتخملا ركذ ىلإ نتاخلا - ؟

 .ةراكبلاو ةّنعلا فاشكتساو .اهدلوت يتلا ةأرملا جرف

 زوجيف .اهريغ وأ . مده وأ .قرح وأ .يقرغك ةكلهملا نم ذاقنإلا * 
 يف هنألو ءًاضيأ ةرورضلل كالهلا نم ذقنملا ةروع ىلإ رظنلا ذقنملل

 لشتنمو «سفنلا ذقني جلاعملاف .سفنلا ذاقنإ عماجب بيبطلا مكح

 .25هل ذقنم قيرغلا

 6*9 دج دا

 ةيبنجألا ةأرملا ىلإ دهاشلاو يضاقلا رظن - 5

 ءاهيلع مكحي نأ دارأ اذإ يضاقلل زوجي هنأ ىلإ ةّيفنحلا بهذ

 نأ فاخ نإو اههجو ىلإ رظني نأ اهيلع دهشي نأ دارأ اذإ دهاشللو

 ءاضقال اهيلع مكحلا وأ ةداهشلا ءادأ هب دصقي: نأ يغبني نكلو ١ يهتشي

 )١( جاتحملا ةياهن 5/ ١948.

 ) )7يزارلا ريسفت 5/ 84".



 ١ هال لوألا بابلا

 هنأل ,ةوهشلا عم اهيلإ رظني نأ زوجي الف «لمحتلا دنع امأ 2).ةوهشلا

 اهرابتعا طقسي دق تامرحلا نأل .«9هيلإ ةجاح الف يهتشي ال ْنَم دجوي

 دصق نمل جرفلا نيع ىلإ رظنلا صخر هنأ ىرت الأ ؛ةرورضلا ناكمل
 ةمرحلا :يف جرفلا ىلإ رظنلا نأ مولعمو ءانزلا ىلع ةداهشلا ةبسح ةماقإ
 اذهف ةرورضلا ناكمل هتمرح تطقس كلذ عمو .هجولا ىلإ رظنلا قوف

 . ”9ىلوأ

 دوهشملا هجو ىلإ رظنلا دهاشلل زوجي هنأ ىلإ ةلبانحلا بهذو

 نيزر نبا لاقو .ًءادأو ًالّمحت ءاهنيع ىلع ةعقاو ةداهشلا نوكتل اهيلع

 . بلاغ اهنم رهظي ام ىلإ
 . «9اهنيعب اهفرع دق نوكي نأ الإ ةأرما ىلع دهشي ال :دمحأ لاق

 لجأ نم ةيبنجألا ةأرملا ىلإ رظنلا زاوجب لوقلا ىلإ ةيعفاشلا بهذو
 ةدالوب دهشيل جرفلل هرظنك ءاهيلع وأ اهل ًءادأو ًالمحت .«"ةداهش وأ ءاضق

 ءعاضرلا ىلع ةداهشلا لجأل ةعضرملا ةأرملا يد ىلإ هرظن وأ .آلثم
 وعدت ةجاحلا نأل ءامهيلع ةداهشلا لجأل نيينازلا جرف ىلإ رظنلا اذكو

 . كلذ ىلإ

 ةدالولا امأ ؛ هرتس ىلإ بودنم انزلا نأل كلذ لك روجمي ال : ليفو

 كنه انزلاب هنأل لوألا حيحصلاو .امهيف ةلوبقم ءاسنلا ةداهشف عاضرلاو

 )١( ةيدنهلا ىواتفلا ©/ 98".

 .771 /7 زنكلا حرش (؟)

 . ١77 /8 عئانصلا عئادب (5

 .37؟ /8 فاصنإلا ٠١١. /ا/ ينغملا (4)

 ,.668 /5 ينغملا (0)

 )١( ص جاهولا جارسلا  ,"5٠0/؟ عانقإلا ١١١.



 م ةعيرشلا ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةنيزلاو سابللا ١64

 باوجلا يفف ةدالولاو عاضرلا امأو هتمرح كتيهت نأ زاجف ,عرشلا ةهرح

 .7'2ةفقو امهنع

 مراحم وأ ءاسن دوجو رسيت نإو ءراض ريغ ةداهشلل رظنلا دمعتو

 نأب ةجلاعملا يف رم امو رظنلا اذه نيب قرفيو .رهظي اميف نودهشي

 «نودهشي كل لق مراحملاو .ةداهشلا نلبقي ال لدفقو «تاصقان ءاسنلا

 .اهب ءانتعالا ليبق نم وه ةيحانلا هذه يف ةداهشلا لوبق يف عسوتلاو

 ةأرما ترمأ تعنتمأ نإف .ءادألاو لمحتلل فشكلاب ةأرملا فلكتو

 .اهفشكب اهوحن وأ

 وأ بسنلاب نادهاشلا اهفرعي نأ دب ال اهحاكن دنعو : يكبسلا لاق

 ءاههجو نع فشكلل ةجاح الف .باقنلا يف دهاشلا اهفرع ولو

 , ؟"9هيلإ ةحاح اال دإ لئنيح فشكلا مرحي هيلعف

 .نيعت نإ الإ رظنلا هل زوجي ال ةوهش وأ ءةنتف يشحخ ىتمو

 «لمحتلا ىلع بيأ نإو .ةوهشلاب مئأي كلذ عمو : يكبسلا لاق

 ةوهشلا نأ ءاقلطم رظنلا لحأف ةريغ هفلاخ نكل . نيهجو ود لعف هنأل

 .اهب ذخاؤي الو ءاهتلازإب دهاشلا فلكي الف ءرظنلا نع كفنت ال يعيبط رمأ

 هبلق ليمب مكاحلاو .هتوسن ضعبل هبلق ليمب جوزلا ذخاؤي ال امك
 .م :لا ل ل

 ريغ ناك اذإ مثأي الو ءهرايتخاب ةوهشب رظن اذإ مئأي هنأ هجوألاو

 .©9رظنلا ىف راتخم

 )١( ص رايخألا 'ةيافك 148 .

 )١( جاتحملا ةياهن 5/ ١158.

 )( قباسلا ردصملا .



 ١68 لوألا بايلا

 تناك اذإ اهيلع وأ اهل ةداهشلا يف رظنلا زاوج ىلإ ةيكلاملا بهذو

 ,2؟'97بسنلا ةفورعم ريغ

 ىلع ةداهشلا ةلاح يف جرفلا ىلإ رظنلا زاوج ىلإ ةيرهاظلا بهذو
 تناك ءاوس نيفكلاو هجولا ريغل رظنلا زوجي هلف هريع يف امأو . ىنزلا

 . "”هنم وأ اهيلع وأ اهل ةداهشلا
##* #6 

 ةلماعملا لجأ نم رظنلا 1٠-

 ةلماعملا ضرغل ةأرملا ىلإ رظنلا زاوج ىلإ ءاهقفلا روهمج بهذ
 .اهريغ نم اهتفرعمو اهزيمت ةرورضل كلذو امهريغ وأ ءاربش وأ عيب نم

 .رظنلا عضوم نييعت يف اوفلتخا مهنأ الإ

 هجولا ىلإ رظنلا زاوج ىلإ ةيرهاظلاو ةيعفاشلاو ةلبانحلا بهذف
 , "7 طقف

 .«؟لثم نمثلاب اهبلاطيو اهيلع ةدهعلاب اهعم لماعتملا عجريل
 اههجو ىلإ رظنلا هلف ةراجإ وأ عيب يف ةأرما لماع نإو :دمحأ لاقو

 قح يف كلذ ةهارك هنع يوُر دقو .ررضلاب اهيلع عجريف اهنيعب اهملعيل
 نع ىنغتسي وأ ةنتفلا فاخي نمل ههرك هلعلو .زوجعلا نود ةباشلا

 . ©" سأب الف ةوهشلا مدعو ةجاحلا عم امأف «ةلماعملا

 . ''”نيفكلاو هجولا ىلإ رظنلا زاوج ىلإ ةيكلاملاو ةيفنحلا بهذو

 )١( يناوريقلا ةلاسر ىلع يودعلا ةيشاح 7/ 477 .

 )١( ىلحملا ٠7ا/ 84",

 .188 /؟ ىلحملا ,7*3 /* جاتحملا ينغم .7" /؟ فاصنإلا (؟)

 . 48 ص رايخألا ةيافك (54)

 .888 /5 ينغملا (5)

 ."ا/4 /'؟ يناوريقلا ةلاسر ىلع يودعلا ةيشاحو ا /4 ريدقلا حتف (5)



 ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةئيزلاو سابللا 6

 : ميلعتلا لجأ نم رظنلا

 ملع وأ بودنم وأ بجاو ميلعت لجأل ةيبنجألا ةأرملل رظنلا زوجيو
 كلذو .ةرورضلا ردقب رظنلا نوكيو .«')اهوحنو عئانصلا نم هيلإ جاتحم

 رذعتي امدنع كلذكو ءحلاص مرحم دقف وأ ميلعتلل ءاسنلا سنج دقف دنع

 «ةولخ عنام كانه نوكي نأ بجي كلذكو ,باجح ءارو نم ميلعتلا

 ةروعلا فشك ىف رم امك ىثنأ نم رثكأ وأ جوز وأ مرحم دوجوك

 . '2جالعلل

 هتبوطخم ىلإ بطاخلا رظن 6

 ىلإ رظني نأ بطاخلل بدني هنأ ىلإ ءاهقفلا ررهمج بهذ

 ةلباتحلا ضعب لاقو .ًاضيأ هيلإ رظنت نأ اهل ©”بدنُي امك .هتبوطخم
 دتعُي ال اذه هلوقو ءرظنلا ةهاركب لاقف ضايع يضاقلا دشو .كلذ ةحابإب
 امك يهو ء.ءاهقفلا روهمج اهب لدتسا يتلا ةحيحصلا ةلدألل هتفلاخمل هب

 : يلي
 هل لاقف ةأرما بطخ هنأ :هنع هللا ىضر ةبعش نب ةريغملا نع يوُر اه-١

 , ؟؟«امكنيب مَدْؤ نأ ىرحأ هنإف اهيلإ رظنا» : لَك يبنلا

 هللا لوسر تعمس» :لاق هنع هللا ىضر ةملس نب دمحم نع يور اه-؟

 نأ سأب الف ةأرما ةبطخ ءىرما بلق يف هللا ىقلأ اذإ» :لوقي كي

 .2”اهيلإ رظني

 )١( جاتحملا ىنغم 560*"07 ص جاهولا جارسلا / عانقإلا */ ١74 .

 ١59. /5 جاتحملا ةياهن (7)
 ريغصلا حرشلا ا /4 فاصنإلا ١28 / جاتحملا ينغم ,8 /17 نيدباع نبا ةيشاح (9)

 ش .* ١/5
 . هال /5 يئاسنلا "و10 /# يذمرتلا ,084 ١/ ةجام نبا هاور (8)
 | .28684 ١/ ةجام نبا هاور (©)



 5١ لوألا بابلا

 :رظنلا دودح

 عيمج ىلإ نوكي له .ةبوطخملا ىلإ رظنلا يف ءاهقفلا فلتخا
 -: ىيلاتلا وحنلا ىلع «؛هنم ددحم عضوم ىلإ مأ ءاهمسج

 .2©)طقف اهيفكو اههجو ىلإ هرظن زاوج ىلإ ءاهقفلا روهمج بهذ ١-

 رهظي ام ىلإ رظنلا زاوج ىلإ مهدنع حجارلا يف ةلبانحلا بهذو ؟

 . ")روهمجلا قفاوت ةياور مهلو «ةبقرلاو نيمدقلاو نيديلاك .ًابلاغ

 عضاوم ىلإ رظعني هنأ يعازوألا مامإلا هلاق ام اذه نم ًابيرقو
 ظ . "”محللا

 امو هنم رهظ ام اهمسج عيمج ىلإ رظنلا زاوج ىلإ مزح نبا بهذو

 .ربدلاو جرفلا ىلإ رظنلا ةيرهاظلا ضعب ىنثتساو 2'”نطب

 : ةلدألا

 - : يلي امب روهمجلا لدتسا دقو  ًالوأ
 "4 اهنم رهظ ام الا نهتنيز نيدبي الو »8 : ىلاعت هلوقب - ١

 يه ةرهاظلا ةنيزلا نأ نم نيرسفملا رؤهمج هلاق ام ىلع ءانبو

 علطيل ةبوطخملا ىلإ رظنلا بطاخلل لكي يبنلا حابأ دقف نافكلاو هجولا

 ام الإ ةئيزلا ءادبإ عنم ىلع ةلالدلا ةرهاظ ةيآلا تماد امو ءاهتنيز ىلع

 هنيب امك .نيفكلاو هجولا ىلع ةحابإلا هذه راصتقا نم دب الف ءاهنم رهظ

 .”ال1 ١/ ريغصلا حرشلا .158 /# جاتحملا ينغم .1515 /© عئانصلا عئادب )١(
 .667 /5 ينغملا .18 /8 فاصنإلا

 .18 /8 فاصنإلا (؟)
 .ه87 /5 ينغملا 5 /5 راطوألا ليم (م)

 ) )5ىلحملا ١١/ 7١5.

 ( 2:رونلا ١".



 ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةئيزلاو سابللا قل

 عمجي هنأل لامجلا ىلع هب لدتسي هجولا نأل كلذو .نيرسفملا روهمج

 .ندبلا ةبوصخ ىلع امهب لدتسي نيفكلا نأ امك .ءمسجلا نساحم

 ةجاحلاو .ةجاحلل حيبأ امنإو .لصألا يف مارح رظنلا نأ امبو
 .©0ميرحتلا ىلع كلذ ادع ام ىقبيف «نيفكلاو هجولا ىلإ رظنلاب عفدنت

 - : يلي امب «يناثلا يأرلا باحصأ» ةلبانحلا لدتسا  ايناث

 :لوقي خلك يبنلا تعمس» :لاق هنع هللا يضر رباج هاور اه-١

 اهحاكن ىلإ هوعدي ام ىلإ رظني نأ عاطتسا نإف ةأرملا مكدحأ بطخ اذإ»

 . «لعفيلف

 بركلا تحت اًبختأ تنكف ةملس ينب نم ةأرما تبطخف رباج لاقو

 . «اهتجوزتف اهجوزتو اهحاكن ىلإ يناعد ام اهنم تيأر ىتح

 ىلإ رظنلا ةحابإ ىلع لدي هظفل نأ ثيدحلا نم لالدتسالا هجوو

 دقو .اهتيأر لقي ملو اهنم تيأر لاق ثيح .هعيمج ىلإ ال ندبلا ضعب

 حاكنلا يف بغري نم سانلا نمف .اهحاكن ىلإ وعدي امب ضعبلا اذه ديق

 رعشلا ةيؤر هوعدت نم مهنمو ءفاسلا ةيؤرل بغري نم مهنمو هجولا ةيؤرل

 اسانا وعدت دق دعاسلا وأ قنعلا ةيؤر كلذكو .حاكنلا ىلإ ةبغرلا يف

 . نيرخآ

 ء«محللا نطاوم ىلإ رظّنلا يعازوألا مامإلا زوج ساسألا اذه ىلعو

 .سأرلا ةرساح اهيلإ رظنلا زاوجب ةلبانحلا نم ركب وبأ لاقو

 - : يلي امب هقفاو نمو مزح نبا لدتساو - ائلاث

 .نيمدقتملا ةملس نب دمحمو ةبعش نب ةريغملا يثيدح مومعب ١

 )١( /ا ينغملا .178 / جاتحملا ينغم 81.

 دواد وبأ هاور (؟) ١/ 48١.



 جذي لوألا بابلا

 ىلع اهيلإ رظنلا فاضأ دقف هاهرظنأ» :لوألا ثيدحلا يف ءاج ثيح
4 

 ىلإ وأ اههجو ىلإ رظنا لاقل اهدسج عيمج دري مل ولو لومشلا ليبس
 . نيثيدحلا رهاظ هديفي ام ءارو ايرج كلذو ءاهنم ينالفلا وضعلا

 : ثلاثلاو يناثلا نييأرلا ةلدأ ةشقانم

 - : ىلي امب ىناثلا يأرلا باحصأ ةلدأ نع روهمجلا باجأ دقل

 هاور ام كلذ ىلع ليلدلاو .ناّمكلاو هجولا هب داري اذه ضعبلا نأب

 نب رمع بطخ» :لاق رفعج يبأ نع رانيد نب ورمع نع نايفس نب ديعس
 .هدواعف ءكِّدر امنإ :هل اولاقف ءارغص اهنم ركذف ىلع ةنبا باطخلا

 :تلاقف .اهيقاس نع فشكف ءاهيضرف ءاهيلإ رظنت كيلإ اهب لسرن :لاقف

 , 2')«كنيع يف يذلا ثمطلل' نينمؤملا ريمأ كنأ الول .لسرأ

 امل نيفكلاو هجولا ريغ اهنم ىري نأ زاج ول هن أ ىلع ليلد اذهو

 اهيلإ رظني همامأ فقت نأ هيف تعواط تقو يف اهقاس فشك هيلع تركنأ

 . هتبوطخمل بطاخلا رظن

 : حيجرتلا

 ىلإ بطاخلا رظن ةلأسم يف مهتلدأو ءاهقفلا ءارا ضرع دعب

 رظنلا زاوج نم ءاهقفلا روهمج هيلإ بهذ ام ديكأت الإ ينعسي ال هتبوطخم
 هيلإ رظنلاو .ءدسجلا نساحم عمجي هجولا نأل .طقف نيفكلاو هجولا ىلإ

 علقي نيبطاخلا نم ًاريثك ْنإو «ةبوطخملا نم جاوزلا يف بيغرتلل يفكي
 هسفن نئمطت ًاضيأ مهنم ًاريثكو .هجولا يف ابيع هتيؤر درجمل ةبطخلا نع
 نيفكلا نإف كلذكو .هناسحتساو هجولا ةيؤر درجمب ةبطخلا ىلع قفاويو

 )١( راطوألا لين /ه0684 5 ينغملا 5/ ١55.



 ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةئيزلاو سابللا م

 عفدنت نيفكلاو هجولا ىلإ رظنلابو .اهمدع وأ ندبلا ةبوصخ ىلع نالدت

 . ملعأ هللاو عوسم الب دحلا اذه زواجتل ةرورض اللف .ةجاحلا

 :بطاخلا ىلإ ةيوطخملا رظن
 رظنت لجر حاكن يف تبغر اذإ ةأرملاو» :باطخللا نب رمع لاق

 .«اهنم هبجعي ام هنم اهبجعي هنأف .هيلإ

 رظنت ال اهنكلو «بطاخلل ةبوطخملا رن زاوج ىلإ ةيكلاملا بهذ

 .2؟')هيفكو ههجو ىلإ ال

 يهو ةروعلا ادع ام مسجلا عيمجل رظنلا زاوج ىلإ ةيعفاشلا بهذو

 , 9'2ةبكرلاو ةرسلا نيب ام

 نكلو هنم هرظنت ًانيعم ًاعضوم اوددحي ملف ,ةلبانحلاو ةيفنحلا امأو

 هرظنت امم لقأ ال هنأ مهفي نأ نكمي ءةروعلل مهفيرعتو مهدعاوق بسح

 ةقرافم هنكمي هنأل كلذ يف هنم ىلوأ يه لب» : ةيفنحلا ضعب لاق

 . "”اهفالخب ءاهاضري ال نم

 :رظنلا نم ضرغلا

 دقو ءاهنع ًايلاخ نوكي نأ امإو ةوهشب نوكي نأ امإ بطاخلا رظن

 .7186 /7 يقوسدلا ةيشاح )١(
 ) )7١جاتحملا ينغم 7/ ١78 .

 /16ج نيدباع نبا ةيشاح ءا4١ /7 ريبكلا حرشلا ىلع يفوسدلا ةيشاح (م) 77



 |[ "6 لوألا بايلا

 نأ ىلإ ةلبانحلاو ةيكلاملا بهذف .رظنلا نم ضرغلا يف ءاهقفلا فلتخا
 ةذللا نم ءيش هبحاص نإف :ةوهشلا نع الخ ام وه بطاخلل حابملا رظنلا

 . ")ذه هرظن يف أمثآ نوكي ءةوهشلا وأ

 امنإو ءلصألا يف مارح رظنلا نإ ءكلذ ليلعت يف ةيكلاملا لاق
 رظنك .كلذ ىدعتي الف ءهنع لودعلا وأ جاوزلا يف ةبغرلا ةرورضل حيبأ

 .بيبطلاو دهاشلاو يضاقلا

 هجولا ىلإ رظنلا اوحابأ مهنأ عم .طرشلا اذه ةيكلاملا طرتشا دقو

 .ةذللا دصق ةنظم حاكنلا ضرعم يف اهيلإ رظنلا نأل نيفكلاو

 وأ ةوهشب ًاقلطم رظنلا زاوج ىلإ ةيرهاظلاو ةيعفاشلاو ةيفنحلا بهذو

 ةقفاوملاو ةفلالا ىلع لدأ .رظنلا ميدقت دعب حاكنلا نأل .ةوهش ريغب

 نب ةريغملل هو لوسرلا لوق هيلع لديو ءدصاقملا ليصحت ىلإ ةيعادلا
 َمَدْؤُي نأ ىَرْخَأ هنإف اهيلإ رظناف بهذا» :ةأرما جوزتي نأ دارأ نيح ةبعش

 ةفلألا ىلإ ةليسو هنوكب لكي ُهَلَْعو ءاقلطم رظنلا ىلإ لكك هاعدف 2"”«امكتيب
 (ةوهشلا ءاضقال ةنّسلا ةماقإ دوصقملا نألو ةقفاوملاو

 :دهاشلاو يضاقلا رظنك بطاخلا رظن نا :لاق نم ىلع اودرو

 دصقب اهيلإ هرظنو .عراشلا نم هيف نوذأم هنإ :مهلوقب ةرورضلا مكحب
 رظن. فالخبب ذذلتلاو ةوهشلا هنع فلختت نأ نكمي الو ءاهنساحم ةيؤر

 . «؟صضرغلا اذهل سيل مهرظن نأل «بيبطلاو دهاشلاو يضاقلا

 )١( ريغصلا حرشلا ىلع كلاسلا ةغلب ١/ ينغملا .الا/ 0/ 45.
 يئاسنلا ,”80/ /* يذمرتلا .ه84 ١/ هجام نبا ,.84 ص الج يقهيبلل ىربكلا نئسلا (1)

 .ةال /5

 ١ /ه عئانصلا عئادب ١77

 .88 /10 ىّلَحُملا .178 / جاتحملا ينغم 054١. /4 رهنألا عمجم (4)



 ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةنيزلاو سابللا ١

 : نيبطاخلا نيب رظنلا لح طورش
 ةيمالسالا ةعيرشلا تمتها يتلا ضارغألا نم ضرعلا ظفح

 نم تعضو دقف اذهلو كلذ ريغو لاملا ظفحو .سفنلا ظفحك اهتنايصب

 ىلع تضحو .طالتخالا تعنمف ضارعألا ةمالس ققحي ام طباوضلا

 ماثولا ىلع ةينبم ةديعس ةيجوز ةايح مايق لجأ نم اهنكلو ءرصبلا ضغ

 هذه ةحابإ تديق اهنأ الإ ,جاوزلا يف بغري نمل رظنلا تحابأ ,قافولاو
 ةثعبنملا ةرظنلل ةليسو كلذ ذاختاب داسفلا لهأ عرذتي ال ىتح دويقب ةرظنلا

 كلذ لجأ نم ,مهضارعأ يف سانلا ءاذيإ ىلإ كلذ يدؤيف .ةئيس ةين نع

 : يلي ام ةعيرشلا تطرتشا هلك

 دعب اهكرتي الثل ,ةبطخلا لبقو جاوزلا ىلع مزعلا دعب رظنلا نوكي نأ ١
 . ؟')اهيذؤيف ةبطخلا

 .ءاذيإ هنأل اهديرأ ال ينإ لوقي الو ,تكسيلف هبجعت ملو رظن اذإ- ؟

 هرظن مرح كلذ بلغي مل نإو ءاهحاكنل هتباجإ هنظ ىلع بلغي نأ -*
 نأ هل هركي ةنتفلا شخي مل نإو .ةيكلاملا دنع ةنتفلا يشخ نإ اهيلإ

 .رظني

 .اهيلو نذإ وأ اهنذإ نم دب الف كلام مامإلا دنع اهلافختسا هل هركي 4
 نإ هبيجت اهيلإ رظنلا يف اهلأس ول هنأ ملعي ناك نإ ةهاركلا لحمو

 اذإ وأ ءةربجم تناك نإ هبيجي اهيلو لأس نإ وأ ةربجم ريغ تناك

 .©91] مأ باجيأ لأس اذإ ملعي ال ناك نأب لاحلا لهج

 نإو اهيلإ رظنلا لحيو .نذإلا طرتشي الف ءاهقفلا روهمج دنع امأ

 رباج ثيدح ىف املو .ةِكلَكو يبنلا رمأ قالطإل ءاهيلو نذأي وأ نذأت مل

 .اهمالعإ مدع ىلع لدي اذهو .هاهل أبختأ تنكفو»

 .7ا/5 ١/ ريغصلا حرشلا ىلع كلاسلا ةغلب (؟)



 ١ 51 لوألا بابلا

 وأ ديمح يبأ نب هللا دبع نب ىسوم نع دمحأ ىور املو

 حانج الف ةأرما مكدحأ بطخ اذإ» :ه هللا لوسر لاق :لاق ةديمح

 ال تناك نإو .ةبطخل اهيلإ رظني امنإ ناك اذإ ءاهنم رظني نأ هيلع

 ةمكح يفتنتف نيزتت نأ ىلإ يدؤي امبر اهمالعإ نألو .2')(ملعت

 رسكنتف اهكرتيف هبجعت ملف اهآرامبرف ءاهب ًاريرغت كلذ يف نألو .رظنلا
 اههرك نإ ىتح ةبطخلا لبق اهيلإ رظني نأ ٌبحتسا اذهلو «ىذأنتو
 . '9ءاذيإ ريغ نم اهكرت

 مث اهيلإ رظني الجر لكوي نأ زوجي الف .هسفنب اهيلإ رظني نأ-ه
 نوكي ال نأ ىلع كلذ زاوج ىلإ كلام مامإلا بهذو هل اهفضي

 ظ .©«7كلذ نم :عنمُي الإو ءاهب ذذلتلا هجو ىلع هرظن

 اهلمأتت ةأرما لسري نأ هل زوجيف هسفنب رظنلا هل رسيتي مل اذإ امأ

 ةأرما ىلإ ميلس مأ ثعب ِِيكك يبنلا نأل .قافتالاب كلذو .هل اهفصتو

 زاوج ىلع لدي اذهو «؟9ءاهفطاعم يمشو اهبوقرع ىلإ يرظنا» :لاقو

 ةليكو نوكت امدنع ةبوطخملا نم نيفكلاو هجولا ريغ ىلإ ةأرملا رظن
 .بطاخلا نع

 اهيلإ رظني نأ هل حابي يأ « اهيلإ رظنلا رركي نأ .بطاخلل- 5

 الإ لصحي ال دوصقملا نأل ءاهنساحم لمأتيو ىرخأ دعب ةرم

 , 20كلذب

 ولف ءةرورضلا ردقب ديقم وه لب .قلطم ريغ اذه :ةيفنحلا لاقو

 )١( راطوألا لين 5/ ١78 .

 7١١. /9 ملسم ىلع يوونلا (7)
 .ا/7 ١/ ريغصلا حرشلا ىلع كلاسلا ةغلب (8)

 . ١78 /5 راطوألا لين .ليسارملا ىف دواد وبأ ءاور (4)

 5 /5 ينغملا 2(
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 حيبأ رظن هنأل ءاهنع داز ام هيلع مرح ةدحاو ةرم رظنلاب ىفتكا ولف

 . ")اهب ديقتيف ءةرورضلل

 حابملا عضوملا سم زوجي الف .ءسملا نم ًايلاخ رظنلا نوكي نأ

 . هرظن
 عرشلا دري ملو هيلع ةمرحم اهنأل اهب ةولخلا هل روجي ال م

 عم نمؤي ال هنألو . ميرحتلا ىلع اهب ةولخلا تيقبف .اهيلإ رظنلا ريغب

 ,ةأرماب لجر نولخي ال» :لاق هيي يبنلا نإف .روظحملا ةعقاوم ةولخلا

 .””حاكنلا باتك يف يقهيبلا هاور.©"”«ناطيشلا امهثلاث نإف
# #4 * 

 ءاسنلا نم همراحم تاوذ ىلإ لجرلا رظن - 4

 ديبأتلا ىلع نهحاكن هيلع مرح نم لك نه : لجرلا مراحم تاوذ أ

 نأ لجرلل زوجي اميف ءاهقفلا فلتخا دقو .ةرهاصم وأ عاضر وأ بَسَنب

 .ةنطابلاو ةرهاظلا ةئيزلا ىنعمل مهمهف بسح .نهداسجأ نم هيلإ رظني

 .بهاذم ىلع هنع اهؤافخإ وأ اهؤادبإ زوجي نملو

 تاوذ نم رظني نأ لجرلل زوجي هنأب لوقلا ىلإ ةيعفاشلا بهذ
 هلوقل .ةروع هنأل ةبكرلاو ةرسلا نيب ام ادع اميف اهندب عيمج ىلإ همراحم

 نألو 2474 ةيآلا . . .ٌنهئابآ وأ نهتلوعبل الإ ٌنهَتتيِز َنيِدْبي الو » :ىلاعت
 هنأ ىرت الأ (© لج رلاك نانوكيف ةحكانملا ةمرح بجيي ىنعم ةيمرحملا

 )١( نيدباع نبا ةيشاح 5/١/ 2جاتحملا ةياهن .49" ص رايخألا ةيافك 5/ 185.

 ) )5ينغملا 5/ 887.

 ١. ص ال ج ىيقهيبلا ننس (9

 ) )5:رونلا ١“.

 1١9. /؟ عانقالا (ه)



 5 لوألا بابلا

 وأ بسنب مرحملا كلذ يف ءاوسو .رهظألا يف اهسملب هؤوصو سصعتني ال

 . حيحصلا ىلع عاضر وأ ةرهاصم

 .ةمدخلا يهو ةنهملا دنع ودبي ام الإ همراحم نم رظني ال ليقو

 ءطقف نيتبكرلا ىلإ نالجرلاو «نيدضعلا ىلإ ناديلاو .قنعلاو سأرلا وهو

 دنع ودبي امم وه له يدثلل ةبسنلابو ,2'”هاوس ام رظنل ةرورض ال ذإ

 : ناهجو هيف ةنهملا

 اهليبقتو ءاهلجرو ءاهنطبك مرحملا نم هرظن لح ام سم مرحي لقو

 .ةمألا عامجإ فالخ هنإ : يوَنْسألا لاق .ةقفش الو ةجاح ريغل لئاح الب

 .ًاعامجإ ةروعب سيل امم هريغو مرحملا سأر سم لحي ملسم حرش يفو
 ىضتقمو «.ةقفشل مأ ةجاحل سم ءاوس «ةئتف فوخ الو ةوهش ال ثيح

 ةوهشلا ءافتنا عم ةقفشلا وأ ةجاحلا مدع دنع سملا زاوج مدع كلذ

 قيدصلا لبقو .ةمطاف لبق لع هنأل لئنيح هزاوج لمتحيو ةنتفلا فوخو

 , (')ةقيدصلا

 ةرفاسملاو همرحمب ةولخلا هل زوجي .رظنلا مرحملل روجي امكو

 ةفإ
 اهب

 هجولا ىلإ همراحم نم لجرلا رظن زاوج ىلإ ةيكلاملا بهذو
 زوجي ال :اولاقو .مدقلا رهظو ,عارذلاو .سأرلاو قنعلا يهو فارطألاو

 ءذتلي مل نإو .قاس الو .يدث الو ءرهظ وأ ردص ىلإ اهنم رظني نأ هل

 ال كلذل مرحيف ةذل اهيلإ هرظن دنع ىشخي نأ الإ .فارطألا فالخب

 . '”ةروع اهنوكل

 ."ه8 ص جاهولا جارسلا )١(

 .195 /5 جاتحملا ةياهن (؟)

 .188 - 188 /5 جاتحملا ةياهن ,.44 ص رايخألا ةيافك (م)

 ١/ ١٠١5. ريغصلا حرشلا 41/1١. ليلخ رصتخم ىلع ريدردلا حرش (14)
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 .نيفكلاو هجولا ريغل ارظني نأ لاخلاو معلل هركي :جاجْرلا لاقو

 نباو معلا نبال لحت ةأرملا نإف ءامهيدلول ةأرملا نافصي امبر امهنأل

 ظ .لاخلا

 .مراحملا يقاب مكحك لاخلاو معلا مكح نأب «.ةيكلاملا هيلع درو

 الو ّنهئاتبَأ الو نهئابآ يف ُنهْيَلَع حاج لَو » :ىلاعت هلوقب اوجتحاو

 ْتَكَلم امالو «نهئاسن الو .َنِهتاَوحَأ ءاَنبَأ لَو نهناوخإ ءاَنْبأ الو نهناوخإ

 #21 أديهش ءيش لك ىَلَع ناك هللا نإ هللا َنْيقَتاَو ٌنهناَمِيأ

 هللا لوسرل براقألاو ءانبألاو ءابآلا لاق .ساجحلا ةيآ تلزن امل

 ركذ دقلو ةيآلا هذه تلزنف ؟باجح ءارو نم نهملكن ًاضيأ نحنو ءك
 ركذي ملو ء.هل زوربلا ةأرملل لحي نم ةيآلا هذه يف ىلاعتو هناحبس هللا

 لاق أبأ معلا ىمسي د لقو .نيدلاولا قرجم نكايرجي امهنأل لاخلاو معلا

 ناك ليعامسإو « ليعامسإو ٌميهاربإ َكئابآ هلإو َكُهَلِإ دبعن » : ىلاعت
 .ًابأ نكي ملو "معلا

 ام ىلإ همراحم تاوذ نم رظني نأ لجرلل زوجي :ةلبانحلا لاقو

 رظنلا هل سيلو .كلذ وحنو نيمدقلاو نيفكلاو سأرلاو ةبقرلاك ابلاغ رهظي

 .«)امهوحنو رهظلاو ردصلاك ابلاغ رتتسي ام ىلإ

 هيبأ ةأرما رعبش ىلإ رظني لجرلا نع هللا دبع انأ تلأس : مرثألا لاق

 اذكل الإ * نهتنيز نيدبي الو 8 :نارقلا ىف اذه :لاّمف هنبا 0 وأ

 : لاق مث . ينبجعي ال :لاق .اهردصو هيبأ 5 أرما قاس ىلإ رظني :تلق .

 (؟ةوهشل ءيش لك ىلإو .اذه لثم ىلإ هتخ دعاوي نأ هر ان

 80 بازحألا )١(

 .؟7"١ ١54/ يبطرقلا(؟)

 . 404 /5 ينغملا هل

 .684 ١/ ينغملا (4)



 08 لوألا بابلا

 ىلع اهردصو همأ قاس ىلإ رظنلا دمحأ ةيهارك :ركب وبأ لاقو

 . مرحي الو هركي هنأ ينعي ؛ةوهشلا ىلإ وعدي كلذ نأل ىّفوَتلا

 : ىلاعت هلوقل ابلاغ رهظي ام ىلإ رظنلا ةحابإ ةمادق نبا حجرو

 :تلاق ليهس تنب ةلهس ثيدحلو .# نهتلوعبل الإ نهتنيز نيدبي الو »
 ةفيذح يبأ عمو يعم يوأي ناكو .أدلو ًاملاس ىرن انك انإ هللا لوسر اي

 ىرت فيكف تملع ام مهيف لزنأ دقو «ىلضف يناريو ءدحاو تيب يف

 ناكف .ءتاعضر سمخ هتعضرأاف .هيعضرأ» لكي ىبنلا اهل لاق ؟هيف

 - .©0«اهدلو ةلزنمب

 :تلاق اهناف ًابلاغ رهظي ام ىلإ اهنم رظني ناك هنأ ىلع ليلد اذهو

 ؤرما لاق .اهفارطأ رتست ال يتلا ةلذبلا بايث يف هانعمو «ىلضف يناريود
 ("”لضفتملا ةسبل الإ قبي ملو اهبايث مونل تضن دقو تئجف سيقلا

 ذإ كلذك اهاري ناكف ءرعشلاو فارطألا هنم رهظي اذه لثمو

 هنودقتعي اوناك ام هب نوميدتسي ام ىلع ِكلَك يبنلا مهلد مث أدلو هتدقتعا
 . ؟9هنولعفيو

 اهنأ» :ةملس يىبأ تنب يبنيز نع هدنسم يف يعفاشلا ىورو

 لخدي ناكو ءأبأ هارأ تنكف :تلاق «ريبزلا ةأرما ءامسأ نم تعضترا

 يلبقأ» :لوقيو يسأر نورق ضعبب ذحخأيف .ىيسأر طشمأ انأو يلع
 ابلاغ رهظي ال امو .هجولاك حيبأف نكمي ال اذه نم ٌرّرحتلا نألو .«ّىلع

 ةعقاومو .«ةوهشلا هعم نمؤت الو .هرظن ىلإ وعدت ال ةجاحلا نأل , حابي ال

 ,«©9ةرسلا تحت امك هيلإ رظنلا مرحف ءروظحملا

 )١( هريغو دواد وبأ هأور .

 ) )9.اضن :ناسللا

 .ههمه /5 ينغملا (5)

 . قباسلا ردصملا (4)



 ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةئيزلاو سابللا دف

 نذاتسا .سيعقلا يبأ اخخأ حلفأ نا» :اهنع هللا يضر ةشئاع نعو

 ينذئا : كي يبنلا لاقف هل نذأت نأ تبأف ,.باجحلا لزنأ امدعب اهيلع

 . «كنئيمي تبرت كمع هنإف هل

 وأ يدوهي يف دمحأ لاق .ةملسملا هتبارقل مرحمب سيلف رفاكلا امأو

 هنأ رهاظلاو .اهل مرحمب وه سيلف اهب رفاسي ال :هتنبا تملسأ ينارصن

 هنم باجحلا اهيلع بجي الف رظنلا امأ ,رفسلا يف اهل مرحمب سيل دارأ

 توطف ةبيبح مأ هتنبا ىلع لخدف .كرشم وهو ةنيدنلا ىتأ نايفس ابأ نأل
 كلذب اهرمأ الو .بجتحت ملو .هيلع سلجي الئل ِةِك هللا لوسر شارف
 . 200ه ىبنلا

 عيمج همراحم تاوذ نم رظني نأ لجرلل زوجي مزح نبا لاقو

 نيِدِبي الو » :ىلاعت هلوقب جتحاو .طقف جرفلاو ربدلا اشاح اهمسج

 َنْيدْبُي الو «نهِبوُيَج ىَلَع َنِهِرْمْحِب َنْيِرْصَيْلَو ءاَهْنِم َرْهَظ اَم لإ نهي
 ,©94 ةيآلا . .َنهِئابأ وأ ّنِهِتلوُعُبل الإ ٌنُهَتتِي

 زوجي يتلا ةرهاظلا ةئيزلا ةيآلا هذه يف ىلاعتو هناحبس هللا ركذف

 مرحي ىيتلاو ةنطابلا ةنيزلاو ءنافكلاو هجولا يهو دحاو لكل اهؤادبإ
 ةلوعبلا نيب كلذ يف ىلاعت هللا ىواس دقو .ةيآلا يف ركذ نمل الإ اهؤادبإ

 لحي ال هنأ الإ :لوقي هنكلو .ةيآلا يف ركذ ْنُم رئاسو لافطألاو ءاسنلاو

 الو هجولا ال ءهل لحت ال ةأرما نم ءيش ىلأ رظنلا دمعتي نأ دحأل

 (؟)هريغ

 ىلإ همراحم تاوذ نم رظني نأ لجرلل زوجي هنأ ىلإ ةيفنحلا بهذو

 )١( ينغملا 5/ 666 .,

 :رونلا (؟) ١".

 ) )7ىلحملا ١١/ 9" _ 77



 لفن لوألا بايلا

 هلوقل اهمدقو اهقاسو اهيدثو اهدضعو اهردصو اهينذأو اهرعشو اهسأر
 ٌنُهاهن دقف .تةيآلا . . َنهئابآ وأ ٌنهِتَلوعبل الإ نهتنيز نيدبُي الو » : ىلاعت
 نيروكذملل اهءادبإ هناحبس ىنثتساو اقلطم ةئيزلا ءادبإ نع ىلاعتو هناحبس

 ةحابإ رظحلا نم ءانثتسالاو .مرحملا محرلا وذ مهنمو ةميركلا ةيآلا يف

 .رهاظلا يف

 :ناعون ةنيزلاو

 ةختفلاو ,«عبصالا يف متاخلاو .نيعلا يف لحكلا يهو :ةرهاظ-١

 . فكلل باضخلاو .لجرلل

 طرقلاو ءرعشلل صاصقلاو ؛ سآرلل ةبصعلا يهو :ةنطاب  ؟
 ةدالقلاو ,قاسلل لاخلخلاو ,دضعلل . جولمدلاو ءردصلل لئامحلاو «نذألل

 .دعاسلل راوسلاو ,قنعلل

 سيل ةنيزلا سفن ءادبإ نآأل ءاهسفن ال اهعضوم ةنيزلا نم ذارملاو
 نيعونلا لوانتيف ءًاقلطم ةنيزلا ىلاعتو هناحبس هللا ركذ دقو ء.هنع يهنمب

 مراحملا نيب ةطلاخملا نألو ,.صنلا رهاظب امهيلإ رظنلا لحيف .ًاعيمج

 ريغ نم ضعبلا ىلع لخدي ضعبلا نألو :«'ًابلاغ ةتباث اهريغو ةرايزلل
 ولف «.ةداع اهتنهم بايث يف نوكت اهتيب يف ةأرملاو .ماشتحاو ناذئتسا

 هنألو ءًاعرش عوفدم هنأو جرحلا ىلإ ىَّدأ عضاوملا هذه ىلإ رظنلا مرح

 . ''”مدقت امك جرحب الإ فشكلا نع ةنيزلا عضاوم ةنايص نكمي ال

 اهءارو ام فالخب ١ ىهتشت املقف ةدبؤملا ةمرحلل لقت ةبغرلا نألو

 .ةداع فشكنت ال اهنأل

 ةجوزك ةرهاصم وأ عاضرب مرحم تاذ لك ىلع مكحلا اله جردنيو

 )١( /ه عئانصلا عئادب  .1٠١/5؟ زنكلا حرش 8 /ه ةيدنهلا ىواتفلا 757١ -7775.

 ) )1ريدقلا حتف ةلمكت ١٠١/ ”".
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 ةئباو .اولفس نإو دالوألا دالوأو نبالا ةجوزو .الع نإو دجلاو بألا

 لصألاو .«'2ةيبنجألاك يهف اهمأب لخد نكي مل نإف ءاهب لوخدملا ةأرملا
 نأ يورو .ٌبَسَنلا نم مرحي ام عاضرلا نم مرحي :ْهيك يبنلا لوق هيف

 ءاهنع هللا يضر ةشئاع ىلع لخدي نأ نذأتسا سيعقلا يبأ نب حلفأ

 كْمَع هنإف .كيلع َجلّيِلِ» :لاقف كلذ نع لكك هللا لوسر تلأسف
 . ©”7«هيخأ ةأرما كُتْعَضرأ

 ال :مهضعب لاقف «ىنزلاب ةرهاصملا ةمرح ىف ءاهقفلا فلتخا دقو

 هيلع مرح نإو ءاهتنبإ وأ اهب ينزملا مأل سملاو رظنلا ةحابإ اهيف تبثي

 مأ كلذكو ءرظنلا ةحابإ دفُي ملف .مّرحم ببسب نهميرحت نأل نهحاكن
 .؟9همراحم تاوذ نم اتسيل اهتنباو ةهبشب ةءوطوملا

 توبثل سملاو رظنلا ةحابإ تبثت :يسخرسلا ةمئألا سمش لاقو
 .(*7حيحصلا وهو .ةدبؤملا ةمرحلا

 ىلع ةأرملا ةروع دح يف يدودوملا ذاتسألا يأر تنيب نأ قبس دقو

 هيأر رظنيلف .ماع هجوب ةأرملا ةروع َّدح نع ٌتْمّلكت امدنع اهمراحم

 . كانه

 مراحملا نم هيلإ رظنلا زاج ام لك نأ ىلإ ءاهقفلا روهمج بهذ
 ىلإ جاتحي مرحملا نأل .ةجاحلل كلذو .هسم زاج .لئاح ريغ نم

 .”978 /ه ةيدنهلا ىواتفلا ١١(

 . 3١ ١ /ه عئانصلا عئادب (7)

 .0885 /5 ينغملا (6)
 .ناخن ىضاق ىواتف نع ًالقن 78 /© ةيدنهلا ىواتفلا (5)



 6 لوألا بابلا

 نع عضاوملا هذه ةنايص رذعتتو ءاهعم ةرفاسملا يف اهلازنإو اهباكرإ
 ةمرح نألو .فوشكملا سم نم ةنايصلا مرحملا ىلع رذعتيف .فاشكنإلا

 لوصح نم ًافوخ تتبث امنإ تايبنجألا نم اهسمو عضاوملا هذه ىلإ رظنلا
 تاوذ يف اهسمو ءاضعألا هذه ىلإ رظنلاو ؛ءعامجلا ىلإ ةيعادلا ةوهشلا

 .ةقفشلل لب ةداع ةوهشلل نانوكي ال امهنأل ةوهشلا ثروي ال مراحملا

 نأ َيوُر دقو .مهتانبو مهتاهمأ ليبقتب سانلا نيب اميف ةداعلا ترج كلذلو
 ٌدجأ» :لوقيو اهنع هللا يضر ةمطاف سأر َلّبَقُي 20ناك ِكِلك هللا لوسر

 اهقناعو اهلبقف اهب أدب رفس نم مدق اذإ ِخِلكك ناكو .«ةنجلا حير اهنم

 .«ةنجلا ةبتع لّبَق امناكف هّمُأ َلْجِر َلّبَق نم» :لاقو

 هنظ ىلع بلغ الو :©ةوهش نع سملاو رظنلا نكي مل اذإ اذهو 303

 وأ رظن ول هنأ هيأر ربكأو هنظ بلاغ ناك وأ .يهتشي ناك اذإ امأف ىهتشي هنأ

 يف عوقولل ًاببس نوكي هنأل ءسملاو رظنلا هل زجي مل .ىهتشا سم
 .'')امارح نوكيف مارحلا

 : همراحم تاوذب لجرلا رفس  ج

 اهيلعو هسفن ىلع نمأ اذإ همراحم تاوذب رفاسي نأ لجرلل زوجي

 هيأر ربكأ ناكو ءاهب رفاس نإ هيهتشت وأ اهيهتشي هنأ ملع نإف .ةوهشلا

 هللا لوسر نع يور ام هل هتحابإ ليلدو .رفسلا هل حابي الف كش وأ كلذ

 امف ًاثالث رفاست نأ رخآلا مويلاو هللاب نمؤت ةأرمال لحي ال» :لاق هنأ لك

 جاتحي يذلا نألو .«اهنم مرحم محر وذ وأ اهجوز اهعمو الإ اهقوف

 . ,.775* /؟ زنكلا حرش )١(

 .”ه م7٠ ريدقلا حتف ةلمكت )1١(

 ."ا78 /ه ةيدنهلا ىواتفلا ٠٠١., /ه عئانصلا عئادب (”)



 ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةنيزلاو سابللا 1/١

 لحي سملا اذهو .بوكرلاو لمحلا يف اهسم وه رفسلا يف هيلإ مرحملا
 .؟')اهعم ةرفاسملا هل لحيف .هل

 اهنطب ذخأي نأب سأب الف رفسلا يف اهلازنإو اهلمح ىلإ جاتحا نإو

 ءاهيلع وأ هسفن ىلع ةوهشلا فاخ نإف .بايثلا ءارو نم اهرهظ وأ

 بوكرلا اهنكمأ ىتم ًالصأ بنتجي نأب كلذو .هدهج ردق بنتجيلف
 ةدايز كلذ يف مرحملا فلكت كلذ اهنكمي مل نإو ءاهسفنب لوزنلاو

 فلكت كلذ هنكمي مل نإو ءاهندب ةرارح هيلإ لصت ال ىتح بايثلاب فلكت

 .؟”ةوهشلا ءاضق لعف اهب دصقي ال ينعي .هبلق نع ةوهشلا عفد مرحملا

 6# دج

 :مرحملا تاوذب ةولخلا د

 سملا هل لح امل هنأل همحر تاذب لجرلا ولخي نأب سأب ال

 نع يور امل .لعفي مل اهيلع وأ هسفن ىلع فاخ نإف .ىلؤوأ ةولخلاف

 الأ ءاهومح ليق نإو «ةبيغمب لجرلا نولخي ال» :لاق هنأ ٍةيلكك هللا لوسر

 بدن ىيهن هنأ وأ .فوخلا ةلاح ىلع لومحم وهو .©«9(توملا اهومح

 .(9ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو «هيزنتو

 #0 #8 ع

 )١( /ه عئانصلا عئادب ١1٠١ /ه ةيدنهلا ىواتفلا 78"7.

 .فسوي ايركز ط .7564 /5 عئانصلا عئادب (1)

 يف هيأر اذه ناك ناف .كلذ لعفي الو تميلف لوقي .توملا اهومح الا :ديبع وبأ لاق (*)

 ناسل .اهجوز اهنع باغ يتلا يه ةبيغملاو ؟بيرغلاب فيكف مرحم وهو جوزلا يبأ

 .روكذلا جوزلا ءابرقا ىلع كلذك ومحلا قلطيو .برعلا
 .71772 /7 زنكلا حرش ء١1١- 1١١ /ه عئانصلا عئادب (5)



 ١ اب لوألا بايلا

 اوفلاخ ةيعفاشلا نأ ىرن .ءاهقفلا ءارآأل ضرعلا اذه ةياهن يفو

 هيلع ةمرحملا ةأرملا ندب غيمج ىلإ لجرلا رظن مهتحابإب ءاهقفلا روهمج

 افالخ اهرهظو اهنطب ىلإ رظنلا اوحابأ دقف .ةبكرلاو ةرسلا نيب ؛ ام ىوس

 ةنيزلل عضاومب تسيل اهنأل ءاضعألا هذه ىلإ رظنلا عنم ىذلا روهمجلل

 ,#0©2 ةيآلا .. . مِهِراَصْبَأ ْنِم اوُضْعَي َنينمْؤُمل 39 ىلاعت هلوق مومعل
 ةنطابلاو ةرهاظلا ةنيزلا عضاوم ىلإ رظنلا صخر دق ىلاعتو هناحبس هنإف

 وأ نَِلوُعبل الإ َنُهَتِز َنْيِدْبُي الو » :هنأش زع هلوقب مراحملا نم
 وهو «.ةئطابلاو ةرهاظلا ةنيزلا ىنعم نايب قبس دقو # ةيآلا . . نهئابآ

 عضومو .نافكلاو هجولا ةرهاظلا ةنيزلا عضومف ؛ةرهاظلا ةنيزلا هذه عضوم

 دنع ردصلاو .قنعلاو «سأرلاك .ةمدخلا دنع ًايلاغ ودبي ام ةنطابلا ةنيزلا

 هب أرومأم اهءارو امع رضبلا ضغ ىقبف .دعاسلاو .قاسلاو .عاضرلا

 نآألو «ىوقأ هنأل ءىلْوأ باب نم سملا لح مدعف .رظنلا لحي مل اذإو

 ىلإ ةجاح الو ءاهانركذ يتلا ةجاحلل ةنيزلا نطاوم ىلإ رظنلا ةصخر

 قحب رظنلا اذه ناك .كلذ دعب اهيلإ رظن نمف ءاهئارو ام ىلإ رظنلا
 . "”مارح هنأو .ةوهشلا

 .ًاروزو لوقلا نم ًاركنم راهظلا ىلاعتو هناحبس هللا لعج دقو

 ولو «ةمرحلا تح يف مألا رهظب ةحوكنملا ةجوزلا هيبشت الإ سيل راهظلاو

 لوقلا نم ًاركنم راهظلا نكي مل .هسمو هرظن ًامارح مألا رهظ نكي مل

 0 .ًاروزو

 الف بايثلاب ةروتسم تناك اذإ امأف ,ةفوشكم ءاضعألا تناك اذإ اذه

 اهيلعو هسفن ىلع نمأ اذإ ةجاحلا دنع بايثلا قوف نم اهسمي نأ سأب
 .انركذ امك

 )١( النور:1١".

 عئانصلا عئادب (؟) ١ /9؟١.



 ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةنيزلاو سابللا 1(

 مرحي هيلع مرحي ام لكو .اهنم مرحم محر يذ نم كلذ ةأرملل لحي
 .2')اهيلع

 . ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو

 #* د# »ع

 : لاجرلا ىلإ ءاسنلا رظن  ًايناث

 يبنجألا لجرلا ىلإ ةأرملا رظن - ١
 ناك نإ يبنجألا لجرلا ىلإ ةأرملا رظن ةمرح- ىلع ءاهقفلا قفتا

 ةوهشلا مدع دنع هلم هرظنت نأ اهل زوجي ام يف اوقلتخخاو ,ذذلتو .ةوهشب

 : فهاذم ىلإ

 ,اهنم هيلإ رظني نأ هل زوجي ام لثم ىلإ الإ هنم رظنت نأ اهل زوجي ال- ١
 . ةلباتحلا نم «0ركب وبأو .9©2هيلوق دحأ ىف ىعفاشلا هلاق

 : ىلي امب ءالؤه لدتساو

 . «نهراصبأ ْنِم ّنْضضغي تانمؤملل لقو » :ىلاعت هلوقل أ

 ةدعاق تنك :تلاق ةملس مأ نع ناهبن نع يرْهزلا يور املو ب

 يبنلا لاقف .موتكم مأ نبا نذأتساف ةصفحو انأ لك يبنلا دنع

 رص ال ريرض هنإ هللا لوسر اي :تلقف ءهنم نبجتحا» : هديل

 .(؟9(؟هنارصبت ال امتنأ نإو ايمَعْفَأ :لاق

 : ةيآلا نم لالدتسالا هحوو

 .7؟8 /© ةيدنهلا ىواتفلا )١(

 . ١7 /* جاتحملا ينغم 2.144 /5 جاتحملا ةياهن (؟9)

 .56 /8 فاصنإلا 25 /5 ينغملا (6)

 ."84 /؟ دواد وبأ هاور (5)



 1( لوألا بابلا

 هلك يبنلا رمأ امل ًاحابم ناك ول لاجرلا ىلإ ءاسنلا رظن نإ

 كلذ ديؤيو - ىمعأ وهو  موتكم مأ نبا نع باجتحالاب هيتجوز

 .هايإ امهراصبإ امهيلع هراكنإ

 امك .لاجرلا رمأ امك نهراصبأ ضغب ءاسنلا رمأ ىلاعت هللا نألو - ج

 .ةيآلا يف مدقت

 عونلا ىلإ رظنلا نهيلع مرحف نييمدآلا يعون دحأ ءاسنلا نألو - د

 وه رظنلل مرحملا ىنعملا نأل كلذو .لاجرلا ىلع ًاسايق رخآلا

 القع لقأو .ةوهش دشأ اهنإف غلبأ ةأرملا يف اذهو «ةنتفلا فوخ

 . 2')رثكأ اهيلإ ةنتفلا عراستف

 ىلإ دمحأ نع ةياورو .مهدنع حوجرملا يف ةيفنحلاو ةيكلاملا بهذو  ؟

 نأ لجرلل لحي ام ءاهنع ىبنجألا لجرلا نم رظنت نأ ةأرملل لحي هنأ

 قنعلاك :فارطألاو هجولا وهو ىءاسنلا نم همراحم تاوذ نم هرظني

 . مدقلا رهاظو .عارذلاو سأرلاو

 نأ ةأرملل زوجي هنأ ىلإ مهدنع حجارلا يف ةلبانحلاو ةيفنحلا بهذو * 

 دنع اهدحو ء.هنم ةروع وه ام ريغ ىلإ اهنع يبنجألا لجرلا نم رظنت

 ةرسلا نيب ام ةلبانحلا دنعو ءهتبكر زواجي ىتح هترس نيب ام ةيفنحلا

 . ةبكرلاو

 : يلي امب كثلاثلاو يناثلا قيرفلا لدتساو

 مأ نبا تيب يف يّدتْعِإ» : سيق تنب ةمطافل لَك ىبنلا لوقب - |

 قفتم ©"7كاري الف كبايث نيعضت .ىمعأ لجر هنإف .موتكم
 . هيلع

 . 7*١ /5 راطوألا لين(١)

 . ١/ ١7 يراخبلا حيحص (؟)



 ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةنيزلاو سابللا م

 انأو هئادرب ينرتسي لَو هللا لوسر ناك» :تلاق ةشئاع ثيدحبو - ب

 .هيلع قفتم «دجسملا يف نوبعلي ةشبحلا ىلإ رظنأ

 تعمس :لاق سباع نب نمحرلا دبع نعف :سابع نبا ثيدحبو - ج
 .معن :لاق ؟ِِكي يبنلا عم ديعلا تدهشأ :هل ليق سابع نبا

 دنع يذلا ّمَلَعلا ىتأ ىتح هتدهش ام .رغصلا نم يناكم الولو

 هعمو ءاسنلا ىتأ مث .بطخ مث ىلصف تلصلا نب ريثك راد

 َنيوهي َنُهتيأرف ةقدصلاب نْهَرَمْأو ْنْهّركَذو َنهظعوف ءلالب
 ىلإ لالبو وه قلطنا مث ءلالب بوث يف ُهتفذقي نهيديأب
 , 17 عهتيب

 بجو امك باجحلا لاجرلا ىلع بجول رظنلا نعئم ول ْنِهنألو د
 . مهيلإ نرظني الثل ءاسنلا ىلع

 «ةيعفاشلا ىلع ضارتعالا» يأ نيضراعملا ةلدأ ةشقانم

 ثيدحب جتحا يذلا لوألا قيرفلا ىلع قيرفلا اذه در دقو

 .ثيدحلا اذه ينعي .«نيبيجع نيثيدح ىور ناهبن :دمحأ لاقف ناهبن

 ىلإ راشأ هنأكو «هنم بجتحتلف بتاكم ّنكادحال ناك اذإ» :ثيدحو

 . ''”لوصألل نيفلاخملا نيثيدحلا نيذه الإ دري مل ذإ هثيدح فعض

 يرْهّزلا ةياورب الإ فرعُي ال لوهجم ناهبن :ربلا دبع نبا لاقو
 . ثيدحلا اذه هنع

 )١( يراخبلا حيحص ”/ 5".
  (7ينغملا 5/ 4054 .



 املا لوألا بايلا

 يبنلا جاوزأل صاخ ناهبن ثيدح ْنأ لمتحي مث :دمحأ لاقو

 جاوزأل ناهبن ثيدح ناك :هللا دبع يبأل تلق :مرثألا لاق .ِك

 رذق نإو .معن :لاق ؟سانلا رئاسل ةمطاف ثيدحو .ةصاخ هلك يبنلا

 درفم ثيدحب ذخألا نم ىلوأ ةحيحصلا ثيداحألا ميدقتف ضراعتلا

 هللابو هليلد ةوقل يأرلا اذه ىلإ ليمن نحنو .20لاق هدانسإ ىف
 عيمج ىلإ ةأرملا رظن نأ نم .ةيفنحلا هلاق ام هيلع فيضنو «قيفوتلا

 مدعب طورشم «ةبكرلا تحت ام ىلإ ةرسلا نيب ام ىوس .لجرلا ندب

 ةوهش اهبلق يف ناك اذإ امأف .نيقيلاو عطقلا هجو ىلع ةوهشلا ققحت

 ةوهشلا دوجو نظ اهدنع ىوتسا يأ تكش نإو ءرظنلا مرحيف

 ضخغت نأ اهل بحتسي يهتشت اهنأ اهيأر ربكأ يف ناك وأ  همدعو
 هيلع مرحيف نظلا ةبلغ وأ كشلا دنع لجرلا فالخب اذهو .2'اهرصب

 يهو ْنِهيلع ةبلاغ ةوهشلا نأ نيتلاحلا نيب قرفلاو .رظني نأ
 نم ةدوجوم ةوهشلا تناك ره ىهتشا اذإف .ًامكح ققحتملاك

 .اهبناج يف الإ نوكت ال ةوهشلا نإف يه تهتشا اذإ امأو «نيبناجلا

 بناج نم تناكف «ًارابتعاو ةقيقح ةدوجوم ريغ يهف هبناج ىف امأو

 ءاضفالا يف ىوقأ نيبناجلا نم دوجوملاو .طقف اهبناج نم يأ .دحاو

 . ."9دحاو بناج نم دوجوملا نم مرحملا ىلإ

 .رهظأو ىكزأ رظنلا كرتو رصبلا ضغ نوكي ةلاحلا هذه يفو

 مهجورف اوظفحيو مهراصبأ نم اوضغي نينمؤملل لق # : ىلاعت هلوقلكلذو

 :٠ نهجورف َنظفحيو ٌنهراصبأ ْنِم َنْضِضْعي تانمؤملل لقو .مهل ىكزأ كلذ

 .« ةيآلا

 )١( عجرملا سفن .
 ) )8زنكلا حرش 7/  / 758١نيدباع نبا ةيشاح /507 /8 ةيدنهلا ىواتفلا 5/ 7١".

 )*( ريدقلا حتف ةلمكت| ١/ ٠"؛ .ةقباسلا رداصملا



 ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةئيزلاو سابللا لح

 ءطقف ربّدلاو لبقلا الإ هدسج عيمج لجرلا نم رظنت نأ ةأرملل زوجي- :

 .9©2”ةيرهاظلا يأر اذهو

 : يبنجألا لجرلل ةأرملا سم

 نم ًائيش سمت نأ ةأرملل زوجي ال هنأ ىلإ ءاهقفلا روهمج بهذ

 زوجي الف .كلذ ريغو فارطألاو هجولاك هنم هتيؤر اهل زاج ام ىتح لجرلا

 هل زوجي ال كلذكو .ههجو ىلع اهدي عضو الو ءهدي يف اهدي عضو اهل

 امك هنإف . مرحملا فالخب اذهو )ههجو ىلع الو اهدي يف هدي عضو
 ةروعب سيل امم ءاضعألا ضعبو فارطألاو هجولا ىلإ رظنلا هيف زوجي

 .ةذل ريغب اهنم كلذ سم زوجي .ضعبلا يأر ىلع
 دع دلع 4ع

 لاجرلا نم اهمراحم ىلإ ةأرملا رظن  ؟

 نم اهمراحم ىلإ ةأرملا رظن زاوجب لوقلا ىلإ ءاهقملا روهمج بهذ

 نيب ام ادع ام ندبلا عيمج ىلإ رظنتو عاضر وأ ةرهاصم وأ بسنب لاجرلا
 (؟9ةوهش رظنلا اذه بحاصي ال نأ ىلع ©”0ةبكرلاو ةرسلا

 اهل لحي هتيؤر اهل لح امف ءاهمرحمل ةأرملا سملل ةبسنلاب امأ
 نأ هل زوجي ام هنم رظنت نأ اهل زوجي يأ .الف الإو ةوهشلا تنمأ اذإ هسم

 .اهنم رظني

 ةيبنجأ يهف .ةجوزلا تخأ وأ خألا ةجوزو .ةلاخلا تنبو ؛ةمعلا تنبو

 )١1١(المُحلى /؟ ١6.
 )١( عئانصلا عئادب ©/ 7؟١7.

 ١/ 2٠١9 ريغصلا حرشلا ىلع كلاسلا ةغلب «.47 ١/ ليلخ رصتخم ىلع ريدردلا حرش (0)

 . 16/5 جاتحملا ةياهن "الا /5 نيدباع نبا ةيشاح

 ١158. /5 جاتحملا ةياهن (؟)



 ١م لوألا بابلا

 هرظنت نأ ةيبنجألا ةأرملل لحي امك الإ هنم رظنت نأ اهل لحي الو ًامامت هنع

 هنم هتيؤر نهل لح ام سم نهيلع مرحيف سملا مكح امأو «لجرلا نم
 نعطي نأل» هلي هلوقل ءةحفاصملا ىتح «ءةوهش نودبو ةوهشب ء.اقلطم

 «هل لحت ال ةأرما سمي نأ نم هل ريخ ديدح نم طيخمب مكدحأ سأر يف

 .راسي نب لقعم نع يناربطلا هاور

 ## ا # *

 ءاسنلا نيب رظنلا - املا

 تاملسملا ءاسنلا نيب رظنلا-١

 7 نأ ةملسملا ةأرملل زوجي هنأب لوقلا ىلإ ءاهقفلا روهمج بهذ-١

 يأ «ةبكرلاو ةرسلا نيب ام ادع ام اهندب عيمج ىلإ ةملسملا ةأرملا نم

 ظ . '”لجرلا نم هرظني نأ لجرلل حابي امك
 نم ةملسملا ةأرملا رظنت لوقي ةيفنحلا بهذم يف حوجرم يأر كانهو  ؟

 أر ىلإ رظنت يأ .ءاسنلا نم همراحم نم لجرلا رظني امك اهلثم

 . ”")اهيقاسو اهيدضعو اهردصو اههجوو
 لبقلا ادع ام اهمسج عيمج ىلإ اهرظن زاوج ىلإ ةيرهاظلا بهذو - *

 . "9ريدلاو

 :روهمحلا ةلدأ

 يف عوقولاو ةوهشلا فوخ ةأرملا ىلإ ةأرملا ةرظن يف سيل هنأل

 ةوهشلا تفاخ ولف .لجرلا ىلإ لجرلا رظن : يف كلذ نوكي ال امك «ءةنتفلا

 .9551؟/5 ينغملا ,.17؟4/8 عئانصلا عئادب 41/١. ليلخ رصتخم ىلع ريدردلا حرش )١(

 ) )7١ىقتنملا ردلا ؟7/57١.

 )”( ىلحملا 8/1".
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 نع لجرلا بنتجي امك رظنلا نع بنتجت نأ اهيلع «ةنتفلا يف عوقولاو
 .212ةئتفلا فوخ دنع لجرلا ىلإ رظنلا

 نأب ةرورضلا دنع الإ اهتبكر ىلإ اهترس نيب ام رظنت نأ اهل زوجيو

 نأ سأب الو «ةدالولا دنع جرفلا ىلإ رظنت نأ اهل سأب الف ؛ةلباق تناك

 حرج اهب ناك اذإ كلذكو ءَنيّنعلا ةأرما يف ةراكبلا ةفرعمل ًاضيأ هيلإ رظنت

 اذإ اهيوادت نأ سأب الف ءهيلإ رظنلا لاجرلل لحي ال عضوم يف حرق وأ

 . ؟')0هيوادت مث ,ملعت كلذ ملعت نكت مل نإف .ةاوادملا ملعت تناك

 .ةوهش نع اهرهظ وأ ةأرملا نطب ىلإ رظنت نأ ةأرملل زوجي الو
 زوجي ال هنأ «ةمتتلاو ةيناخ راتتلا نع القن ةيدنهلا يواتفلا يف ءاجو

 ملعتل ةالص لك تقو اهجرف ىلإ رظنت نأ ضئاحلا وأ ةضاحتسملا ةأرملل

 , "01 مأ ترهطأ

 ةملسملا ىلإ ةملسملا ريغ رظن - ؟

 ىلإ اهرظن ىف ةملسملا ريغ نأ ىلإ ءاهقفلا روهمج بهذ :ًالوأ

 . نيفكلاو هجولا ريغ اهنم ىرت نأ اهل لحي ال .«©2يبنجألاك ةملسملا

 :اولدتساو

 رئارحلاب روهمجلا اهرّسف دقف *« نهئاسن وأ » :ىل. 5 هلوقب أ

 وأ 8 :لاق هريسفت يف يناكوشلا مامإلا ركذ دقف .تاملسملا

 .تانمؤملا ءامالا اذه يف لخدتو .تاملسملا ينعي #َنِهئاَسن

 )١( جاهولا حارسلا ١”. معئانصلا عئادب ©١714/6.

 ) )5/ه ةيدنهلا ىواتفلا 7٠ .

 . عجرملا سفن (5)

 ردلا ١77, /7* جاتحملا ينغم ١/ 27١7 يقؤسدلا ةيشاح .١٠ه ١/ كلاسلا ةغلب (:)

 .ه"84 /" ىقتنملا



 ل لوألا بابلا

 لحي الف .مهريغو ةمذلا لهأ نم نيكرشملا ءاسن هنم جرخيو

 ةأرما يدي نيب اهندب نم ًاكيش فشكت نأ ةئمؤم ةأرمال

 ام وأ # :ىلاعت هلوق كلذف .ءاهل ةمأ نوكت نأ الإ (١)ةكرشم

 .4 َنُهنامْبَأ ْتكَلم
 يبأ ىلإ بتك باطخلا نب رمع نأ ْيَسْن نب ةدابُم نع درو ام - ب

 نلخدي ةمذلا لهأ ءاسن نأ ينغلب هنأ :حارجلا نبا ةديبع

 هنإف هنود لحو كلذ نم عنماف نيملسملا ءاسن عم تامامحلا

 .ةملسملا ©0ةيرع ةيمَّذلا ىرت نأ زوجي ال
 لحخدت ةأرما اميأ :لاقو لهتباو ةديبع وبأ ماق كلذ دنعف :لاق

 هللا دّوسف اههجو ضيبت نأ الإ ديرت ال رذع ريغ نم ماّمحلا
 .هوجولا ضيبت موي اههجو

 نأ ىلإ يدؤي امبر ةرفاكلا مامأ اهمسج نع ةملسملا فشك نإ - ج

 سابع نبا لاق .الثم اهيخأك اهبراقأ دحأ وأ اهجوزل اهفصت

 .ةينارصن وأ ةيدوهي اهارت نأ ةملسملل لحي ال :امهنع هللا يضر

 رظنت نأ زاج ةملسمل ةمأ ةرفاك تناك نإف .اهجوزل اهفصت الثل

 مالسالا لهأ نيب ةيالولا عاطقنال الف اهريغ امأو .اهتديس ىلإ

 ."7ملعأ هللاو .هانركذ املو .رفكلا لهأو

 :«ررغلاو رردلا» ىلع ليعامسإ خيشلا هذلاو حرش نع نيفراعلا

 رظنت نأ ةحلاصلا ةأرملل يغبني الو .اهل ةَّمَأ نوكت نأ الإ ةكرشم

 )١( يناكوشلل 55 /84 ريدقلا حتف ريسفت .

  32.ففشكلنيو اهلم ىرعي ام :ةأرملا ةيرغ

 يبطرقلا م ؟*١/ 57# .
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 اهبابلج عضت الف ءلاجرلا دنع اهفصت اهنأل ةرجافلا ةأرملا اهيلإ

 ().ه .[. جارسلا يف امك .اهرامخ الو

 , ©9ةّيمذلاك تارفاكلا رئاسو : يوونلا لاقو

 وأ# :ىلاعت هلوقل اهنم باجتحالا ةملسملا مزلي اذه ىلعو

 ول هنأل «تانمؤملا ءاسن نم يأ .نهئاسن نم تارفاكلا تسيلو « نهئاسن

 رمع نع ٌحصو «ةدئاف صيصختلل قبي مل' ةملسملا ىلإ رظنلا اهل زاج
 اهنألو .تاملسملا عم مامحلا لوخد نم تايباتكلا عنم هنأ هنع هللا يضر

 .اهمراحم نم نكت مل اذإ اذهو .©رفاكلل اهيكحت امبر

 ًاقباس ةروكذملا ةلعلا ءافتنال زئاجف ةرفاكلا ىلإ ةملسملا رظن امأو

 . لاجرلل اهفصو يهو

 ريغ رظن نأ ىلإ مهدنع حجارلا لوقلا يف «0ةلبانحلا بهذ :ًايناث
 نأ دمحأ عنميو ءةملسملا ىلإ ةملسملا رظنك ةملسملا ىلإ ةملسملا

 .ةملسملل ةلباق ةملسملا ريغ نوكت

 : يلي امب اولدتساو

 نكي ملف لي يبنلا ءاسن ىلع نلخدي نك باتكلا لهأ ءاسن نا-١
 تءاج :اهنع هللا يضر ةشئاع تلاق .باجحب َنْرِمُأ الو نبجتحي
 ةشئاع تلأسف :ربقلا باذع نم هللا كذاعأ :تلاقف اهلأست ةيدوهي

 .ثيدحلا ركذو كلذ نع لك هللا لوسر

 .7الا /5 نيدباع نبا ةيشاح )١(

 ) )1١ص رايخألا ةيافك 45 .

 751١. ص جاهولا جارسلا .144 /5 جاتحملا ةياهن (5)
 .ه517 /5 ينغملا (5)



 ١مل لوألا بابلا

 نع ينعي  ةبغار يهو يمأ يلع تمدق .اهنع هللا يضر ءامسأ تلاق- ؟

 . معن :لاق ؟اهلصأ لك هللا لوسر تلأسف - مالسالا

 ةملسملا نيب دجوي ال ىنعمل ءاسنلاو لاجرلا نيب تجحلا نألو “*

 . يمذلا ىلع ملسملاك امهنيب بجحلا تبثي ال نأ بجوف «ةيمذلاو

 .امهنم دحاو دجوي ملو .سايق وأ صنب بجي امنإ باجحلا نألو

 ةلمج دارملا نوكي نأ لمتحيف *« نهئاسن وأ 8 :ىلاعت هلوق امأو

 . ءاسنلا

 ظ : حيجرتلا

 ىلإ ةملسملا ريغ رظن ةلأسم يف مهتلدأو ءاهقفلا ءارا ضرع دعب

 : يلي امل حجرأو ىوقأ ءاهقفلا روهمج يأر نأ ىرأ ةملسملا

 هيلإ اوبهذ ام ىلع ًاليلد موقت ال روهمجلل نيفلاخملا ةلدأ نإ

 لهأ ءاسن مامأ فشكتت تناك اهنأ ىلع ةلالد هيف سيل ةشئاع ثيدحف

 وو لوسرلا ءاسن ىلع نهلوخد نع رابخإ هيف ام لكو' «باتكلا
 .هجولا ةيؤر. نم رثكأ يعدتسي ال اذهو .رومألا ضعب يف نهلاؤسو

 .ةلماعملا لسحو .رفاكلا لصألاو ملسملا عرفلا

 ثيح «مالسلا دبع نب زعلا مامإلا هيلإ بهذ ام ءاذه ديؤي اممو

 لوخد مدعي تاملسملا نم تاقسافلاو ءاسنلا عنمب نيملسملا ةالو بلاط

 رظنلا يف نهمكح لعجو .تانمؤملا تافيفعلا ءاسنلا عم تاماّمحلا

 ةملسملا ىلإ رظنلا يف ةقسافلا ةأرملا نإ) :لاق ثيح تايمذلا مكحك

 نم تاقسافلاو تايمذلا عنم رومألا ةالو ىلع بجيف ةيمذلا مكح اهمكح

 ةالو ةلقل كلذ رذعت نإف ,تانمؤملا نم تانصحملا عم تامامحلا لوخد
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 .20)ةقسافلا ةرفاكلا نم هرحلا ةنمؤملا زرتحتلف .كلذ راكنإب رومألا

 .©”ًاضيأ ةيفنحلا اذه لثم ىلإ بهذو
 ريغ رظنف .ءروظحم ةملسملا ةأرملا ىلإ ةقسافلا رظن ناك اذإف

 . ىلوأ باب نم ًاروظحم نوكي ةملسملا

 ءايحلل ةدقاف ءاهسابل يف ةكتهتم لك ةقسافلا ظفل تحت لحخديو

 ريغ ءالؤه مامأ ةنصحملا ةنمؤملا فشكت نأل .نمزلا اذه ءاسن نم

 يهو ءاهيلإ اورظني نأ مهل لحي ال نيذلا لاجرلل اهفصت اهنأل ءنومأم

 ةأرملا رشابت ال» : لك هللا لوسر ثيدح صنب لاجرلل اهفصو نم ةعونمم
 . ملعأ هللاو .©9«اهيلإ رظني هنأك اهجوزل اهفصتف ةأرملا

 6“ دع دج

 : نيجو زلا نيب رظنلا  اعبار

 هبحاص ىلإ نيجوزلا نم لك رظن ةحابإ ىلإ ءاهقفلا روهمج بهذ
 . جرفلا أدع ام

 : يلي امك هيف اوفلتخا دقف جرفلا ىلإ رظنلا امأو

 رظنلا ةهارك ىلإ ةحوجرم ةياور يف ةلبانحلاو ةيعفاشلا بهذ :ًالوأ
 . '”هرهاظو جرفلا نطاب ىلإ

 ىلإ رظنلا ةحابإو .طقف نطابلا ىلإ رظنلا ةهاركب ةيكلاملا لاقو

 : يلي امب ءالؤه لدتسا دقو (*هاظلا

 )١( ص جاهولا جارسلا  2”51١جاتحملا ينغم */ 177 .

 17/١”. /5 نيدباع نبا ةيشاح (؟)

 . 48 /7 يراخبلا هاور (”)
 ١4. /* جاتحملا ينغم ,.58 /7 يروجابلا ىلع مساق نبا حرش 27* /8 فاصنالا (4)

 . 77 ١7/ يبطرقلا ريسفت (©)



 م4 لوألا بايلا

 نص هللا لوسر نم هتيأر ام» :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع هتوراه- ١

 21( ينم هأر الو

 ©”: ثمطلا ثروي جرفلا ىلإ رظنلا» :لاق ِةِلك يبنلا نأ ٌيوُر اه-؟

 الف هتمأ وأ هتجوز مكدحأ عماج اذإ» :لاق ِةَي يبنلا نأ يور ام-"*

 وأ رظانلا يف يأ .0"©4ىمعلا ثروي كلذ نإف اهجرف ىلإ رظني

 .بلقلا وأ دلولا

 رظنلا نأ ىلإ مهدنع حجارلا يف ةلبانحلاو «ةيفنحلا بهذ :ًاينا

 الأ ىلوألا اولاق ةيفنحلا نأ الإ «تاحابملا نم نيجوزلا نيب جرفلا ىلإ
 وأ ةرهشب هسمل اوحابأو :«*”عامجلا دنع ىلوأ رظنلا :مهضعب لاقو ءرظني

 .9'2ةوهش ريخب
 : يلي امب ءالؤه لدتساو

 ٌمهجاوزأ ىلع الإ نوظفاح مهجورفل مه نيذلاو 8 : ىلاعت هلوقب ١

 .©04َنيِموُلم ٌريغ مُهنإف ْمُهئاميأ تكلم ام وأ
 :ةيآلا هذه نم ةلالدلا هجوو

 ىلع ةظفاحملا مهنم بلطت يهف .لاجرلا يف ةيآلا هذه تدرو

 «تاكولمملا ءامالاو تاجوزلا كلذ نم تنشتساو ءمهجورف

 لحم ىلإ رظنلا حيبت نأ ىلؤأ باب نم نوكيف ؛نهعامج تحابأف
 .ةهيدب مسجلا يقابو «نهنم ةظلغملا ةروعلا

 .فيعضص وهو ١/ /2١11 ةحام نبا هاور(١)

 ١ 4 / ريبكلا يعفارلا ثيداحأ جيبرخت يف ريبحلا صيخشلت يف ءاجو 2501 /7 ينغملا (1)

 . تاعوضوملا يف يزوجلا نبا هدروأو « ءافعضلا يع هوور دق هريغو نابح نبا نا

 .هل لصأ ال ركنم ثيدح وه : نابح نبا لاق ()

 . 978 /7 رهنألا عمجم 255 /5 نيدباع نبا (14)

 .”377 /82 ةيدنهلا ىواتفلا 60

 .". 54 جراعملا (5)
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 «دندلا ةيقبك هسملو هبل | رظنلا

 ءمللا لوسر اي تلق ٠ لاق هدج نع هيبأ نع مكح نب زهب ىور اه- ١

 نم الإ كتروع ظفحا» :لاقف ؟رذن امو اهنم يتأن ام انتاروع

 ,0'2(كنيمي تكلم ام وأ كتحوز

 مسج عيمج ىلإ رظنلا ةحابإ ىلإ حوضوب ريشي ثيدحلا اذهو
 . ةكولمملا ةمألاو ةجوزلا

 هللا لوسرو انأ لستغأ تنك :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع تور ام“

 .©0(يل قب لوقي وهو يل قب لوقأ تنكو .دحاو ءانإ نم

 درجتي مث حابم ريغ جرفلا ىلإ رظنلا نوكي نأ لوقعملا نم سيلف

 ةلاح يف جرفلا ىلإ رظنلا نأل ءامهضعب مامأ هتجوزو ِةْكَك هللا لوسر

 , 2( ؟9هنع زرحتلا نكمي ال هذه درجتلا

 : حيجرتلا

 . مهتلدأ ةوقل حجرأ رظنلل نوحيبملا هيلإ بهذ ام نوكي اذهبو
 ةحابإف .مظعألا عاتمتسالا لحم وه لب جرفلاب عاتمتسالا نألو

 رخآلا جرف نع هرصب امهنم. لك ضغي نأ بدألا لامك نم نكلو

 درجت درجتي الو رتتسيلف هلهأ مكدحأ ىتأ اذإ» : هيل هلوقل (ةحاح ريغل

 0 ”«نيريعلا

 )١(الميسوط ٠١/ 1١58.

 ."84 /7 دواد وبأ هاور (9)
 .«يل عد لوقأو يل يعد لوقي ىتح هردابأو ينردابي» لاق هنأ الإ . يئاسنلا هأاور 0١(

 *٠١. /4 ةيادهلا ىلع ةيانعلا حرش (4
 ) )8ةجام نبا ١/ 5١9.



 15١ لوألا بابلا

 رثكأ اهفعض دقف ثيداحأ نم نوفلاخملا هب لدتسا اه امأو

 :لاقو «تاعوضوملا يف اهركذو يزوجلا نبا كلذب حرص .نيثّدحملا

 .اهل لصأ ال ةركنم اهنأب نايح نبا

* * ”3 

 :لاجرلا نيب رظنلا  اسماخ

 غلابلا لجرلا ىلإ رظنلا ١
 . لجرلا ةروع نايب يف مهتلدأو ءاهقفلا ءارا انضرع نأ قبس دقل

 ىلإ جاتحا نإف .عامجإلاب بجاو ةروعلا رتس نأ ًاعيمج مهلاوقأ تلد دقو

 ] ظ .طقف ةجاحلا ردق فشكي نأ زاج فشكلا

 ىوس هدسج رئاس ىلإ لجرلا نم رظني نأ لجرلل لحي اذه ىلعو
 ةرورضلا دنع امأ .ءاملعلا روهمج دنع ةبكرلاو ةرسلا نيب ام يهو «ةروعلا

 دعب هيواديو هنتخيل ناتخلا عقوم ىلإ لجرلا نم لجرلا رظني نأ سأب الف
 تعقو وأ ءحرج وأ حرق لجرلا نم ةروعلا عضومب ناك اذإ اذكو «نتخلا

 زوجي :يسخرسلا ةمئألا سمش لاق .©7لجرلا ةاواده ىلإ ةجاحلا

 ناك نأ فسوي يبأ نع يور دقو «ةنقحلل لجرلا جرف ىلإ رظنلا لجرلل

 سأب الف «لازهلا نم كب ام ليزت ةنقحلا َّنِإ هل ليقف شحاف لازه هب
 عون شحافلا لازهلا نإف حيحص اذهو .ةنقحلل عضوملا كلذ يدبي نأب

 . ©"7فلتلا هرخاآ نوكي ضرم

 )١( مئانصلا عئادب ©/ #*١.

 ةيدنهلا ىواتفلا (؟) ©/ ٠م.
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 هتحفاصمو لجرلا سم - ؟

 سيل هنأل هسم هل زاج لجرلا نم هيلإ رظني نأ لجرلل زاج ام لك
 .ًاقلطم عنمي هناف ةأرملا يف كلذ فالخب «ةروعب

 . «اوباحت اوحفاصت» : ِديِككَي هلوقل لالح ةحفاصملا نأ ىف فالخ الو

 (هبونذ ترئانت هحفاصف هاخأ نمؤملا ىقل اذإ» : لاق هنأ دلع هنع يورو

 تناكف قيثاوملاو دوهعلا يف راصعألا رئاس يف نوحفاصتي سانلا نألو

 .('7ةثراوتم ةّنس

 ةروع مامحلا بحاص ىلوتي نأ سأب ال :ثيللا وبأ هيقفلا لاقو

 ال ةرورضلا ةلاح يف كلذو .هرصب ضغي ناك اذإ ريونتلا دنع هديب ناسنإ

 .(5اهريغ يف

 هتقناعمو لجرلل لجرلا ليبقت - "'

 مف لبقي نأ لجرلل هركُي :امهنع هللا يضر دمحمو ةفينح وبأ لاق
 هللا يضر فسوي يبأ نع يورو .هقناعي وأ هنم ائيش وأ هدي وأ لجرلا

 نم بلاط يبأ نب رفعج مدق امل هنأ يور ام هليلدو .هب سأب ال هنأ : هنع

 يبنلا لعف تاجرد ىندأو ع ةيئيع نيب لبقو كي هللا لوسر هقناع ةشبحلا

 نم اوعجر اذإ اوناك يَ هللا لوسر باحصأ نأ يور اذكو .لحلا
 .ًاضعب مهضعب قناعيو .ًاضعب مهضعب لبقُي مهرافسأ

 .ال :لاقف ؟اضعب انضعب قناعيأ :ليقف .ال :لاقف ؟ًاضعب انضعب لّبقيأ

 .©0معن :خِكَك لاقف ؟اضعب انضعب حفاصيأ : ليقف

 ١/ 77١. زنكلا حرش ١74/ /© عئانصلا عئادب )١(
 ,7/ /© ةيدنهلا ىواتفلا (5)

 .١؟1 /© عئانصلا عئادب (")



 ١4 لوألا بايلا

 اذإ هركت امنإ ةقناعملا نأ :هنع هللا يضر روصنم وبأ خيشلا ركذو

 اهب دصق اذإ امأف .درجتلا :ةلاح يف ةوهشلل تعضو امب ةهيبش تناك

 رطولاو ةوهشلا ءاضقل عوضوملا ليبقتلا اذكو .هركت الف ماركإلاو ةربملا

 هركذ يذلا هجولا اذه ىلعو .حيبأ ةلاحلا كلت نع لاز اذإف .مرحملا وه

 درمألا ىلإ رظنلا

 .؟"7هتيحل تبنت ملو هبراش رط نم وه :درمألا فيرعت
 نم وأ .هتيحل تابن تقو نحي ملو ةوهشلا نس غلب نم وه : ليقو

 . ابلاغ ةيحللا عولط نأ وأ غلبي مل
 ,. "”ةوهش نع درمألا ىلإ رظنلا ةمرح ىلع ء ءاهقفلا عمجأ دقل

 روهمجلاف ةنتفلا دفوح دنع هب ةولخلاو ةوهش نع ال أ را امأف

 يأ هتمرح ىلع

 نم نمألا هو ةوهش الب هيلإ رظنلا مكح يف ءاهقفلا فاخعا و

 . ةنتفلا فوخ

 ظ . هيلإ رظنلا راركت اوهرك

 : ىلي امب ءالؤه لدتساو

 باقنلاب رمأل ًامرحم هيلإ رظنلا ناك ولف .باقنلاب رمؤي مل درمالا نا
 . ءاسنلاك

 . قباسلا عجرملا(١)

 . طيحملا سوماقلا /هبراش رط امك ريرطو راط مالغو .براشلاو تبنلا عولط :رطلا (5)
 ل5٠ ١/ كلاسلا ةفلب ءكاو"5 /5 جاتحملا ةياهن 2407 ١/ نيدباع نبا ةيشاح ()

 .١5؟ /5 ينغملا

 /1 ريدردلا ىلع ريغصلا حرشلا 11١. /” جاتحملا ينغم 207 ١/ راتخملا ردلا (4)
 .78 /8 فاصنإلا 64
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 ىلإ رظنلا ةمرح ىلإ مهدنع حجارلا يف ةيعفاشلا بهذ :ًايناث

 صن :لاقو يوونلا هب حرص «ةوهش ريغب وأ ةوهشب يأ :©'ًاقلطم درمألا
 .©9ةلبانحلا نم ةيميت نبا اذه لثم ىلإ بهذو .يعفاشلا هيلع

 : يلي امب قيرفلا اذه لدتسا دقو

 يبنلا ىلع سيقلا دبع ينب دفو مدق»:لاق يبعشلا هاور اه-١

 .©0«هرهظ ءارو ِهلَك يبنلا هسلجأف ةءاضولا رهاظ مالغ مهيفو ءكي

 انيلإ مدق :لوقي نّيعألا ركب ابأ تعمس» :يزورملا هلاق ام-"؟

 مالغ هعمو - لبنح نب دمحأ - هللا دبع يبأل قيدص ناسارخ نم ناسنإ

 انمق املف ءهثدحف هللا دبع يبأ ىلإ ىضمف .اليمج ناكو هل تخأ نبا

 اذإ :لاق .يتخأ نبا :لاق ؟كنم مالغلا اذه نم :هل لاقو لجرلاب الخ

 . قيرط يف كعم يشمي ال نأ كل ىرأ يذلاو .كعم نوكي ال ينتئج

 عماجب ةأرملا ىلإ رظنلا ىلع هيلإ رظنلا اوساق ثيح :سايقلا “' 
 رفوتم نّسحلاو ءنّسحلا نم ةعبان ةنتفلا نأل ءامهنم لك ىف ةنتفلا ةنظم

 تناك اذإو .عابطلا فالتخاب طبضنم ريغ يبسن هنكلو .امهيلك ىف

 ىرت الأ .طبضني امب مكحلا ةطانإو اهؤاغلإ ةدعاقلاف ةطبضنم ريغ ةمكحلا

 مل املف ءةالصلا يف رصقلا زاوج يف ةمكحلا يه رفسلا يف ةقشملا نأ

 .انهه كلذكف .رفسلا وهو ةنظملاب مكحلا طينأو تيغلأ ةطبضنم نكت

 : «ةيعفاشلا» : نيِمّرَحملا ةلدأ ةشقانم

 ةيعفاشلا نم درمألا ىلإ رظنلا مرح نم ةلدأ نع روهمجلا باجأ دقل

 )١( جاتحملا ينغم */  ,.17١عانقإلا 7/  217١ص رايخألا ةيافك 45 .

 ) )5فاصنإلا 79 /4 ١. ظ

 )©( /ا/ ينغملا رظنا صفح وبأ هاور ٠١8.



 ١6 ْ لوألا بابلا

 امدنع هفلخ ِخِكَك لوسرلا هسلجأ يذلا درمألا مالغلا نع امأ-١

 ءاقلطم هيلإ رظنلا ةمرج ىلع ةلالد هيف سيلف .«سيقلا دبع ينب دفو هءاج

 ءًعطق مالخلا ىري نأو دب ال و لوسرلا ةهجاوم يف سلجي ناك نم نآل
 جورخلاب هرمأل لب سلجملا يف هاقبأ امل ًامرحم هيلإ رظنلا ناك ولف

 يف ناك نمم موقلا ضعب نأ فرع امبر هلك لوسرلا نأب هليوأت نكميو
 يف نوثّدحملا نعطو .هرهظ ءارو هسلجأف .هب نتتفي دق ىتفلا ةلباقم
 .هأو لاق مهضعبو «فيعض اولاقف هدنس

 نأ دارأ هنأب دمحأ مامإلا نع درو ام ًاضيأ لمحُي اذه ىلعو  ؟

 ام اذه ديؤيو .هعم مالغلا ناك يذلا لجرلا كلذ نع ةمهتلا ةهبش دعبي

 ال نم كب نظي الثل :لاق يمثيهلا رجح نبا نع ةياور رجاوزلا يف ءاج
 .("ًاءوس هفرعي الو كفرعي

 نأل .قرافلا عم سايق هنأب ةأرملا ىلع هسايق نع بيجأو - ٠
 سيل مالغلا امنيب ءاهل ةنظم يهف .ةوهشلا غارفإل لصألا يف ةدعم ةأرملا

 جرخيو سانلاب طلتخي مالغلا ناف كلذكو .ةوهشلل ةنظم نوكي الف كلذك

 .ءجرح كلذ يف ناكل هيلإ رظنلا مرح ولف هلاوحأ بلاغ يف تيبلا نم

 .تيبلا يف اهتقو بلاغ نإف ةأرملا فالخب .ةعيرشلا يف عوفرم جرحلاو
 .ةرورض ريغل لاجرلاب طلتخت ال نأ لصألاو

 يعفاشلا نأ نم هلاق امل يوونلا ىلع ةيعفاشلا ءاهقف باجأ دقو

 هححص ام :ينيقلبلا لاقف .ًاقلطم درمألا ىلإ رظنلا ةمرح ىلع صن دق

 بتك يف دوجوملا نإف .أيناث ًاهجو سيلو ءدحأ هب حرصي مل يوونلا
 ,ناهجوف ةنتف فاخ نإف .ًاعطق مرحي ال ةنتف فخي مل نإ هنأ ءباحصألا

 لوصح دنع كلذ يعفاشلل عقو هلعلو هيف نوعطمف صنلا نع هركذ امو

 . يبلحلا ما <ظ/؟ رجاوزلا غ1(
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 ال هتاف ةنتفلا فوخ مدعو ءةوهشلا مدع دنع امأو «ةنتف فوخ وأ ةوهش
 بسنُي .نأ زوجي الو «نيملسملا نم عامجإ اذهو ,فالخ الب رظنلا مرحي

 .عامجإلا قرخي ام يعفاشلل

 يف ةقشملا ىلع اهسايقو ةوهشلا طابضنا مدع نع اوباجأو  ه

 رظنلا نيبو ءةذل وأ ةوهش ثروي يذلا رظنلا نيب قيرفتلا نكمي هنأب رفسلا

 نإف .ةيئرملا ةروصلل ناسحتسا هعم نوكي لب .كلذ ثروي ال يذلا

 ىلإ هعبطب ليميو ناسنإلا بلق كرحتي نأ ةمرحلا طانم يه ىتلا ةوهشلا

 ىلإ رظني نمك كلذ نم ءيش ىلإ هبلق كرحتي ال نأ ةوهشلا مدعو .ةذللا

 . ءانسحلا هتنبا وأ هجولا حيبصلا هنبا

 هجولا حيبصلا درمألاو ةأرملا ىلإ رظنلا لحل ءاملعلا طرش دقو

 وأ اهنم برقلا ىلإ سفنلا ليم نم يأ ءةوهش نم نيقيلا قيرطب نمألا
 هجولا نيب ةقرفتلا كردي ثيحب رابتعإلاو رظنلا عم هل وأ اهل سملا وأ «,هنم

 ليمجلا هجولا كلذ ناسحتساو رظنلا درجم نأل ,نسحلا عاتملاو ليمجلا

 هنإف ءهب سأب ال .نسحلا عاتملا ناسحتساك حيبقلا هجولا ىلع هليضفتو

 زيمملا ريغصلاف ءراغصلا يف دجوي لب «يناسنإلا عبطلا هنع ولخي ال

 بغريو ةحيبقلا ةروصلا بحاص نم رثكأ ةنسحلا ةروصلا بحاص فلأي

 ناسحتسا درجم هيلإ هليم نأل ؛ةوهش رظن اذه سيلف ءرثكأ هبحيو هيف

 . حيبصلا هيخأ وأ هنبا ىلإ هليم يف امك ءهيلإ بلق كرحتو ةذل هعم سيل

 ًادئاز هل سملا وأ هنم برقلا ىلإ ةذل ليم اذه قوف هيلإ ُهَليم ةوهشلا امنإو

 وأ ليبقتلا ىلإ كلذ قوفو .يحتلملا وأ نسحلا عاتملا ىلإ هليم ىلع

 , '')ةعجاضملا وأ ةرشابملا وأ ةقناعملا

 هيلع مرح يحتلملاو درمألا نيب قرف نم :ءايحإلا يف ىيلازغلا لاق

 )١( نيدباع نبا ةيشاح 5/ 56".



 ١47 لوألا بابلا

 ةقرفتلاب ينعي .ه .أ .ةرضخلاو ةسبايلا ةرجشلا نيب قرفي امك الإ رظنلا
 اذهو «ةلبج كلذو .ةرضخلا ةرجشلا رظنمل رورسلاو طاسبنالاب رعشي نأ

 ةرجشلا ةيؤر دنع ةدماج هسفن ىقبت امنيب .ةوهشلا هيف ريثي ال رورسلا

 الو ةوهش الب درمألا ةيؤرب اهرورسو هسفن مطاسبنا ناك نإ كلذكو .ةسبايلا

 .الف الإو رظنلا هل زوجي انهف ةذل

 دنع رظنلا همرح نم ءاهقفلا روهمج هيلإ بهذ أم حيجرت ىرأو

 يف نإف .ةوهش ريغب رظنلا ناك اذإ ام فالخب «ةنتفلا فؤخ وأ ةوهشلا

 هللاو .اعرش عوفرم جرحلاو «نيملسملا ىلع ًاقييضتو ًاريبك ًاجرح كلذ

 ظ . ملعأ

 ('ةريغصلاو ريغصلا ىلإ رظنلا ©

 لاقف «ةريغصلاو ريغصلا ةروع ىلإ رظنلا يف ءاهقفلا فلتخا

 لبقو هتشي مل ماد م مث .ةريغصلا اذكو ءًادج ريغصلل ةروع ال : ةيفنحلا

 نبا تاك نم دج ريغصلاو , غلابك مث . نينس» رشع ىلإ ظلغتت مث .ربدو

 .ربدلاو لبقلا هتروعف «نينس عبرأ ىلع داز اذإ مث .اهنود امف نينس عبرأ

 . هلوح امو لبقلاو «نيتيلألا نم هلوح امو ربدلا ريتعيف هظلغتت ربك املك مث

 .ريبكلا نم ظلغ ام هتروع يف .ربتعي ينعي

 وأ «لاجرلا نم ىهتشت تراص نأب ةوهشلا دح تغلب وأ غلب اذإ مث

 .رم يذلا ليصفتلا ىلع غلابلا ةروعكف .مهنم ىهتشي ريغص ناك ول وه

 يف عيبلا ىلع ضرعت ال ةوهشلا دح تغلب اذإ ةمألا :اولاق مهنأل كلذو

 دقف .ةروع اهنطبو اهرهظ نأل ةبكرلاو ةرسلا نيب ام رتسي دحاو رازإ

 ةرحلا ىلع بجيف يأ .ةوهشلا دح غولب نيح نم ةغلابلا مكح اهوطعأ

 .ةروع اهنأل كلذك بجتحت نأ

 )١( ج نيدباع نبا ةيشاح ١ راتخملا ردلا حرش .8+4 .١5ال ص 1/1١.



 ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةنيزلاو سابللا 144

 ءعست ليقو .«نينس عبس ليقف ةوهشلا دح ريدقت يف اوفلتخاو

 نأ ربتْغملا لب .نسلا رابتعا مدع رظنلا ةمرح ثيح نم انه حيحصلاو

 . ةمخض «'0ةلبع نوكت نأب .عامجلل حلصت

 غلابكف ءهتشت.وأ هتشي مل نإو نينس رشع تغلب وأ غلب اذإ مث

 ظ .ًاضيأ 2" ةغلابو

 عيمج رتست نأ ةالصلاب ةرومأملا ةريغصلل بدني :ةيكلاملا تلاقو

 اذكو  ةريبكلا ىلع بجاولا رتسلا وهو .نيفكلاو هجولا ادع ام اهنذب

 بجاولا رتسلاب همسج عيمج رتسي نأ هل بدني ةالصلاب رومأملا ريغصلا

 .©0غلابلا ىلع

 تنبلا» ةيراجلا تغلب اذإف .ءهتروعل ةمرخ ال ريغصلا ىبصلاو

 .«”اهتروع ترتس ىهتشتو نيعلا اهذخأت ٌدح ىلإ «ةريغصلا

 رظنلاب سأب الف حاكنلل حلصت د يتلا ةلفطلا امأف : ةلبانحلا لاقو

 يف اهعضيف ةريغصلا ذخأي لجر يف : مرثألا .ةياور يف دمحأ لاق ءاهيلإ

 .سأب الف ةوهش ريغل ناك نإو ءالف ةوهش دجي ناك نإف اهلبقو ةرجح

 نب ريبزلا نأو ينيدملا صفح نبا نع هدانسإب ركب وبأ ىور دقو

 هذيب رمع اهذحأف هل ةالوم عم باطخلا نب.رمع ىلإ هل ةئباب لسرأ ماوعلا

 رمع اهذحأف .اهلجر نم سارجألا ٍتكرحتف هللا دبع يبأ ةنبا :لاقو

 .قّلخلا ةلماكتملا : ةلبعلاو-..ءيش لك نم مخضلا :لبعلا )١(
 ةيؤر عم مونلا يف مالتحالا امإ مالغلل ةمالعلاو .نسلا وأ ةمالعلاب نوكي نأ امإ :غولبلا )١(

 .ةظقيلا يف لازنإلا وأ .لابحإلا وأ .ءاملا

 .«تامالعلا هذه رهظت مل نإف «لازنإلا عم مالتحالا وأ «ضيحلاب امإ تنبلل هتمالعو

 ماكحألا ةلجم /5488 ةداملا .ةنس ةرشع سمخ نسلا نم اغلب اذإ امهغولبب مكحي

 . ةيعرشلا

 ١/ ©٠١. كلاسلا ةغلب ()

 . 187 /ا/ يبطرقلا (4)
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 .«ناطيش سرج لك عم ِةْيلَي هللا لوسر لاق :لاقو اهعطقف

 اهتروع نإف .عست ةنباك حاكنلل هعم حلصت دح تغلب اذإ امأف

 الإ ضئاح ةالص هللا لبقي ال» :ِةِلك هلوق ليلدب ةغلابلا ةروعل ةفلاخم

 لمتحيف .سأرلا ةفوشكم ضحت مل نم ةالصلا ةحص ىلع لدف «رامخب
 جيرج نبا نع ركب وبأ ىور دقو .مراحملا تاوذ مكح اهمكح نوكي نأ

 للي يبنلا لخدف ءةنيزم يخأ ةنبا ىلع تلخدو :ةشئاع تلاق :لاق

 تكرع اذإ :لاقف ءةيراجو يخأ ةنبا اهنإ هللا لوسر اي :تلقف ضرعأف

 ىلإ راشأو ءءاذه نود ام الإو اههجو الإ رهظت نأ اهل زجي مل ةأرملا
 .("”ثيدحلا اذهب دمحأ جتحاو .هيفكو ههجو

 كلذ نم رثكأ ةحابإ ىلع ليلد ديدحتلا اذهب ضئاحلا صيصختو

 ظ .اهريغ قح يف

 ةدئافو .«'”زيمملا ريغ لفطلا ةروع ىلإ رظنلا زوجي :ةيعفاشلا لاقو

 .فاوطلا يف رتسلا بجيف هيلو هنع مرحأ اذإ مارحإلا يف رهظت كلذ

 .ةوهشلا ةنظم ريغ اه:ال 297ىهتشت ال يتلا ةريغصلا كلذكو
 .هرظن لحي الف جرفلا الإ ءراصمألاو راصعألا يف هيلع سانلا نايرجلو

 ضايع نب ًادمحم نأ مكاحلا ىور دقف ءةريغصلا جرفك ريغصلا جرفو
 تفشك دقو ةقرخ ٌّيلعو يرْعِص يف كلك هللا لوسر ىلإ تعفر» :لاق

 ,ريبكلا ةروع ةمرحك ريغصلا ةروع ةمرح نإف هتروع اوطغ :لاقف يتروع

 عاضرلا نمز مألا ناطقلا نبا ىنثتساو .«هتروع فشاك ىلإ هللا رظني الو

 .«؟اهب عضري نمم مألا ريغ قحليو ءرهاظ وهو ةرورضلا ناكمل ةيبرتلاو

 ةياهن ١/ 4٠١ لمجلا ةيشاح ١/ 1١١. نيبلاطلا ةناعإ ١/ ١75. ةريمعو يبويلق (9)

 . 7 /؟ جاتحملا

 ١7١. /؟ عانقإلا 5٠0”. ص جاهولا جارسلا (*)

 15٠. /5 جاتحملا ةياهن (4)



 ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةنيزلاو سابللا 0

 .زيبمتلا ىلإ هيلإ رظنلا زاوجب يكبسلا هعبتو يلوتملا حرصو
 ىهتسن هل يتلا ةريغصلا جرف ىلإ رظنلا راوجب نيسح يضاقلا عطقو

 .نيهجو هيف يلوتملا ركذو «يزورملا ريغصلا يف هب عطقو «ريغصلاو

 نع هتروع رتس نكمي ثيحب هريصمو ءزيمتلا نس هغولب ىلإ ىقبت كلذ
 00. ملعأ هللاو سانلا

 ال .قوف امف نينس رشع غلب ىتم مالغلا نأ ةلأسملا هذه ةصالخو

 هتخأو همأك همراحم مامأ هتبكرو هترس نيب امم ًائيش يدبي نأ هل زوجي

 .هتمعو هتلاخ تنبو همع تنبك هبراقأ نم نهريغ ماما الو .هتلاخو هتمعو

 0 ,مامح يف ال .هبراقأ الو همراحم نم نسل نمم نهريغ مامأ الو

 وأ .اهرييغتل هبايث علخ تقو الو .هريغ وأ (هفيظنت وأ هليسغت ديرت همأ نأ

 دعي ال هتركذ ام لكف .هحابس وأ ضكر وأ ةضاير يف الو ءمون وأ لسغل

 ىدبأ ول ىتح ءاهريغ نم الو مألا نم ال ةروعلا ىلإ رظنلا زاوج يف ًارذع

 .ًادبأ اهيلإ نرظني نأ نهل لحي الو .مثأ وهف هتروع نم ًائيش مالغلا

 ىدعب ةوهشلا دح غلبت مل يتلا يهو .ةريغصلا ةاتفلل ةبسنلاب امأ

 ربّدلاو لّبقلا اهتروعف «ليلقب كلذ نم ربكأ وأ زييمتلا نود تناك ام يهو

 هيلإ رظنلا حابي كلذ ريغو ءاهنس لثم يف يذلا ًاضيأ ريغصلا ةروعك طقف

 اذإ امأ .جرحلا نم ًائيش اهرتس يف نألو .ةرورضلل هيف سانلا حماستل

 امهنم وأ امهيلإ رظنلا ىلع بترتي ًاغلبم ريغصلا غلب وأ ةريغصلا تغلب
 .امهيتروع ىلإ رظنلا مرحيف .ةوهشلا ناروُث

 )١( ص رايخألا ةيافك "4 .



 احلم ظ لوألا بابيلا

 ةريغصلاو ريغصلا ليبقت ١

 كلذكو .هقفش ريغل ولو لفطلا ليبقت بدني هنأ ىلإ ةيعفاشلا بهذ
 فيرشو «قيدصو .ملاع وحن دي ليبقتو ,.حالص وحنل تيملا هجو ليبقت
 , ةفلالاو ةمحملا ةدايزو ةلصلا نم هيف امل . 2")هوحنو ىنع لجأل ال

 دحاولا سنجلا نيب ةعحاضملا - ٠

 امك .«لجرلا عجاضي نأ لجرلا ىلع مرحي هنأ ىلع ءاهقفلا عمجأ

 .دحاو بوث يف وأ ءدحاو شارف يف ةأرملا ةعجاضم ةأرملا ىلع مرحي

 بناج يف امهنم دحاو لك ناك نإو .أامأ وأ ًابأ ناك ولو ءاّسامتي مل نإو
 .ةرشاعلا امهنم دحاولا رمع زواجت اذإ كلذو .227شارفلا نم

 اناك اذإ امب ملسم حيحص حرش يف ميرحتلا يوونلا مامإلا ديقو
 . نييراع

 نيقصالتم ولو .درجتلا مدع عم دحاو شارف يف امهمون زوجيو
 . '”مدقت امك ادعابت نإو دحاو شارف يف درجتلا عم عنتميو .رهظي اميف

 : يلي امب ءاهقفلا روهمج لدتسا دقو

 رظني ال» :لاق هنأ قلي هللا لوسر نع يردخلا ديعس وبأ ىور-١

 ىلإ لجرلا يضفي الو «ةأرملا ةروع ىلإ ةأرملاو ,لجرلا ةروع ىلإ لجرلا
 بوشلا يف ةأرملا ىلإ ةأرملا يضفت الو ءدحاو بوث يف لجرلا

 .(*2دحاولا

 )١( ةريمعو يبويلق */ 5١ .

 ةيشاحو 2647 /؟ ىقتنملا ردلاو ١8., /* جاتحملا ىنغم ١١١7 /5 راطوألا لين (؟)

 .57 /" يودعلا

 7١. /* ةريمعو يبويلق 2٠١١ /5 جاتحملا ةياهن (9)
 .187 ١/ ملسم هاور(:)



 ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةنيزلاو سابللا 0.

 مهوبرضاو 9-5 ءانبأ مهو ةالصلاب مكدالوأ أورم» . دي هلوقو

 29 عجاضملا يف مهنيب اوقّرفو «نينس رشع ءانبأ مهو اهيلع

 )١( هلئس يف دواد وبأ هاور ١/ ©١١6.
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 ّئج> يت ىبع

 ىسموزدإل 2 سكس
 ديحي حج حج . ت ص

 قكاشلاث الا

 | ماكشحأ

 :لوصف ةسمخ هيفو

 ١ سابللا ماكحأ :لوألا لصفلا .

 . ةالصلا سابل :ىناثلا لصفلا  ؟

 . سابللا عاونأ : ثلاثلا لصفلا ©

 . سابللا تائثيه : عبارلا لصفلا - :

 . سابللا يف ةماع ماكحأ : سماخلا لصفلا  ه





 ًّه رطفلا عم سابللا يف مالسإلا ءىدابم ماجسنا

 نم نأش لك يف كلسي ال  كلذل وهف ةرطفلا نيد مالسإلا

 ةرطفلا عم بواجتيو .ماعلا لقعلا عم قفتي ًاقيرط الإ ةايحلا نوؤش
 رومألا ىلإ ترظنو نولملا راظنملا كنيع نع تعزن اذإ كنإ .ةميلسلا

 يضفي نأ دب ال رظنلا اذه نإفءةيرطفلا ةيقيقحلا اهتروص يف يه امك

 ناسنالل ررقي مل هنإ .مالسإلا اهيلإ ىهتنا يتلا ةجيتنلا سفن ىلإ كب

 روطت دق ماد ام ةشيعملل ًاصاخ ًابولسأ وأ سابللا نم ًاصاخ أعون

 دعاوقلاو ءىدابملا نم ةعومجم عضو هنأ الإ .ميلس يرطف قيرطب ىقرتو

 لك نم ديري وهو .ةصلاخلا ةيعامتجالاو .ةيقلخلا ةهجولا نم ةيساسألا

 هذه بسح ةشيعملل اهقيرط يفو اهسابل يف حالصإلا ىلوتت نأ ةمأ
 .ريغ ال ةيساسألا دعاوقلاو ءىدابملا

 لاجرلل ةبسنلاب ةروعلل رتسلا دودح ررق هنأ .دعاوقلا هذه لوأف

 امك هيتبكرو هترس نيب ام رتسي نأ لجرلا مزلي وهف ءءاسنلل ةبسنلابو
 لفسأو اهيفكو اههجو ادع ام اهدسج لك رتست نأ ةأرملا مزليو .مدقت

 اهبلاطي طورشلا هذهب يفي ال ممألا نم ةمأ سابل ناك اذإف ءاهيمدق

 اذإ يهو .طورشلا هذه بسح اهسابل ىلع حالصالا لخدت نأب مالسإلا



 ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةنيزلاو سابللا 0

 بلطم ىلع تلزن دقف ءطورشلا هذهل ًاقفو حالصالا هيلع تلخدأ

 اهلاجر هسبلي سابللا نم عون يأ كلذ دعب مالسإلا ضراعي الو مالسإلا

 .اهؤاسن وأ

 هنأ وه .سابللا يف مالسإلا هررق يذلا مهملا يناثلا حالصالاو

 .بهذلا يلخب مهسفنأ اونيزي نأ وأ ءريرحلا اوسبلي نأ لاجرلا ىهن

 ىرخفلاو ءٍبجُعلا نع مني ًاسابل اوسبلي نأ اعم ءاسنلاو لاجرلا ىهنو

 .ةعويملاو «.شيعلا نيلو ءايربكلاو ءرتخبتلاو

 «ضرألا ىلع بحست لويذ اهل يتلا ةخفخفلاو ةهبألا سبالم نإ

 رظن يف ةنعللا قحتست «سانلا ىلع ناسنالا ربكتسي نأ دب ال اهئادترابو

 هل سابل يأ نإف .مهسبالم يف سانلا اهبنجت اذإ بياعملا هذهف .مالسإلا

 . مهل ةبسنلاب يمالسإلا سابللا وه مهعمتجمو مهدالب يف جاور

 ا د <







 سابللا ماكحأ

 زكتري يتلا ةيساسألا ءىدابملاو دعاوقلل لمجملا ضرعلا دعبو

 ةيليصفتلا ماكحألا نايب نم دب ال ,مالسإلا يف سابللا موهفم اهيلع

 :ةيعامتجالا مهتايح يف سانلا اهداتعا يتلا تائيهلاو سبالملا نم ديدعل

 . قيفوتلا هللابو لوقنف





 لدالا_ثعللا

 سابللا نم مرحي ال ام

 ءحابمو .«.بودلمو « ضرف : ةسمخلا ماكحألا هيرتعت سابللا نا

 . مارحو ءهوركمو

 :ضرفلا-١

 ينب اي + : ىلاعت هللا لاق ىدربلاو رحلا عفديو ةروعلا رثسي ام وهو

 .ةالصلا دنع مكتروع رتسي ام يأ 2074 ٍدِجْسَم لك َدْنِع ْمُكَتْيْر اوُذُخ َمَدآ

 . سابللاب امهررض عفد ىلإ جاتحيف دربلاو رحلا لمحتي ال ناسنإلاو
 لابجلا َنِم ْمُكَل َلْعَجو ًالالظ َنَلَخ اًمم ْمُكَل َلَعَج ُهللاو » : ىلاعت لاق

 نوكيو )4 مكسأب مكيقت ليبارسو رحلا مكيقت ليبارس مكل لعَجو ًانانكأ
 يبنلا سبل دقو .مرحي الو لحي امم اهريغ وأ فوص وأ ناتك وأ نطق نم

 نع نادعم نب دلاخ نع ميكح نب صوحألا نع .هريغو فوصلا كك

 )١( فارعألا ١".

  )0لحنلا 2١م.
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 لاقو 2'!)>«اهيلع دقع ةلمش يف ىلص هي لوسرلا نأ» تماصلا نب ةدابع

 نم ةبج هيلعو عي هللا لوسر تأضو» :هنع هللا يضر ةبعش نب ةريغملا

 .هيلع تقاضف اهنم هدي جرخي بهذف «.نيمكلا ةقيض ةيماش فوص

 :لاق ةدرب يبأ نعو» . يذمرتلا هجرخأ «امهلسغف هندب تحت نم اهجرخأف

 لوسر حور ضيف : تلاقف ءًاظيلغ ًارازإو ادبلم ءاسك ةشئاع انيلإ ْثَجرْخَأ

 ' 2( .(29:نيذه يف لَك هللا

 : هيلإ بودنملا وأ بحتسملا - ؟

 امأو » :ىلاعت لاق ةمعنلا راهظإو ةنيزلا لصأ هب لصحي ام وهو

 ىلع تلخد :لاق هيبأ نع صوحألا يبأ نعو 20.4 ْتّدَحَف كبَر ةّمعنب

 نم .معن :تلق ؟ءيش نم كلأ :لاقف .ةئيهلا ءيس ينارف يك يبنلا

 .«كيلع َرّيْلَف لام كل ناك اذإ» :لاقف .ىلاعت هللا يناتا دق لاملا لك
 . يئاسنلا هجرخأ

 بجي هللا نإ» :لاق ِِلكك يبنلا نأ امهنع هللا يضر رمع نبا نعو
 .(©9«هدبع ىلع هتمعن رثأ ىري نأ

 *"  حابملا :

 عماجمو دايعألاو عُمَجلا يف اميس الو نيزتلل ليمجلا بوثلا وهو
 ىلع ام» :لاق لكي يبنلا نأ ءاهنع هللا يضر ةشئاع ثيدحل .سانلا

 دبع داؤف دمحم قيقحتب يبلحلا ىسيع ط ١١75/7 سابللا باتك يف ةجام نبا هاور )١(

 دلاخخ قلي مل .ميعن وبأ لاقو ةدابع نم دلاخ عامس حصي ام :دئاوزلا يف لاقو ىقابلا

 ىطغتي ءاسك :ةلمشلاو :فيعض ميكح نب صوحألاو .هنم عمسي ملو تماصلا نب ةدابع

 .رغصلا نم طقسي الثل (اهيلع دقع دق) لاق .هنم ففلتيو هب
 .١١ا7/5 /7 ةجام نباو .ء774 /14 يذمرتلا هجرخأ (1)

 ) )5ىحضلا ١١.

 .174 /8© يذمرتلا ءهنسحو يذمرتلا هجرخأ (4)



 محو يناثلا بابيلا

 . 2)(هتنهم يبو ريغ ةعمجلا مويل نيبوث ذختي نأ ةعس دجو نإ مكدحأ

 :هوركملاو - :

 نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدحل ءاليخلاو ربكتلل سابللا وهو
 الو فارسإ ريغ نم اوسبلاو اوبرشاو اولك» :لاق ِهِلك يبنلا نأ هدج

 .0(2(ةليخم

 «تئش ام سبلاو ءتئش ام لك» :لاق هلك يبنلا نأ سابع نبا نعو
 . يراخبلا هاور ”9(ةليخمو فرس ء.ناتنثا كتأطخأ ام

 يل نوكي نأ ربكلا نمأ هللا لوسر اي تلق» :ورمع نب هللا دبع لاقو

 ؟اهبكرأف ةلحار يل نوكت نأ ربكلا نمأ :تلق .ال :لاق ؟اهسبلأف ةلحلا

 ءال :لاق ؟يباحصأ وعدأف ًاماعط منصأ نأ ربكلا نمأ تلق .ال :لاق
 . ''97[«سانلا صمغتو قحلا هفست نأ ربكلا

# #6 

 )١( ةجام نبا هجرخأ ١/ 548.

 ١١97. /؟ ةجام نبا رظنا ةجام نبا هجرخأ (؟)

 .ربكلا يهو ,ةميظع نزو ىلع ةليخم (9)
 .رقتحا ىنعمب برض باب نم صمغو .هلهج :قحلا هفس (4)



 يفالا_ت_خبلا

 سابللا نم مرحي ام

 ريرخلا أ

 لّرلا ب مللا

 لاجرلل ريرحلا سبل ميرحم

 ليق امو «هندب نيبو هنيب لئاحب ولو ريرحلا سبل لجرلا ىلع مرحي
 ىوتفلا الو لمعلا زوجي ال حيحص ريغف ,دلجلا سم اذإ الإ مرحي ال هنأ نم

 . يهو ةلدألا عيمجل فلاخم هنأل هب

 . '"'9(ةرخآلا يف هسبلي مل ايندلا يف ريرحلا

 . ١78 /8 يئاسنلا ,#الا /؟ دواد وبأ .يئاسنلاو دواد وبأ هجرخأ )١(

 ةجام نباو .1545/7 ملسم حيحص .؟784 ٠١/ يرابلا حتف .ناخيشلا هجرخأ (؟١)

 . ١1/1



 قلع يناثلا بابلا

 سبلي امنإ» و هللا لوسر لاق :لاق (هنع هللا يضر رمع نبا نعو
 . '")ةرخآلا يف هل قالخ ال نم ايندلا يف ريرحلا

 نمؤي ناك نم» :لاق لك يبنلا نأ هنع هللا يضر ةمامأ يبأ نعو
 . دمحأ هجرخأ «أبهذ الو اريرح سبلي الف رخآلا مويلاو هللاب

 . '026قربتسالاو ريرخلاو جابيدلا

 صاخخ ركُذ امو ءاهانركذ يتلا هذه ريغ ةريثك ىرخأ ثيداحأ دجوتو
 ًاريرح ذخأ لكك يبنلا نأ هنع هللا يضر ىلع ثيدحل ءاسنلا نود لاجرلاب

 مارح نيذه نإ» :لاقف هيدي |هب عفر مث هلامش يف ًابهذو هنيمب يف هلعجف

 . 9«مهئانإل لح ىتمأ روكذ ىلع

 :لاق ِلكك يبنلا نأ عقسألا نب ةلئاوو مقرأ نب ديز ثيدحلو
 نعو ءهجام نبا هاور ءاهروكذ ىلع مارح ىتمأ ثانإل لح ريرحلاو بهذلا»
 ءاريسلاو .ءاريس درب دبع هللا لوسر تني موثلك مأ ىلع ىأر هنأ سنأ

 .2«؟9«زقلاب علضملا

 ريرح صيمق هك هللا لوسر تنب بنيز ىلع تيأر» : ًاضيأ هلوقلو

 , 59 عءاريس

 ملسم حيحص 586/٠١١ يرابلا حتف 211١88 /75 ةجام نبا . يئاسنلاو ناخيشلا هجرخأ )١(

 .١ا/ا//8 يئاسنلا ء6٠56٠ /*

 نم ظلغ ام قربتسالاو ءريرح نم هتمحلو هادس ناك ام :جابيدلا / ةجام نبا هجرخأ (؟)

 .١1م1/ /7 هجام نبا نئس .جحابيدلا

 ء84١١ /"” ةجام نبا ,#“الا /” دواد وبأ .ىيئاسنلاو هجام نباو دواد وبأ هجرخأ (م)

 ١. "8/4 يئاسنلا

 .*ا/7 /07 دواد وبأ هجرخأ (5)

 ١١9٠. /" هجام نبا هجرخأ (6)



 ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةنيزلاو سابللا قع

 ريرحلا سابل مرح :لاق ٍكَك يبنلا نأ» :يرعشألا ىسوم يبأ نعو
 (”«مهئانأل لحأو يتمأ روكذ ىلع بهذلاو

 ىلع هميرحنو ءاسنلل ريرحلا سبل لح ىلع ةلالد ثيداحألا هذه ىفف

 .ًاصلاخ ريرح ا ناك نا هيلع قمتم وهو لاجرلا

 ينانأ_فتثملقلا

 هتعيص ْق ريرخلا لخد ام

 (”7هتمحلو ريرح هأدس (90:خ اك لقأ وأ هريغل ًايواسم ريرخ ا ناك نإ

 نم لقأ ةمحْللا تناك ولو لاجرلل هلامعتسا لحي «؟)ةيفنحلا دنعف ءهريغ نم

 سابع نبا نع يور امل (5) ةليانجلاو (©0ةيعفاشلا ذنع 0 ىلع ىدسلا

 .ريزتاا نم تمصلا بوثلا نع لي ينلا ىب 06 هنع هللا يضر

 . حيحص

 )١( يئاسنلا رظنا .يذمرتلا هححصو يئاسنلا هجرخأ ١84 /4. يذمرتلا  /4/ا١؟.

 مسيرباو فوص نم جسنت بايث زخلا :ريثألا نبا لاق :زخلا فيرعت يف ءاملعلا فلتخا (؟)

 ىلع قلطأ مث ةباد مسا :زخلا هريغ لاقو .نرعباتلاو ةباحصلا اهسبل دقو .ةحابم يهو

 .زخلا هركذ ىمسيو بنرألا ربو نم هلصأ يرذنملا لاقو .اهربو نم ذختملا بوثلا

 ' ىلع ناك يذلا زخلا نأ هانعم ام ةياهنلا يفو .مسيربإلا بايث نم برض زخلا نا ليقو

 طلخ ام زخلا نإ :قراشملا يف ضايع لاقو ءريرحو فوص نم طولحمل هو يبنلا دهع
 رئاس نم ريرحلا طلاخ ام ىمسف :لاق مث .بنرألا ربو نم هنأ ركذو ربولاو ريرحلا نم

 ازخخ رابوألا .

 )( ام اهحتفو ماللا مضب ةمحّللاو .جسنلا يف ًالوط دمي ام :مضت دقو نيسلا حتفب ىدسلا

 ) )5/ه ةيدنهلا ىواتفلا 1١" :
 ) )6عومجملا 5/ 7".

 ) )5ينغملا ١/ 0١ثة.



 "0 يناثلا بابلا

 هريغ هضعبو ًاريرح بوثلا ضعب ناك اذإ :عومجملا يف يوونلا لاق
 مرح ,.دهاشي ًارهاظ ريرحلا ناك نإ :امهدحأ :ناقيرط هيفف |هنم جسنو

 رهاظملاو ءاليخلا نآأل .هنزو رثك نإو .مرحي مل رتتسا نإو .هنزو لق نإو

 روهمجو نويقارعلا عطق هبو ءروهشملا حيحصلا وه يناثلا قيرطلاو

 ناك نإو «لح ًانزو لقأ ريرحلا ناك نإف .نزولاب رابتعالا .نأ نييناسارخلا

 ينعي  فنصملا دنع اهنم حيحصلا .ناهجوف ايوتسا نإو .مّرح رثكأ

 مرح امنإ عرشلا نآل ,لحلا باحصألا روهمجو - بذهملا بحاص يزاريشلا

 . ؟'”ريرحب سيل اذهو ءريرحلا بوث

 يف ةمادق نبا لاق .يوونلا هلاق ام لثم ىلإ لبنح نب دمحأ بهذو

 نطق نم وسم بوثك هريغو ريرحلا نم جوسنملا امأف : ينغملا

 .هيف كلهتسم لوألا نآل ءاهبنم بلغألل مكحلاف ناتكو نطق وأ )هسيرباو

 نأ :ملعلا لهأ نم ةعامجو سابع نبا بهذم :ربلا دبع نبا لاق

 ريرخح ا لقألا ناك نإف .هريغ هطلاخ ال يذلا يئاصلا ريرحلا وه امنإ مرحملا

 هتحابإو هميرحت يفف ايوتسا نإو .مرحم وهف نطقلا ناك نإو .حابم وهف

 : ناهجو

 هب هري ملف ؟زخلا سبل نع لأسي هللا دبع ابأ تعمس مرثألا لاق

 كلام نب سنأو نيصح نب نكارمع نع هدانسإب مرثألا ىورو ءأسأب

 ريرج نب ناليغو ةيفنحلا نب دمحمو سيقو ةريره يبأو يلع نب نيسحلاو

 .زخلا فراطم اوسبل مهنأ :فوع نب ليلسو

 ."78 /14 عومجملا )١(
 اذإ رصبلل وقم لدتعم «.ندبلل نخحسم حرفم شامق نم عون وهو ءافورعم :مسيرب الا (؟)

 . جبد بأب ؟87ا/ ص سورعلا جات .هب لحتكا



 ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةنيزلاو سابللا قل

 نارمعو «ورمع نب ذئاعو «كلام نس سنأ نأ : ةداتق نع هدانسابو

 .زخلا نوسبلي اوناك ةداتق ابأو . سابع نباو .ةريره ابأو «نيصح نبا

 نب هللا دبعو «يلع نب نيسحلاو .فوع نب نمحرلا دبع نع هدانسإبو

 رخ نم فراطم ناورم تتأو : لاق رامع يبأ نب رامع نع هدانسإبو

 ءربغأ زخ نم ًافرطم ةريره ابأ اسكف لكك هللا لوسر باحصأ اهاسكف

 .ًاعامجإ ناكف ءهفالخب رهظي ملف رهتشا اذهو «هتعسل نانثا هسبلي ناكف

 يبأ انت دح يزارلا نمحرلا دبع نب دمحأ نع هدانسإب ركب وبأ ىورو

 الجر تيأر» :لاق ديعس هيبأ نع ديعس نب هللا دبع يبأ ينربخأ :لاق

  .«ملسو هيلع هللا ىلص

 .(')هسيلت تناك

 نم سبيل رخلا بلاغ نأ ةليانجلا دنع ثيداحألا هله نم ذدخؤيو

 .هسبل ىلع ةباحصلا ءالؤه مدقأ امل الإو ءريرحلا

 . ؟"”ريثك فصنلا نأل ميرحتلا هبشألا : ليقع نبا لاق

 رثكأ وأ هل وأسم ناكأ ءاوس هريغو ريرخلاب طولخملا ف ةيكلاملا دنعو

 هراتخاو .ةمرحلاب لوقو ةهاركلاب لوقو زاوجلاب لوق :لاوقأ ةدع هنم

 .ريرحلاب طولخملا ميرحت ىلع لدي امم ةباحصلا نم ريثك نع تبث ال مهضعب

 .ه41 ١/ ينغملا رظنا(١)

 ١/ 684٠. ينغملا (؟)



 "1 يناثلا بابلا

 ينإ هللا لوسر اي رمع لاقف .بيصيو كولملا شغي الجر ناكو ؛2'”ءاريس

 دوفول اهتسبلف اهتيرتشا ولف ءءاريس ةلح قوسلا يف ميقي ًادراطع تيأر
 لوسر هل لاقف ةعمجلا موي اهتسبلو :لاق هنظأو .كيلع اومدق اذإ برعلا

 ناك اهلف .ةرخآلا يف هل قالخ ال نم ايندلا يف ريرحلا سبلي امنإ :ِي هللا

 ىلإ ثعبو «ةلحب رمع ىلإ ثعبف ءاريس للحب و هللا لوسر ىتأ كلذ دعب
 ًارمح اهققش :«لاق» ةلح بلاط يبأ نب ىلع ىطعأو ةلحب ديز نب ةماسأ

 هذه يلإ تثعب :هللا لوسر اي لاقف اهلمحي هتلحب رمع ءاجف .كئاسن نيب
 كيلإ اهب ثعبأ مل ينإ :لاقف .تلق ام دراطع ةلح يف سمألاب تلق دقو

 .هتلح يف حارف ةماسأ امأو ءاهب بيصتل كيلإ اهب تثعب ىنكلو .ءاهسبلتل

 .عنص ام ركنأ دق ة هللا لوسر نأ فرع ًارظن لو هللا لوسر هيلإ رظنف
 ثعبأ مل ينإ :لاقف ءاهب لإ تثعب تنأف .؟يلإ رظنتأ هللا لوسر اي لاقف

 , ©9كئاسن نيب أرح اهققشتل كيلإ اهب تثعب ينكلو اهسبلتل كيلإ

 ةفوفكم ةلح هيك هللا لوسرل يدهأو : هنع هللا يضر يلع لاقو

 هللا لوسر ب :٠ تلقف هتيتأف ىلإ أهم لسرأف اهتمحل امإو اهادس امإ «ريرحب

 .«0عمطاوفلا نيب ارمخ اهلعجا نكلو ءال لاق ؟اهسبلأ ؟اهب عنصأ ام

 : ثيداحألا هذه ركذ دعب لاق ثيح اذه يناكوشلا حجر لقو

 لاق .ةدودمم فلأ مث ةلمهم ءار مث هيشحت ةانثم اهدعب ةلمهملا نيسلا رسكب :ءاريسلا )١(

 صلاخلا بهذلاو ريرح هطلاخي وأ رفص طوطخ هيف دوربلا نم عون ءابنعك :سوماقلا يف

 .دواد وبأو يعمصالاو ليلخلا لاق اذكو ءزقلاب ةعلضم دورب يه :يباطخلا لاق .هه.أ»

 ليقو يرهزألا هلاق .ناولالا ةفلتخم يه ليقو ءرويسلاب اهطوطخ تهبش اهنأ نورخآ لاقو
 برض اهنأ :هديس نبا لاقو . ضحم ريرح يه ليفو .كلام هلاق ريرح نم يشو يه

 ليقو ءزرَقلا نم لمعي ام :ليقو .رفص طوطخ .هيف ناك ام اهنأ يرهوجلا لاقو ءدوربلا نم

 .86/1؟ راطوألا لين .نميلا بايث نم لمعي ام
 . 4 /؟ ملسم حيحص . ملسم هجرخأ (1)
 ىلع عضوي ام وهو ؛ءرامخ عمج اهناكسا زاوجبو ميملا مضب , ًارمخ هجام نبا مجرخأ ()

 ةمطافو «هذع هللا يضر يلع جوز 345 هللا لوسر تنب ةمكاف (مطاوفلاو» .ةأرملا س

 ١١848. /'7 ةجام نبا .ةبيش تنب ةمطافو ؛ةزمح تنب ةمطافو .همأ 0



 ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةنيزلاو سابللا 00

 لاجرلا ىلع ريرحلا ميرحت يف ةدراولا ثيداحألا فلس امم تفرع دقو»

 تدجوأ ءاوس .مهيلع.ريرحلا ةيهام ميرحت اهنم رهاظلاف ءدبيقت. نودب

 نم عراشلا هانثتسا ام الإ ميرحتلا نع جرخي الو ءاهريغب ةطلتخم مأ ةدرفنم

 رادقملا كلذ دجوأ ءاوسو .صلاخلا ريرحلا نم عباصألا عبرألا رادقم

 (ثيدح) و .بوشملا بوثلا يف اى ًاقرفم مأ ةصلاخلا ةعطقلا يف امك ًاعمتجم
 تاقالطالا كلت دييقتل الو تامومعلا كلت صيصختل حلصي ال سابع نبا

 الإ ابولغم ريرحلا ناك اذإ بوشملا لحب نيلئاقلل «؛كسمتم الو» «تفرع ال

 ًارسج هلعج حلصي له فنصملا اهيأ «رظناف» ملعأ ايف سابع نبا لوق

 . ؟«هديقمو ريرحلا قلطم ميرحت يف ةدراولا ثيداحألا هنع داذت

 يف ام عم ؟ميظعلا لصألا اذه لثم يف هيلع ليوعتلا يغبني لهو

 نع هدرجت ضرف ىلع هب لالدتسالا طوقس بجوي يذلا فعضلا نم هدانسإ
 لوقي نم ةدمع نأ رجح نب ظفاحلا حرص دق تلق نإف .تاضراعملا

 ريسفت يف عقو ام بلغأ ريرحلا ريغ ناك اذإ ريرحلا هطلاخ ام سبل زاوجب
 اهنأ ىلع لدي ام ءاريسلا ةلحلا ثيداحأ يف سيل :«ٌتلق» ءاريسلا ةلحلا

 امم امهريغو يلعو رمع ثيدح يف امى اهنم عنملاب ةيضاق اهعيمج لب «لالح
 .ةغللا لهأ روهمج لاق ايك ريرحلاب ةطولخملا بايثلاب ترسف نإف .فلس

 ليلد يأن .«صلاخلا ريرحلا اهنأب ترسف نإو .مهل ال مهيلع ةجح تناك

 . ةمدقتملا ريسافتلا رئاسب ترسف نإ اذكهو ؟طولخملا سبل زاوج ىلع اهيف

 ةياغو .هيلإ سفنلا نكرت ٍءيشب لحلل نوعدملا تأي مل هنأ لصاحلاو

 فرعي ال قحلاو .نيه رمأ اذهو ءروهمجلا لوق هنأ هب اولداج ام

 . 0'2لاجرلاب

 * د# *

 .راصتخالا عم ”٠١7 /* راطوألا لين )١(



 صحح ناثلا بابلا

 كتلانلاتملفلا

 ريغصلل ريرحلا سبل

 ىبنلا نأل ًاركذ ناك نأ دعب ةمرحلا يف ريبكلاو ريغصلا نيب قرف ال

 هيتمأ روكذ ىلع مارح ناذه» لكي هلوقب ةروكذلا ىلع مكحلا اذه رادأ لي

 سيل هنأل هيلع ال هسبلأ نم ىلع مثإلاف ًاريغص ناك اذإ سباللا نأ الإ

 يقاسلا ىلع مثالا ناك اهبرشف ء.ًارمخ ىقس اذإ امك .هيلع ميرحتلا لهأ نم

 هلاق ام اذهو .تمصملا وهو ًاريرح هلك ناك اذإ ؟ذه .انه اذك هيلع ال

 هلك يبنلا لوق مومعل ©2ةلبانحلا دنع حجارلا وهو 2"ةيكلاملاو 2")ةيفنحلا

 هدانساب دواد وبأ ىور املو .«مهئانإل ال يتمأ روكذ ىلع ريرحلا سابل مارح»

 .«يراوجلا ىلع هكرتنو ناملغلا نع هعزنن انك» :لاق رباج نع

 ىلع اهقزمف ريرح نم صمق هنايبص ىلعو رفس نم ةفيذح مدقو
 . مرثألا هجرخأ .يراوجلا ىلع اهكرتو نايبصلا

 وأ ةعبرأ عبار تنك :لاق ديزي نب نمحرلا دبع نع اضيأ يورو

 ريرح نم صيمق هيلع ريغص هل نبا ءاجف هللا دبع عم ةسمخ سماخ

 .«©9هقشف هللا دبع هذخأف .يمأ :لاق ؟اذه كاسك نم :هل لاقف ءهاعدف

 ىلع مرحي :اهدحأ :بهذملا يف هوجو ةثالث مهدنعف ةيعفاشلا امأو

 .«يتمأ روكذ ىلع مارحو ٍقِفكَي هلوق مومعل هنم هنيكمتو هسابلإ يلولا

 )١( /ه ةيدنهلا ىواتفلا . 76 عئانصلا عئادب ١“##, زنكلا حرش 15/ 77١ .

 /'؟ ةلاسرلا ىلع يودعلا ةيشاح (؟) 1١7.

 ) )5ينغملا ١/ 641.

 ) )5ينغملا ١/ 047.



 ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةنيزلاو سابللا 011

 يصر يلع نب نسحلا ىأر دي هللا لوسر نأ : حيحصلا ثيدحللو

 حتفب وهو .اهقلأ يأ «خك خك» :لاقف ةقدصلا رمت نم ةرمت ذخأ اههنع هللا

 برش نم هعنمي امكو «نيونتلا عم اهرسكبو ءاخلا ناكساب لاقيو فاكلا

 الو افلكم سيل هنأل .غلبي مل ام ريرحلا نم هسابلإ هل زوجي : يناثلاو

 بجت هنأو هلم هعنم يلولا ىلع بج هنأ ف فاللمخ الو .هريغل لام فالتإ

 . يبصلا لام يف هتمارغ

 اذه ةياكح يف هوطبض اذكه :يوونلا لاق ..ةريثك ءايشأ يف نيغلابلا

 يف عبسلا ربتعا عرشلا نكل ءأنسح ناكل زييمتلا نسب طبض ولو ءهجولا

 ىتح مارحب سبيل هنأ ةلمحلا لع حصألاو مهدنع روهشملاو «ةالصلاب رمألا

 . "10 غلبي

 ثيدحلا رهاظل ءاهقفلا روهمج هيلإ بهذ ام ملعأ ايف باوصلاو
 امكف .مهظفحب اورمأ مهءايلوأ نالو ..مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا لعفو

 نأ ًاضيأ مهيلع .ةعاطلا ىلع مهودوعيل عبس ءانبأ مهو ةالصلاب مهنورمأي

 بسكي هسبل نأل ؛مهسوفن هفلأتف هيلع اوداتعي ال ىتح ريرحلا سبل مهوبنجي
 أوكيبع نأ نايبصلا ءالؤه وحن بجاولاو .ثانالا تافص نم ةفص بلقلا

 . ملعأ هللاو لبقتسملا يف مهتايلوؤسم لمح مهلوخت يتلا ةلوجرلا تافص لمحل

 )١( ”؟9 /1 عومجملا -7171.



 فقر ظ يناثلا بابلا

 عبارلا_ةثدلطلا

 ةرورض وأ ةجاحل ريرحلا سبل

 هعفني ضرم وأ ةجاحل ريرحلا سبل زاوج ىلإ ءاهقفلا روهمج بهذ
 دبعل صخر» لكك يبنلا نأ سنأ ىور امل ةكح وأ لمق وأ ريرحلا سبل

 يذمرتلا هجرخأو ,2')ةكحلا نم ماوعلا نب ريبزلاو فوع نب نمحرلا

 هه يبنلا ىلإ اوكش ماوعلا نب ريبزلاو فوع نب نمحرلا دبع ناد ظفلب

 .«امهل ةازغ يف ريرحلا صمق يف امهل صخرف لمقلا

 .ريرحلا سبل اهيف عفني يتلا ضارمألا نم اهريغ ةكحلا لثمو

 يزاريشلا ينعي - فئصملا هب عطقو .بهذملا وه اله . هوحنو برجلاو

 .روهمجلاو -

 نيمرحلا مامإ ىكحو .رضحلاو رفسلا يف لمقلا عفدل روجيو

 ورمع وبأ خيشلا هراتخاو ءرفسلا يف الإ زوجي ال هنأ امهريغو يلازغلاو

 صخر» ثيدحلا اذه يف نيحيحصلا ةياور يف تسث هنأل حالصلا نبا

 بايثلا دقفتو ةجلاعملا نع لغاش رفسلا نألو .«رفسلا يف كلذ يف امهل

 .امهريغو

 قالطإ هاضتقاو نوريثك عطق هنو اقلطم هزاوج روهشملا حيحصلاو

 اسنأ نأل نيتياورلا ىدحإ يف زاج ريرحلا سبل هعفني ضرمل وأ ةكحلا

 نمحرلا دبعو ريبزلل 3 هللا لوسر صخر» :ملسم دنع هظفلو ءملسمو يراخبلا هاور )١(
 .«امهب ةكحل ريرحلا سبل يف

 .1545 /* ملسم حيحص 0746/٠١ يرابلا حتف

 77١. /1 عومجملا (؟)



 ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةئيزلاو سابللا فقل

 يف امهل ضخرف ِهَي هللا لوسر ىلإ «هايكش» ةياور يفو «ثيدحلا» ىور
 . '")«امهيلع هتيأرو ريرحلا صيمق

 ىلع ليلد مقي مل ام هريغ قح يف تبث يباحص قح يف تبث امو»

 ساقيف . هأنعم يف ريرحلا سبلب هيف عفتني يذلا لمقلا ريغو صيصختلا

 . ؟؟0«هيلع

 ةكحل أأرفسو ًارضح ًاقلطم ريرحلا سبل زاوج مدع ىلإ كلام بهذو

 ىلع انه ليلد ال نككلو .امهل ةصاخ ةصخرلا نوكت نأ لامتحال .اهوحنو

 . لصألا فالخ ىلع صيصختلا نأل صيصختلا

 يهقف نارمأ هب قلعتي هنأ نيبف سنأ ثيدح يف ميقلا نبا ملكتو

 ءاسنلل ريرحلا ةحابإ لي هتنس هيلع ترقتسا يذلاف يهقفلا امأو «يبطو

 نأك ةجاحلاف ءةحجار ةحلصمو ةجاحل الإ لاجرلا ىلع هميرحتو ًاقلطم
 ةكحلاو صضيرملل هسابلإ ةجاحلا نمو .هأوس هتروع هب رتسي ام دجي ال

 حصأ زاوجلاو .هنع هللا يصر سنأ ثيدح هيلع لد امك لمقلا ةرثكو

 مدع لصألا ذإ يعفاشلا يلوق حصأو .دمحأ مامإلا نع نيتياورلا

 ىلإ تدعت .ىنعمل ةمألا ضعب قح يف تتبث اذإ ةصخرلاو .صيصختلا

 دبعل. اهصاصتخا لمتحي ةصخرلا ثيداحأو ةماع ميرحتلا ثيداحأ :لاق

 فرع هنإف .ةصخرلا مومع حيحصلاو . ىلوأ مومعلاب لخلل ناك «نارمألا

 : ةدرب يبأل هيي هلوقك صيصختلاب حرصي مل ام كلذ يف عرشلا باطخ

 تبهو نم حاكن يف ِك هيبنل ىلاعت هلوقلو .">كريغل حلصت الو اهحبذا

 )١( يرابلا حتف هيلع قفتم 5/  2٠٠١ملسم حيحص "19/ 1515.

 ينغملا (؟) ١/  | .5488ش

 ) )9لبق ةدرب وبأ يلاخ ئحض : بزاع نب ءاربلا لوق يف ءاح امك ةدرب يبأل دلع لوسرلا لاق -



 6 يناثلا بابلا

 . "'0(نينمؤملا نود نم كل ةصلاخ ) هل اهسفن

 ةجاحلل ءاسنلل حيبأ اذهل «ةعيرذلل ْاَّدَس ناك امنإ ريرحلا ميرحتو»

 دنع حابي هناف . عئارذلا ديسل مرح ام ةدعاق هذهو .ةحجارلا ةحلصمللو

 حيبأو «لعفلا ةعيرذل أَّدس رظنلا مرح امك .ةحجارلا ةحلصملاو ةجاحلا

 ةالصلاب لفنتلا مرح امك .ةحجارلا ةحلصملاو ةحاحلا هيلإ وعذت أم هنم

 تحيبأو «سمشلا داّبْعِب ةيروصلا ةهباشملا ةعيرذل ًادس يهنلا تاقوأ يف

 .(5”«ةحجارلا ةحلصملل

 يف نأ نم ليق ام «لمقلاو ةكحلل ريرحلا سبل زاوج يف ةمكحلاو

 . لمقلاو ةكحلا هنع أشنت ام عفدت ةيصاخ هيف نإ ليقو ةدورب ريرحلا

 وأ رجح نم ةسقن ىلع ءرملا فاخ ولو :عومجملا يف يوونلا لاق

 .ةرورضلل فالخ الب هسبل زاج .ريرح بوث الإ دجي ملو امهريغ وأ درب

 . "7(فالخ الب هريغ دجي مل اذإ سانلا نويع نع هب راتتسالا همزليو

527 

 ساحلا_تثملفلا

 هشارتفاو ريرحلا دسوت

 هدسوتك «لاجرلل ريرحلا لامعتسا ميرحت ىلإ ءاهقفلا روهمج بهذ

 :لاق هنع هللا يضر ةفيذح ثيدحل هسبل مهيلع مرح امك هيلع سولجلاو

 ًانجاد يدنع نإ :هللا لوسر اي لاقف محل ةاش كتاش : هللا لوسر هل لاقف ةالصلا -
 يراخبلاو دواد وبأو دمحأ هجرخأ «كريغل حلصت الو اهحبذا» :لاق زعملا نم ةعذج
 .اياحضلا نم زوجي اميف .يمرادلاو
 .60:بازحألا )١(

 . يبلحلا م .ط ٠١7 /* داعملا داز(؟)

 . "1/5 عومجملا )0



 ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةئيزلاو سابللا . فا

 نعو .اهيف لكأن نأو ةضفلاو بهذلا ةينآ يف برشن نأ ِلك يبنلا اناهند

 . (')«هيلع سلجن نأو . جابيدلاو ريرحلا سبل

 بهذلا متاخ نع قو هللا لوسر ىهن» هنع هللا يضر يلع لوقلو

 .9©2«رثايملا ىلع سولج نعو .ّيسَقلا سبل نعو

 .©0«ريرح نم سلجم ىلع دعقأ نأ نم ىلإ بحأ اضغلا

 ءاكتالاو سولجلا لمشي همومعب هنإف «مهئانإل لالح .ىتمأ روكذ ىلع

 .لامعتسالا عاونأ نم امهريغو

 نم يعفارلاو .ةيكلاملا نم نوشجاملا نباو «ةفينح وبأ بهذو

 ءاسنلاو لاجرلل سبللا ريغ يف ريرحلا لامعتسا زاوجب لوقلا ىلإ ةيعفاشلا

 نب هللا دبع طاسب ىلع ناك هنأ يور امب ةفيئنح وبأ لدتساو .ًاعيمج

 هنع هللا يضر ًأسنأ نأ يورو ريرح نم ةقفرم امهنع هللا يضر سابع

 هللا يضر هلعف لدف ءرويط اهيلع ريرح ةداسو ىلع سلجف ةميلو رضح
 اهيلع يتلا ةريغصلا ةداسولا ىلعو ريرحلا ىلع سولجلا ةصخر ىلع هنع

 وه ةفيذح ثيدح ىف ميرحتلاب دارملا نأ ىلع لدتسا اذهبو .ةروص

 ًافلاخم ال هلك يبنلا لوفل ًائيبم يباحصلا لعف نوكيف .سبللا ميرحت
 , 290 هل

 )١( يرابلا حتف / يراخبلا هجرخأ ٠١/ 787.

 وأ نطقب ىشحي ريرح نم ذختي ريغص شارف :رثايملا 77/١4 يوون /ملسم هجرخأ (؟)
 .لحرلا قوف ريعبلا ىلع بكارلا اهعضي فوص

 ."57 ٠١/ يرابلا حتف (0)

 .137- 1١١ /© عئانصلا عئادب (1)



 ففي يناثلا بابلا

 «سولجلاو سبللا عومجم نع درو يهنلا نوكي نأ لمتحي لاق مث
 . هدرفمب سولجلا نع ال

 قالطإ نآلو ,هتلدأ ةوقل ءاهقفلا روهمج هيلإ بهذ ام حيحصلاو

 .هريغو سبللا نيب لصفي ال .هريغو يلع ثيدح يف درو يذلا ميرحتلا
 سولجلاو دسوتلاب لصحي سبللاب لصحي امك معنتلاو نيزتلا ىنعم نألو

 . مونلاو

#0 * 

 ساّسلا_ثلللا

 ريرحلا ميرحن يف ةمكحلا

 يف ةمكحلا نإ ليقو .ندبلل هقفوأو سابللا لدعأ نم ريرحلا نإ

 اهلو اميس الو ,كلذ ىلع باثتف هلل هكرتتو ءهنع سوفنلا ربصتل هميرحت

 «بهذلاب ةيلحلاك ءاسنلل لصألا يف قلخ هنأب ليقو «هريغب هنع ضوع

 مرخ :ليقو ءءاسنلاب لاجرلا هبشت ةدسفم نم هيف امل لاجرلا ىلع مّرحف
 ندبلل هثروي امل مرح ليقو .بجعلاو ءاليخلاو رخفلا نم ثروي امل

 بسكي هسبل ناف .ةيلوجرلاو ةماهشلا دضو ثنختلاو ةثونألا نم هتسمالمل

 رثكألا يف هسبلي نم دجت داكت ال اذهلو .ثانالا تافص نم ةفص بلقلا

 ناك ول ىتح «ىفخي اال ام ةواخرلاو ثنأتلاو ثنختلا نم هلئامش ىلعو الإ

 نإ اهنم ريرحلا سبل هصقني نأ دب الف .ةيلوجر مهرثكأو سانلا مهشأ نم

 هسبلُي نأ يلولا ىلع مْرَْحَي هنأ نيلوقلا حصأ ناك اذهلو ءاهبهذي مل

 .©")هنايب مدقت امك ثينأتلا لهأ تافص نم أشني امل يبصلا

 )١( ميقلا نبال داعملا داز */ ٠١4.



 ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةنيزلاو سابللا اكول

 : بهذلا تاب

 يف اهضرع مدقت يتلا ةلدألل بهذلاب يلحتلا لاجرلا ىلع مرحي
 هللا ءاش نإ هركذ يتأيس امك .طقف ءاسنلل هب يلحتلا لحيو ءريرحلا سبل

 . ةنيزلا باب يف







 : ةالصلا سابل

 ,204 ٍدِجْسَم لك َدْنِع ْمُكتتيز اوُدَخ مَآ يب ايإ» :ىلاعت لاق
 لمجتلاو اهجراخو ةالصلا يف .ءضرف وهو «ةروعلا رتس ةنيزلا نمو

 . نيديعلاو ةعمجلا ةالص يف ةصاخبو بولطم ةالصلل

 .ةالصلا يف لجرلا سابل ماكحأ نايبب لصفلا اذه أدبنسو

 )١( :فارعألا ١75





 لّرؤلا_ءا مبا

 ةالصلا يف لجرلا سابل

 لوالا_بملللا

 هبر ةاجانم دنع اهنسحأو هبايث لمكأ يدتري نأ ملسملل بحتسي

 مويل نيبوث ذختي نأ ةعس دجو نإ مكدحأ ىلع اه) : كي لاق لجو زع

 5 لئس هنأ حيحصلا ثيدحلا يف ءاجو .2 ( هتنهم ُيَبوُث ريغ ةعمجلا
 ليمج هللا نإ» :لاقف ؟ًانسح هلعنو ًانسح هبوث نوكي نأ بحي لجرلا نع
 . ''9:لامجلا بحي

 هار امل عفان همالغل لاق هنأ امهنع هللا يضر رمع نبا نع دروو

 ال :لاق ؟اذكه جرخت تنك «سانلا ىلإ تجرخ ول تيأرأ ًارساح يلصي

 . هريغو دواد وبأ هاآور .هل امجتي دي نم قحأ هللاف : لاق

 يف يلصي ًاعفان ىأر هنأ ًاضيأ رمع نبا نع ربلا دبع نبا ىورو
 .(لاغشألا ةاناعمو ةمدخلا : ةنهملا) ١*١ / لوصولا ريسيت رظنا :دواد وبأ هجرخأ )١(

 .35* ١/ ملسم حيحص . هريغو ملسم هاور (؟)



 ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةئيزلاو سابللا "3

 يف تلسرأ ولف :لاق .ىلب :تلق ؟نيبوث ستكت ملأ :لاق دحاو بوث
 نيزي نأ قحأ هللاف :لاق .ال :تلق ؟دحاو بوث يف بهذت تنكأ رادلا

 نع هيبأ نع ميكح : نب زهب نع درو امكو» هللا لب :تلق ؟سانلا وأ هل

 قحأ هللاف» :لاق ؟«ًايلاخ اندحأ ناك اذإف هللا لوسر اي تلق :لاق امل هدج

 . «سانلا نم هنم ايحتسي نأ

 .هنم ايحتسُي نأ قحأ ةالصلا يف وهف .ةالصلا جراخ اذه ناك اذإف

 ىلع ءاملعلا قفتا دقف اذهلو .ىلاعتو هناحبس هتاجانمل ةنيزلا ذخؤتف

 ريغ رتسي نأ لجرلل بحتسُي كلذكو «ةالصلا يف ةروعلا رتس بوجو
 عيمج رتست بايث هل تدجو نإ اهنسحأو هنايث لمكأ سبلي لب «.ةروعلا

 . همسج

 .نيبوث يف يلصي نأ لجرلل بحتسي هنأ ءاملعلا ضعب لاق دقو

 نبا ىور امل .27ليوارسو صيمق وأ ءرازإو صيمق وأ .ءادرو صيمق

 .هيبوث سبليلف مكدحأ ىلص اذإ :لاق ِيك يبنلا نأ امهنع هللا يضر رمع

 الو .ىلص اذإ رزتيلف نابوث هل نكي مل نمف .هل نيزت نم قحأ هللا نإف
 . '”دوهيلا لامتشا لمتشي

 عبرألاو .نسحأ نابوثلاو ,ءىزجي دحاولا بوثلا :يميمتلا لاق

 , "9رازإو ةمامعو ليوارسو صيمق .لمكأ

 بوشلا سبل نم لضفأ نيبوثلا سبل نأ ىلع ًاضيأ عامجإلاو
 نع يور امل .«؟ةحيحص دحاولا بوثلا يف ةالصلا نأ ىلع «.دحاولا

 بوث يف ةالصلا نع كي يبنلا لأس ٌلائاس نأ» ءهنع هللا يضر ةريره يبأ

 ١8١. /# عومجملا )١(

 ١/ ١44. هريغو دواد وبأ هاور (؟)

 .881 ١/ ةمادق نبال ينغملا (")

 .85 /'7 راطوألا لين (5)



 فرار يناثلا بابلا

 لجر لأس مث :ةياور يف يراخبلا دازو .2>نابوث مكلكلوأ :لاقف دحاو

 :لاقف رمع

 رازإ يف لجر ىلص «هبايث هيلع لجر عمج ءاوعسوأف هللا عسو اذإ

 يف ءءادرو ليوارس ىف (,("0ابقو رازإ يف .صيمقو رازإ يف ءءادرو

 . صيمقو نابت يف ءابقو ")نابت يف ءابقو ليوارس يف .صيمقو ليوارس

 .«©”«ءادرو نابت يف لاق هبسحأو» :لاق

 ب ا لل

 قالا_تثملللا

 ءىزجملا سابللا

 ديل هللا لوسر نأ هيفو هنع هللا يصر ةريره يبأ ثيدح مدقت دقن

 ةالصلا ةحص ىلع ليلد ثيدحلا اذه يفف .؟نابوث مكلكلوأ هلئاسل لاق
 نإف ءاهدحو هتروع هب رتسي ام الإ لحب مل اذإ اذهو .دحاولا بوثلا يف

 ال دحاو بوث يف يلصي نأ هل هرك دقف اهريغو ةروعلا هب رتسي ام هل رسيت

 لوسر نأ هنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدحل .هقتاع ىلع هنم ًائيش عضي

 هنم هقتاع ىلع سيل دحاولا بوثلا يف مكدحأ نيلصي ال» :ِدِهَكَي هللا

 . (*)0عىش

 يبأ ننس ”5ا/ ١/ :ملسم حيحص «14ا/8 ١/ يرابلا حتف .يذمرتلا الإ ةعامجلا هاور )١(

 م ١/ هجام نبا ننس «64 /3 يئاسنلا ننس 05 ١/ :دواد

 اذإ ءيشلا توبق نم قتشم يبرغ ليقو ,2برعم يسراف وه ليف ءدملاو رصقلاب :ابق (؟)

 وهو .نالجر ال هل سيل هنأ الإ ليوارسلا ةئيه ىلع وه .ءابلا ديدشتو ءاتلا مضب : نابت (6)

 . 14/86 ١/ يرابلا حتن : يراخبلا (5)

 لصأ ىلإ نيبكنملا نيب ام :قتاعلاو «هيقتاع ىلعد لاق نكلو ءملسمو يراخبلا هاور(0)
 ."58 ١/ ملسم حيحص ,84ا/١ ١/ يرابلا حتف :قنعلا



 ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةنيزلاو سابللا فض

 يف بوثلا فرط دشيو هطسو يف رزتي ال نأ كلذ نم دارملاو

 .ندبلا يلاعأ نم رتسلا لصحيف ,هيقتاع ىلع امهب حشوتي لب «هبوقح
 .ةروعلا رتس يف نكمأ كلذ نوكل وأ ةروعب سيل ناك نإو

 ىلع نكي ملو هب رزتا اذإ هنا :هتمكح ءاملعلا لاق : يوونلا لاق

 هضعب لصح اذإ ام فالخب هتروع فشكنت نأ نمؤي مل ءيش هنم هقتاع

 ةنس هتوفتو كلذب لغتشيف هديب هكاسمإ ىلإ جاتحي دق هنألو .هقتاع ىلع

 .هردص تحت ىرسيلا ىلع ىنميلا عضو

 .©"0هيزنتلا ىلع مدقتملا ثيدحلا يف ىهنلا روهمجلا لمح دقو

 اضيأ هنعو ,هكرتف كلذ ىلع ردق نم ةالص حصت ال :دمحأ لاقو

 قتاعلا ىلع. بوثلا عضو بوجوب لوقي هنأ يأ ,هكرات مثأيو ةالصلا حصت

 لَك هللا لوسر ىأر هنأ» ةملس يبأ نب ورمع ىور امل ؟0ةالصلا يف

 هيفرط ىقلأ دق اهنع هللا يضر ةملس مأ تيب يف دحاو بوث يف ىلصي

 «ضرفلا يف هدنع اذهو .مدقتملا ةري ره يبأ ثيدحلو .©")«هقتاع ىلع

 هنم هقتاع ىلع سيل دحاولا بوثلاب تي نأ هوزجُيف عوطتلا يف امأو
 اذهب اهيف حماستي كلذلو .فيفختلا ىلع اهانبم ةلفانلا نأل ءءيش

 هددشاف ًاقيض بوثلا ناك اذإ» هلي يبنلا لوقب كلذ ىلع لدتساو .رادقملا

 .«كوقح ىلع

 رمخي مل نم ءىزجت ال ةالصلا نأ رفعج يبأ نع يكحو

 ةالصلا ةحصل طرتشي الو .كلذ بجي ال ءاهقفلا رثكأ لاقو ««؟)هيبكنم

 .؟”ندبلا ةيقب اهبشأف ةروعب اسيل امهنأل
 )١( ماكحألا ةنابإ ء1417 /# يوونلا /عومجملا ١/ ٠".

 ينغملا (؟) ١/ 687.

 . ١/ أطوملا ىلع يناقرزلا (")

 .ه م /أ١ ينغملا (4)

 . ىباسلا ردصملا (©6)



 ا ْ يناثلا بابلا

 ةالصلا زاوج ىلع لدي ثيدحلا نأ يف فالخ الو :يوونلا لاق

 ملعأ الو .دوعسم نبا نع يكح ام الإ .مدقت امك دحاولا بوثلا يف

 يف نيلصي ال» :لاق دوعسم نبا نع ةبيش يبأ نبا ىور دقف ءهتحص
 لاطب نبا بسنو .«ضرألاو ءامسلا نيب ام عسوأ ناك نإو دحاو بوث

 ىلع عامجإلا رقتسا مث .هيلع عباتي مل لاق مث رمع نبال كلذ

 ةالصلا يف سابللا نم لجرلا ءىزجي هنأ ىلع اوقفتا دقف .«'زاوجلا

 اذهو «؟نايوث مكلكلوأ» مدقتملا ثيدحلا يف ِعِك هلوقل دحاولا بوثلا

 رابخالا هانعمو ءرابختسا ةظفل :يباطخلا لاق . ىلإ ب يراكنإ ماهفتسا

 ىوحفلا قيرط نم ىوتفلا هنمض يف عقوو .بايثلا ةلق نم هيلع مه امع
 ؛ةمزال ةالصلاو .ةالصلا ضرف ةروعلا رثس نأ متملع اذإ :لوقي هنأك

 بوثلا يف ةالصلا نأ اوملعت مل فيكف .نابوث مكنم دحاو لكل سيلو
 . '9ةروعلا رتس .ةاعارم عم يأ «ةزئاج دحاولا

 نم رثكأ مدع نأ ىلإ ةراشإ لاؤسلا عم باوجلا يف» : يجابلا لاقو

 اذإ ةرورضلاو .(عئاش رمأ دحاولا بوثلا نأ يأ) عئاش رمأ دحاولا بوثلا

 رفسلا لاح بلاغ نأ ىرت الأ .ةماع اهب ةصخرلا تناك ةعئاش تناك

 يف ةقشملا تردن املو .هيف ةقشم هقحلت ال نم هتصخر تمعف «ةقشملا

 بوثلا مدع ناك املو .ةقشملا هكردت نم هيف ةصخرلا كردت مل رضحلا

 نمل لضفأ نابوثلاو ءهنم نكمتلا عم هنود ةالصلا زجت مل أردان دحاولا
 هن

 )ه أ . « هيلع هللا عسو

 يلصي له :ةريره وبأ لثس :لاق هنأ بيسملا نب ديعس نعو

 ؟كلذ تنأ لعفت له .هل ليقف :معن :لاقف ؟دحاو بوث يف لجرلا

 )١( يناقرزلا حرش ١/ 5717 .

 قباسلا ردصملا (") (؟) .



 ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةثيزلاو سبل" ااا ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةئيزلاو سابللا ف

 .(")7بجشملا ىلعل يبايث نإو دحاو بوث يف يلصأل ينإ .معن :لاقف

 .هزاوج َنْيِبِْل ءلضفألا نود زئاجلا ىلع رصتقا :يجابلا لاق

 نيبوث دجي ال امم لئاسلا لعلو .ىلاعت هللا ةصخر لوبق يف هب ىدتقيف

 ىلع ةردقلا عم هلعفي هنأو .كلذ ةحصب همالعإو هسفن بيطت نأ دارأف

 . ىلوأ باب نم هل زوجيف 2"”؟ردقي ال نمب فيكف نيبوث

 فرط لعج كرت مرحي :لاقف لاوقألا هذه نيب ينامركلا قفوو

 ثيدحل عساولا بوثلا يف كلذو ؛قتاعلا ىلع ةالصلا لاح دحاولا بوثلا

 يف تيلص اذإ» :لاق ٍَي يبنلا نأ امهنع هللا يضر هللا دبع نب رباج

 يفو (92(هب رزتاف ًاقيض ناك نإو .هب فحتلاف ًاعساو ناك ناف دحاو بوث

 فطاعتلف بوثلا عستا ام اذإ» : يي هللا لوسر لاق :لاق دمحأل رخا ظفل

 لص مث ,كيوقح هب دشف كلذ نع قاضا ذإو ءلص مث كيبكنم ىلع هب
 :لاق رباج نع دواد وبأ اهاور يتلا ةصقلا ءاذه دكؤيو .«ءادر ريغ نم

 غلبت ملف ءاهيفرط نيب فلاخأ ٌثبهذ ةدرب ٌيلعو لَ هللا لوسر عم ترس
 تصقاوت مث ءاهيفرط نيب تفلاخ مث اهتسكنف .بداند اهل تناكو يل

 ذخأف ِهكَي هللا لوسر راسي نع تمق ىتح تئج مث .طقست ال ىتح اهيلع

 ىتح رخص نبا ءاجف «هنيمي نع ينماقأ ىتح ينرادأف يديب

 .اهريغو بايثلا اهيلع عضوت ءامهئاوف نيب جرفيو اهسوؤر مضت ناديع(١)

 .هءاقسو هولد يعارلا اهيلع قلعي ثالث تابشخ :باجشلاو بجشملا :هديس نبا لاقو

 .هتدجو هتدصق ثيح نم بجشملاك نالف : لثملا يف لاقيو

 .478 ١/ يناقرزلا حرش (؟)

 . سوماقلا يف هدافأ امك هب يطغتلا :بوثلاب فاحتلالاو يراخبلا هاور (")

 هيفرط عفر هب دزتي لب .نيبكنملا فوشكم للصيف هطسو يف بوثلا دشي ال هنأ دارملاو

 . ءادرلاو رازإلا ةلزنمب نوكيف ءايبب فحتليف

 . 27" ١/ يرابلا حتف



 "ا يناثلا بابلا

 لوسر لعجو :لاق .هفلخ انماقأ ىتح ًاعيمج هيديب انذخأف هراسي نع ماق

 املف ءاهب رزتا ىلإ راشأف .هي تنطف مث .رعشأ ال انأو ينقمري و هللا

 اذإ :لاق .هللا لوسر اي كيبل :تلق ءرباج ايو :لاق ِقَي هللا لوسر غرف

 . (7(كوقح ىلع هددشاف ًاقيض ناك نإو .هيفرط نيب فلاخف اعساو ناك

 ريصملا نيعتي ىذلا ىقحلا وهو .ثيداحألا نيب عمجلا متي اذهبو

 نيب قرف ريغ نم ةفلاخملاو .قتاعلا ىلع بوثلا حرط بوجوب لرقلاف هيلإ
 ةعيرشلل فانم ريسفتو ثيدحلا اذهب لمعلل كرت قيضلاو عساولا بوثلا

 .2©'”لضفأ نيبوث يف ةالصلا نأ ىلع عامجإلا دقعنا دقو .ةحمسلا

 .ه55ك ١/ ينغملا 1(

 .,/8 /7 راطوألا لين (؟)



 ةالصلا يف ةأرملا سابل

 لوألا ملل

 سأرلا هب يطغت رامخ .باوثأ ةثالث يف يلصت نأ ةأرملل بحتسي

 .بايثلا رتست ةقيفص ؟')ةفحلمو «نيلجرلاو ندبلا هب يطغت عردو «قنعلاو

 الث ىف ةأرملا يلصت» :لاق هنأ هنع هللا يضر رمع نع يور امل

 .«رازإو ءرامخو ءعرد .باوثأ

 رامخلاو عردلا يف يلصت» امهنع هللا يضر رمع نب هللا دبع نعو

 .« ةقحلملاو

 ْ لوق وهو .ءاطعو . يناملسلا ةديبعو .ةشئاع نع اذه لثم يورو

 اهنأ ةيطع مأ ثيدح نم حيحصلا يف تبث امك بابلجلا يه :يرهوجلا لاق :ةفحلملا )١(

 .اهبابلج نم اهتخأ اهسسلتل :لاقف بابلج اهل نوكي هي انادحإ : هللا لوسر اب :تلاق

 يتلا ةءالملا لباقي وهو-اهبايثو ةأرملا ندب عيمج رتسيو بايثلا قوف نوكي ام بابلجلاو
 /1 ريدقلا حتف ريسفت 2178 ص ١ اج ةريمعو يبويلق اهبايث قوف ةأرملا اهب فحتلت

06> 



 "515 ناثلا بابلا

 ريخ وهف داز امو رامخلاو عردلا ىلع مهتماع قفتا دق :لاق يعفاشلا

 ال ىتح اهبابلج فشكت نأ بحتسملاف بابلج اهيلع ناك اذإ هنألو رتسأو

 اهبايث اهفصت ال ىتح دوجسلاو عوكرلا يف اهنع هيفاجتو ءاهءاضعأ فصي
 عستيل هرارزأ لحت نأ وه :اهبابلج فشكتو .2'اهتروع عضاوم نيبتف

 . يحرتسيو

 »# د6 #*

 ينانلأ_ثملألا

 وه ةالصلا يف ةأرملل ءىزجملا سايللا نأ ىلع روهمجلا قفتا

 ةأرملا يلصتأ : لكي 2 هللا لوسر تلأس اهنأ» ةملس مأ ثيدحل .رامخو عرد ا

 روهظ يطغي ًاغباس عردلا ناك ادإ :٠ لاق ؟رازإ اهيلع سبل رامخو عرد يف

 عرد يف نايلصت اتناك امهنأ» ةملس مأو ةنوميم نع يور دقو ©"”«اهيمدق

 . ”29:رازإ امهيلع سيل رامخو

 ترتس اهنألو ءرامخلاو 0ع ردلا ىلع مهتماع قفتا دق دمحأ لاقو

 . '2لجرلاك اهتالص اهتأزجأف .هرتس اهيلع بجي ام

#0 * 

 )١( دج نيبلاطلا ةضور ء178 - ١ا/ ص ”ج عومجملا ١ ج ينغملا .7868 ص ١

 ص "5١ .

 ١/ 1١44. دواد وبأ هجرخأ (؟)

 ١/ ١47. أطوملا يف كلام هاور (”)

 .ةأرملا ندب عيمج رتسي بوث :عردلاو (1)
 .7*5"” ص ١ ج ىنغملا (6)



 لرألا_ثلللا
 ءامصلا لامتشا

 هللا يصر ةريره يبأ نع يراخبلا ىور أمل ءامصلا لامتشا هركي

 دحاولا بوثلا ىف لجرلا 207يبتحي نأ ٍعيكي هللا لوسر ىهن» :لاق هنع

 ىلع سبيل دحاولا بوثلاب ءامصلا لمتشي نأو ء ء يش هم هجرف ىلع سيل

 ناتسمللاو « نيتسبل نع ىهن يراخيللو (290عيش ينعي) هنم هيّقش دحأ

 سيل سلاج وهو هبوثب هؤابتحا .ىرخألا ةسبللاو .بوث هيلع سيل هيقش
 . «ءيش هنم هجرف ىلع

 باحصأ ضعب لاق :ءامصلا لامتشا ريسفت ىف فلتخا دقو

 اهل لاقي ةدعقلا هذهو هوجن وأ بوث هيلع فليو هيقاس بصنيو ةهيتيلا ىلع دعقي نأ )١(

 .084 ١/ قباسلا ردصملا .برعلا .نأش نم تناكو ةوبحلا

 . يراخبلا هاور .؟768 ٠١/ يرابلا حتف (0)



 ىو يناثلا بابلا

 يف دمحأ نع لبنح ىورو .هريغ هيلع سيل بوثلاب ؟”عبطضي :دمحأ

 هقش ودبيف ءهيلع رازإ الو بوثلاب لجرلا عبطضي نأ ءامصلا لامتشا

 مل زوجي ال ناك ولف ءمرحملا ةسبل كلتف رازإ هيلع ناك نإ امأ .هتروعو

 . ©9و6 يبنلا هلعفي

 هلك هللا لوسر ىهن» :لاق دوعسم نبا نع هدانساب ركب وبأ ىورو
 كلت ىعديف .هبكنم ىلع هبناوجب ذخأي ًادحاو ًابوث لجرلا سبلي نأ نع

 . «ءامصلا

 مث بوثلاب فحتلي نأ وه :ءامصلا : يعفاشلا باحصأ ضعب لاقو

 ."7هردص لبق نم هدي جرخي

 بوثلاب لمتشي نأ وه :برعلا دنع ءامصلا لامتشا : يعمصألا لاق

 اذهو ءهدي هنم جرخي ام ىقبي الف ابناج هنم عفري ال هدسج هب للجي ىتح

 اهلك ذفانملا دس هنأل ءامص تيمس :ةبيتق نبا لاق .ةغللا لهأ رثكأ هلوقي

 .؟©عدص الو قرخ اهيف سيل يتلا ءامصلا ةرخصلاك

 هيلع سيل بوثب لمتشي نأ وه :نولوقيف ءاهقفلا امأو :ديبع وبأ لاق

 . "0هيبكنم دحأ ىلع هعضيف هيبناج دحأ نم هعفري مث هريغ

 الثل روكذملا لامتشالا هركي ةغللا لهأ ريسفت ىلعف :ءاملعلا لاق

 هيلع رسعيف .«كلذ ريغ وأ اهوحنو ماوهلا ضعب عفد نم ةجاح هل ضرعت

 روكذملا لامتشالا مرحي ءاهقفلا ريسفت ىلعو .ررضلا هقحليف ءرذعتي وأ

 .رسيألا هبكنم ىلع هيفرطو نميألا هقتاع تحت ءادرلا طسو عضي نأ :عابطضالا ىنعم )١(

 .0884 ١/ ينغملا .ًافوشكم نميألا هبكنم ىقبيو

 .0884 ص ١ ج ينغملا (؟)

 .187< ص 7” ج عومجملا (9)

 .8”7 ص 4 ج ملسم ىلع يوونلا حرش (؛)
 .198 ٠/ عومجملا (ه)



 ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةنيزلاو سابللا 544

 اذإ ءابتحالا مكح كلذكو . (١)هركيف الإو ةروعلا صضعب هب فشكنا نإ

 . ملعأ هللاو مارح وهف هتروع نم ء يش هعم فشكنا

 .©0ةمرح الف ةروعلا روتسم ناك نإ ةيكلاملا ضعب لاقو

 ا“ 31ج +

 يه م

 ينالأ_ثلقلا

 ةالصلا يف بوثلا لدس

 ىإإ ءاطعو يعفاشلاو دهاجمو يروثلاو يعخنلاو دوعسم نبا بهذ

 هللأ يصر ىلع نع يور امب ءالؤه لدتساو «ةالصلا يف لدسلا ةهارك

 نم اوجرخ دوهيلا مهنأك» لاقف ةالصلا يف اولدس ًاموق ىأر هنأ هنع

 .«مهروهف

 دقو ةلمش هيلع ًايبارعإ ىأر هنأ هنع هللا يضر دوعسم نبا نعو

 نم سيل ةالصلا يف ءاليخ هبوث رجي يذلا نإ» :لاق يلصي وهو اهليذ
 ."”«مارح الو لالح يف هللا
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 )١( ينغملا ١/  .584/5؟ راطوألا لين ءال١ /4 ملسم حرش 46.

 58١. ص هاج يناقرزلا حرش (6)
 فتكلا ىلع هيفرط دحأ دري الو .نيبناجلا نم ءادرلا فرط ىقلي نأ وه :لدسلا ()

 مضب لدسيو لدسي حتفلاب لدس :ةغللا لهأ لاق ءهديب نيفرطلا مضي الو .ىرخألا

 نأ وه :ةياهنلا بحاص لاقو ضرألا بيصي ىتح بوثلا لسري نأ وه :اهرسكو لادلا
 يف درطم اذهو :لاق .كلذك وهو دجسيو عكريف لخاد نم هيدي لخديو هبوثب فحتلي
 لسريو .هسأر ىلع رازالا طسو عضي نأ وه ليقو :لاق .بايثلا نم هريغو صيمقلا
 .هيفتك ىلع امهلعجي نأ ريغ نم هلامشو هنيمي نع هيفرط
 .هاخرأ يأ ًالدس مضلاب هلدسي هبوث لدس :يرهوجلا لاقو
 لدسلا اذه ىلعف هه .أ» ضرألا بيصي ىتح بوثلا لاسرإ لدسلا :يباطخلا لاقو

 .دحاو لادسالاو



 ع6 نناثلا بايلا

 يف لدسلا نع ىهن هِي يبنلا نأ» هنع هللا يصر ةريره يبأ نعو

 . '"0(هاف لجرلا يطغي نأو ةالصلا

 نإف .ءاوس اهريغو ةالصلا يف لدسلا مكح نأب ىيعفاشلا لاقو

 . 9(2مارحب سيلو هوركمف ءاليخلا ريغل ناك نإو .مارح وهف ءاليخلل لدس

 يف لدسلا زوجي ال يطيوبلا يف يعفاشلا لاق :يقهيبلا لاق
 وهف ةالصلا يف ءاليخلا ريغل لدسلا امأف «ءاليخلل اهريغ يف الو «ةالصلا

 .«يقش دحأ نم طقسي يرازإ نإ :هل لاق امل ركب يبأل لي هلوقل فيفح

 يراخبلا هاور اذه ركب يبأ ثيدحو .مهنم تسل :هل لاقف

 لدسلا نع ىهن كي يبنلا نأ ةريره يبأ نع انيورو :يقهيبلا لاق

 :لاق «هرازإ لبسم لجر ةالص هللا لبقي ال» رخآ ثيدح يفو ءةالصلا يف
 ريغل ناك اذإ هيف رمألا ةفخ ىلع ليلد هنع هللا يضر ركب يبأ ثيدحو

 , "9ءاليخلا

 ىور ,(؟)ةالصلا يف لدسلا يف ءاملعلا نم رخآ ىيرف صخرو

 ىبنلا نأ» سابع نبا ثيدح هنمو ءرعشلا لدس :لدسلاب داري نأ لمتحيو :ىيقارعلا لاق -

 .هتلبس يأ ؛ةمرحم ىيهو اهعانق تلدس اهنأ ةشئاع ثيدح يفو «هتيصان لدس قلك

 ناك نإ يناعملا هذه عيمج ىلع ثيدحلا لمح نم عنام الو يناكوشلا لاق .«ه . أد

 :ةلمشلاو .يوقلا بهذملا وه هيناعم عيمج ىلع كرتشملا لمحو .امهليب أكرتشم لدسلا

 ءاسك يه :ديرد نبا لاق .بده اهل ناك اذإ ةلمش نوكت امنإ ليقو ءهب لمتشي ءاسك

 هلوقو .بادهألا هيف يذلا اهفرط وهو اهليذ ىخرأ هانعم ءايلا ديدشتب اهليذ ٍهلوقو هب رزتؤي
 يورهلا لاق .ءاهلا ناكسإو ءافلا مضب رهف اهدحاو .ءافلا مضب مهروهف نم اوجرخ

 .«تبرع ةيطبن ةملك يهو مهسارّذم معضوم مهرروهف» نيبيرغلا يف

 عضوم وه رهف مكحملا بحاص لاقو .تبرع ةيناربع يهو رهب هلصأ :يرهوجلا لاقو
 .نوبرشيو هيف نولكأي موي وه ليقو :لاق .مهديع يف هيلإ نوعمتجي يذلا مهساردم

 )١( دواد يبأ نئس دواد وبأ هاور ١/ ١16١. يذمرتلاو 7/ 7١1 .

 .18 /” عومجملا (؟)

 .184 /" عومجملا (5)

 ) )4ينغملا ١/ 584.



 ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةئيزلاو سابللا ك4

 نيريس نباو نسحلاو يرهزلاو لوحكمو ءاطعو رباجو رمع نبا نع كلذ
 . كلامو

 ةالصلا يف هتزاجإ نيب اوقرف دق اونوكي نأ هبتشيو :يباطخلا لاق

 .هلبسيو هيف يشمي هريغو .بوثلا يف يشمي ال يلصملا نأل ءاهريغ نود

 .هنع يهنملا ءاليخلا نم كلذو

 لدس هركو صيمقلا لدس يف صخر هنأ يعخنلا نع يوُرو

 .رازإلا

 الف «تبثي ًاربخ لدسلا نع ىهنلا يف ملعأ ال :رذنملا نبا لاقو

 هب جتحا يذلا ةريره يبأ ثيدح نإ :لاقو يوونلا هيلع درو

 لدسلا نع ٍيِلو هللا لوسر يهن وهو» .هعم نمو يعفاشلا .لوألا قيرفلا

 هفرعن ال يذمرتلا لاق .امهريغو يذمرتلاو دواد وبأ هاور «ةالصلا ىف

 ىبحيو «لبنح نب دمحأ هفعض دقو نايفس نب لسع قيرط نم الإ ًاعوفرم
 نع لالدتسالا يف هدمتعن يذلاو .يدع نباو .متاح وبأو ؛نيعم نبا

 يف ةحيحصلا ثيداحألا مومع وه ءاهريغو ةالصلا يف لدسلا نع ىهنلا

 .هنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدح اهنمو .هّرجو رازإلا لابسإ نع ىهنلا

 هرازإ رج نم ىلإ ةمايقلا موي هللا رظني ال» :لاق كلك هللا لوسر نأ

 رازإلا نم نيبعكلا لفسأ ام» :لاق ِةِلكك يبنلا نع ًاضيأ هنعو .«'7«أرطب

 . ©9«رانلا يفف

 هللا لوسر هل لاق هرازإ لبسم يلصي لجر امنيب :لاق ًاضيأ هنعو

 لاقف .ًاضوتف بهذإ :لاقف .ءاج مث ًاضوتف بهذف ءأضوتف بهذإ» لكي

 )١( يرابلا حتف : ملسمو يراخبلا هاور ٠/  581/؟ ملسم حيحص 1501 ,

 يرابلا حتف : يراخبلا هاور ("؟) ٠٠١ا/ 01



 ال يناثلا بابيلا

 ناك هنإ :لاق .هنع تكس مث ؟أاضوتي نأ هترمأ كل ام هللا لوسر اي لجر

 . 2(١)(لبسم لجر ةالص لبقي هل ىلاعت هللا نإو «هرازإ لبسم وهو يلصي

 فصن ىلإ ملسملا ةرزا» ِلَتَع هللا لوسر لاق ٠ لاق ديعس يبأ نعو

 لفسأ ناك ام «نيبعكلا نيبو هنيب اميف حانج ال لاق وأ .جرح الو قاسلا

 .©9«هيلإ هللا رظني مل ًارطب هرازإ رج نمو رانلا يف وهف نيبعكلا

 يرازإ يفو ََِك هللا لوسر ىلع تررم» :لاق رمع نبا نعو

 امف .تدزف دز :لاق مث «تعفرف كرازإ عفرإ هللا دبع اي لاقف .ءاخرتسا

 فاصنأ ىلإ :لاق ؟نيأ ىلإ موقلا ضعب لاقف .دعب اهارحتأ تلز

 (9«نيقاسلا

 ًائيش رج نم ةمامعلاو صيمقلاو رازإلا يف لابسإ ال» ًاضيأ هنعو

 ةحيحص ثيداحأ ةلأسملا يفو .«*!«ةماتقلا موي هيلإ هللا رظني مل ءاليخ

 . ؟29تركذ ام ريغ ةريثك

 هرمأ يف رسلا لعلو :يكبسلا لاق ءملسم طرش ىلع حيحص دانسإب دواد وبأ هاور (1)
 دعابتيف ةفلاخملا نم هبكترا ام ملعيل رمألا اذه بجوم ىف ركفتي نأ رهاط وهو ءوضولاب

 . نطابلا ةراهط يف رثؤت رهاظلا ةراهط نأل ءربكلا سئد نم نطابلا ريهطتب مسهير .اهنع

 لابسإ ىلع هل ًارجزو .كلذل ًايناث اهب هرمأ ءالوأ ةراهطلاب هرمأ نم ضرغلل نطفي مل املو

 لقي مل ةالصلاو هوضولل لطبم ءاليخلا دصقب :دازإلا لابسإ نأ ىلع لدي مرهاظو) رازإلا

 .(هفالخ ىلع عامجألا

 .155 /5 صلاخلا نيدلا

 81١". /7 حيحص دائساب دواد وبأ هاور (؟)

 .,1581* /# :ملسم حيحص :ملسم هاور ()

 .184 يئاسنلا ال4 /7 دواد يبأ ننس :حيحص دانسإب يئاسنلاو دواد وبأ هاور (4)

 ) )9عومجملا / ١188.



 ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةنيزلاو سابللا 10

 رق

 كلاملا_تثملقلا

 مفلا ءاطغو 2')مثلتلا

 نأ هركيو .9'2”«ةالصلا يف هاف لجرلا يطغي نأ ىهن» كك هللا لوسر نأ

 .ىلع ديلا عضو ةنسلا نإف «بءاثت اذإ الإ ةالصلا يف همف ىلع هدي عضي

 .«لخدي ناطيشلا نإف هيف ىلع هديب كسميلف مكدحأ

 «'ةحص عنمت ال هيزنت ةهارك هذهو .اذه يف لجرلاك ىثنخلاو ةأرملاو

 . ملعأ هللاو "9ةالصلا

 :نيتياور ىلعف فنألا ىلع مئلتلا امأو
 .ههرك رمع نأل هركي :امهادحإ

 ىلع لدت هتيطغت نع ىهنلاب مفلا صيصخت نأل هركي ال :ىرخألاو

 .«©هريغ ةيطغت ةحابإ

 * < »ع

 حالا ذلفلا

 ةالصلا يف ةأرملا باقتنا

 ناكم» ىّلصملا ةرشابم لحي هنأل يلصت يهو ةأرملا بقتنت نأ هركي
 .لجرلل مفلا ةيطغت ىرجم يرجيو اهفنأو اهتهبجب «ضرألا نم دوجسلا

 .اهريغ وأ هديب هاف لجرلا يطغي نأ :مثلتلا )١(
 ١/ ١16٠. دواد وبأ هاور (؟)

 .ا١مم /"# عومجملا ةنف]إ

 .ه886 ١/ ينغملا (4)



 ا يناثلا بايلا

 ىلع نأ ىلع اوعمجأ دقو :ُربلا دبع نبا لاق .هنع ِْيِلَك يبنلا ىهن دقو

 . "”مارحالاو ةالصلا يف اههجو فشكت نأ ةأرملا

 .ةأرملا باقتنا ةهارك ليلخ رصتخم ىلع ريدردلا حرش يف ءاجو

 هوركم وهو ولغلا نم هنآل نويعلل لصي ام وهو .باقنلاب اههجو ةيطغت يأ

 موق نم نكي مل ام ىلوأ باب نم لجرلاو .©"اهجراخخو ةالصلا يف ًاقلطم
 . كلذ مهتداع

 #* داع

 سامح بفكملفلما

 ةالصلا يف رعشلا صقع

 رمش وأ ةياقوب هرعش عمج وأ ًامزتحم ىلص نميف كلام لاقو

 رّمشف المع لمعي ناكو ؛هتئيهو كلذ لبق هسابل كلذ ناك نإ يمك

 كلتب يلصي نأب سأب الف ءوه امك هتالص يف لخدف .لمعلا كلذل

 امل هيف ريخ الف ًابوث وأ ًارعش تفكيل كلذ لعف امنإ ناك نإو .لاحلا
 هرعشو لجرلا يلصي نأ د هللا لوسر ىهن» :٠ لاق عفار يبأ نع ىور

 . بلاط يبأ نب يلع كلذ هركو ١ ( صوقعم

 هركو .افينع الح ةالصلا يف ًاصوقعم ناك لجر رعش رمع لح دقو

 لاق . رجأ ةرعش  لكب كلو كعم دجسي رعشلا نإ :لاقو دوعسم نبا كلذ

 . ''”فوتكملا لثم هرعش ًاصقاع يلصي يذلا لثم :نامثع نب .نابأ

 .2507 ١/ ينغملا )١(

 . 57 ١/ ليلخ رصتخم ىلع ريدردلا حرش (؟)
 ' .55 ١/ ةنودملا (*)

 . لبحب اقثوم هيفتك فلخ ىلإ هدي تددش اذإ ًابرض هتبرضك هتفتك (؛)



 ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةنيزلاو سابللا اه

 نب هللا دبع ىأر هنأ امهنع هللا يضر سابع نبا نع يورو

 ى.رخآلا هل رقأو .هلحي لعجف . هثأرو ىلإ صوقعم هسأرو يلصي ثراحلا

 . '"”«فوتكم وهو يلصي يذلا لثمك اذه لثم امنإ» :لوقي ِِلي هللا

 ,('2)«صوقعم

 ةعبس ىلع دجسي نأ يك هللا لوسر رمأ» :لاق سابع نبا نعو

 .©9«أبوث الو ارعشم فكي الو ءاضعأ
 رعشلا صوقعم وهو لجرلا ةالص ةهارك ىلع لدت ثيداحألا هذهو

 . كلذ اوهرك مهنأ ملعلا لهأ نع يذمرتلا ىكح دقو هفوتكم وأ

 ةفيذحو يلعو نامثعو رمع ةباحصلا نم ههرك نمم : ىقارعلا لاق

 ميهاربإ نيعباتلا نمو .دوعسم نباو سابع نباو ةريره وبأو رمع نباو
 ءدجس اذإ هعم دجسي رعشلا نأ كلذ ىف ةمكحلاو .نيرخآو ىعخنلا

 يبأ نبا هاور اميف دوعسم نب هللا دبع لاق .ةدابعلا يف هل ناهتما هيفو

 الجر هيف ىأرف دجسملا لخد هنأ . هيلإ حيحص دانساب فنصملا يف ةبيش

 صقعت الف تيلص اذإ :هللا دبع لاق فرصنا املف «هرعش ًاصقاع يلصي
 :لجرلا لاقف ءرجأ ةرعش لكب كلو .كعم دجسي كرعش نإف .كرعش

 . كل ريخ هبيرتت :لاقف .برتتي نأ فاخأ ينإ

 ١/ ١6١. دواد وبأ "هه ١/ : ملسم حيحص .دواد وبأو ملسم هاور(١)

 طيخ صاقعلاو .هلتفو هرفض :رعشلا صقعو) هانعم يذمرتلاو دواد يبألو هجام نبا هاور (؟)

 .(بئاوذلا فارطأ هب لشي

 . 77 ”٠/ يذمرتلا ء١٠168 ١/ دواد وبأ 2”ا“١ ١/ هجام نبا رظنأ

 /؟ يئاسنلا "ه4 ١/ ملسم حيحص .؟948 /7 يرابلا حتف رظنا :ةتسلا هجرخأ (6)

 .785 ١/ هجام نبا ١/ 27٠8 دواد وبأ “05 ١/ يذمرتلا ءلال»



 ”؟هذ يناثلا بابيلا

 دجسيل هلسرأ :هرعش ًاصوقعم يلصي هآر لجرل رمع نبا لاقو

 الف ميرحتلا ثيداحألا هذه يف يهنلا رهاظ :27يناكوشلا لاق .كعم

 . ةنيرقل الإ هنع لدعي

 ديفت ال راثآلاو ثيداحألا هذه نأ يملع هيلإ لصوي امب ىرأ يننإو

 نم رثكأ اومهفي مل مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا نأ ليلدب ةهاركلا نم رثكأ

 ارمأي مل امهنع هللا يضر رمع نباو دوعسم نبا نإف كلذكو .ةهاركلا

 ىلإ هاهبن لب .ةداعإلاب هرعش ًاصقاع يلصي امهنم لك هآر يذلا لجرلا

 . ملعأ هللاو لبقتسملا يف رعشلا صوقعم ةالصلا مدع

 يف ةرتس بجي ةروع نهرعش نأل ءاسنلا نود لاجرلاب صتخم وهو

 ًاضيأو .اهتالص لطبتف هرتس رذعتو لسرتسا امبر هتضقن اذإف ةالصلا
 نضقني ال نأ يف هك نل صخر دقو ,ةالصلل هضقن يف اهيلع ةقشم هيف

 .رعشلا عيمج لب ىلإ ةجاحلا عم لسغلا يف نهرئافض
#0 * 

 ساّسلاثملفلا

 ةالصلا يف ةروص هيلع يذلا بوثلا سبل

 لوسر ناكو .هطسأ تنكف ةروص هيف ابو يل ناك» :تلاق اهنع هللا

 .«نيتداسو هنم تلعجف ينع هيرخأ : يل لاقف هيلإ يلصي هلي هللا

 لاَمف .اهتيب بناج هب ترتس ةشئاعل مارق ناكو :لاق سنأ ىورو

 .؟ا/ة8/5 راطقألا لين )١(



 ةيمالسالا ةعيرشلا يف ةنيزلاو سابللا 0

 يف ضرعت هريواصت لازت ال هناف اذه كمارق انع يطيمأ» : لَك يبنلا اهل

 . (١)6ىتالص

 ةالصلا هركتف ىهلي م وأ بيلص وأ روص هيف يذلا سوثلا امأو

 . 2 9هيف

*#000 

 عباشلا_ثلفلا

 ةالصلا يف (؟ راحتعالا

 راجتعالا نع ىهن هلك يبنلا نأل رجتعم وهو يلصي نأ لجرلل هركي

 «بقنت عم الإ راجتعالا نوكي ال نسحلا نب دمحم لاقو .ةالصلا يف

 . 7 ههجسو لوح هفلي نأ وهو ءاسنلل

 ) )1١يرابلا حتف .قيقر رتس فاقلا رسكب مارقلاو يراخبلا هاور ١/4814 .
 .؟5مى84 ١/ نيبلاطلا ةضور /1مخ6 /* عومجملا (؟)

 امك ةفوشكم (هسأر طسو ىأ) هتماه يدبيو هسأر لوح ةمامعلا دشي نأ وه راجتعالا (")

 ,هندب ىلع اهضعبو هسأر ىلع ةمامعلا ضعب دشي نأ ليقو ءراطشلا هلعفي

 ١/ ١#. طوسبملا (؟)



 ةالصلا يف ةحابملا سابللا تائيه

 لوالادملالا

 هتساجن يف كش امو نايبصلا بايث يف ةالصلا

 لاق كلذبو لهتساجن نقيتت مل ام نايبصلا بايث يف ةالصلا حابت

 ناك لكي هللا لوسر نأو» ةداتق وبأ ىور امل ,ةيفنحلاو . يعفاشلاو يوونلا

 ماق اذإو اهعضو عكر اذإف «بنيز تنب ةمامأ لماح وهو يلصي

 . (؟)اهلمح

 هللا ىلص ىيبنلا عم ىلصن انكد : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو

 اذإف .هرهظ ىلع نيسحلاو نسحلا بثو دححس اذإف .ءاشعلا ملسو هلآو هيلع

 هيلإ تمقف :لاق .هيذخف ىلع اههدحأ دعقأ مث .هتالص ىضق ىتح اداع

 ثكمف |ىمأب اقحلإ امل لاقف ةقرب تقربف .امهدرأ هللا لوسر اي تلقف

 .دمحأ هاور «الخد ىتح اهؤوض

 )١( يرابلا حتف .هيلع قفتم ١/  .64٠:ملسم حيحص ١/ 75868.



 ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةئيزلاو سابللا "0

 نبا لاق .ةساجنلا ةبلغ لامتحا نم هيف امل ةالصلا هركتو

 : لاق ةيضخ هللا يضر ةريره وبأ ىور دقو .رهاط نايبصلا باعلو , (١)ةمادق

 . هيلع ليسي هباعلو هقتاع ىلع نيسحلا لماح ِخفَك هللا لوسر تيأر»

 بايئثو هنع وفعم هفوج هيف امو .رهاط يمدالا نإ : يوونلا لاق

 لئالدو .ةساجنلا نيبتن ىتح ةراهطلا ىلع ةلومحسم مهداسجأو لافطألا

 زاوجلا نايبل كلذ خو يبنلا لعف امنإو .كلذ ىلع ةرهاظتم عرشلا

 2509ه ا

 ققحتت مل اذإ ءهيف ضيحت يتلا ةأرملا بوث يف ةالصلا حصتو
 يبنلا ناك» :تلاق ةشئاع ثيدحل ةراهطلا لصألا نأل : هل ةساحنلا ةباصإ

 هيلعو طرم يلعو ضئاح انأو .هبنج ىلإ انأو ليللا نم يلصي ِخ
6 

 )ل ةساجتلا ةباصإ لمتحي هنأل . ىلوأ كلذل يفوتلا نكلو

 يف ىيلصي ال ِهيَِك هللا لوسر ناك» :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدحل

 , *0«انرعش

 ىه يتلا ءاسنلا بايث بنجت ةيعورشم ىلع ليلد ثيدحلا اذهو

 «هضعب

 )١( ينغملا ١/ 57.

 .7":؟ /4 ملسم ىلع يوونلا حرش (؟)
 وأ زحخن وأ فوص نم ءاسك :ميملا رسكب طرملاو / هجام نباو دواد وبأو ملسم هاور (5)

 طرملاو .دوسأ رعش نم طرم يف «حيحصلا يفو» رضخالا الإ أطرم ىمسي ال ليقو ,ناتك

 هجام نبا 288 ١/ دواد وبأ #517 ١/ ملسم حيحص رظنا . ًءادر نوكي وأ ارازإ نوكي

 .؟4١ ١/

 ." ١/ ينغملا (؛)

 نيشلا مضب غب رعشلاو .هئاسن فحل يف يلصي اال هظفلو .هححصو يذمرتلاو دواد وبأ هاور (9)

 ًاتصالم سبلي يذلا بوثلا وأ صيمقلا وهو .باتك عمج بتك نزو ىلع راعش عمج
 :48 ١/ دواد وبأ رظنا . مئانلا هب ىطغتي ام وهو فاحل عمج :فحللاو .دسحلل

 .455 /؟ يذمرتلا



 56 ٠ يناثلا بابلا

 وهو .كلذك نوكت يتلا بايثلا رئاس ًاضيأو ءاهيف ةساجنلا عوقول ةئظم
 ,عرشلا يف ركنتسم ريغ زئاج نيقيلاب ذخألاو طايتحالا نأ ىلع ليلد ًاضيأ

 ساوسولا عون نم سيلو زئاج مولعملا نقيتملا ىلإ هيف كوكشملا كرت نأو
 يذلا بوثلا يف يلصي ناك ٍقكَي لوسرلا نأ تبثو .مهضعب لاق امك

 يف ىلصي له هلأس. نمل لاق هنأو .ىذأ هيف ري مل ام هلهأ هيف عماجي

 . هلسغيف ًائيش هيف ىري نأ الإ معن .هلهأ هيف يتأي يذلا بوثلا

 وه امنإو ءاسنلا بايث بنجت بوجو مدع ىلع لدي اذه لكو
 . .ثيداحألا نيب عمجي اذهبو .طايتحالاب ًالمع طقف بودنم

 ا #ا#

 يفانلا_كثملللا
 ةالصلا يف مازتحالا وأ طسولا دش

 .ليدنم وأ بوث وأ رزئم وأ ةقطنمب ةالصلا ىف طسولا دشب سأب ال

 لجرلا نع دمحأ تلأس :بلاط وبأ لاق .ًادحاو الوق كلذ يف ةهارك الو

 نبا نع كلذ لقن دق معن :لاق ؟ليدنملاب رزتأي صيمق هيلعو يلصي

 وهو الإ مكدحأ يلصي ال» :لاق هنأ ِلكك يبنلا نع يور دقو .رمع

 . (مزتحم

 يلصي ال» كي يبنلا ثيدح نع دمحأ تلأس :ديعس نبا لاقو

 لالخلا ىورو .طسولا دش نم هنأك :لاق .«مزتحم وهو الإ مكدحأ

 .«لاقعب ولو ةالصلا ىف كوقح دشو» :لاقي ناك :لاق ىبعشلا نع هدانساب

 ْ , ١2)هلثم مصألا نب ديزي نعو

 )١( يتغملا ١/285 .



 ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةئيزلاو سابللا اه

 هترس عم طيخ وأ لبحي طسولا دش ناك اذإ :دمحأ نع ةياور يفو

 هلو يبنلا ىهن دقو .2)باتكلا لهأب هبشتلا نم هيف امل هركي هنإف اهقوفو

 . ''”«دوهيلا لامتشا اولمتشت ال» :لاقو متهب هبشتلا نع

#*# #* #* 

 )١( ينغملا ١/285 .

 ١/ ١48. دواد وبأ هاور (؟)







 لرزلا_- ىلا

 ةمامعلا : سأرلا سابل

 لّرالا_دملللا
 (١)ةمامعلا سبل بتابحتسا

 لاق .لك هللا لوسر اهسبل يتلا سبالملا ةلمج ىف ةمامعلا لخدت
 ةمامعلا يف هطرش ىلع هدنع تبثي مل هنأكو :يرابلا حتف يف رجح نبا

 نع هيبأ نع ملاس هاور. يذلا ثيدحلل هحرش ضرعم يف كلذو ءءيش

 .ليوارسلا الو ةمامعلا الو صيمقلا مرحملا سبلي ال» :لاق لك يبنلا

 مل نمل الإ «نيفخلا الو ,سرو الو ,نارفعز هّسم ابوث الو .سنربلا الو

 .«نيبعكلا نم لفسأ اهعطقيلف امهدجي مل نإف «نيلعنلا دجي

 . سبالملا نم اهريغك اهسبل زوجي هنأ ىلع لدي اذهو

 لدس متعا اذإ و هللا لوسر ناك» :لاق رمع نبا نع عفان ىورو
 نيب هتمامع لدسي رمع نبا ناكو :عفان لاق .هيفتك نيب هتمامع

 , (5)(هيفتك

 .سأرلا ىلع فلي ام يه :نيعلا رسكب :ةمامعلا )١(

 . 7768 /86 يذمرتلا هاور (5)



 ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةئيزلاو سابللا 0

 ىلع لدي ثيدحلاو» :«راطوألا لين» يف ىيناكوشلا مامإلا لاقو

 ناك نإو .اهسبل يف ثيداحأ ةدع تدرو دقو .«ةمامعلا سبل بابحتسا

 .ًاضعب اهضعب يّوَقُي اهترثكل يهف لاقم اهيف

 اومتعا» :لاق ِلك يبنلا نأ هيبأ نع ةماسأ نب حيلملا وبأ ىور دقف

 .©2:برعلا ناجيت مئامعلا : يلع لاقو .املح اودادزت

 سبلي ناك ِةو يبنلا نأ امهنع هللا يضر سابع نبا ىورو
 سنالقلا سيليو «سنالق ريغب مئامعلا سبليو «مئامعلا تحت سنالقلا

 .2'©2«ثيدحلا» ةبرضملا ضيبلا نهو ةيناميلا

 :لوقي ٍةِلكَي ىبنلا تعمس :لاق هنأ هيبأ نع ةناكر نب دمحم نعو

 -  .©:سنالقلا ىلع مئامعلا نيكرشملا نيبو اننيب ام قرف»

 سبل امأ .سنالقلا ىلع نوممعتي نيملسملا نإ :يبرعلا نبا لاق

 ريغب ةوسنلقلا سبل قو هنأ وري ملو .نيكرشملا يزف اهدحو سنالقلا
 يز اذه نوكي نأ نيعتيف .سابع نبا ثيدح يف مدقت امك مئامعلا

 .ةاقرملا يف يراقلا هلاق .نيكرشملا

 يف كرشملل ملسملا ةقرافم نأ يف نيب اذهو» :ةيميت نبا لاقو

 هنأ الولف ءلصاح ةمامع الب لمعلاو «داقتعالاب قرفلا ذإ «ةبولطم سابللا

 .«©9ه .أ .«ةدئاف هيف نكي مل ًاضيأ بولطم

#0 # #* 

 )١( لوصولا ريسيت رظنا  .2١75/4دئاوزلا عمجم  2١١9/08ريدقلا ضيف ١/١68.

 هسبلي ام يهو ةوسنلق عمج :سنالقلا 745 /6 ريدقلا ضيف رظنا ركاسع نبا هجرخأ (7) .

 نم تباثلاو ةعفترم مأ سأرلاب ةقصال تناكأ ءاوس شوبرطلاو ةيقاطلاك سأرلا ىلع لاجرلا

 .سأرلا ىلع ةطسبنملا ةقصاللا سنالقلا سبلي ناك و يبنلا نأ ةحيحصلا قرطلا

 , "18/1 /17 دواد وبأ هجرخأ (89

 . 7١17/5 صلاخلا نيدلا (54)



 ١ ظ يناثلا بابلا

 ى.ه مت

 يانأ_كملفلا

 ةمامعلا ردق

 مل هنأو ( ةريغص الو ةريبك ال أطسو كلك هللا لونسر ةمامع تناك دقل

 . 45 يبنلاب ءادتقا اهيف طسوتلا يغبنيف .ءيش اهضرعو اهلوط يف تبثي

 ةريبكلاب لَك هتمامع نكت مل : ةّينَُدللا بهاوملا يف ينالطسقلا لاقو
 رحلا نم سأرلا ةياقو نع رصقت يتلا ةريغصلاب الو ءاهلماح يذؤت يتلا

 . (')داعملا داز يف هوحبو «ه .أ» .كلذ نيب أطسو لب دربلاو

 هسبلم يف ِك هتريس تناك دقو :ليثامتلا حرش يف رجح نبا لاقو

 اهربك ذإ «,هتمامع ربكي نكي مل هناف هيلع ثفحأو .ندبلل عفنأو متأ

 .كلذ نيب أطسو اهلعجي ناك لب

 ةمامعلا رادقم امأو : «يواتفلا يف يواحلا» يف يطويسلا لاقو

 نع ناميالا بعش يف ىقهيبلا ىور دقو .ثيدح يف تبثي ملف ةفيرشلا
 ناك :لاق ؟متعي دع يبنلا ناك ففيك رمع نبأ تلأس :لاق مالس نبا

 .هيفتك نيب ةباؤذ لسريو ءهئارو نم اهروقيو هسأر ىلع ةمامعلا ريدي

 .9©2«عرذأ ةدع اهنأ ىلع لدي اذهو»

 .عرذأ ةتس ةريصق ةمامع هل ناك ٍَك يبنلا نأ يوونلا نع ركذو

 .ًاعارذ رشع انثإ ةليوط ةمامعو

 ديَِعَع يبنلا ةمامع لوط يف ينرضحي "ال :هيواتف يف ظفاحلا لاقو

 .ًائيش ركذي ملف «يسلبانلا ينغلا دبع ظفاحلا هنع لثس دقو ءدودحم ردق

 )١( صلاخلا نيدلا 5/ 7١8 .

 ) )79راطوألا لبن 4/ 17 .



 ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةئيزلاو سابللا "1

 .ءيش اهضرعو اهلوط يف ررحتي مل : يكملا رجح نبا لاق

 نع ءاج امو .عرذأ ةعبس اهلوط نأ نم يناربطلا هركذ ام امأو

 رفسلا يف تناك اهنأو ءعارذ ضرع يف ةعبس اهنأ اهنع هللا يضر ةشئاع

 ءاهريغ نم رفسلا يف اهتبذع ناو .فوص نم ءادوس رضحلا يفو ءءاضيب

 : يرزجلا نبال حيباصملا حيحصت يفو «هل لصأ ال» اهنم رضحلا يفو
 .«22ءيش ىلع فقأ ملف هلك يبنلا ةمامع ردق ىلع فقأل بتكلا تعبتت

 حصي ثيدح هي هتمامع ردق يف تبثي مل هنأ انل نيبتي اذه نمو
 خانملل ناف .هلاثمأ ةداع دحاو لك قح يف هيلع لوعملاف .هيلع دامتعالا

 نيذلا ايقيرفأ طساوأ ناكس ىرن امنيبف .ةمامعلا ردق يف أرثأ يفارغجلا

 ةقبط قوف ةقبط اهنوفلي ةميظع مئامع نوسبلي ةراحلا قطانملا يف نوشيعي

 ناكس نم مهريغ دجن .رحلا ةدش مهسوؤر يقتل ضيبأ شامق نم
 شامق نم عرذأ ةعضب ودعت ال ةريغص مئامع نوسبلي ةلدتعملا قطانملا

 .ةيقاط وأ ةوسنلق ىلع فلت

 )١( صلاخلا نيدلا 5/ 718 .



 مسجلا سابل

 ون ظ
 لّوالا_دملللا

 صيمقلا

 لوسر ىلإ بايثلا بحأ ناك هنأل بحتسي لب .صيمقلا سيل زوجي

 ناجاتحي نيذللا رازإلاو ءادرلا نم رتسلا يف نكمأ هنأل كلذو نكي هللا

 بحأ نم دارملا نوكي نأ لمتحيو كلذ ريغو كاسمالاو طبرلا ىلإ اريك

 (")راعش وهف همسج رشابيو هتروع رتسي هنأل ,صيمقلا هيلإ بايثلا
 برق ام لك نأ كش الو ,«”راثدلا نم هقوف سبلي ام فالخب .دسجلا

 راصنألا ٍيِلي هللا لوسر هبش اذهلو ءهريغ نم هيلإ بحأ ناك ناسنالا نم

 , 9راثدلاب مههبش هناف مهريغ فالخب ندبلا يلي يذلا راعشلاب

 .«(ةيلخادلا بايثلا» بايثلا نم ندبلا يلي ام :راعشلا )١(

 .«ةيجراخلا بايثلا» راعشلا قوف سبلي ام :راثدلا (9)
 | ١19. /'7 راطوألا لين (”)



 ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةئيزلاو سابللا 5

 ليلدلاو «بايثلا تحت سبلي .20بيجو َناّمْك هل طيخم وهو «هرتسيل هيف

 ىلإ بايثلا بحأ ناك» :تلاق ةملس مأ نع يور ام هسبل بابحتسا ىلع

 .('29:صيمقلا لِلط هللا لوسر

 لجر ينإ هللا لوسر اي تلق» :لاق عوكألا نب , ةملس نع يور امو

 . "9(ةكوشب ولو هررزأو معن ٠ لاق ؟دحاولا صيمقلا ىف يف ة ىلصأفأ « ديصأ

 الو .هتروع دبت مل اذإ رارزألا لولحمو ًاررزم صيمقلا سبل زوجيو

 يضر يباحصلا هيبأ نع ةرق نب ةورع ثيدحل ءامهنم دحاو يف ةهارك

 نإو هانعيابف .ةنيزم نم طهر يف ِةِكَي هللا لوسر تيتأ» :لاق هنع هللا

 هصيمق بيج يف يدي تلخدأ مث هتعيابف :لاق ءرارزألا قلطمل هصيمق
 يقلطم الإ طق هنبا الو ةيواعم تيأر امف :ةورع لاق .متاخلا تسسمف

 .«©9«أدبأ امهرارزأ ناررزي الو ءرح الو ءاتش يف امهرارزأ

 .ردصلا يف يتلا بيجلا ةحتف -ف رارزأ يأ رارزألا لولحمب دارملاو

 .ةالصلا ءانثأ اهنم هتروع ىري نأ ناسنالا ىلع ىشخي هنأل

 صيمقلاف بوث يف يلصي نأ دارأ نإو :عومجملا يف يوونلا لاق
 .فتكلا ىلع لصحيو ةروعلا رمسسي هنألو ءرتسلا يف معأ هنأل ىلوأ

 .هرز ةروعلا ىأر رظن اذإ ثيحب حتفلا عساو صيمقلا ناك نإف
 اعيش هفنع ىلع حرطو هرري مل نإف «مدقتملا» عوكألا ْس ةملس ثيدحل

 ةروع هتيؤرل) هتالص تلطب كلذ لعفي مل نإف ءهب لصحي رتسلا نآل زاج
 . (هسفن

 .رارزألا لولحم هيف هيف يلصي نأ زاج حتفلا قيض : صيمقلا ناك نإو

 .ةداع ردصلا يف نوكتو .هسأر اهنم ناسنإلا جرخي يتلا ةحتفلا :صيمقلا بيج (1)
 . 3717 /4 . يذمرتلا 55”#2 /'! دواد وبأ هجرخخأ (9)

 .6ه6 /*؟ يئاسنلا 2ا184ا/ ١/ دواد وبأ . يئاسنلاو دواد وبأ ف

 . سابللا باتك #ا/ا/ /” دواد وبأ هجرخأ (4)



 ١ .ىناثلا بابلا

 «رارزألا لولحم كي هللا لوسر تيأر» :هنع هللا يضر رمع نبا ىور امل

 وأ هعوكر وأ همايق يف هتروع ىرت ثيحب حتفلا عساو صيمقلا ناك نإف

 تحصر هطسو دش وأ ( هرثمسي ائيش هفنع ىلع عصو وأ هّرَز نإف ( هدوجسس

 .حصت مل هلاح ىلع هكرت نإف هتالص

 يف رهظت الو هعوكر يف ةروعلا هنم ىرت ثيحب بيجلا ناك ولو

 حصألا ؟الصأ دقعنت ال مأ لطبت عكر اذإ مث ؟هتالص دقعنت لهف مايقلا

 | .داقعنالا

 . هتالص

 لاوحأ نم لاح يف ةروعلا ىرت ال ثيحب ًاقيض بيجلا ناك اذإ امأو
 .ال مأ هّرَز ءاوس .هتالص حصن . هتالص

 قرت ًاعساو بيجلا ناك نإو .هتالص حصن كلامو ةفينح يبأ دنعو

 , ١2)هليذ لفسأ نم هريغ اهار ول امك هتروع هنم

 لولحم يلصي لجرلا نع كلام لثسو :ىربكلا ةنودملا يف ءاجو

 ؟ليوارس هيلع سميلو رارزألا

 يلصي يذلا نم رتسأ يدنع وهو كلذب سأب ال : كلام لاف

 صيمقلاف دحاو بوث الإ نكي مل نإف :ىنغملا يف ةمادق نبا لاق

 مث نيلجرلاو سأرلا الإ دسجلا عيمج رتسي هناف ءرتسلا يف معأ هنأل

 كلذ نم يزجي الو «ليوارسلا مث ءرزئملا مث ءرتسلا يف هيلي هنأل ءادرلا

 .املا ام /* عومجمل ١1١([

 .85 ١/ ىربكلا ةنودملا (7)



 ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةنيزلاو سابللا -

 عساو صيمق يف ىلص ولف .هسفن نعو هريغ نع ةروعلا رتس ام الإ هلك

 حصت مل اهاري ثيحب تناك وأ هتروع ىأر دجس وأ مكر ول ثيحب بيجلا

 .«مدقت دقو» عوكألا نب ةملس ثيدح كلذ ىلع لدو .هتالص

 ريغ دحاولا صيمقلا يف يىلصي لجرلا نع دمحأ لئس :مرثألا لاق

 ملو هيطغت هتيحل تناك نإف» :هل ليق .هرزي نأ يغبني :لاق ؟هيلع رورزم
 .زئاجف اريسي ناك نإ :لاق ؟بيجلا عستم نكي

 مل نإف ءهتالص تدسف هريغل وأ .هل هتروع ترهظ ىتم اذه ىلعف

 قوف لح وأ ءرزئمب هطسو دش وأ ءًاقيض صيمقلا بيج نوكل رهظت
 ىقلأ وأ ءهرازإ دش وأ «ةيؤرلا عنمتف بيجلا دست ةيحل اذ ناك وأ «ءبوثلا

 ,22كلذ هأزجأ هتروع ترتتساف ةقرخ وأ «ءادر هبيج ىلع

 ام وه مهنامز يف صيمقلا نأ ضرعلا اذه نم ملعن نأ عيطتسنو
 نم ندبلا عيمج معي يذلا عساولا بوثلا وهو «ةيبالجلاب مويلا هيمسن
 «بايثلا تحتو ندبلل ًاقصالم سبلي ناك ًاميدق هنكلو نيبعكلا ىلإ قنعلا

 ام يهو ةيجراخلا بايثلا تحت هسبلي لاز ام سانلا ضعب نإف مويلا امأو

 ةيلخادلا سبالملا قوف هسبلي سانلا رثكأو ءزابمقلا وأ .ةينطقلاب ىمسي

 .اراعش يهو اراثد وه نوكيف

 ةيلخادلا سبالملا قوف سبلي ام ىلع صيمقلا مسا قلطي كلذكو
 هنأ امك .نيبعكلا ىلإ لصي الو .ءمسجلا فصن الإ يراوي ال هنكلو

 .هيبناج دحأ ىلع نوكت رارزأب ررزي .هتياهن ىلإ رحنلا دنع نم حوتفم

 سابللا نم عونلا اذهو .ءرخآلا بناجلا ىلع نوكت يوارع يف لخدتو
 . لَو هللا لوسر نمز يف ًافورعم نكي مل ثدحتسم

* # 

 )١( ينغملا ١/ 687 684.



 فن ظ يناثلا بابلا

 ينالاتملالا
 ('”ليوارسلا

 نبأ ىور امل «ليوارسلا سبل يف صخر هنأ د يبنلا نع درو

 سبليلق ًارازإ دجي مل نم» :لاق هيك يبنلا نأ امهنع هللا يضر سابع

 ٠ .«نيفخ سبليلف نيلعن دجي مل نمو «ليوارس

 يبأ نع .تاروعلا رتس نم هيف امل ءاسنلاو لاجرلا معي هسبل زاوجو

 «نورزتأي الو نولورستي باتكلا لهأ نإ هللا لوسر اي انلق» :لاق ةمامأ

 . ©"'9”«باتكلا لهأ اوفلاخو ءاورزتئاو اولورست : ِةِكَي هللا لوسر لاقف

 هك هللا لوسر دنع ًادعاق تنك :لاق هنع هللا يضر ىلع ثيدحلو

 دي توهف .راكم رامح ىلع ةأرما ترمف .ريطم موي يف عيقبلا دنع

 .ههحوب د يبنلا اهنع ضرعأف ةأرملا تطقسف (9ةدهو يف رامحلا

 نم تالورستملل رفغا مهللا» :لاقف ةلورستم اهنإ هللا لوسر اي :اولاقف

 اونضحو .مكبايث رتسأ نم اهنإف تاليوارسلا اوذختا سانلا اهيأ اي : يتمأ

 .(7«نجرخ اذإ مكءاسن اهب

 باوبأ نم باب ىلع سلاج كو يبنلا انيب» :ةريره وبأ لاقو
 .اهب ترثع كيك يبنلا تذاح املف «.ةباد ىلع ةأرما ترم :دجسملا

 ثينأتلاو ريكذتلا يتفص نيب درجملا يف قرفو .ثنؤتو ركذت «ةبرعم ةيسراف :ليوارسلا )١(

 لاقيو ةلاورسو لاورس عمج تاليوارسو .«ليوارسلا وه» و «ليوارسلا يه» :لاقيف
 :لورسم سرفو .شير اهيلجر يف :ةلورسم ةمامحو .«لورستف اهايإ هتسبلا : هتلورس

 .طيحملا سوماقلا) ةغل ؛نيشلاب لاورش لاقيو نيذخفلاو نيدضعلا هليجحت ضايب زواج
 . (رينملا حابصملا

 .؟54 /© دنسملا  دمحأ هاور (؟)

 . ضرألا نم ضفخنملا :ةدهولا (5)
 هدنس يفو .ًالوطم بدألا يف يقهيبلاو ءرازبلاو ,يليقعلاو .لماكلا يف يدع نبا هجرخأ (4)

 /ه دئاوزلا عمجم رظنا تاقثلا يف نابح نبا هركذ .يرصبلا يلجعلا ايركز نب ميهاربإ
1 



 ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةنيزلاو سابللا فل

 هللا محر :لاقف .ليوارس اهيلع نإ هللا لوسر اي ليقف لذ ضرعأف
 .7)(2:تاالورستملا

 هللا محر» :٠ لاق دلع يبنلا نأ هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو

 1 , (؟59عءاسنلا نم تاالورستملا

 ةجحرد ىلإ ثيدحلا يفئنري قرطلا هذهب : ءىلآللا يف يطويسلا لاق

 .هه.أو نسحلا

 هنع هللا يضر رمع نع ّيوُر امل ليوارسلا سبل ةهاركب موق لاقو
 هللا ءاش نإ مكتازغ نم متمدق اذإ» :ناجيبرذأب هشيج ىلإ بتك هنأ

 ريغ اهنأب هلوق اوللعو «ةيدرألاو َرّرألا اوسبلاو ةيبقألاو تاليوارسلا اوقلأف

 . ليوارسلا سبل لل هنأ ةلياتحلا بتك نم هريغو عانقالا يف ءاجو

 سبل نع هنع هللأ يضر دمحأ مامإلا لثس دقف "””مهبهذم هيلع ام وهو

 .رازإلا ناك موقلا سابلو ءرازإلا نم رتسأ وه :لاقف ليوارسلا

 يبنلا نأ امهنع هللا يضر سابع نبا نع نيحيحصلا يف درو دقو

 اذهبو .«مرحملل ليوارس سبليلف ارازإ دجي مل نم» :تافرعب بطخ هك

 .«*”يهدنع ةفورعم تناك اهنأ ىلع دمحأ مامإلا لدتسا

 لاق .ليوارسلل خلو هللا لوسر سبل يف فاللخلا عقو دقو

 لوسر اهسبل له فلتخاف ليوارسلا امأو :ةيندللا بهاوملا يف ينالطسقلا

 اله سناتساو .هسبلي مل يلع هنأب ءاملعلا صعب لاقف ؟ال مأ دلع هللا

 )١( ريدقلا ضيف .بعشلا يف ىيقهيبلا هجرخأ 4/ 77 .

 ) )1١.دارفالا يف ينطقرادلا هجرخأ

 /1١61. /5 صلاخلا نيدلا (9)

 . قباسلا ردصملا (5)



 ف يناثلا بابلا

 باتك نم .هنع هللا يضر نامثع ةمجرت يف يوونلا هب مزج امب قيرفلا

 مالسإ الو ةيلهاج يف ليوارسلا سبلي مل هنأ «تاغللاو ءامسألا بيذهت»

 هنأ ول يأ .2")هعابتا ىلع ءيش صرحأ اوناك مهناف :لاق ءهلتق موي ىلإ

 .هوسبلل هسبل
 ليوارسلا ىرتشا دق يك هللا لوسر نأ ديفت ثيداحأ تدرو دقو

 . هسبلو

 لبق ليوارس لجر يو هللا لوسر تعب» :لاق ريمع نب كلام نع

 .دمحأ هاور يل حجرأف يل نزوف .ةرجهلا

 نإو ًاثبع هيرتشيل ناك امو :يرابلا حتف يف رجح نبا ظفاحلا لاق

 . ؟'2رازإلا هسبل بلاغ ناك

 هنأ رهاظلاو .ليوارسلا ٍةكي ىرتشاو «ىدهلا» يف ميقلا نبا لاقو

 اوناكو ليوارسلا سبل هنأ ثيدح ريغ يف ىور دقو .اهسبليل اهارتشا امنإ

 .م«ه.أو (9هنذاب تاليوارسلا نوسبلي

 قوسلا لهأل ناكو .مهارد ةعبرأب ليوارس هنم ىرتشاف رازبلا ىلإ سلجف
 نإ :ناّزولا لاقف .؟احجار نزتأ :ِهلكك هللا لوسر هل لاقف ءنزي ناّدو

 نم كب ىفك :هل تلقف .ةريره وبأ لاق ىدحأ نم اهتعمس ام ةملك هذه

 لوسر دي ىلإ بئثوو «نازيملا حرطف .كيبن فرعت الأ كنيد يف ءافجلا

 امنإ اذه اي :هل لاقو خلي هللا لوسر هدي بذجف ءاهلبقي نأ ديري لك هللا

 )١( راطوألا لين 7'/ ١١8.
 . ةيملسلا ط 795” ٠١/ يرابلا تف (*)

 . 7377 ص ٠١ ج يرابلا حتف ()

 ” 2داعملا داز ١/ ١©.



 ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةئيزلاو سابللا "3

 نزوف .مكنم لجر انأ امنإ كلمب تسلو اهكولمب مجاعألا اذه لعفت

 هلمحأل تبهذف :ةريره وبأ لاق .ليوارسلا ِخقو هللا لوسر ذخأو حجرأو
 ًافيعض نوكي نأ الإ هلمحي نأ هئيشب قحأ ءيشلا بحاص :لاقف «هنع

 سبلتل كنإو هللا لوسر اي تلق :لاق .ملسملا هوخأ هنيعيف هنع زجعيف
 ترمأ ينإف ءراهنلاو ليللا يفو رضحلاو رفسلا يف لجأ» :لاق ؟ليوارسلا

 .7©2«هنم رتسأ ًائيش ىرأ ملف هرتسلاب

 ال اولاقو .ليوارسلا سبل زاوج ىلع ءاملعلا قفتا تاياورلا هذهلو

 .هتهاركب لاق نمل ليلد

 امهنأ مالسلا امهيلع ىسومو ميهاربإ نع يور دق :ينيرافسلا لاق
 ةباحصلا نم دحاو ريغ نع يورو لَو يبنلا هسبلو ليوارسلا اسبل

 نبا جرخأو «ءهب رمأ هنأ هنع هللا يضر يلع نعو ناملسك مهنع هللا يضر

 دق ىينا :5 هللا لوسر ىلإ ٍبتك يشاجنلا نإ» :لاق ةديرب نع نابح

 .نايفس يبأ تنب ةبيبح مأ ,.كنيد ىلع يهو كموق نم ةأرما كتجوز

 .نيجذاس نيفخو .ًافاطعو «ليوارسو .ًاصيمق :ةعماج ةيده كل تيدهأو

 :ثيدحلا ةاور دحأ دواد نب ناميلس لاق «امهيلع حسمو دو يبنلا ًاضوتف

 . ''96ناسليطلا :لاق ؟فاطعلا ام ىدع نب مثيهلل تلق»

 ناك مالسلاو ةالصلا هيلع ميهاربإ انديس ليوارسلا سبل نم لوأو

 ىلإ ىكتشاف ءهريكاذم ضرألا ىرت نأ نم يحتسي ناك ىتح ءايحلا ريثك

 .ليوارس ليربج اهلصفف ؛ةنجلا نم ةقرخب ليربج هيلع طبهف .ىلاعت هللا
 نسحأ ام :لاق ميهاربإ هسبلو هتطاخ املف هطيخت ةراس ىلإ اهعفدا لاقو

 ليوارسلا سبل زوجي اذه ىلعف .©نمؤملل رتسلا معن هناف هرتسأو اذه

 رظنا .دارفالا يف ينطفرادلاو .ءافعضلا يف نابح نباو .طسوألا يف يناربطلا هجرخأ (1)

 .١؟١ /هدئاوزلا عمجم

 .ينيرافسلل ٠١ 5 بابلألا ءاذغ (؟)

 . قباسلا ردصملا (*)



 ”7/ ظ يناثلا بابلا

 ليوارس وهف اذه اننامز يف .«نولطنب» مساب هيلع قلطي ام سبل كلذكو

 نع هانسبتقا يذلا هلكش ىف هفلاخ نإو .هتركف نع جرخي اال هتقيقح ىف

 دنع هسبل ناك دقو .ىولبلا هب معت امم حبصأ هنألو .ممألا نم انريغ

 ال ءمهدئاوع هب ترج ام ىلع انيلإ اهنم لقتنا يتلا ةفلتخملا بوعشلا

 يف كرتشي كلذلو «نيدلاب هل ةقالع الف .مهدئاقع هب مهبلاطت ام ىلع

 ةماعلا ةسبلأ نم وهو «ةرياغتملا نايدألا لهأو «ةرفانتملا ممألا هسبل

 ددشتلا وأ ءهب كسمتلا ةدش وأ نيذلا ةمدخب نوزيمتي ال نمم .ةصاخلاو

 .نيدلاب هل ةقالع الو .ةداعلا هب ترج امم هسبلف ءهبسح ىلع ةدابعلا يف

 .«برشملاو لكأملا وأ سابللا يفف .تاداعلا رئاس عم كرتشيف «ةدابعلاو

 مهب هبشتلا يوني نأك «نيدلا هركني ءيس دصق كلذ بحصي ال نأ ىلع

 نيملسملا يز ةرياغم وأ ةقرافم يونيو ,0مهنيد هنسحتسي يذلا مهيز يف

 اذإ دترم هنإ موق لاقو .هسبل هيلع مرح كلذ لعف اذإف .مهنيدل ًاراقتحا

 ةهج نم ناسحتسالا اذه ءاج اذإ .هنسحتساو نيملسملا ريغ سابل سبل

 . ملعأ هللاو .نيدلا

#6 #* 

 م

 ٌتلابلا_تةمرلغلا

 نمر
 بوث لك وهو «سنارب اهعمج .هنكاس ءار امهنيبو نونلاو ءابلا مضب

 | . ةله هسأر

 .©0>(زخ نم رضخأ ًاسنرب سنأ ىلع

 )١( مقر يرابلا حتف يراخبلا هاور ٠١7/8 .
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 سبلي ام هللا لوسر ايد :لاق الجر نأ رمع نبا نع عفان ثيدحلو

 مئامعلا الو صيمقلا اوسبلت ال :ِلك هللا لوسر لاق ؟بايث نم مرحملا

 ,نيلعنلا دجي ال دحأ الإ .فافخلا الو .سناربلا الو .تاليوارسلا الو

 ًائيش بايثلا نم اوسبلت الو .نيبعكلا نم لفسأ امهعطقيلو «نيفخ سبليف
 .2©2”«سرولا الو نارفعزلا هسم

 .مرحملل سناربلا سبل ةمرح ىلع هقوطنمب ثيدحلا اذه لدف

 .هريغل هتحابإ ىلع هموهفمبو

 «نابهرلا سابل نم ناك هنأل سناربلا سبل فلسلا :ضعب هرك دقو

 .ىراصنلا سوبل نم هناف :ليق .هب سأب ال :لاقف هنع كلام لثس دقو

 .انهه سبلي ناك :لاق

 . سنوي هل الإ ءارقلا نم دحأ ناك ام : ركب ىبأ نب هللا دبع لاقو
 ' هللا لوسر يناسك» :لاق ةفاصرق يبأ ثيدح نم يناربطلا جرخأو

 ظ .(5؟”هسبلا :لاقف ًاسنرب ديك

 عبالابتملاللا
 «ةءابعلاو ءابقلا

 هنمو « نيتفشلا نيب ام مامضنا ةوبقلا سوماقلا يفف .مضلا وهو «هوبقلا

 . بايثلا نم ءابقلا

 يتب اي :ةمرخم لاقف .ًائيش ةمرخم طعي مل ةيبقأ ِِلك هللا لوسر مسق»

 )١( مقر يرابلا حتف يراخبلا هاور 68٠7.

 يرابلا حتف (؟) ٠١١/  2777.فرعي ال نم هدنس ىف ةفاصرق يبأ ثيدح نع لاقو



 ب يناثلا بابلا

 .يل هعداف لخدا :لاقف .هعم تقلطناف ِدك هللا لوسر ىلإ انب قلطنا

 رظنف :لاق .كل اذه تأبحن :لاقف اهنم ءابق هيلعو هيلإ جرخف «هتوعدف

 ,(')(؟ةمرخم يضر :لاقف هيلإ

 نم نيفتكلا ىلع ءابقلا حرط نع ةيميت نبا مالسإلا خيش لئسو»
 سأب ال هنأب باجأف ؟ال مأ هوركم وه له هيمك يف هيدي لخدي نأ ريغ
 ةسبللا هذه نأل ءهوركملا لدسلا نم اذه سيلو ,ءاهقفلا قافتاب كلذب

 . «'9«دوهيلا ةسبل تسيل

 )١( مقر يراخبلا هجرخأ 688٠١.
 ) )7ينيرافسلل بابلألا ءاذغ 7/ ١161.



 «عاذحلاو لعنلا سمل

 لّوُزلاثملللا

 هبابحتسا 000

 سابل لعنلا :يبرعلا نبا لاق «لاعن اهعمجو ةثنؤم لعن ةملك

 قلطيو «نيطلا نم مهضرأ يف امل اهريغ سانلا ذختا امنإو «ءايبنألا

 .ءاذحلاب مويلا ىمسي ام وهو .مدقلا يقي ام لك ىلع لعنلا

 : لكَ يبنلا نأ :هنع هللا يضر رباج ثيدحل لعنلا سبل بحتسيو

 نأ يأ 2>لعتنا ام ًابكار لازي ال لجرلا ناف .لاعنلا نم اورثكتسا»

 .بعتلا ةلقو .ةقشملا ةفخ يف بكارلا هبشي لعنلا سبلي يذلا لجرلا

 يبطرقلا لاقو .يوونلا هلاق ام اذه «قيرطلا ىذأ نم لجرلا ةمالسو

 الو هلاونم ىلع جسني ال ثيحب حيصف ظفلو غيلب مالك اذه :هيلع ًابيقعت

 .ةقشملا ففخي ام ىلع هيبنتو ,ةحلصملا ىلإ داشرإ وهو ءهلاثمب ىتؤي
 ام هريغو راثعلاب ةقشملاو مالآلا نم ىقلي يشملل ميدملا يفاحلا ناف

 .584 /1 دواد وبأ 155 /# ملسم حيحص .دواد وبأو ملسم هجرخخأ (1)



 بكارلا فالخب .هدوصقم ىلإ لوصولا نم هعنميو .يشملا نع هعطقي

 , 20هي لعتنملا هبش كلذلف

 :امهنع هللا يضر رمع نب هللا دبعل لاق هنأ جيرج نب ديبع نع
 اي يه ام :لاق .اهعنصي كباحصأ نم ًادحأ رأ مل ًاعبرأ عنصت كتيأر»

 كتيأرو «.نييناميلا الإ ناكرألا نم سمت ال كتيأر :لاق ؟حيرج نيا

 ةكمب تنك اذإ كتيأرو ءةرفصلاب غبصت كتيأرو «ةيتبسلا لاعنلا سبلت

 لاقف «ةيورتلا موي ناك ىتح تنأ لهت ملو .لالهلا اوأر اذإ سانلا ّلهأ

 الإ سمي خلك هللا لوسر رأ مل ينإف ناكرألا امأ :رمع نب هللا دبع هل

 يتلا لاعنلا سبلي هلي هللا لوسر تيأر يناف ةيتبسلا لاعنلا امأو «نييناميلا

 ينإف ةرفصلا امأو ءاهسبلا نأ بحأ انأف ءاهيف ًاضوتيو ءرعش اهيف سيل

 لالهالا امأو ءاهب غبصأ نأ بحأ انأف ءاهب غبصي لَك هللا لوسر تيأر

 . يراخبلا هاور .«هتلاحر هب ثعبت ىتح لهي لَك هللا لوسر رأ مل ينإف

 لاق هبو .ةلاح لك ىلع لاعنلا سبل زاوج ىلع ةلالد هيفو

 ثيدحب جتحاو ءرباقملا يف لاعنلا سبل هركي :دمحأ لاق :روهمجلا

 اذإ « نيلعن ىلع رباقملا يف يشمأ انأ امنيب» :لاق ,ةيصاصخلا نب ريشب

 عضوملا اذه يف تنك اذإ «نيتيتبسلا بحاص اي ,؛يفلخ نم يداني لجر

 لوسرلا ىلوم وهو هسفن ريشب نع رخآ ظفلب درو دقو 2©”كيلعن علخاف

 قبس دقل :لاقف نيكرشملا روبقب رم لَك يبنلا يشامأ انأ امنيب» :لاق
 ءالؤه كردأ دقل :لاقف نيملسملا روبقب رم مث ًاثالث ءاريثك ًاريخ ءالؤه

 روبقلا يف يشمي لجر اذإف ةرظن هلك هللا لوسر نم تناح مث «أريثك ًاريخ

 رظنف كيتيتبس قلأ كحيو نيتيتبسلا بحاص اي :لاقف .نالعن هيلع

 . © 9«امهب ىمرف امهعلخ ِِلَك هللا لوسر فرع املف .لجرلا
 )١( يرابلا حتف ١/ 6"

 «دواد وبأ هجرخأ (؟1) 17/ 19414.

 )"( بذعلا لهنملا رظنا دواد وبأ هجرخأ 8/ 868.
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 ىذأل امهعلخب رمألا نوكي نأ زوجي هنأب :لاقو يواحطلا هبقعت دقو

 هنع اولو اذإ مهلاعن عرق عمسي تيملا نأ ثيدحلا يف تبث دقو امهيف

 ثيدح نم تبثو «ءرياقملا يف لاعنلا سبل زاوج ىلع لاد وهو .نيربدم
 تلأسو :لاق ديزي نب ديعس نع درو امك» هيلعن يف ِةيِكَي يبنلا نأ سنأ
 زاج اذإف لاق .62')معن :لاق ؟هيلعن يف يلصي يك يبنلا ناكأ :ًاسنأ

 .هه .أو ىلوأ ةربقملاف لعنلاب دجسملا لوخد

 ماركإل يهنلا نوكي نأ لمتحيو» :يرابلا حتف بحاص لاق

 نيتيتبسلا ركذ سيلو ربقلا ىلع سولجلا نع يهنلا درو امك تيملا
 روبقلا ىلع يشملل وه امنإ يهنلاو كلذ قفتا لب .صيصختلل

 .«ه . أو «"7لاعتلاب

# # # 

 ينالاثمللا
 | لعتلا سبل بادا

 .هيلعن لامعتسا يف ِهقَم هيده ناك فيك نيبت ثيداحأ ةدع تدرو

 هل بحتسيف لو هللا لوسرب يدتقي نأ لعنلا سبلي يذلا ملسملاب ريدجو

 مكدحأ لعتنا اذإ» : ديل هللا لوسر لاف : لاق هنأ هنع هللا يصر ةريره

 ؛لعنت امهلوأ ىنمُيلا نكتلو .لامشلاب ادييلف عزتنا ذإو «نيميلاب ادبيلف
 . © عزتنت امهرخآو

 )١( يرابلا حتف :ناخيشلا هجرخأ ١/  :.4484ملسم حيحص ١/ 81١".

 ."05 ٠١/ يرابلا ستف (؟)
 لاا ٠٠/ يرابلا ستف «هححصو يذمرتلاو .هجام نباو «دواد وبأو . يراخبلا هجرخأ (')

 ١١5. /7 ةجام نبا .744 /4 يذمرتلا 4٠#, /'؟ دواد ربأ



 ففي يناثلا بابلا

 اذإو متسبل اذإ» :لاق عك يبنلا نأ ًاضيأ ةريره وبأ ىور املو
 .؟)(مكنمايمب اوأدباف متأضوت

 بحي عك هللا لوسر ناك» :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نعو

 .؟'9(هكاوسو هلجرتو هلعنتو هروهط ىف . هلك هنأش يف عاطتسا ام نمايتلا

 بابحتسالل ثيداحألا هذه ىف رمألاو :ضايع ىضاقلا لاق

 . اعامجإ
 . ةئسلاةفلاخمل ءاسأ «ىرسُيلاب لاعتنالا يف أدب نم :ربلا دبع نبا لاقو

 .يوسلا قيرطلا يف يفاحلا هيخأل حسفي نأ لعنلا سبالل بحتسيو-١

 ملسملا هيخأ نع ىذألا عفد ىلع ًاصرحو ةدومو ًافطلو هنم ةفأر
 يبنلا نأ رباج ىور امل .ْكك يبنلا رمأل الاثتماو .هيلإ عفنلا لاصيإو

 لعتنملا نإف .قيرطلا ددج نع يفاحلل لعتنملا عسويل» :لاق ِلك

 .؟9«بكارلا ةلزنمب
 نم اهب قلع ام ةلازإل هلعن دقفتي نأ دجسملا لخادل بحتسيو-؟

 دنع مكلاعن اودهاعت» :لاق مك يبنلا نأ .ءرمع نبا ىور امل .سجن

 . ينطقرادلا هجرخأ «دجاسملا باوبأ

 اذإ» :لاق كك يبنلا نأ هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ نعو

 ٌىذأ وأ .ًارذق هيلعن يف ىأر نإف ءرظنيلف دجسملا ىلا مكدحأ ءاج
 .؟29«امهيف لَصيلو هحسميلف

 )١( :دواد وبأ هجرخأ 107/ 9٠".

 ) )7١هنيسحتو هميظنتو رعشلا حيرست :لجرتلا /لئامشلا يف يذمرتلاو ,ةنسلاو دمحأ هجرخأ .
 يرابلا حتف رظنا ٠١/  .”:94ملسم حيحص ١/ /؟ دواد وبأ ؟  ”4٠يئاسنلا //

 ةجام نبا ءاو ١/ ١1١.

 طسوأ :لادلا دشب ةّداجلاو ؛ةيوتسملاو ةبلصلا ضرألا نيتحتفب :دّدجلا :لالخلا هجرخأ (م)

 .ففخت دقو اهلهسأو قرطلا
 ١181/1١. دواد وبأ هجرخأ (1)



 ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةنيزلاو سابللا 00

 نأ ةنسلا نمو «مدقلا حيرتستل سولجلا دنع لعنلا علخ نسُيو “ 

 نبا لاق» .اهيلع فاخي نأك رذعل الإ .هراسي ىلع وأ هءارو اهعضي
 (7«هبنجب امهعضيف هيلعن علخي نأ لجرلا سلج اذإ ةنسلا نم :سابع

 اوعلخاف متسلج اذإ» :لاق هلك يبنلا نأ هنع هللا يضر سنأ ثيدحلو
 . 9«مكمادقأ حرتست - لاق هيسحأ مكلاعن

 لخد اذإ ناسنالا نإ مث :بابلألا ءاذغ يف ينيرافسلا لاقو

 امل هيك يبنلا نأل» هراسي نع ليقو .همامأ امهكرت هيلعن علخو دجسملا

 راسيلا نألو .دمحأ هاور «هراسي نع امهلعج ةالصلا يف وهو هيلعن علخ

 ريغ نم امهعضوم امأف :يضاقلا لاق .ةرذقتسملا لاعفألل تلعج
 الو :عانقالا يف لاق :سابع نبا نع مدقت امك .هبنج ىلإف ىلصملا

 نم ءيش فالتال ًاببس كلذ ناك نإو .مظاعتلاو ربكلا هجو ىلع يمري
 الأ بدآلاو .هببسب فلت ام نمضيو .زجي مل دحأ ىذأ وأ دجسملا ضرأ

 .«ه .أ» كلذ لعفي

 نأ هنع هللا يضر سنأ ثيدحل لكألا لاح لعنلا علخ بحتسُيو- ؛
 نالعن هلجر يفو هماعط مكدحأ ىلإ ِبّرُق اذإ» :لاق لكك هللا لوسر

 .©0«نيمدقلل حورأ هنإف «هيلعن عزنيلف

 )١( «لاعتنالا بابو نسح دنسب دواد وبأ هجرخنأ 7'/ 864".

 .«لعنلا علخ» ١4٠/8 دئاوزلا عمجم .رازبلا هجرخأ (1)
 دلاخخ نب ةبقع نأ الإ تاقث يناربطلا لاجرو يمئثيهلا لاق .طسوألا يف يناربطلا هجرخأ (©)

 . 417 1١/ ريدقلا ضيف رظنا ه . | ًاعامس ثراحلا نب دمحم نم هل دجأ مل ينوكسلا



 فه يناثلا بابلا

 تلابلا_كملحلا

 لعنلا سبالل هركي ام

 هيف ناك نإ ًامئاق هسبلي نأ العن سبلي نأ ديري نمل هركي-١
 لجرلا لعتني نأ ىهن لي هللا لوسر نأ» رباج ىور امل .ءةقشم

 .؟؟)ءأمئاق

 ًادعاق اهسبل نأل امئاق لعنلا سبل نع ىهن امنإ :يباطخلا لاق
 دوعقلاب رمأف .هبالقنال ًاببس امئاق اهسبل ناك امبرو .هل نكمأو هيلع لهسأ

 .ه . أ ةدسفملا نم ملسأو لهسأ هنأل

 . ءاملعلا ضعب لاق اذهبو

 انثدح :هللا دبع نب فسوي ىلإ بتك :لالخلا ركب وبأ لاقو

 نب دمحأ مامإلا ينعيد هللا دبع ابأ لأس هنأ نيسحلا نب ىلع نب نيسحلا

 رهاظو : يضاقلا لاق .ءيش هيف تبثي ال :لاق .امئاق لاعتنالا نع «لبنح

 . بابلألا ءاذغ ىف ينيرافسلا هركذ .يهنلا يف ثيداحألا فعض هنأ اذه

 , "'0مدقت أمك هريع هلسحو يذمرتلا هحبدرحص ثيدحلا نأب درو

 وبأ ىور امل رذع ريغل ةدحاو فخ وأ لعن يف يشملا هركيو - ١"

 وأ اهفُحَيل ,ةدحاو لعن يف مكدحأ يشمي ال» :لاق هلك يبنلا نأ ةريره

 . © 20«اعيمج امهلعنيل

 عسش عطقنا اذإ» :لاق ِةْلكَك يبنلا نأ هنع هللا يضر رباج ثيدحلو

 فخ يف شمي الو .هعسش حلصُي ىتح ةدحاو لعن يف شمي الف مكدحأ

 , (؟0هلامشب لكأي الو ةدحاو

 . 5/*777 صلاخلا نيدلا رظنأ(١١

 . ”577 /5 صلاخلا نيدلا رظنأ (9)

 .0/8608 مقر يراخبلا هاور ()

 .888 /7 دواد وبأ 21550 7٠/ ملسم حيحص دواد وبأو ملسم هجرخأ (4)



 ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةنيزلاو سابللا <”

 عطقنا اذإ» :لاق هيك يبنلا نأ هنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدحلو

 . '7«ءاهحلصي ىتح ىرخألا يف يشمي الف هكارش وأ مكدحأ عسش

 عطق اذإ ةدحاو لعن يف يشمي نأ هل سيل هنأ ثيداحألا هذه ديفتو

 موهفم نم اذهو .نيلعنلاب يشميف عطق ام حلصي ىتح ىرخألا هلعن عسش
 لعن يف يشملا عنم اذإ هنأل .ىلعألا ىلع ىندألاب هيبنتلا وهو .ةقفاوملا

 . ىلوأ اهدوجو مدع عمف ىرخألا حالصال جايتحالا عم ةدحاو

 عسش عطقنا امير» :تلاق اهنع هللا يصر ةشئاع نع يور لقو

 . ''”ءاهحلصي ىتح ةدحاولا لعنلا يف ىشمف لَك هللا لوسر لعن

 دقو .كلذ يف ةشئاع يأرب ملعلا لهأ ذخأي مل :ربلا دبع نبا لاق

 امهغلب نوكي نأ امإ :لاق دقف ءرمع نباو ىلع لعفل ةبسنلاب امأو

 هعم نمؤي ثيحب ًاريسي امهلعف نمز ناك وأ «هيزنتلا ىلع هالمحف يهنلا
 نم هب كسمتي دق شمي ال هلوقب دييقتلاو .يهنلا امهغلبي مل وأ روذحملا
 دقو .اهحالصإ ىلإ جاتحي ام لعنلل صرع اذإ ةدحاو لعنب فوقولا زاجأ

 . كلذ يف فلتخا

 .فقيو ىرخألا علخي :لاق هنأ كلام نع ضايع يضاقلا لقنف

 هيلعو ىرثألا يف ىوتفلا يف حيحصلا وه اذه :ربلا دبع نبا لاف

 نأ ىلع ءانب اهزاوج رهظي يذلاو . سولجلا ةروصل صرعتي ملو ءاملعلا

 لعنلا نم لجرلا عبصا هيف لعجي يذلا ريسلا :نوكسف رسكب عسشلاو .يئاسنلا هجرخأ )١(
 لتخي امهالكو ءاههجو يف يتلا لعنلا رويس دحأ ءارلا فيفختو نيشلا رسكب «كارشلاو»

 . هدقفب يشملا

 . 15/4 يئاسنلا رظنأ

 .7114 /84 يذمرتلا هجرخأ(؟5)



 "م١ | ناثلا بابلا

 يه يهنلا يف ةلعلا نإ ليقو «ةيفاحلل ةقشملا لوصح ىهنلا يف ةلعلا

 هذه لوانتي هناف كلذك ىنعملا اذه ىلعو .حراوجلا نيب لدعلا ةدارإ

 .هه .أ» اضيأ ةروصلا

 لجرلا ةياقول تعرش لعنلا نأ يهنلا يف ةمكحلا : يباطخلا لاق

 نيلجرلا ىدحإ تدرفنا اذإف ءهوحن وأ كوش نم ضرألا يف نوكي امم

 جرخيف «ىرخألل ىقوتي ال ام هيلجر ىدحال ىقوتي نأ يشاملا جاتحا

 .راثعلا نم كلذ عم نمأي الو .هيشم ةيجس نع كلذب

 ىلإ كلذ لعاف بسب امبرو .هحراوج نيب لدعي مل هنأل ليقو

 كلذ ىرب نمل راصبيألا لكتمتف ةرهشلل هيف ةهاركلا : يقهيبل بلا لاقو

 . ؟')حتفلا يف كلذ لك داقأو .هنم

 ةدحاو لعن يف يشملا نع يهنلا يف لخديو :ًاضيأ يباطخلا لاقو

 ىلع ءادرلا عضوو .نيمكلا يف نيديلا لاخدإو .«نيفخلاك عفش سابل لك

 ىلع ءادرلا عضوو .ىرخألا جارخإو مك يف دي لاخدإ هركيف «نيبكنملا

 هيلع صن دق هنأل .رهاظ فخلا يف أذهو .رخآلا لود نيبكنملا دحأ

 نيب لدعلا ةدارإ يهنلا ةلع تناك نإ الإ رهظي ال هريغ يفو . لعنلاك

 . '2”ةرهشلا كرتو حراوجلا

 ةمامأ يبأ لوقل امهضفن لبق فخلاو لعنأا سبل هركيو - "7

 ماج مث امهادحإ سبلف .امهسبلي هيفخب لب هللا لوسر اعد هنع هللا يضر
 : هك يبنلا لاقف .ةيح اهنم تجرخف اهب ىمرف ىرخألا لمتحاف بارغ
 .؟9«امهضفني ىتح هيفخ سبلي الف رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نم»

 )١( يرابلا حتف ٠١/ 92١".

 ١١". ص يرابلا حتف (9)

 ١4٠/8. دئاوزلا عمجم رظنا .يناربطلا هجرخخأ ()



 ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةنيزلاو سابللا 1

 دارأ اذإ ِةِلكك هللا لوسر ناك :هنع هللا يضر سابع نبا لوقلو

 ءاجف هيفخ دحأ سبلو أضوت مث هتجاحل موي تاذ قلطناف .دعبأ ةجاحلا

 دوسأ هنم جرخف ىهاقلأ مث هب عفتراف رخآلا فخلا ذخأف رضخأ رئاط

 ينإ مهللا ءاهب هللا ينمركأ ةمارك هذه» :ِهَو هللا لوسر لاقف .حلاس

 .نيلجر ىلع يشهي نم رش نمو «هنطب ىلع يشمي نم رش نم كب ذوعأ
 .©"0«عبرأ ىلع يشمي نم رش نمو

 ٠ هنأل .هتوصب ًاباجعإ توص هل لعن سبل ءاسنلاو لاجرلل هركيو - ؛
 . دوهيلا يز

 هنع هللا يضر دمحأ مامإلا صن :بابلألا ءاذغ يف ينيرافسلا لاق

 لزنملا يف ينورمأ :يزورملا هل لاق (*”ةيدنسلا لاعنلا ذاختا ةهارك ىلع

 ءاسنلل هركي تلقف .رتشت ال :لاقف .ةيبصلل ًايدنس ًالعن مهل يرتشأ نأ
 نإ امأو ”)وجرأف نيطلاو جرخملل ناك نإو .ههركأ معن لاق ؟نايبصلاو

 لاقو .ههركأ كولملا ءانبأب هبشتي اهسبل صخش نع لاقو .الف ةنيزلا دارأ

 لاجرلل ههركأف ةنيزلل امأو ءوجرأف ءوضولل ناك اذإ :حلاص ةياور يف
 . ءاسنلاو

 .سادملا يف ريرصلا ميرحت ليقع نع يزوجلا نبا ىكحو
 ,.(© هه . أر دمحأ مالك هلمتحيو

 )١( دئاوزلا عمجم رظنا .طسوألا يف يناربطلا هجرمخأ 5١7/1١ .
 .بابلا ريرصك توص اهل لاعن يهو .دنسلا ىلإ ةبسن نوكسف رسكب :ةيدنسلا (؟)

 ) )9سأب ال نأ وجرأف نيطلا يف لمعللو ةجاحلا ءاضق لحمل يدنسلا لعنلا ذختا نإ يأ

 . 576 /5 صلاخلا نيدلا (؟)



 افكر ناثلا بايلا

 عاملا - اطلا

 ءاسنلا ةيذحأ

 بوعكلا تاذ نمزلا اذه يف ءاسنلا ةيذحأ مدقت ام ىلع ساقيو

 يكل يديدح رامسم اهبعك لفسأ يف دجوي يتلاو فرطلا ةببدملا ةيلاعلا

 سابل ىلع لبقتل ةأرملا نأو ءاهيلا راظنألا تفلتل اهتاوطخ توص عمست

 اهنأل اهب اهعقوت يتلا ةيحصلا رارضألا نم مغرلاب ةيذحألا نم عاونألا هذه

 رهظمب روهظلاو ةرهشلا بحو ديلقتلا ءاد هنكلو ءمسجلل ةحيرم ريغ
 ةأرملا نهذ ىلع ضرفت ةعانصو فلكت نم اهيف امب ةقانألا هذهو ةقانألا

 ال ءةخضار ةعناخ يهو اهتايح يف لمعت «تايدوبعلا نم ىتش ًافونص
 . ضارتعالا ىلع ىوقت الو جتحت

 حيصتف ةيهان ةرمأ اهتبابس عفرتو ءاراتب افيس لمحت ءايزألا رود نإ
 عناخلا خوضرلا ىلع ةأرملا ديزت الف .كاذ يعلخاو اذه يسبلإ ةأرملاب

 رمأت ةريثك نايحأ يفو .رماوألا هذه ضفر يف ةدحاو ةظحل ركفت نأ نود

 تكستو لبقت ةأرملا نأ بجع نمو ءررضلا دشأ رضم وه امب ءايزألا رود
 اوناك يتلا ةلفطلا كلتك اهسفن ذاقنا ىلع اهل ةردق ال ةمونم اهنأكف
 هبرشتف ءولح بورشم هنأ اهل نيمعاز حلملا ءام اهنوقسيو اهنوموني
 . فاص حلم هنأ عم ةقدصم ةعضاخ

 تقشأاو ءايزألا رود اهب تضق يتلا ةفسعتملا رماوألا هذه زربأ نمو

 يهو «ةيلاعلا بوعكلا سبل «.ملاعلا يف ءاسنلا نم نييالملا ةايح اهب

 أم لوطل رشو ناوه نم اهيف ام نوظحالي سانلا دعي مل .ةملاظ ةعدب
 هنأل ,.جاجتحالا تيميو .بجعلا تكسي عئاشلا فولأملاو ءاهوفلا

 :اهسفن تلأس دق ملاعلا يف ةأرما مك هللا رمعلو .ةلوبقم ةداع ىلإ لوحتي

 ةماقتساب رضيو .يشملا يف ينقياضي لاع بعك اذ ءاذح سبلأ اذامل

 . ؟لذملا نايغطلا اذه ةمواقم يف ًائيش تعنص دق ةأرما مكو ؟يقاس



 ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةنيزلاو سابللا 1

 ةلاسر يف يلاعلا بعكلا راضم ةكئالملا كزان ةديسلا تصحأ دقو

 غلبأ ةأرما نع ةرداص اهنألو ''”اهب ةدئافلا معتل اهمامتب انه اهدرونس اهل

 ةريثك يهف ةأرملا ىلع يلاعلا بعكلا اهضرفي يتلا ةيحورلاو ةيداملا رارضألا امأ :تلاق )١(

 : ماعلا يركفلا ةأرملا عضوب اهتلص سردنو اهيصحنس

 : ةيحصلا رارضألا

 دق هللا نإف .يحصلا هجولا وه ىلاعلا بعكلا اهلزني يتلا ررضلا هوجو طسبأو

 ىلع كلذ هدعاسيف .مسجلا عم مدقلا اهب مجسنت ةميظع ةمكحل ةحطسم مدقلا قلخ

 بلطتت ةحصلاف اذه ةشقانم ىلع ىوقي ملعتم ناسنإ يأ نظأ امو .ومنلاو ةايحلاو ةكرحلا

 .لامجلاو ةقاشرلا ىلع مسجلا دعاست يتلا ةيعيبطلا ةيشملاو ءءىطاولا بعكلا سبلن نأ

 هوشت مل ةميلس ةأرما لكو ءءارو ىلإ ردصلا عجريو .مدقلا اهيف طسبنت ةيشم يه

 .جعزم ريسع بعكلا هذهب ريسلا نأب فرتعت اهنهذ ليطابألا

 بعكلا نأ نمعزي نهنأ نهذلا ةيدوبع نهب غلبت ءاسن كانه نأ بجعلا بجعأو

 تاسمحتم كلذ يف نشقاني نهو .ءىطاولا بعكلا نم نهيلع يشملا يف لهسأ ىلاعلا

 نهساسحإ تامأ دق ديقلا اذه نفلأ ام لوط نأ حضاولا هلولدم ؟اذه لولدم امف

 ةقيضلا ةطبرألا نع ةميدقلا ةينيصلا ةأرملا عفادت امك هنع نعفادي نهلعجو .يعيبطلا

 هبشي كلذ لعلو .ةداع رسألا حبصيف .ةريغص ىقبتل اهمدق اهب نوطبري يتلا ةحراجلا

 قاضو ءاتسا هبرض نع موي ٌففك اذإ ىتح هديس هبرضي نأ ملعت يذلا دبعلا كلذ فقوم

 هذه نذختي ءاسنلاو» :(سانلا عم هباتك نم 708 ص يىف) يواطنطلا يلع ريبكلا بيدألا لاق (#)

 .لبحلا ىلع يشملا نم بعصأ اهب يشملا نأ عم ةيلاعلا بوعكلا تاذ ةعيظفلا ةيذحألا

 بلصت كلذ قوف يهو .هيمدق سوؤر ىلع ةوطخ ةئم شميلف لاجرلا نم قدصي مل نمو
 ديري اذكه نكلو .لامج اهيف سيلو .ىنعم اهسبلل امو اهلامج هوشتو .قاسلا تالضع
 .«سانلا

 ةأرما تيأرو» :لاقف ةبيرغلا ةيبرغلا ءايزألا هذه اهتدبعتسا ةأرما نع ةفيرظ ةثداح ىور مث

 سبلت اهنأ يل نيبت مث .تبأ سلجتل اهوعد املكو .ةيلاخ دعاقملاو .مارتلا يف ةفقاو

 ديقملا يشمك الإ يشملا هعم عيطتست ال .ابيجع ًاقيض «ةرونت» يأ «ةطارخ» أارازإ
 . ديدحلاب

 .دوعقلا . عيطتست ال كلذلف ء.اهنم امهجارخإو اهيلجر فشكب الإ مارتلا دوعص عيطتست الو

 . !سانلا لجأ نم ؟باذعلا اذه اهسفن بذعت اذامل نولءاستت
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 .فنصلا اذه نم يلاعلا بعكلا نع عافدلاف . صقان هنأ رعشو -

 فصن ريسيو «يلاعلا بعكلا سبلي نأ الجر لأسن نأ اذه تابثال ةليسو طسبأو

 مل ايصخش انأو .اليحتسم نوكي داكي بعكلاب ريسلا نإف .لوقن ام ىنعم ىريسو .ةعاس
 سعتأ تناك هسبل ىلع اهيف تمغرأ يتلا ةليلقلا تارملاو .هلمتحا نأ مويلا ىتح عطتسأ

 نيذلا ىلع بضاغ قنحو .يسفنل يركف ءاردزاب اهلالخ ترعش دقو يرمع تاقوأ
 ةأرملا ىلع بجوي يذلا ببسلا نع لءاستأ تيقبو .ةقهرملا ةيدوبعلا هذه ةأرملل اوعضو

 دق بعكلا اذه عدتبا يذلا ريرشلا ناسنالا نأ الإ مهللا ًاقلطم دتهأ ملف ,باذعلا اذه
 ءطب انيلع اوضرفي نأ كلذب اودارأ دقو .ةأرملل ةيعامتجا ةدئاف ةيأ نود ًالاجترا هلجترا

 .ةايحلا ةلقو ةكرحلا

 : ةيلامحلا هرارضأ

 قوذلا هبلطتي ينف يلامج ببس يلاعلا بعكلا ررض يف يحصلا ببسلا عبتيو
 تومتف «ةأرملا ةيشم ىلع فلكتلاو عنصتلا يفضُي يلاعلا بعكلا .نأل .ميلسلا يناسنإلا

 .ءيش لك ىلع اهتاذ ضرفت ةقلطنم ةميرك نوكتل تقلخ يتلا ةرحلا ةيئاسنإلا حورلا

 يلاعلا بعكلاو .ليلذ ريغ ًاحاترم ارح مسجلا نوكي نأ يف لقعلاو حورلا ةداعس امنإ
 اذاملف ءهيجو ببس نود انماسجأ ةعيبط سودن نأ ائيلع ضرفي هنأل ,ءاهلذيو حورلا لتقي

 .طمنلا هولعج كلذلو .لامجلا سايقم كلذ نإ اولاق ؟اهتيشم يف ةأرملا منصتت نأ يغبني

 ماجسنا وه اهدنع لامجلا سايقم نإف ةعيبطلا امأ ؟لامجلل سايقملا اذه عضو نم نكلو

 بعتت ال يتلا ةقلطنملا ةرحلا ةكرحلاف .اهيدؤي يتلا هفئاظو عم هتاكرحو مسجلا عاضوأ
 ماجسنا وه لامجلا نإ .امئاد ةليمجلا ةكرحلا يه هئانب عم مجسنت امنإو مسجلا

 نإف ؛ةيحورلاو ةيركفلا انتايلباق ىلعأ قالطإ اندرأ اذإف .اهيدؤن يتلا تاكرحلا عم انماسجأ

 كلمنو انحور رهدزتو ومنت كلذبف ءانماسجأ مئالث يتلا ةيعيبطلا تاكرحلاب موقن نأ انيلع

 .لامجلاو ةيرحلا

 هيلع ضرفت اهنأل مسجلا لذتو ءالتق ةيعيبطلا ةكرحلا لتقت ةيلاعلا بوعكلاو

 اهسأر تسكنو ناسنالا حور تلذ «ليلذ هنأب مسجلا رعش اذإو .ةعنطصم تاكرح

 امنإو .لقعلاو مسجلل لالذإ يفسلفلا ىنعملاب عنصتلا نأ ىفخي ال هلعلو .تعنخو

 ودغن ءانتاكرح يف رارحأ نحنو انلامعأ يدؤن نييعيبط نوكن نأ يف ةيركفلا ةماركلا

 _ .ةرارحو ةقاشرو ةفخ يف حورنو
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 : ةيسفنلا هرارضأ -

 ةيلاعلا بوعكلاف .يسفنلا هجولا يلاعلا بعكلا يف ةنماكلا ررضلا هوجو ثلاثو

 ىلع ناسنإلا ةردق وه ةايحلا رهوج نإ .ةكرحلاو سمشلاب ةداعسلا اهمرحتو ةأرملا بذعت

 ىلع ردقت ال ةأرملاو .ميمعلا يسفنلا ىضرلا قئبنيو ةجهبلا ثعبنت كرحتلا نمف .ةكرحلا

 .اهديقت اهمدقب ترعش تاوطخ ريسلاو فوقولاب تمه اذإف .ةيعيبطلا ةقلطتملا ةكرحلا

 نوكت الأ ًايجيردت ةأرملا تملعت دقلو .فلكتلاو بعتلاو ريسلا يف حنرتلا اهيلع ضرفتو

 ريبعتلا ىلع ةردقلا تدقف دق اهنإ .كلذ .ظحالت ال تناك نإو ,ةجهتبم ةسمحتم اهتاكرح

 اهتسامح تتام ةأرما نم مكو .؛قالطنالا ةحرفو كرحتلا ةجهب نادقف تفلأو .ةكرحلاب

 نأ ديرت نيتطوبرم نيتليلذ نيمدقب قيرطلا يف ىعست يهو ةايحلاو سمشلاب اهتحرفو
 اهدشتف ءوضلاو ةايحلا ىلإ وعدتو ؛نيكرحتملا عم كرحتتو اهحورو اهلقع عم قلطنت
 .لامج الو ةدئاف الو هل ىنعم ال قمحأ ًابعك اهل اوعضو «ةريسأ لجر

 امأ .ةايحلاو ةكرحلاب اهسفن نع رّبعُت نأ يف لجرلا ةداعس لثم ةأرملا ةداعس نإ
 لفسأ يف ًارامسم هل عضي نأ دحأ عطتسي ملف سفنلا زيزع ًاميرك ناك دقف لجرلا

 انورمأ «ةايحلاو ةيرحلا بلسن نأ ىلع انتكسو لذلا انلبق دقف ءاسنلا نحن امأو ,«*همدق

 .انلبقف ناوهلا انوطعأو .انعئخف انروهظو انناقيس بذعن نأ انولأسو ؛ جتحن ملف عنصتلاب

 .طويخ اهكرحت يتلا ىمُّدلاك انحبصأو ءانحور َتَرِهْفو شيعلا ةجهب اندقف كلذبو

 : ةيقالخألا هرارضأ

 نم يقالخألا بناجلا وه ةيناسنإلاب يلاعلا بعكلا اهلزني يتلا ررضلا فونص رخآو

 ثوليو اهيلإ * يسي ةأرملا قالخأب رضم , يركفلا ىنعملاب , يلاعلا بعكلاو .عوضوملا

 - تاريضق نهنأل يلاعلا بعكلا نسبلي ءاسنلا نم ةفئاط لإ اذه ببس مجريو .اهسفن

 نوهبشتي اوذخأ نيذلا مويلا نابش دهاشت نأ لبق هذه اهتلاقم تبتك دق ةبتاكلا نأ رهظي (*)
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 ظحلا ءوس نمو .تاليوللاو لاوطلا نيواسي نهلعل نلواطتي نأ بمكلاب نلواحيف «ةماقلا -

 ىلإ .تاريصقلاب عفدي يذلا وه كلذو .لامجلا تاموقم نم دعي مويلا ةماقلا لوط نأ

 .هيلع نه امم لوطأ نكي نأ ىلإ تاليوطلا عفدي امك .لواطتلا

 يقيقح ريغ لوط غابسال ةأرملا نم :ةلواحم لك نأ بابلا اذه يف هظحالت ام لوأو

 . سفنلاو لقعلل عادخو 2« ةعيبطلا ىلع ةبذك وه امنِإ اهتماق ىلع .

 اهسفن ثولت نأ نود اهلوطب زتعتو ءاهسفنب اهتقث ذحشت نأ ةريصقلا ةاتفلا ىلع نإ

 ءانتقيقح داعبأب فرتعن نأ تادنلا مرك نمو .ًاميرك ناسنالا قلخخ دقف .لواطتلاو بذكلاب

 ىلإ اجلن الو ءانسفنأ ىلعو سانلا ىلع بذكن الف «نيهيزن نيقداص انعقاو لبقتنو
 . عنصتلاو فييزتلاب انتاماق اهب ليطن ةلذمه بيلاسأ

 ًايقالخأ ًاررض هيف لعجي قافنلاو بذكلا نم ةليسو يلاعلا بعكلا نوك نأ عقاولاو

 قدصنف ءاهلك ةايحلا لمشي نأ يغبني امنإو ءايرظن ائيش سيل يناسنالا قلخلاف .ًاحضاو

 . عقاولا يف هيلع يه امم ةماق لوطأ اهنأ همهوتف :لباقملا

 ملألا لمتحتو ءاهعباصأ فارطأ ىلع مغترت اهنأ ةأرملا كردت امدنعو . سفنلاب ةقثلا مدهب

 .هصخشت وأ اهروعش كردت نأ نود سمنلا ءاردزاو ناوهلاب رعشت لواطتل فلكتلاو

 نود ررضلا ةاتفلا ةيصخشب لزني وهو .عاو ريغ ةلاحلا هذه يف تاذلا راقتحا نإ

 زنك سفنلاب ةقثلاو اهسفنب اهتقث ةأرملا دقفت ةميظع ةيحور ةطلغ ةيادب كلتو .يردت نأ
 نأ اهل رطخي ةأرما يأ نظأ الو .ةمظعلاو ةلوطبلاو ءاكذلا اهنم عبني .مظعألا ناسنالا

 - ةليوط قلخت مل اهنأ اهرعشي نأ كلذ :ةيركفلاو ةيحورلا اهتيصخش اهبلسي يلاعلا بعكلا

 .«عقاولاو ةقيقحلا ىلع ةبذك» لوقن نأ بسناألاو قيلألا نم ناك (*)
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 .لوبقملا ريغ رصقلاب اهرقحو اهيلإ ءاسأ دق ىلاعتو هناحبس قلاخلا نأو مزاللا ردقلاب -

 عُئصتو ناتهب تاذ نوكت نأ اهيلع نإ .اهؤاذح اهيلع اهغبسي ةفاضإ نم اهل دب الف
 .اهتيصخش يف فيزلاو لالذالا عبني انه نمو .لاوطلا يواست يكل لطابو

 : لجرلا نم رصقأ ةأرملا لعج نم ةيهلإلا ةمكحلا

 أطخأ لهو .هيلع يه امم لوطأ نوكت نأ ةأرملل يغبني له :ًاقح انسفنأ لاسنلو
 نسحأ دق ميركلا قلاخلا نأ عقاولا يف ز ؟لجرل نم رصقأ اهلعجب ىلاعتو هناحبس , قلاخلا

 . كلذ نود نم ايحت نأ عيطتست 53 يهو .هنانحو هتيامح بلطتو

 هسفن ةليخخد لجرلا لمأت ولو .ةميرك ةمكحل لجرلا نم رصقأ قلاخلا اهلعج دقو

 ةأرملا سحت كلذكو .همع تنبو هتخأو هتجوز نم لوطأ هسفن دجي نيح دعسي هنأ دجول

 ظيلغ يلاعلا بعكلا اذه ناف مث نمو .لاجرلا نم رصقأ اهنأ دجت يهو يسفنلا ىضرلاب

 ريست ريست ةأرما نم مكف لجرلاو ةأرملل ةيسفنلا ةعيبطلا ىلع درمت هنإ .قوذ الو هل َمُهْف ال

 ناك ولو ؟عنصتلاو بذكلاب هنم لوطأ ودبت يهو اهيبأ وأ اهيخأ وأ اهجوز بناج ىلإ مويلا

 يف أطخلاو ءاهلك اهكردن نأ نم عسوأ هللا ةمكح نكلو .يلاعلا بعكلا نم الدب اهبعك

 .ًاطولغم وأ ًاصقان هلمع نوكي نأ ميظعلا قلاخلا لج ءرشبلا أطخ عوضوملا

 :ًاليمج سيل يلاعلا بعكلا

 يلاعلا بعكلا له : ينف لاؤس ءاقلإب يلاعلا بعكلا نع لاط يذلا انثيدح متتخنو

 ام لقأو ءًاميظع ًاعويش عاش دق بعكلا اذه نأل .هلمأتن نأ انل يغبني لاؤس وهو ؟ليمج
 نيري تاريثك ءاسن نأو هيف مهنف نوزربيو .ًاليمج هنوري نيئاّذحلا نا :هيف لاقي نأ نكمي

 . ؟ةريثكلا ةفلتخملا هرارضأ انصخش نأ دعب يلامجلا مهولا اذه رس امف .ةقانألا رس هيف

 هعويش نع ءيشان يلاعلا بعكلا يف موهوملا لامحلا نأ اكيشو كردن فوسلو

 ءالوبقم حبصي عئاش لكو .هيلع نويعلا اودوع مهنأل الإ ًاليمج حبصي مل رهف ءبسحو
 . حيحصلا مكحلا نع لقعلا رذحي هنأكو
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 كشوت ىتح ةليوط ءاسنلا سبالم اولعج ءايزألا باحصأ نأ اذه ىلع ليلد ريخو ٍِ

 اذإ ىتح .سبالملا كلت يف لامجلا ىرن انلك انحبصأف 4م ماع مدقلا سمالت نأ

 ءايشألا ىلع انضرلا غبسي عويشلاف .ًاغاستسم ودبي رصقلا حبصأ ةريصق اهولعجو اوداع
 نإ .ةعئاشلا ءايشألا ىلع انمكح أدبن نأ يغبني انه نمو .اهتاذ يف لامجلا نم ةدرجملا

 لطعيو انريكفت عفدي نأ اهعويشل حمسن نأ نود ءايشألا ةيلامج يف لقعلا مكحن نأ انيلع
 يلاعلا بعكلا نأب مكحت نأ ةرينتسملا ةفقثملا ةديسلل يغبني الو .انيف مكحلا ةيلباق

 ًاللش اهركف لشي عويشلا نأ ركذتت نأ اهيلع نأل .ًاعيمج هبويع اهل انيب نأ دعب ليمج
 عويشلا اذه ريذحت قوف عفترت نأ ًاميلس ًامكح مكحت نأ تدارأ اذإ اهل دب الف ءالماك
 , *0همامأ لقعلا فعض نم درجتتو .للضملا

 #0 سه ما هام هاه هلل سل ساس مو

 . 78 ص ةكئالملا كزان/ ةيبرعلا ةأرملا ةايح ىلع ةيعامتجإ ذخآم (*#)



 الا لالا

 ةقيضلاو ةقيقرلا بايثلا سبل

 .ةروعلا فصي قيض وأ فيفخ بوث سبل ةأرما الو لجرل لحي ال

 . للح نم «'ناتلح هيلعو قلي يبنلا ىتأ هنأ ةبلعث نب ةرمض ثيدحل

 اي لاقف ؟ةنجلا كيلخدم نيذه كيبوث ىرتأ ةرمض اي :لاقف» :نميلا

 : يلع لاقف . ينع امهعزنأ ىتح دعقأ ال يل ترفغتسا نئل هللا لوسر

 . تاقث هلاجر دئسب دمحأ هجرخأ «هنع امهعزن ىتح ةرمضل رفغا مهللا

 . ةقيقر ةلح سبلي نأ ةرمضل هرك هك يبنلا نأ ثيدحلا اذه يفف

 يناطعأف . يطابقب هِي هللا لوسر ىتأ :لاق هنأ يبلكلا ةيحد نعو

 طعاو .ًاصيمق امهدحأ عطقاف .ءنيعدص اهعدصأ» :لاقف ةيطبق اهنم

 .«؟”ءاهفصي ال ًابوث

 وهو كلذك تناك اذإ الإ ةلح اهيلع قلطي الو .نيتعطق نم سابل يأ رازإو ءادر ةلحلا )١(
 .«ةلدبو وأ «مقط» مويلا هل لاقي ام هبشي

 0 يأ نوكسو مض وأ رسكب ةيطبق عمج حتفو مضب :يطابق 0174/7 دواد وبأ هجرخأ (1
 . ءاضيب ةقيقر ءرصم طبق هعنصي بوت



 04١" ناثلا بابلا

 امم ةفيثك ةيطبق كلَ هللا لوسر يناسك» :ديز نب ةماسأ لوقلو

 ام : هلك هللا لوسر يل لاقف .ىيتأرما اهتوسكف .يبلكلا ةيحد هل اهادهأ

 تلق ؟ةيطبقلا سبلت مل كل ام :ِلك لوسر اي تلق ؟ةيطبقلا سبلت مل كل
 اهتحت لعجتلف اهرم :ةْيكَي هللا لوسر لاقف .يتأرما اهتوسك هللا لوسر اي
 .دمحأ هاور .«عاهماظع مجح فصت نأ فاخأ ينإف 20ةلالغ

 : بابلألا ءاذغ يف ينيرافسلا لاق .ءاملعلا ةملك تقفتا اذه ىلعو

 وأ ركذ نم هسبال ةروع هرتس مدعو هتقرل يدبُي ًافيفخ سابللا ناك اذإو
 اهرتسب رومأملا ةروعلا هرتس مدعل هسبال ىلع مرحم عونمم كلذف ىثنأ

 .فالخ الب ًاعرش

 ءاسنلا سبل نع ىهنلا ىف رابخأ ةدع ٍةيكَي ىفطصملا نع درو دقو

 هللا يضر ورمع نبا لاق دقف .ةرشبلا فصت يتلا بايثلا نم قيقرلا
 نوبكري لاجر يتمأ رخآ يف نوكي» :لوقي خي هللا لوسر تعمس :امهنع

 مهؤاسن .دجاسملا باوبأ ىلع نولزني ؛لاجرلا هابشأك جرس ىلع
 ٌنهْنإف نهونعلا ,فاجعلا تخّبلا ةمنسأك نهسوؤر ىلع تايراع تايساك

 امك مهءاسن مكؤاسن مدخل ممألا نم ةمأ مكءارو تناك ول .«تانوعلم

 . ”«مكلبق نم ممألا ءاسن مكتمدخ

 نافنص هك هللا لوسر لاق» :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو

 نوبرضي رقبلا بانذأك طايس مهعم موق ءامهرأ مل رانلا لهأ نم يتمأ نم

 ةمنسأك نهسوؤر «تالئام تاليمم تايراع تايساك ءاسنو .سانلا اهب

 هبشي وهو ندبلا ءاضعأ فصو عنميل بوثلا تحت سبلي راعش نيغلا رسكب : ةلالغلا )١(

 . مويلا ةيلخادلا سبالملا
 عون :تخبلا ,175/© دئاوزلا عمجم رظنا ,حيحصلا لاجر هلاجر دنسب دمحأ هجرخأ (؟)

 . مانسلا لئام لبالا نم
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 نم دجوي اهحير نإو ءهحير ندجي الو ةنجلا نلخدي ال ةلئاملا تخبلا

 .2(١)ءاذكو اذك ةريسم

 يه ةفافشلا ةقيقرلا سبالملا سبلت نم نأ ىلإ ثيدحلا اذه ريشي

 اذهو ءرانلا لوخدب امهنع ربخملا نيفنصلا دحأ نم ىهو «ةيراع ةيساك

 الإ رانلا لخدي ال ثيح :هيلع باقعلا قحتست مرحم اهلمَع نأ ىلع ليلد

 .امرحم بكترا نم

 .بايث نهيلع ىنعمب تايساك نهف .نمزلا اذه ءاسن هيلع ام !ذهو

 سابللاب هرتس عرشلا بلط ام رتست ال بايثلا هذه نأل تايراع ْنُهنأ الإ
 .اهرتس بولطملا عضاوملا هتيطغت مدعل امإو «هتيفافشو هتقرل امإ

 ءامسأ نإ :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نأ كيرد نب دلاخ نعو

 بايث اهيلعو ِخلَو هللا لوسر ىلع تلخد اهنع هللا يضر ركب يبأ تنب
 تغلب اذإ ةأرملا نإ ءامسأ اي :لاقو ِةَِي هللا لوسر اهنع ضرعأف قاقر

 .هيفكو ههجو ىلإ راشأو اذهو اذه الإ اهنم ىري نأ حلصي مل ضيحملا

 يتلا ةعدبلا هذه نم ملعلا رذحيلو :لخدملا يف جاحلا نبا لاقو
 ام كلذ نمف «نيدو لقع تاصقان نهو .نهسابل يف مويلا ءاسنلا اهثدحأ

 ةنسلا تدروو امهنع ىهنم امهو .ةريصقلاو ةقيضلا بايثلا هذه نم سبلي

 ريغو اهييدثو اهفاتكأ ةأرملا نم فصي بايثلا نم قيضلا نأل ءامهدضب
 وأ تسلج وأ تنحنا نإف ءةبكرلا ىلإ صيمقلا نلعجي نهبلاغو .كلذ

 نوكيو اهفلخ هرجت ةأرملا ليذ نأ مدقت دقو .اهتروع تفشكنا .تماق

 . "9اهفصي ال هنأ ثيحب عسو هيف

 لوسر لئس» :تلاق اهنأ اهنع هللا يضر ةملس مأ نع يوُر دقف

 د وبسس ب تس سس

 . 5/5 ملسم حيحص )١(

 . ١/ 3١ل ١ جاحلا نبال لخدملا )9



 فلي يناثلا بابلا

 فشكني نذإ :تلق .ًاربش :لاق ؟اهليذ نم ةأرملا رجت مك :ِلك هللا

 .(')«اهيلع ديزت ال .عارذ :لاق .اهنع

 نم هبوث رج نم» :ِقك هللا لوسر لاق :لاق رمع نع يورو
 عنصت فيكف هللا لوسر اي :ةملس مأ تلاق .هيلإ هللا رظني مل ءاليخلا

 :لاق .نهمادقأ فشكنت نذإ :تلاق .ًاربش هنيحخرت :لاق ؟نهلويذب ءاسنلا

 .9'2عهيلع ندزت ال ًاعارذ هنيخرت

 قسفلاو يرعلا هيف رشتنا دق نكي مل نمز يف جاحلا نبا لوق اذهو

 رودصلا فشكت ىأر ول لوقي نأ هاسع اذامف . مويلا رشتني امك روجفلاو

 ادع + يش لك فشك ىلإ رمألا لصو دقل لب ,ذاخفألاو ناقيسلاو روحنلاو

 حباسملا يفو ءىطاوشلا ىلع ءاوس دح ىلع ءاسنلاو لاجرلا نم نيتءوسلا

 مسجلا ءاضعأ مسِحُي يذلا قيضلا سابللا رشتنا دقف كلذكو «ءصقارملاو

 يتلا ةارعلا يداون نع لوقي اذامو . هللاب الإ ةوق الو لوح الف .ةروعلا لب

 الو .ءسانلا يديأ تبسك امب رحبلاو ربلا يف داسفلا رشتنا دقل «ىثنأ

 . هللاب الإ ةوق الو لوح

 )١( يئاسنلا هاور ١88/48.

 يئاسنلا هاور (؟) ١184/8.



 سيايلا_تثجبلا

 ؛ءارفلا» :تاناوبحلا دولج سيل

 هب عافتنالاو ةتيملا دلج سبل زاوج ىلإ ةمألا ءاملع روهمج بهذ

 زوجي اذهبو غبدلابو ةيعرشلا ةاكذلاب دلجلا رهظي اولاقو غبدلا دعب

 .اهريغو عابسلا نم هريغو محللا لوكأم نيب كلذ يف قرف د .هلامعتسا

 متعتمتساف اهباهإ متغبد الأ :لاقف ةنوميمل ةتيم ةاشب رم دو ىبنلا نأ هنع

 . '')ءاهلكأ مرح امنإ :لاق .ةتيم اهنإ هللا لوسر اي :اولاق ؟هب

 دقف غبد باهإ اميأ» :لاق ِكِل# يبنلا نأ ًاضيأ سابع نبا نعود
 . ")رهط

 ةاكذ نع ِةِلَي يبنلا لئثس » :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نعو

 .حبذلا ةلزنمب غابدلا لعج دقف . 9«اهتغابد ةتيملا ةاكذ لاقف ةتيملا

 . مولعم وه امك رهظطم حبذلاو

 .84/# لوصولا ريسيت رظنا :غبدلا لبق دلجلا :باهإلا .دواد ابأ الإ ةتسلا هجرخأ )١(
 . 178/7 ريدقلا ضيف رظنا .يراخبلا الإ ةعبسلا هجرخأ (1)
 .84/7 لوصولا ريسيت رظنا .يذمرتلا الإ ةعبرألا هجرخأ (5)



 <5ظظخ6 يناثلا بابلا

 ةاكذلاب رهط دلج لك لامعتسا زاوج ىلإ ةيفنحلا بهذ دقو

 الف .ةيحلاو ةرأافلاو رويطلا دلجك غابدلا لمتحي ال ام الإ غابدلاو ةيعرشلا

 .هنيع ةساجنل ريزنخلا دلج ةراهط مدعب اولاقو .هناكمإ مدعل غبدلاب رهطي

 بلكلا دلج نإ اولاق مهنأ الإ ةيفنحلا لوق لثم ىلإ ةيعفاشلا بهذو

 مم امهدحأ نم دلوت ام لك اذكو .ريزنخلا دلج ىلع أسايق رهظي ال

 , (!)دوعسم نباو يلع نع !له لثم يورو .رهاط ريغ وهف رخآ ناويح

 سبايلا يف هلامعتسا روجي نكلو . عابد الو ةأكذب رهطي لو رامحلاو

 ال روهط ءاملا نأل .تاعئاملا نم هريغ نود ءاملا يفو ؛هوحنو بارجك

 .هحير وأ همعط هنول ريغ ام الإ هرضي

 لكألا هوركم دلج اذكو ةاكذلاب رهطيف محللا لوكأم دلج امأو

 .هدلج لخأل وأ همحل لكأل ةاكذلا تناك ءاوس. .ةرهلاو عبسلاك

 بتك خو هللا لوسر نأ ميكع نب هللا دبع ,ثيدحب ةيكلاملا لدتساو

 .©"9بصع الو باهإب ةتيملا نم اوعفتنت ال» نيرهشب هتوم لبق ةنيهج ىلإ

 روهمجلا اهب لدتسا يتلا ثيداحألل خسان ثيدحلا اذه نإ اولاقف

 . نيرهشب ل يبنلا توم لبق ناك هنأل هرخأتل

 مواقي ال هب اولدتسا يذلا ثيدحلا نأب مهيلع روهمجلا درو

 ثيح نم الو ةحصلا ثيح نم ال روهمجلا اهب لدتسا يتلا ثيداحألا

 نب دمحأ ناك :لوقي نسحلا نب دمحأ تعمس :يذمرتلا لاق .ةرهشلا

 ناكو .نيرهشب هتافو لبق هيف ركذ أمل ثيدحلا اذه ىلإ بهذي لبنح

 . ؟87/5 صلاخلا نيدلا )١(

 ) )1١ةنودملا 57/1١.

 ) )5لوصولا ريسيت رظنا .نئنسلا باحصأ هجرخأ 84/7.
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 اذه لبنح نب دمحأ كرت مث .5 يبنلا رمأ رخآ اذه ناك :لوقي

 هللا دبع نع لاقو مهضعب ىور ثيح «.هدانسإ يف اوبرطضا امل ثيدحلا

 .«ه .أ» ةنيهج نم خايشأ نع ميكع نبا

 نبا ثيدح :خوسنملاو خسانلا يف نمحرلا دبع نب جرفلا وبأ لاقو

 يف هنأل - سابع نبا ثيدح ىنعي - لوألا مواقي الف دج برطضم ميكع

 . نيحيحصلا

 ديبع نع يرهزلا ثيدح بابلا اذه يف ام حصأ :يئاسنلا لاقو

 . يرذنملا هدافأ  ةنوميم نع سابع نبا نع هللا لديع نب هللا

 ناسنالا دلج الإ اهلك دولجلل ريهطت غابدلا :عئانصلا عئادب يف لاق
 زوجي نكل ,عابدلاب رهطي ال ةتيملا دلج نإ :كلام لاقو .ريزنخلاو

 قزلا نود بويجلل ًابارج لعجي نأب علا يي يأ اي دماحلا يف هلامعتسا

 (١)سيدلاو نمسلاو ءاملل

 لكؤي ام دلج الإ غابدلاب رهطي ال :ثيدحلا باحصأ ةماع لاقو

 . همحل

 نيعلا سجن هنأل بلكلا دلج يف الإ ءانلق امك يعفاشلا لاقو

 .دايز ند نسحلا نع يور اذكو «ريزنخلاك 6( ةهدنع

 هنأ هِي يبنلا نع يور امب «نيئدحملاو ةيكلاملا ينعي» اوجتحاو

 .2(")”«بصع الو باهإب ةتيملا نم اوعمتنت الد : لاق

 ٠ لاق هنأ يي يبنلا نع يور ام «روهمجلاو ةيفنحلل ينعي) :انلو

 قلطيو .بطرلا نم ليسي ام :نوكسف رسكب :سبدلاو .ءاقسلا .يازلا رسكب :قزلا )١(
 .قباسلا ردصملا هيثلث نم رثكأ بهذيو .ًاديدش ًانايلع ىلغي نأ دعب بنعلا ريصع ىلع

 .تملع امك ا!دج برطضم وهو . ميكع نب هللا دبع نع ةعبرألاو دمحأ هجرخأ (؟)



 "/ ظ لوألا بابلا

 . لحتف للخت رمخلاك (؟)نرهط دقف غبد باهإ اميأ»

 اهنأو .ةلئاسلا ءامدلاو تابوطرلا نم اهيف امل تاتيملا ةساجن نألو

 اميف ةيراج ةداعلا نألو «لسغ اذإ سجنلا بوثلاك رهطتف «ءغابدلاب لوزت

 ةالصلا يف اهوحنو رومسلاو كتفلاو بلعثلا دلج سبلب نيملسملا نيب

 نآأل .,ثيدحلا يف مهل ةجح الو ةراهطلا ىلع لدف ءريكن ريغ نم اهريغو

 دولجلا نأ فسوي يبأ نع يور «غبدي مل دلجلا مسإ ةغللا يف باهإلا

 .ثيدحلا مومعل غابدلاب رهطت اهلك

 امل تسيل هتساجن نأل ,عابدلاب رهطي هل ريزنخلا دلج نأ حيحصلاو

 ادولج هل نأل , غابدلا لمتحي ال هدلج نإ ليقو .ةدحاو ةلزنمب مدعلاو

 .«ه .أ» ضعب قوف اهضعب ةفدارتم

 رهظي ال ةتيملا دلج نأ ىلإ مهنع رهتشا اميف ةلباحلا بهذو

 . مدقتملا ميكح نب هللا دبع ثيدحل غابدلاب

 .©'9هريغ نود محللا لوكأم ةتيم دلج غابدلاب رهطي مهضعب لاقو
 انجاد نأ سابع نبا ثيدحلو .مدقت دقو ةنوميم نع سابع نبا ثيدحلو

 ؟هومتغبد الأ ؟اهباهإب متعفتنا الأ» : لي هللا لوسر لاقف تتام ةنوميمل

 متدسخأ اله» :ةعبرألاو ملسمل ٍظفل يف ءاجو دمحأ هاور ,«هئاكذ هنإف

 ْ . ءاهلكأ مرح امنإ .هب متعفتناف هومتغبدف اهباهإ

 غابدلا كلذكف .لوكأملا ريغ اهب لحي ال اهب هبشملا ةاكذلاف

 .لوكاملا ريغ دلج رهطي ال هبشملا

 )١( ريدقلا ضيف رظنا . سابع نبا نع:يراخبلا الإ ةعبسلا هجرخأ ١549/7 .

 .؟6/5 صلاخلا نيدلا رظنأ (؟)
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 ثيدحو .ببسلا صوصحب ال ظفللا مومعب ةربعلا نأب مهيلع درو

 . مدقت امل هريغ مواقي الف ًادج برطضم ميكع نبا

 هنأب لوقلا .غابدلاب ةتيملا دلج رهطي ال ةلبانحلا لوق ىلع بترتو
 لوقلو .مدقت امل ىكذم ولو عابسلا نم بان يذ لك دلج سبل لحي ال
 يذ لك لكأ نع هيك هللا لوسر ىهن» هنع هللا يضر ينشخلا ةبلعثت يبأ

 .2')عابسلا نم بان

 ذهو 2؟')«ريطلا نم بلخم يذ لك لكأ نعو .عابسلا نم بان يذ لك

 . يلي ام لمشي

 ؛هدلج سبل لحي ال همحل لكأ لحب ال امكف» :بلعثلا دلج- ١

 لمثألا هذه عابسلا رش» :لاق ِخكك يبنلا نأ دبعم نب ةصباو ثيدحل

 . © 26بلعنلا ىنعي

 ثيدحلا اذه يف ِةِكك يبنلا هامس :«بابلألا ءاذغ» يف ينيرافسلا لاق

 اله راتحخناو «هيف ةالصلاو هدلج سبلو همحل لكأ مرحي اذه ىلعف . ًاعبس

 امأ :فاصنإلا» يف لاقو .بلعثلا مرحيو :عورفلا يف لاق .ركب وبأ

 .«بهذملا نم حيحصلا ىلع مرحيف بلعتلا

 هبشي يرب ناويح - ميملا دشو نيسلا حتفب وهو  رومسلا دلجو " 
 . هدلح غبدي ال .ناسنالا ىلع ناويح أرجأ .ءيرج ناويح وهو رونسلا

 يف. لاق .ةوالح اهمحل ىف ةبيود  نيتحتفب وهو  كنفلا دلجو - '“

 . مرحي امهلحصأ .ناهجو كنفلاو رومسلا يف فاصنالا

 )١( ريدقلا ضيف رظنا :ةتسلا هجرخخأ ٠5/5"

 6٠:54/5 ريدقلا ضيف رظنا .يئاسنلاو دواد وبأو.ملسمو دمحأ هجرخأ (1)

 77١/7. بابلألا ءاذغ رظنا همجعم يف عفان نبا هجرخأ ()



 14 -  كوألا بابلا

 ةياغ يف هرعش هرافلا نم ربكأ ناويح وهو باجنسلا دلجو 4
 ليقو « مرحي امهدحأ .«ناهجو باجنسلا يف «فاصناإلا» يف لاق ةموعنلا
 لوقلا بادآلا ةموظنم يف راثبجاو .ةحابالا ىلإ قفوملا مامإلا لامو ءهركي

 .هدعب امو بلعثلا دلج نم ركذ ام ةهاركب

 يف ينيرافسلا لاق :اهوحنو بئذلاو رونسلاو رمنلاو دسألا دلج  ه

 سبل عنمي ءاهوحنو بئذلاو رمنلاو دسألا نم عابسلا لكو :بابلألا ءاذغ

 ,غابدلاب اهتراهط مدعو اهتساجنل كلذ نع ِلك هيهنل .اهدولج نم ءيش

 بهذملا يف كش الف يلهألا رونسلا امأو ءربلا روئس دلج سبل عنمي امك

 ربلا روئس امأو :«فاصنالا» يف لاق .هدلج سبل ةمرحو هتمرح يف

 ىلع رب رونس مرحي :عورفلا يفو .مارح هنأ بهذملا نم حيحصلاف
 ىهن :لاق ريبزلا يبأ نع هريغو يقهيبلا ىور دقو ءحابي ليقو .حصألا

 2 مه . أ» ©"0ناهنمث لكأو ةرهلا لكأ نع» لي هللا لوسر

 يبنلا نأ دواد يبأ ننسو ملسم حيحصو لمحأ مامإلا دنسم يفو

 ال يذلا شحولا عيب ىلع لومحم اذه ليقف .«"”رونسلا عيب نع ىهن هي
 ,ه .أ» هتراعإو هتبه سانلا داتعي ىتح هيزنت ىهن ليقو ءهيف عفن

 .اصخلم

 عابسلا دولجب عافتنالا زاوج مدع ىلع ًاضيأ ةلبانحلا لدتساو

 هيبأ نع ةماسأ نب حيلملا يبأ نع ةداتق نع ةبورع يبأ نب ديعس ثيدحب

 نأ» داز يذمرتلل ظفل يفو (9,عابسلا دولج نع ىهن لَك هللا لوسر نأو

 ظ . «شرتفت
 . 7714/7 بابلألا ءاذغ رظنأ )١(

 , 771/7 بايلألا ءاذغ رظنا (0)

 .014/7 لوصولا ريسيت رظنا دواد وبأ هجرخأ (")



 ناك» :لاق ةيواعم نع نيريس نبا نع رمتعملا يبأ ثيدحبو

 نع دواد وبأو دمحأ جرخأو .2(")(رومنلا بوكر نع يهني يلع هللا لوسر

 . ”؟9«رامنلا هلو رخلا اوبكرت اي دك هللا لوسر لاق» :لاق ةيواعم

 ةاطغملا لاحرلاو جورسلا ىلع بوكرلا نع ىهن هنأ ىنعملاو

 يز هنأل وأ .ءاليخلاو ربكتلا نم هيف امل رومنلا دولجو ريرحلا يأ ءرخلاب

 . مجاعألا

 لكؤي ال ام دلج لامعتسا عنمت صوصنلا هذهو :ةيميت نبا لاقو

 . غابد وأ ةاكذب هتراهط اهمومعب عنمتو «تاسبايلا يف همحل

 هذه يف ىهنلا نأ لامتحال ملسم ريغ هلاق ام نأب هيلع درو

 نم هيف امل .اهيلع بوكرلاو عابسلا دولج شارتفا درجم ريغ ثيداحألا

 يهنلا نيب ةمزالم "ل امكو .ةساجنلا نيبو كلذ نيب ةمزالم .الو «ءاليخلا

 ةراهطلاب مكحي لب .ةضراعم الف .امهتساجن نيبو ريرحلاو بهذلا نع

 نأ «لمتحيو» اربكتو ءاليخ اهشارتفاو اهيلع بوكرلا عنم عم غابدلاب
 ةراهط ىلع ةلادلا ثيداحألا نيبو اهنيب اعمج اهنم غبدي مل امع يهنلا

 نم هيف املو .هتلدأ ةوقل روهمجلا بهذم حجارلاف اله ىلعو

 .اهنم ء يش حرط مدعو ثيداحألا لكب لمعلا

 ال غابدلا نأ ىلع بابلا ثيداحأب لالدتسإلا امأو :لينلا يف لاق

 غابدلا نأب ةيضاقلا ثيداحألل ةصصخم اهنأ ىلع ءانب عابسلا دولج رهطي

 نع يهنلا درجم اهيف ام ةياغ نأل .رهاظ «ريغف» مومعلا ىلع رهطم

 )١( ريدقلا ضيف رظنا .هجام نبا هجرخأ 5/ 8414".
 .«عابسلاو رومنلا دولج» باب دواد يبأ ننس (؟)



 ”.ءآأ . يناثلا بابلا

 21>عه و

 ريصف ريعص ناويح وهو .ءاملعلا قافتاب بنرألا دلح سبيل حابيو

 لاقي .ىثنألاو ركذلا ىلع قلطي ءةفارزلا سكع نيلجرلا ليوط نيديلا

 .©”ةشركع ىثناللو ررص نزو ىلع ٌرْزخ ركذلل

 )١( صلاخلا نيدلا 5/ 755 ,

 ) )1ةمخضلا ةبنرألا ءرسكف نوكسف رسكب : ةشركعلا .





 عب ارلال صفلا
 ساَحبللا





 لّرؤلا_ء-معبلا

 طسوتلاو لادتعالا

 يتلا ةميلسلا سانلا عابط عم هميلاعت مجسنت .ةرطفلا نيد مالسإإلا

 يف سانلا ىلع ريسيتلا ةيساسألا هدعاوق نمو .ةرطقلا نع فرحنت مل

 لكأملا يف .ءيش لك يف لادتعالا مهنم بلط دقف .مهنوؤش عيمج

 نم ةدحاو ًالاح مزتلي الآ لقاعلل يغبني اذهلو .سبلملاو برشملاو

 نأ سأب الف هيلع عسو اذإف .ءلجو زع هللا هعضو امك نوكي لب .شيعلا

 شيعلا هنع صلقت اذإو .بجع الو ربك ريغ نم هيلع هتمعن رثأ رهظي

 نوكي ىتح .ردصلا حرشنم .بلقلا نئمطم نكيلو ءاضرلاو ربصلا مزليلف
 نإو ءركش هحنم نإ .هديس عم دبعلا نأش اذه نإف .هللا دابع ريخ نم

 ال يذلا لذبتملا دبعلا بحي هللا نإ» يي يبنلا لوق ركذيلو ءربص هعنم

 رخخاف نم وهأ .«سابللا ىلإ رظني ال يأ .يقهيبلا هاور «سبل ام يىلابي
 .«يزلاو سابللا نسح يف ربلا سيل» :ِةِقَك هلوقو .هاندأ نم مأ سابللا

 . يردخلا ديعس يبأ نع يمليدلا هاور «راقولاو ةنيكسلا ربلا نكلو

 بوث سبل نم» :لاق هك يبنلا نأ امهنع هللا يضر رمع نبا ىورو



 ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةنيزلاو سابللا الحا

 .0©2«أران هيف بهلأ مث ةمايقلا موي ةلذم بوث هللا هسبلأ ايندلا يف ةرهش
 مأ ًارخافت ًاسيفن ناكأ ءاوس سانلا نيب ةرهشلا هب دصقي ًابوث سبل نم يأ

 :رومأ بحتسملا سابللا يف بلطي اذه ىلع ءانبو

 رمع نبا ثيدحل» ,سيفنلاو سيسخلا نيب ًأاطسو نوكي نأ-١

 ةعفترملا «نيتسبللا نيتاه نع ىهن هو يبنلا نأ امهنع هللا يضر
 .9'2«نودلاو

 يف طسوتي نأ بحتسيو ءعضاوت سابللا يف»عفرتلا كرت بحتسيو
 سبل هركيو .يعرش دوصقم الو ةجاح ريغل هب يردزي ام ىلع رصقي الو
 نأ سنأ نب ذاعم ثيدحل .2'ءانغتسالا عم ضرغل الإ ةنشخلا بايثلا

 ,هيلع ردقي وهو ىلاعت هلل اعضاوت سابللا كرت نم» :لاق ِةِلَت هللا لوسر

 للح يأ نم هريخي ىتح قئالخلا سوؤر ىلع ةمايقلا موي ىلاعت هللا هاعد
 .(؟©9”«اهسبلي ءاش ناميالا

 هللا لوسر لاق» :لاق هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نعو

 . "«هدبع ىلع هتمعن رثأ ىري نأ بحي هللا نإ : هك

 اهل ًارضحتسم هيلع هللا ةمعن راهظإ نَسَحلا سوبلملاب دصق نمو

 نم سبل ام هرضي ال هلثم هل سيل نمل رقتحم ريغ ءاهيلع ًاركاش
 دوعسم نبا نع ملسم حيحص ىيفف .ةسافنلا ةياغ يف ناك ولو ,تاحابملا

 )١( نسح دنسب هجام نبا هجرخأ ١/ 144.

 14١. /4 لوصرولا ريسيت «ةيواعم نب نيزر هجرخأ (؟)
 ) )9عومجملا 4/ 4١”".

 . يبلحلا م .ط ١40/14 لوصولا ريسيت رظنا ,نسح ثيدح لافو يذمرتلا هاور (4)

 .نسح ثيدح لاقو يذمرتلا هاور (6)



 نم ةرذ لاقثم هبلق يف ناك نم ةنجلا لخدي الو :لاق ٍةكَي هللا لوسر نأ

 هللا نإ» :لاقف .ًانسح هبوث نوكي نأ بحي لجرلا نإ :لجر لاقف ءرّبك
 .(")”«سانلا طمغو قحلا رطب ربكلا ءلامجلا بحي ليمج

 )١( يرابلا حتف ٠١/ 75١.



 ءامسأ ثيدحل .غسرلا زواجتي ال ثيحب مكلا ريصقت بحتسيو
 ىلإ ِهيكك هللا لوسر مك ناكد» :تلاق اهنع هللا يضر ةيباحصلا ديزي تنب

 .2')(غسرلا

 ثيدحو .2”عغسرلا ىلإ 5 هللا لوسر مكدي ناك» :سنأ لوقلو
 نيمكلا يوتسم ًاصيمق سبلي هك هللا لوسر ناك» :لاق سابع نبا
 . 9عهعباصأ فارطأب

 هذه نيب عمجيو :لئامشلا حرش يف يراقلا يلع الم لاق

 ىلع غسرلا ةياور لمحب وأ ءصيمقلا ددعت ىلع لمحلاب امإ تاياورلا
 .ه(ه أو نيمحتلاو بيرقتلا

 فارطأ ثيدحو غسرلا ثيدح نيب مهضعب عمجو :يوانملا لاقو

 )١( عومجملا ,نسح ثيدح لاقو يذمرتلاو دواد وبأ ءاور 4/ 767.
 . مكلاو صيمقلا ©١171/6., دئاوزلا عمجم .تاقث هلاجرو رازبلا هجرخأ (؟)

 ركاسع نبال يطويسلا هيسنو 1 / ريدقلا ضيف .ءاصححصضو نابح نباو مكاحلا هججرخأ هيف

 ,هفعضل زمرو



 ما ٍناثلا بايلا

 دعاسي هيف مكلا ريصقت نإف ءرفسلا ةلاح ىلع لومحم لوألا نأب عباصألا

 ,.(0) «ه.أو .رضحلا ةلاح ىلع يناثلاو ءطاشنلا ىلع

 يفانت اهنأل ةدومحم ريغ هلوطو مكلا ةيعس يف ةغلابملاو - "*

 : ميقلا نبال (؟9داعملا داز يف ءاح دقف . ملسملاب قيلي يذلا لادتعالا

 يبنلا اهسبلي ملف ؛جارخألاك يه ىتلا لاوطلا ةعساولا مامكألا هذه امأو

 ىرظن اهزاوج يفو «هتنسل ةفلاخم يهو ةتبلا هباحضصأ نم دحأ الو يََِع

 .«ه .» ءاليخلا سنج نم اهنإف

 اهلوطو مهمامكأ ةعس ءاملعلا ىلع ًاميدق ءاهقفلا ركنأ دق

 ءايحإ يف مهريغل ةودق اونوكي نأ مهبجاو نأ عم «ةنسلل ةفلاخم اهوربتعاو

 .ةنسلا

 مك نأ ةريصب يوذ ىلع ىفخي الو :«لخدملا» يف جاحلا نبا لاق

 اذه نم لصفي دق هنأل .لام ةعاضإ هيف مويلا ملعلا 0

 (97 مه . د هريغل بوث مكلا

 يف ةنسلا هذه ةفلاخمب سانلا رهش نأ راص دقل : «لينلا» يف لاقو

 لك حلصي نيمك هصيمقل لعج دقو مهدحأ ىريف «ءاملعلا اذه اننامز

 يف سيلو .ميتي وأ هدالوأ نم ريغصل ًاصيمق وأ ةبج نوكي نأ امهنم دحاو

 ءسفنلا ىلع ةنؤملا ليقثتو ثبعلا الإ «ةيويندلا» ةدئافلا نم ءيش كلذ

 هيوشتو قزمتلا ةعرسل هضيرعتو «عفانملا نم ريثك يف ديلاب عافتنالا عضو

 .«©9ءاليخلاو فرسلاو لابسإلاو ةنسلا ةفلاخم الإ «ةينيدلا الو» «ةئيهلا

 له :يراخبلا حيحص حرش يرابلا حتف يف رجح نب ظفاحلا لاقو
 .687؟ ١/ داعملا داز(١)

 ١/ ١١5 جاحلا نبال لخدملا مو

 ١78/51. راطوألا لين 5517/٠١« يرابلا حتف (5)



 ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةئيزلاو سابللا نقل ١

 ٠ لحم ؟هوحنو صيمقلا مامكأ ليوطت بوثلا رج نع رجزلا يف لخدي
 ضعب هلعفي امك ةداعلا نع جرخ ىتح اهلاطأ نم نأ رهظي يذلاو .رظن

 سم ام :يذمرتلا حرش يف انخيش .لاق .كلذ يف لخد نييزاجحلا

 .هميرحت يف كش ال ءاليخ اهنم ضرألا

 نكلو ءًاديعب نكي مل داتعملا ىلع داز ام ميرحتب ليق ولو :لاق

 نوفرعي راعش سانلا نم عون لكل راصو «ءاهليوطتب حالطصا سانلل ثدح

 امو ءهميرحت يف كش الف .ءاليخلا ليبس ىلع كلذ نم ناك امهمو «هب

 ليذلا رج ىلإ لصي مل ام هيف ميرحت الف ةداعلا قيرط ىلع ناك

 .عونمملا

 ىلعو ةداعلا نع داز ام لك ةهارك :ءاملعلا نع ضايع لقنو

 .«ه . أد (١)ةعسلاو لوطلا نم سابللا يف داتعملا

 لك يف طسوتلا وه مالسإلا فرع يف داتعملا ذإ .نسح مالك اذهو

 .هوركملا وهف طسوتلا دح نع داز امف .«ءيش

 اخ

 )١( قباسلا ردصملا .



 ٌكالا_ممعبا

 رازإلا دح

 الب زوجيو .هقاس فصن ىلإ لجرلا رازإ نوكي نأ بحتسملا

 يبأ ثيدحل ,(21)هيزنت ةهارك هوركمف ءاليخلا دصق ريغد امأو .ءاليخلل

 .قاسلا فصن ىلإ نمؤملا ةرزإ» : لاق لع هللا لوسر نأ يردخلا ليعس

 , ©9(ةمايقلا موي هيلإ هللا رظني مل رطب هرازإ رج نمو .رانلا

 ىلإ وأ قاسلا فصن ىلإ رازإلا» :لاق َِِت ىبنلا نأ سنأ ثيدحلو

 ,. "0(كلذ نم لفسأ ىف ريخ ايل .نيبعكلا

 )١( يرابلا حتف 75/1٠١.

 .رازتالا ةئيهو ةلاحلا رسكلاب :هرزإلاو ١84/9 ءدنسم 6/٠ هجام ناو دمحأ هجرخأ )1١(

 امو» .هقتاس فصن ىلإ هرازإ نوكي نأ .ًاعرش نسحتو هبر يضرت يتلا نمؤملا ةلاح يأ
 رانلا يف نوكي .لبسملا رازإلا بحاص مدق وهو نيبعكلا نود ام يأ «. .خلا كلذ لفسأ

 ءةمحر رظن يأ «هيلإ هللا رظني مل» .حرملا ةدشو ربكلا نيتحتفب «رطبلا» و .هل ةبوقع
 . هبذعي هللا نأ نع ةيانك وهو

 .,1ه



 ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةنيزلاو سابللا ا

 ول « ةرمس ىتفلا معن) * لاق دل يبنلا نأ كتاف نب ةرمس ثيدحلو

 رمشو هتمل نم ذخأ .«ةرمس كلذ لعفف .هرزتم نم رمشو هتمل نم ذخأ

 . '"7«هرزئم نم

 2_2 - ْن ُه . + هتازبص

 . 20ةمايقلا موي هيلإ هللا رظني مل ءاليخ ائيش اهنم رج نم ةمامعلاو

 ةمامعلا يفو . نيبعكلا نع امهلوزنب صيمقلاو رازإلا يف لابسإإلاو

 . ةعدب هنإف رهظلا فصن وهو اهتياغ نع ةدايز ةبذعلا لاسرإب

 :لاق اهمع نع ثدحت ىيتمع تعمس :ميلس نب ثعشألا لوقلو ظ

 ىقبأو ىقتأ هنإف كرازإ عفرإ :لوقي ىفلخ ناسنإ اذإ ىشمأ انأ امنيب»

 . '”مهقاس فصن ىلإ هرازإ اذإف ترظنف ؟ةوسأ ّىف كلامأ لاق .ءاحلم

 رظنا .تاقث مهلك دمحأ خياشم لاقيو رشب نب رمعي هخيش نع يناربطلاو دمحأ هجرخأ )١(

 .(رازإلا عضوم ردق) 5٠0/4 دواد وبأ هجرخأ (9

 .749/7 يئاسنلا رظنا يئاسنلا هجرخأ (م)
 عفرإ ظفلب يقهيبلاو دعس نباو دمحأ هجرخأو 4١٠ ص لئامشلا يف يذمرتلا هجرخأ (؟)

 نب دوسألا تنب مهر يه هتمعو ؟ةوسا يف كل امأ .كبرل ىقتأو كبوثل ىقنأ هناف كرازإ
 ىوقتلا ليبس كولس ىلإ برقأ يأ :«ىقتأو» . يراحملا دلاخ نب هللا ديبع (اهمعو) دلاخ

 هلابسا ذإ فظنأ يأ نونلاب ىقنأ خسنلا ضعب يفو تاروذاقلاو ءاليخلاو ربكلا نع دعبلل

 ءاقب رثكأ يأ .ةدحوملا ءابلاب «ىقبأو» ثولتيف هب تاروذاقلاو ةساجنلا قلعت يضتقب

 مامتهالاو هلمعتسي امب قفرلا لقاعلل يغبنيف .هئالب ةعرس ىلإ يدؤي لابسالا ناف .بوثلل
 هيف ططخمم ءاسك يهو ءارمحك «ءاحلم ةدربو) فارسإو عييضت هلامهإ نأل هدذهعتو هظفحي

 راشأف ءاليخلا ىلإ يدؤي ال اهرجف .ةنيزلل تسيل ةلذتبم ةدرب اهنأ هدارمو .داوسو ضايب

 ًادس ءاليخلا ىلإ اهلابسإ دؤي مل نإو بايثلا ريصقت يف هب يدتقي نأ ِة# يبلا هيلإ
 . 2 .ةعيرذلل



 ضن لوألا بابلا

 هللا لوسر نأ رمع نبا ثيدحل عارذ ردقب اهليذ يخرتف ةأرملا امأو
 مأ تلاقف .ةمايقلا موي هيلإ هللا رظني مل ءاليخ هبوث رج نم» :لاق كلك

 .©)>«هيلع ندزي الو ًاعارذ نيخري :لاق «نهمادقأ فشكنت

 ليذلا يف نهل صخر و يبنلا جاوزأ نع رمع نبا ثيدحلو

 , © ”ًاعرذ بصتقلاب نهل عرذنف اننيتأي نكف ءًاعارذ

 .(20ةريثك اذه ىف ثيداحألاو

 )١( لوصرولا ريسيت .يذمرتلاو يئاسنلاو دواد وبأ هجرخأ ١71/4 .

 هجام نبا هجرخأ (؟) ١560/7.
  2.رمع نباو ةريغملاو .رذ يبأو . ةريره وبأو  ةفيذح ثيدح

 )١( ناف .ةلضعلاو نيقاسلا فاصنأ ىلإ رازإلا عضوم» :ِخَنَو لاق :لاق :ةفيذح ثيدح

 يئاسنلا هجرخخأ .«رازالا يف نيبعكلل قح الو قاسلا ءارو نمف تيبأ ناف .لفسأت تيبأ

 .قاسلا يف ةئلتمملا ةعمتجملا ةمحللا :تاحتفب ةلضعلاو

 )'( .ةمايقلا موي مهيلإ رظني الو هللا مهملكي ال ةثالث» :لاق كو يبنلا نأ :رذ يبأ ثيدح

 الإ ةعبسلا هجرخأ . «رجافلا وأ بذاكلا فلحلاب هتعلس قفنملاو «ءنانملاو «لبسملاو

 دنسملا رظنا . يراخبلا ©/١5484« يثاسنلاو 17 .

 )*( لبست ال :لهس يبأ نب نايفس اي» :لاق قو يبنلا نأ :ةبعش نب ةريغملا ثيدح

 هجام نبا .,2204145 دئسم .هجام نباو دمجأ هج رخأ .«نيلبسملا بحي هل هلا نإ .كرازإ

٠:17 

 ) )4وبأ لاقف :ءاليخ هبوث رج نم ىلإ هللا رظني ال» :لاق ِةكَي يبنلا نأ :رمع نبا ثيدحو
 نمم تسل كنإ» :لاقف .هنم كلذ دهاعتأ نأ الإ يخرتسي يرازإ هللا لوسر اي :ركب

 لوصولا ريسيت رظنا .يذمرتلا الإ ةسمخلا هجرخأ .«ءاليخ هلعفي 4//ا١7 .

 ) )0وأ فرس :ناتنثا كتاطخأ ام .,تئش ام سبلاو تئش ام لك» :سابع نبا لاق

 يراخبلا هاور . ؛ةليخم .

 )١( رازإلا نم نيبعكلا نم لفسأ ام» :لاق و يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نع

 يراخبلا هاور «ءارطب هرازإ رج نم ىلإ ةمايقلا موي هللا رظني ال» :اضيأ هنعو «رانلا يف .
 ) )07الح عتسم هبوث رجي ماقف هع يبنلا دنع نحنو سمشلا تفسخو :لاق ةركب يبأ نعو

 :لاقو انيلع لبقأ مث ءامهنع سلجف . نيتعكر ىلصف ءسانلا بائو «دجسملا ىتأ ىتح

 ىتح هللا اوعداو اولصف اعيش امهنم متيأر اذإف هللا تايآ نم ناتيآ رمقلاو سمشلا نإ

 يراخبلا هاور ءاهفشكي .



 ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةئيزلاو سابللا 1

 نم لفسأ رازإلا لابسإ نم لاجرلا ريذحت ثيداحألا هذه يفف

 يف ىيقارعلا لاق «ًاعارذ وأ ًاربش ءاسنلل لابسالا بلطو .ءاليخلل نيبعكلا

 ام لوأ نم أدتبي ءاسنلل هيف صخرملا عارذلا نأ رهاظلا :يذمرتلا حرش

 :رمع نبا لوقي «ناربش وهو ديلا عارذ عارذلاب دارملاو «ءضرألا سمي

 هندزتسا مث ءاربش ليذلا يف نينمؤملا تاهمأل ِةيك هللا لوسر صخر
 نأ ىلع لدي وهو .«'”ًاعارذ نهل عرذنف انيلإ نلسري نكَف ءأربش نهدازف
 .ناربش هيف نوذأملا عارذلا

 رازإلا لابسإو .ءةنس بايثلا ريصقت :ةيدنهلا ىواتفلا يف ءاجو

 .قاسلا فصن ىلإ نيبعكلا يف رازإلا نوكي نأ يغبني .ةعدب صيمقلاو

 لاجرلا رازإ نم لفسأ نهرازإ نيخريف ءاسنلا امأو .لاجرلا قح ىف اذهو

 . نهمدق رهظ رتسل

 اهدييقت بجيف .ةقلطم لابسالا نع رجزلا يف ةدراولا ثيداحألاو

 . ءاليخلل لابسإلاب
 ريغل بوثلا رج نأ هموهفمب لدي (ءاليخ) ِةلك هلوقب دييقتلا اذهو

 . مومذم هنكل ديعولا اذه يف ًالخاد نوكي ال ءاليخلا

 نيبعكلا ىلع ليوارسلاو رازإلاو بوثلا ةلاطإ مرحي :يوونلا لاق
 هموهفم :رَبْلا دبع نبا لاق ؟92يعفاشلا هيلع صن «هريغل هركيو ءاليخلل

 نم هريغو صيمقلا رج نأ الإ ديعولا هقحلي ال ء ءاليخللا ريغل رجلا نأ

 , لاح“ لك ىلع مومذم بايثلا

 ول هنأل لابسالا نع رجزلا يف ةقلطم ثيداحألا هذه نإ :موق لاقو

 )١( دواد وبأ هجرخأ 716/17.

 . 401/84 عومجملا (؟)
 ١58/5. صلاخلا نيدلا (")



 ؟١؟6. ناثلا بابلا

 مكح نع اهنع هللا يضر ةملس مأ راسفتسا يف ناك امل ةديقم تناك

 ءاوس اقلطم لابسالا نع رجزلا تمهف لب «2ىنعم نهلويذ رج يف ءاسنلا
 ىلإ نهجايتحال كلذ يف ءاسنلا مكح نع تلأسف .ال مأ ةليخم نع ناك

 نأ اهل نيبف .ةروع اهمدق عيمج نأل .ةروعلا رتس لجأ نم لابسالا

 .2©)طقف ىنعملا اذه يف لاجرلا مكح نع جراخ كلذ يف نهمكح

 ال لوقيو .هبعك هبوث زواجي نأ لجرلل زوجي ال :يبرعلا نبا لاقو

 ظفللا هلوانت نمل زوجي الو .ًاظفل هلوانت دق يهنلا نأل .ءاليخ هرجأ

 ريغ ىوعد اهنإف .ّيف تسيل ةلعلا كلت نأل هلثثمأ ال لوقي نأ ًامكح

 .ًاصخلم .ه«ه.أو هربكت ىلع ةلاد هليذ هتلاطإ لب ءةملسم

 رج مزلتسي لابسإلا نأ هلصاحو :ًابيقعت «حتفلا» يف ظفاحلا لاق

 .ءاليخلا سباللا دصقي مل ولو «.ءاليخلا مزلتسي بوثلا رجو بوثلا

 ثيدح ءانثأ يف رمع يبأ نع هجو نم عينم نب دمحأ هجرخأ ام هديؤيو

 . ©'«ةليخملا نم رازإلا رج نإف رازإلا رجو كايإو» هعفر

 نم ميلس نب رباج ثيدح ًاضيأ ءاليخلاب دييقتلا مدع ىلع لديو
 ىلإف َتيَبأ نإف .قاسلا فصن ىلإ كرازإ عفراو» :هيفو ليوط ثيدح

 يئاسنلاو دواد وبأ هاور «ةليخملا نم اهنإف .رازإلا لابسإو كايإو .نيبعكلا

 ظ . يذمرتلاو

 ورمع انقحل ذإ لك هللا لوسر عم نحن امنيب» :لاق ةمامأ يبأ نعو
 هللا لوسر لعجف .لبسأ دق - ءادرو رازإ - ةلح يف يراصنألا ةرارز نبا

 .كتمأو كدبع نباو كدبع :لوقيو هلل عضاوتيو هبوث ةيحانب ذحأي هيي

 امهقيقد يأ «نيقاسلا نشمح ينإ هللا لوسر اي :لاقف ورمع اهعمس ىتح

 )١( يرابلا حتف 5904/١٠١؟.

 يرابلا حتف (؟) ٠١/ 5514.



 ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةئيزلاو سابللا ف

 ال هللا نإ ورمع اي .هقلخ ءىش لك نسحأ دق هللا نإ ورمع اي لاقف»

 ْ .22«لبسملا بحي

 هعنم دقو» . . .ءاليخلا هلابساب دصقي مل روكذملا ورمع نأ هرهاظو

 ركب يبأل لاق ِةئكك هنأ مدقت دقو .96'2ةنظم هنوكل كلذ نم خلك هللا لوسر

 نأ يف حيرص وهو .«ءاليخ هعنصي نمم تسل كنإ» :هنع هللا يضر

 .هريغل نوكي دقو ءاليخلل نوكي دق لابسالا نأو .ءاليخلا ميرحتلا طانم

 ميلس نب رباج ثيدح يف «ةليخملا نم اهناف» :هلوق لمح نم دب الف
 يف روكذملا ديعولا نوكيف .بلاغلا جرخم جرخ هنأ ىلع مدقتملا

 . ًالايتخا كلذ لعف نم ىلإ ًاهجوتم يردخلا ديعس يبأ ثيدح

 هدرب رباج ثيدح رهاظب ًاذخأ ةليخملا نم لابسإ لك نأب لوقلاو
 نأ نودب هبوث لبسي دق سانلا نم ًاريثك نأ ةداعلا نم حبصأ هنأل فعلا

 يبأل ِهكَك لوسرلا لوق نم مدقت ام هدري كلذكو .ءاليخلا هلابب رطخي

 . «ءاليخ هعنصي نمم تسل كنإ» .ركب

 سمشلا تفسخ :لاق هنع هللا يضر ةركب يبأ ثيدحب كلذكو

 باثو دجسملا ىتأ ىتح الجعتسم هبوث رجي ماقف ِهلَك يبنلا دنع نحنو

 سمشلا نإ :لاقو انيلع لبقأ مث .اهنع سلجف نيتعكر ىلصف .سانلا
 ىتح هللا اوعداو اولصف ًائيش امهنم متيأر اذإف ءهللا تايآ نم ناتيآ رمقلاو

 ءاليخلا ديق رادهإ مدعو ثيداحألا نيب عمجلا لصحي اذهبو

 .«ه . أد 2نيحيحصلا يف هب حرصملا

 .؟584 ٠١/ يرابلا حتف رظنا .يناربطلا هجرخأ )١(

 .؟54 ٠١/ يرابلا حتف (5)

 . ١51/75 يناكوشلل راطوألا لين (*)



 م1١ يناثلا بابلا

 نأ ثيداحألا هذه يفو :يرابلا حتف يف رجح نب ظفاحلا لاقو

 ثيداحألا رهاظف ءاليخلا ريغل لابسالا امأو «ةريبك ءاليخلل رازإلا لابسإ

 نأ ىلع ءاليخلاب ثيداحألا هذه يف دييقتلاب لدتسا نكل ءأضيأ هميرحت

 الف ءانه ديقملا ىلع لومحم لابسإلا مذ يف دراولا رجزلا يف قالطالا
 .(١>ءاليخلا نم ملس اذإ لابسالاو رجلا مرحي

 يف ركذ ام لصاحو - :ةيندللا بهاوملا يف ينالطسقلا لاقو

 ىلع رازإلاب رصتقي نأ وهو بابحتسا لاح .نيلاح لجرلل نأ ثيداحألا

 ءاسنلل اذكو «نيبعكلا ىلإ هب لزني نأ وهو زاوج لاحو .قاسلا فصن

 ردقب لاجرلل زئاج وه ام ىلع ديزي نأ وهو بابحتسا لاح :نالاح

 .عارذلا ردقب لاجرلل زئاج وه ام ىلع ديزت نأ وهو ءزاوج لاحو هربشلا
 هلابسإ زوجي ال هنأو ءرازإلاو ةمامعلاو صيمقلا يف نوكي لابسالا نأو

 .('2عه .أ» هيزنتلل هوركم وهف اهريغل ناك نإو ءاليخلل ناك نإ نيبعكلا تحت

 يف لايسالا ةداع ءاشنإ نم مدقت ام ىلع يكبسلا خيشلا قلع دقو

 فشكتلاو يرعلا راشتنا نم كلذكو .ةنسلل كلذ ةفلاخمو لاجرلل بايثلا
 صيرح هنيد ىلع رويغ لك ءوسيو انءوسيل هنإو اذه :لاقف ءاسنلا نيب
 لاجرلا نم انينارهظ نيب ةلدألا هذه ةفلاخم ىرن نأ هتمأ ةداعس ىلع

 . ءاسنلاو

 نوعسويو ءاهلويذ ضرألا ىلع يرجت بايثلا نوسبلي لاجرلا ىرئف

 نفشكيو بايثلا نرصقيف .ءاسنلل براغلا ىلع لبحلا نوكرتيو مامكآلا

 تاجربتم . تارطعتم تاقرطلا يف نرسيو .رودصلاو روحنلاو سوؤرلا
 نرهظيو نهتنيز نيدبي .تاليمم تالئام تايراع تايساك تاكتهتم

 . ”ديعبلاو بيرقلا نم دهشمو ىأرم ىلع نهفارطأ

 ١55/5. صلاخلا نيدلا (؟)

 ١594/5. صلاخلا نيدلا (9



 ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةنيزلاو سابللا نضل

 نأ ةريره وبأ ىور» .ِةِلك نيمألا قداصلا هب ربخأ ام ققحت اذهبو
 بانذأك طايس مهعم موق ءامهرأ مل رانلا لهأ نم نافنص :لاق هلك يبنلا

 .«تاليمم تالئام تايراع تايساك ءاسنو .سانلا اهب نوبرضي رقبلا

 ءاهحير ندجي الو ةنجلا نلخدي ال «ةلئاملا تْحّبلا ةمنسأك نهسوؤر

 ,.()اذكو اذك ةريسم نم دجويل اهحير نإو

 هتأرما كرتي يذلا لجرلا كلذ نم بجعف نمؤملا اهيأ بجعت نإو
 مساب روجفلا ىشف ىتح ,تامداخلاو تانبلا مامأ ةعالخلا يزب ايزتت

 ةراضحلا راتس تحت ةليضفلا تعاضو فرشلا مدهتو .مدقتلاو ةيندملا

 . يقرلاو

 ىهو تاقرطلا ىف ةأرملا طبأتي يذلا لجرلا كلذ لجخي ال فيك

 رظنلاب عتمتيلف ؟عيمجلل عاشم هتجوز نأ ىلإ هريكفت هب لصيأ ؟ةيراع هبش
 . ءاش نم اهيلإ

 يف ىنافتيو «.نهاوه ىلع هتانب كرتي يذلا لجرلا كلذ سحي الأ

 بضغي ام نسبليو راقولا بوث نعلخيف نهل كتهتلاو ةنيزلا تاودأ ءارش

 . !! ؟راهقلا دحاولا

 .فينحلا نيدلا ميلاعت ىلإ اوعجري نأ كئلوأو ءالؤهب ردجي الأ

 ةمشح نم ةرخآلاو ايندلا يف مهتانبو مهئاسنل ريخلا هيف ام ىلع اولمعيف

 .راقوو

 لك ىلع ديدح نم ديب برضي نوناق نس ىلع ةموكحلا لمعت الأ
 .اهتماركب رزم حضاف لكشب اهجورخو اهتمرح كاهتناب اهسفن اهثدحت نم
 .00"2مه .أو يمالسإلا اهنطوو اهموق ةماركو

 )١( ملسم ىلع يوونلا رظنأ ملسم هجرخأ ٠١4/14.
 صلاخلا نيدلا (؟9) ١594/5 - ١91١.



 ضلع ظ يناثلا بابلا

 مالسإلا تامرح ىلع هتريغ ىلع هباثأو يكبسلا خيشلا هللا محر
 نبلاطي مويلا ءاسنلا لاوحأ ىأر ول لوقي هارت اذام .هلهأ وه ام نيملسملاو

 يف داسفلاو وهللا رود ىلإ نبهذي نهارتف «لجرلا عم ةاواسملابو ةيرحلاب
 تالشمملاو نيلثمملا نع لوقي هلاب امو «بيقر الب راهنلاو ليللا
 نييزت تالحمو ةددجتملا ءايزألا تاضوم نعو تاصقارلاو نيصقارلاو

 عطقتي يتلا رومألا نم كلذ ريغو .لاجرلا اهيف لمعلاب موقي يتلا ءاسنلا

 يف ءابرغ نمؤملا اذه لاثمأ نإ .هنطوو هنيد ىلع رويغلا نمؤملا بلق اهل

 : مالسلاو ةالصلا هيلع ىفطصملا هلاق ام الإ لوقي نل هنإ .عمتجملا اذه
 نيذلا ءابرغلل ىبوطف ءأدب امك ًابيرغ دوعيسو ًابيرغ مالسإلا أدب»
 . هللاب الإ ةوق الو لوح الو «سانلا دسفأ ام نوحلصي

 ا دع



 خالأ كلا

 ةرهشلا سابل

 ةفلاخمل سانلا نيب رهتشي هبوث نأ دارملاو ,ءيشلا روهظ ةرهشلا

 بجعلاب مهيلع لاتخيو .مهراصبأ هيلإ سانلا مفريف مهبايث ناولأل هنول

 بايثلا نم نيترهشلا نوهركي مهيلع هللا ناوضر فلسلا ناكو .ربكتلأو
 دق لب .بايثلا نم سيفنلا سبلب صتخت ال ةرهشلاو .ضفخنملاو ىلاعلا

 هاريل .ءارقفلا نم سانلا سوبلم فلاخي ابوث سبلي نمل كلذ لصحي
 هب فلاخي ًالذتبم ًاسابل سبلي نمل لصحي دقو .هسابل نم اوبجعتيف سانلا
 .كلذ هنع رهتشيو عضاوتملا رهظمب رهظي يكل سانلا هدهع ام

 قرف الف سانلا يف راهتشالا دصقل سبللا ناك اذإو : يناكوشلا لاق
 نأل .فلاخملاو سانلا سوبلمل قفاوملاو ءاهعيضوو بايثلا عيفر نيب
 . "'”مقاولا قباطي مل نإو دصتقلا ربتعملاو .راهتشالا عم رودي ميرحتلا

 لاق» :لاق رمع نبا ثيدحل ةرهشلا بوث سبل مرحي اذه ىلعو

 )١( راطوألا لين ١75/5.



 م يناثلا بابلا

 موي ةلذم بوث هللا هسبلا ايندلا يف ةرهش بوث سبل نم : هللا لوسر
 .(7١«ةمايقلا

 نسح سبل كرتو سوبلملا يف دهزلا بابحتسا عم ىفانتي ال اذهو

 ةرهشلا دصق نودب نكلو .عضاوتلا دصقل هيلع ةردقلا عم اهعيفرو بايثلا

 . عطنتلا دح ىلإ لصت ةغلابم نودبو

 .ءيش لك يف طسوتلا هيده نم ناك ذإ .ِكلي هيدهل فلاخم اذهو

 نم رسيت ام سبلي نأ مالسلاو ةالصلا هيلع هيده ناك :ميقلا نبا لاق

 دوربلا سبلو «ةرات ناتكلاو .ىرخأ نطقلاو ءةرات فوصلا سابللا

 :لاق نأ ىلإ .صيمقلاو «ءابقلاو ,ةبجلا سبلو ءرضخألا دربلاو «ةيناميلا

 ًادهزت حكانملاو معاطملاو سبالملا نم هللا حابأ امع نوعنتمي نيذلاف

 اولكأي ملو «بايثلا فرشأ الإ اوسبلي ملف مهولباق ةفئاط مهئازاب ءًادبعتو
 .أربجتو اربكت هلكأ الو نشخلا سبل اوري ملف ءماعطلا نيلأو بيطأ الإ
 . "75 يبنلا يدهل فلاخم نيتفئاطلا الكو

 نب رباج نع حيحص دانساب يناهفضألا نسحلا وبأ خيشلا ركذو

 .ةبج هيلعو نيريس نب دمحم ىلع دشار نب تلصلا لخد :لاق بويأ

 نأ نظأ :لاقو دمحم هنع زئمشاف فوص ةمامعو فوص رازإو فوص

 ينئدح دقو ءميرم نب ىسيع هسبل دق نولوقيو فوصلا نوسبلي ًاماوقأ
 انيبن ةنسو نطقلاو فوصلاو ناتكلا سبل دق كك يبنلا نأ مهتأ ال نم

 «ةلذم بوثو هلوقب دارملاو «هلثف ابوث» دواد يبأ ظفل يفو هجام نباو دواد وبأو دمحأ ءاور )١(

 هب عفرتيو سانلا ىلع هب ززعتي ًابوث ايندلا يف سبل امك ةمايقلا موي هتلذ بجوي ًابوث

 لاق .سانلا نيب هترهش يف هلثم هنأ :دواد يبأ ةياور يف «هلثم» هلوقب دارملاو .مهيلع

 موي هللا هسبليو .هريغ ىلع رختفيو هب زعيل ايندلا يف ةرهشلا سبل هنأل :نالسر نبا

 . ىهتنا . لمعلا سنج نم ةبوقعلاو .هل ةبوقع مهنيب هراقتحاو هتلذمب رهتشي ابوث ةمايقلا

 . ١75/17 راطوألا لين رظنا

 6/١. داعملا داز (75)



 ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةنيزلاو سابللا فن

 سبل نأ نوري ًاموق نأ اذه نم نيريس نبا دوصقمو .عبتت نأ قحأ
 كلذكو هريغ نم مهسفنأ نوعنميو هنورحتيف هريغ نم لضفأ ًامئاد فوصلا

 نوري تائيهو ًاعاضوأو ًاموسر نورحتيو «سبالملا نم ادحاو ًأايز نورحتي

 كرتو اهيلع ةظفاحملاو اهب ديقتلا الإ ركنملا سيلو ءاركنم اهيلع جورخلا

 .؟'”اهنع جورخلا

 ًاعضاوت بايثلا نم ضفخنملا سبلف «تاينلاب لامعألا نأ لصاحلاو

 بايثلا يلاغ سبل نإ ءربكتلا نم اهيلع نمؤي ال يتلا سفنلا ةدوسل ًارسكو
 بايثلا نم يلاغلا سبلو .هللا نم ةيوثملل ةبجوملا ةحلاصلا دصاقملا نم

 دصقل ربكتلا نم عونب بوشملا يماستلا نم سفنلا ىلع نمألا دنع
 نع يهن وأ فورعمب رمأ نم ةينيدلا بلاطملا مامت ىلإ كلذب لصوتلا
 ىلع بلاغلا وه امك تائيهلا يوذ ىلإ الإ تفتلي ال نم دنع ركنم

 دب ال هنكل .رجألل تابجوملا نم هنأ كش ال صاوخلا ضعبو ؛ماوعلا
 .ًاعرش هسبل لحي امب كلذ دييقت نم

 ه* #4

 )١( داعملا داز ١/؟6.



 سياملا_ثابلا

 سابللا يف هبشتلا

 لّرألافبملللا

 ءاسنلاو لاجرلا نيب ةبشتلا

 .ةأرملاب هبشتي نأ لجرلا ىلع مرحي هنأ ىلإ ءاهقفلا روهمج بهذ

 تائيهلا يف نوكي هبشتلاو .لجرلاب هبشتت نأ ةأرملا ىلع مرحي امك
 .سابللا يف هبشتلا تائيهلا يف هبشتلا نمف .لاعفألاو قالخألاو لاوحألاو

 دقو .لجرلا سابل ةأرملا سبلت نأو «ةأرمل سابل لجرلا سبلي نأ وهو
 هنع هللا يضر ةريره وبأ ىور دقف .كلذ لعفي نم لك هللا لوسر نعل

 سبل سبلت ةأرملاو «ةأرملا سبل سبلي لجرلا كك هللا لوسر نعل» :لاق
 . '')”«لجرلا

 ديو يبنلا نعل» :لاق هنع هللا يضر سابع نبا ثيدحلو

 . ">«ءاسنلاب لاجرلا نم نيهبشتملاو «لاجرلاب ءاسنلا نم تاهبشتملا

 )١( دواد وبأ ءاور 2/4

 يرابلا حتف رظنا .يراخبلا هجرخأ (؟) ٠١/8737.



 ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةنيزلاو سابللا اهخ

 ةلجرلا كي هللا لوسر نعل» :تلاق اهنع هللا ىضر ةشئاع ثيدحلو

 ١ .(١>ءاسنلا نم

 يهو فيس ةدلقتم ةأرما ىأر هنأ صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نعو
 يبأ تنب ديعس مأ هذه :ليقف ؟هذه نم :لاقف .لجرلا ةيشم يشمت

 لاجرلاب هبشت نم انم سيل» :لوقي ِكلك هللا لوسر تعمس :لاقف ءلهج
 . ؟'”«لاجرلا نم ءاسنلاب هبشت نم الو ءاسنلا نم

 لجرلا ىلع ءاسنلا يز مرحي ال هنأ ىلإ» مألا يف يعفاشلا بهذو

 .«ةهسكع الكف هركي امنإو

 لعف ىلع الإ نوكي ال نعللا نأل .هيلع درت ثيداحألا هذه نكلو

 . مرحم

 ءاسنلاب لاجرلا هبشت نأ باوصلاو :ةضورلا يف يوونلا لاق اذهلو
 لب :عومجملا يف لاقو .2ىهتنا .حيحصلا ثيدحلل مارح هسكعو

 نعل» حيحصلا ثيدحلل مارح هسكعو ءاسنلاب لاجرلا هبشت نأ باوصلا

 . (©«لاجرلاب ءاسنلا نم تاهبشتملاو لاجرلا نم ءاسنلاب نيهبشتملا هللا

 يورو «مكتويب نم نهوجرخأ» تالجرتملا يف لَو يبنلا لاق دقو
 هيلجرو هيلي بضخ دق ثنخمب يع هللا لوسر ىتأ» : لاق ةريره يبأ نع

 مهيز يف لاجرلاب هبشتت يتلا ةلجرتملا ةأرملا « مضصو حتفب «ةلجرلا» دواد وبأ هجرخأ )١(

 .دومحمف يأرلاو ملعلا يف امأف مهتثيهو

 . (ءاسنلا سايل باب) 5١/4 ةياهنلا يف هدافا
 ."84/© ريدقلا ضيف رظنا :دمحأ هجرخأ (9)
 . ١71/7 راطوألا لين رظنا (79)

 ."786/4 عومجملا (84)



 ضكن يناثلا بابلا

 رمع جرخأو احم جرخأ لق ركب ابأ نأ يقهيبلا ىورو .«2نيّلَصملا

 .ًادحاو

 لَك يبلا نعل» :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع يورو

 .227«انالف رمع جرخأو انالف دع يبنلا جرخأف مكتويب

 ,. ؟"9«ءاسنلا هلجرو «ثويدلاو .هيدلاول قاعلا ةنحلا نولخدي

 - :ىلع ةلالد ثيداحألا هذه ىفف

 يفف سابللا يف مرح اذإ هنأل .هسكعو ءاسنلاب لاجرلا هبشت ةمرح 2١

 . حبقلاو
 داعبإو .لاجرلا نم نهنساحمل نطفي نمع ءاسنلا بجح مزلي هنأو-؟

 .رومألا نم رمأ يف هب بارتسي نم
 اذإ دلبلا نم يفنلاو تويبلا نم جارخالاب ءاسنلاب هبشتي نم ريزعتو “"' 

 ثيدحلا رهاظ» :حتفلا يف ظفاحلا لاق .هعدرل ًاقيرط كلذ نيعت

 دصأاق نم ءاسسنلاب لاجرلاو «لاجرلاب ءاسنلا هيشتو .كلذ بوحو

 .«؟7عأقافتا مارح راتخم

 .ًاحسرف نورشع ةنيدملا نيبو هنيب عضوم عيقنلاو .دواد وبأ هجرخأ )١(
 7897/٠١. يرابلا حتف رظنأ يراخبلا هجرخأ (؟)

 لادلا حتتفب «ثويدلاو .917/* ريدقلا ضيف رظنا . حيحص دنسب يقهيبلاو رازبلاو مكاحلا هجرحتأ ()
 نيدلا نأ ىلع لدي هركذو : ميقلا نبا (لاق) اهيلع مهرقُيو هلهأ يف ةشحاُملا ملعي يذلا ءايلا دشو
 «شحاوفلاو ءوسلا عفرتف حراوجلا هل يمحتف بلقلا يمحن ةريغلاف : هل نيدال هل ةريغ ال نمف . ةريغلا

 عفدت يتلا ةوقلاك بلقلا يف ةريغلاو ةئبلا مفد اهدنع ىقبي الف حراوجلا تومتف بلقلا تيمي اهمدعو

 .مه .أو .كالهلا ناك ةوقلا تبهذ اذإف همواقتو ضرملا

 .؟8ا!//١١ يرابلا حتف (4)



 ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةنيزلاو سابللا فق

 الف .0١2لاعنلاو مئامعلاو سنالقلا لاجرلاب صاخلا سابللا نمو

 نع .لاجرلاب هبشتلا نم هيف امل سبالملا هذه نم يأ سبل ةأرملل زوجي
 .رمتخت يهو اهيلع لخد ِخلك هللا لوسر نأ» اهنع هللا يضر ةملس مأ

 نأ اهرمأ كلي هنأ ديفي اذهو دواد وبأو دمحأ هاور «َنيِتيل ال هيل :لاقف

 اهرامتخا هبشي الثل نيترم ال ةدحاو ةرم هريدتو اهسأر ىلع اهرامخ يولت

 .؟"”مرحملا هبشتلا نم كلذ نوكيف ءاومتعا اذإ لاجرلا مئامع ريودت

 سبل نع ءاسنلا ىهني لكي ناكو :ةمغلا فشك ىف ىنارعشلا لاقو

 .؟9لاجرلل مئامعلا امنإ :لوقيو سأرلا ىلع ةريبكلا ةفافللا يهو مئامعلا

 ىهني هلك هللا لوسر تعمس :هنع هللا يضر يرادلا ميمت لاقو

 ءرازإلا سبلو ءسلاجملا ىف سولجلاو لاعنلاو سنالقلا سبل نع ءاسنلا
 | . ")مه . أد عرد ريغب ءادرلاو

 .اهسابل ىف لجرلاب هبشتت نأ ةأرملل زوجي ال هنأ انل نيبتي اذه نمو

 اهسابلف ءهسيلت نأ ةأرملل زوجي ال هب فرعو لجرلا هب صتخا سابل لكف

 سبلت نأ نودب اهب جورخلاو «ةزولبلا» صيمقلاو ؛نولطنبلا» ليوارسلل

 نم لجرلا سابلب هبشت هنأ .نيهجو نم مارح ًاضافضف ًاعساو ًابابلج اهقوف

 اهسبل مرحيو .اهرتسي الو ةروعلا مسجي وهف ىرخأ ةهج نمو .ةهج
 .«تيكاجلا» صيمقلا قوف نوكت يتلا ةرتسلل

 «سبالملا نم ةأرملا هسبلت ام سبلي نأ لجرلا ىلع مرحي كلذكو

 ةيذحأ ريغ يهو .مهيز نم يهو لاجرلاب ةصاخ لاعنلا تناك ثيح ىضم اميف كلذ )١(
 لجرلاب رضم اهتيبلاغ نأ الإ ءاسنلاب ةصاخ ةيذحأ تدجو دقف مويلا امأ .مويلا ءاسنلا

 . يلاعلا بعكلاك

 . ١٠/1 راطوألا لين (؟)

 :.(سابللا نم مرحيو لحي ام) ١517/١ ةمغلا فشك (*)

 . قباسلا ردصملا (5)



 ضخ ٠ يناثلا بابلا

 ..نهتنيز رهاظم نم هريغو سبللا يف ءاسنلا تائيهب هبشتي نأ هيلع مرحيف

 نم مويلا هدهاشنام سفنلا. يف زحت يتلا ملألاو ىسألا يعاود نمل هنإو

 هقنع يف سبلي نم دجتف «.ةنيزلا رهاظم يف ءاسنلاب بابشلا ضعب هبشت
 ءادثأ عضي نم كانهو .هيتفش ىلع هافشلا رمحأ عضي نمو .ًايبهذ ًاقوط

 ام ىلإو ءءاسنلا لعفت امك هلبسيو هرعش ليطي نم مهنمو .ةيعانطصا

 مهقلخ خسمتو ةلوجرلا حور مهيف لتقت يتلا ثنختلا رهاظم نم كلانه

 . هللاب ذايعلاو لاجر الو لاجرلا هابشأ مهارتف

 عيقنلا ىلإ ةنيدملا نم نيثتخملا دحأ ىفن هنأ قي هنع تبث دقو

 لجرلا ىلع مرحي اذهلو مدقت امك ءانحلاب هيلجرو هيدي بضخ هنأل

 . ءاسنلاب هبشتلا نم هيف امل ةرورض ريغل ءانحلاب هيلجر وأ هيدي باضخ

 ءانحلاب نيلجرلاو نيديلا باضخ امأو :يواحلا يف يطويسلا لاق

 يف درو دقو .ةجاحل الإ لاجرلا ىلع مارحو .ةجوزتملا ةأرملل بحتسيف

 يهنلا ةلعو 2'”«لجرلا رفعزتي نأ ىهن» ِهْلكَذ هنأ سنأ نع نيحيحصلا
 اذه يف ءانحلاو 2”بوبحم لجرلل بيطلا حير نإف .ةحئارلا ال نوللا

 «9ةروهشم ةريثك تاجوزتملا ءاسنلل هبابحتسا يف ثيداحألاو نارفعزلاك
 * د#

 يرابلا حتف .ندب وأ بوث يف نارفعزلا لمعتسي يأ (رفعزتي) يئاسنلاو ناخيشلا هجرخأ )١(
 0/011 ملسم يوون ١/25,

 هنول يفخو هحير رهظ ام لاجرلا بيط :ةريره يبأ نع يذمرتلا هجرخأ يذلا ثيدحلا (؟)
 .هحير يفخو هنول رهظ ام ءاسنلا بيطو

 : اهنم (5)
 تددم هللا لوسر اي :تلاقف .هدي ضبقف باتكب 5 يبنلا ىلإ اهدي تمّدق ةأرما نا(١

 دي لب :تلاقف ؟لجر مأ يه ةأرما ديأ يردأ ام :لاقف هذخأت ملف باتكب كيلإ يدي

 . يئاسنلاو دواد وبأو دمحأ هجرخأ .«ءانحلاب كرفاظأ تريغل ةأرما تنك ول :لاقو «ةأرما

 .اهنمو
 ءانحلا باضخ نع اهنع هللا يضر ةشئاع تلأس ةأرما نأ. مامه تنب ةميرك تور ام ('

 .دواد وبأ هج رخأ .ههحير ٠ هركي ناك و يبيبح نأل ههركأ ينكلو «هب ساب الو :تلاق

 . سأرلا رعش باضخ ىنعت لاق



 ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةئيزلاو سابللا 24

 اننا_تكملقلا
 سابللا يف نيملسملا ريغب هبشتلا

 سابللا يف رافكلا نم مهريغب وأ باتكلا لهأب هبشتلا مرحي

 هِي هللا لوسر تعمس ينإ سانلا اهيأ اي :لوقي وهو ةفوكلا ربنم ىلع

 ,©"7(ينم سيلف هبشت وأ بهرت نم هنإف .نابهرلا سابلو مكايإ» :لوقي

 راصنألا نم ةخيشم ىلع ِِي هللا لوسر جرخ» : ةمامأ يبأ لوقلو

 لهأ اوفلاخو ءاورفصو اورمح راصنألا رشعم اي :لاقف مهاحل ضيب

 .نورزتأي الو نولورستي باتكلا لهأ ْنِإ :هللا لوسر اي انلقف .باتكلا

 اي انلق .باتكلا لهأ اوفلاخو ءاورزتئاو اولورست :َِي هللا لوسر لاقف

 دلي هللا لوسر لاقف .نولعتني الو نوففختي باتكلا لهأ نإ :هللا لوسر

 نوصقي هللا لوسر اي انلقف .باتكلا لهأ اوفلاخو ءاولعتناو اوففختف

 اورفوو مكلابس اوصق لَو يبنلا لاقف .مهلابس نورفويو مهنيناثع

 . '06باتكلا لهأ اوفلاخو . مكنيناثع

 وهف ءالثم ةطينربلاك رافكلا سبالم نم ًائيش سبلي نم نإ ليقو

 عضوب رفكيو» : نيدترملا ماكحأ باب يف «رحبلا» بحاص لاق ءرفاك دترم

 ةعيلطو برحلا يف ةعيدخ كلذ لعف اذإ الإ هطسو يف دانزلا لدسيو .دربلا

 ل

 عمجم رظنا فيعض وهو يزارلا ديعس نب يلع هخيش نع طسوألا يف يناربطلا هجرخأ (1)
 .هريغو سابللا يف باتكلا لهأ ةفلاخم ١7١/8 دئاوزلا

 عمجم رظنأ ةقث وهو .مساقلا الخ حيحصلا لاجر دمحأ لاجرو يناربطلاو دمحأ هجرخأ (؟)

 كيرحتلاب ةلبس عمج «لابسلا»و ةيحللا وهو ,نينثع عمج «مهنيناثعو ١١/ه دئاوزلا

 . براشلا



 ظ نضمحلا ناثلا بابلا

 هرفك يف ناك وأ نسح :لمحم ىلع همالك لمح نكمأ ملسم ريفكتب يتفي
 ال ةروكذملا ريفكتلا ظافلأ رثكأف اذه ىلعف .ةفيعض ةياور ولو .فالتخا

 .©2ه . أ» .اهنم ءيشب يتفأ الأ يسفن تمزلأ دقلو اهب ريكفتلاب ىتفي
 ءىش ىف ِهِي هبيذكت ًاعرشو ءرتسلا هانعم ةغل رفكلا نأ ىفخي الو

 بتك يف ةريثك لاوقأ تدرو دقو ةرورضلاب نيدلا نم هب هئيجم ملع امم
 .0'©2اذه نيبت ءاهقفلا

 ©٠٠. ص سابللاو ةنيزلا ماكحأ يف بابللا )١(

 :راتخملا ردلا بحاص هلاق ام رفكلا لولدم نيبت تدرو يتلا لاوقألا نم (1)

 الإ اهنم ءيشب رفكلاب ىتفي ال هنأ عم ,فيلأتلاب تدرفأ لب ,ىواتفلا يف فرعت هظافلأو»

 . أ» هيلع خياشملا قفتا اميف

 مالعالا» هباتك يف ةيعفاشلاو ةيفنحلا دنع تارفكملا يكملا رجح نبا ةمالعلا ركذو

 لعجأ الف ميظع ءيش رفكلا :ىرغصلا ىواتفلا يف لاقو . ماقملا هيف ققحو ؛«مالسالا عطاوقب

 بجوت هوجو ةلأسملا يف ناكاذإ اهريغوتص الخلا يفو. رفكيال هنأ ةياور تدجو ىتمأر فاك نم نمؤملا

 ملسملاب نفل نيسحتريفكتلا عن يذلا جولا ىلإ ليدي أ يتفملا ىلعف هعنميددحاو هجوو يفك

 .أد
 ال هنأو ىلاعت هللا مهمحر هباحضصأو ةفينح يبأ نع يواحطلا ىور «نيلوصفلا عماج» يفو

 .«هيف هلخدأ ام ًادوحج الإ ناميإلا نم لجرلا جرخي

 لجو زع هللا نم فاخ نم لك نإ» : ىلاعت هللا همحر يكبسلا نيدلا يقت خيشلا لاقو

 لئاه رمأ ريفكتلا ذإ هللا لوسر دمحم هللا الإ هلإ ال : لوقي نمل ريفكتلاب لوقلا مظعتسا

 يف دولخلا ةرخآلا يف هتقاع نأ ربخأ هناكف ًاصخش رثك نم نال رطخلا ميظع بعص

 يرجت الو .ةملسم حاكن نم نكمي ال لاملاو مدلا حابم ايندلا يف هنأو نيدبآلا دبأ رانلا

 نم نوهأ رفاك فلأ كرت يف أطخلاو .هتامم دعب الو هتايح يف ال نيملسملا م اكحأ هيلع

 .هه.أو . ءماسم ءىرما مد نم ةمجحم كفس يف أطخلا

 .«ةبوقعلا يف ءىطخي نأ نم هللا ىلإ بحأ وفعلا يف مامإلا ءيطخي نأل» ثيدحلا ىفو

 مالسالا نيد نم هجورخب ملسملا لجرلا ىلع مكحلا نأ ملعإ : يناكوشلا مامإلا لاقو

 ناهربي الإ هيلع مدقي نأ رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ملسمل يغبني ال رفكلا يف هلوخدو
 نم دب الف « ًاردص رفكلاب حرش نم نكلو اظ :لجو زع لاق دقو راهنلا سمش نم حضوأ
 لعف رودصب رابتعا الف ءهيلإ سفنلا نوكسو هب بلقلا ةئينامطو رفكلاب ردصلا حرش

 هب ظفلي ظفلب رابتعا الو ءرفكلا ةلم ىلإ مالسإلا نم' جورخلا هلعاف هب دري مل يرفك
 .راصتخاب «ه .» هانعم دقتعي ال وهو .رفكلا ىلع لدي ملسملا

 ملع لجو زع هللا ةبقارم نم ةيقبو لقع نم بيصن هيف يقب نم لك :ءاملعلا ضعب لاقو
 - نايب يف لاق مالسالا نع لئس امل ِة' يبنلا نأ نيدلا اذهب ملع هل نم لك ملعو



 ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةئيزلاو سابللا نو

 ظفل وأ .ءحيرصب ملسملا رفك ةدرلا» يليلخلا رصتخملا يف لاقو

 ام هحارش لاق ١2)2«انز دشو رذقب فحصم ءاقلإك هنمضتي لعف وأ هيضتقي

 ينارصنلا ةطينربك هب صاخلا ملسملا ريغ سوبلم هب دارملاو» :هتصالخ
 يف دارملاف «مالسإلا نيد ريغ يف بح هلعف اذإ يأ .يدوهيلا روطرطو

 نع ًالضف هيلع ةمرح الف ةرورضل كلذ لعف نإ امأو .ةنلا ىلع ةدرل

 .«ه.أو (9 ةدرلا

 ضعبل ءاهقفلا هركذ يذلا رظحلا نأ ةيعفاشلا ءاملع دحأ لاقو

 «نيملسملا ريغ الإ هسبلي ال نأب ةداعلا ترج اميف صوصخم «سبالملا

 ملسملا ىلع حانج ال هنأب حرص دقو .مهب هبتشال ملسملا هسبل ول ثيحب

 شكارم برع نإ .هريغ لاقو .حيحص ضرغل اركنتم ةعبقلا سبل اذإ

 كسمتلا نم هيلع مه ام ىلع مهو نآلا ىلإ نولازي ال رئازجلاو

 نع سمشلا جهو عنمت فاوح هل «ةعبقلاب ًاهيبش ًائيش نوسبلي .مالسإلاب
 .ه«ه.أو هضيقفن نعو هجولا

 الو .ةيسمشلاب ةفورعملا ةيجنرفالا ةلظملا ذاختا هبشي اذهو لوقأ

 يضارألا يف اهلامعتسا نع ةحودنم ال ذإ ءًاعرش اهلامعتساب سأب
 ببستي ام ًاريثك ذإ .ةظئاقلا يحاونلا نم اهريغو ىراحصلاك رحلا ةديدشلا

 .ةبقاعلا ميخخو ةأطولا ليقث ضرم سمشلا ةرجاه نع

 ماقإو هللا لوسر ًادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ دهش هنأ هموهفم حاضيإو «هتقيقح <

 هذهب ءاج نمف ءاليبس هيلإ عاطتسا نم تيبلا جحو ناضمر موصو ةاكزلا ءاتيإو ةالصلا

 ناك نم ًانئاك ىبأ نم فنأ مغر ىلع ملسملا وهف مايقلا قح اهب ماقو ةسمخلا ناكرألا
 دقف مالسإلاب ةسمخلا ناكرألا هذهب ماق نمل قي هللا لوسر نم مكحلا مدقت هنأ امكو

 نمف .ناميإلاب هرشو هريخ ردقلاو رخآلا مويلاو هلسرو هبتكو هتكئالمو هللاب نما نمل مكح
 /باجحلاو سابللاو ةنيزلا ماكحأ يف بابللا ه١ ص رظنا اقح نمؤم وهف اذكه ناك

 . هجاوخلا ىفطصم نب دمحم

 . قباسلا ردصملا )١(

 .08 ص باجحلاو سابللاو ةنيزلا يف بابللا (؟)



 نورا ناثلا بابلا

 «مالسالا عطاوقب مالعالا» باتك يف يكملا رجح نبا مامإلا لاقو

 حيحصلاو .هسأر ىلع سوجملا ةوسنلق عصو نميف اوفلتخاو» :هصن ام

 .هه .أ» «رفكي ال هنأ

 سبل نم رفك ةلأسم يف ةفلتخملا ءاهقفلا ءارآل ضرعلا اذه دعبو

 وأ ءهيلإ ليملا وأ ءمهنيدب ىضرلا ةينب الإ رفكي ال هنأ ىرن رافكلا يز

 لدت اهنأ ةينب ةيجنرفالا سبالملا سبل نمك .مالسإلاب نواهتلا دصقب
 سابل نع عفرتي وهف .ءيش لك يف اهسبلب مهدلقي نم مدقتو .يقر ىلع
 ةايحلل حلصي ال ًارخأتم ًاميدق ًائيش هرظن يف حبصأ مالسإلا نأل نيملسملا

 ةفلتخم ةمظنأو ءىدابم نم هيلع موقت امب اهنأ ىري يتلا ةثيدحلا ةيرصعلا
 يف هافرلاو ةداعسلا ناسنالل رفوي يذلا ىلعألا لثملا يه ءمالسإلا رياغت

 ىلصو ماص نإ وأ ًادحاو ًالوق دترم وهف هلاح هذه تناك نمف ءءيش لك
 . ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو ءملسم هنأ معزو

 مكحلا ةفرعمل لاؤس ه #١8 ةنس رصم يف ءاتفإلا مامإل هجو دقف

 اذه برغلا يف سانلا اهسبلي يتلا ةطينربلا سبل نمل ةبسنلاب يعرشلا

 . ةصضن

 ةيمالسإلا ةعيرشلا بسح ىلع مكنع هللا يضر مكدنع مكحلا ام»

 برغلا دنع ةامسملا ةعفترملا فورحلا تاذ ةوسنلقلا كلت سبل ىىف

 ىلع اكيرمأو ابوروأ يتراق يلاهأ هسبلي ام يهو ةلطربلا وأ ةطينربلاب
 ريدتسمو ضيرع ريغو ضيرعو ريصقو ليوط نم اهلاكشأ فالتخا
 فالتخا ىلع نيتراقلا ناكس نم موقلا كئلوأ هسبلي امم يهو «ليطتسمو

 ىلع اهنوسبلي ىراصنلاو هل نيد ال نمو يدوهيلاو ينارصنلا مهنمف ءمهللم

 .رخآ بهذم لهأ هسبلي امو بهذم لهأ نيب قرف ال مهبهاذم فالتخا

 نأ مهنم ديري نم الإ «نيدلا لاجر اهلثم سبلي ال .دوهيلا لعفي كلذكو



 ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةئيزلاو سابللا ظ قش

 دصق اذإ اهسبلي نأ ملسملل زوجي له .سابللا اذه يف ةماعلاب طلتخي

 هنيد مارتحا عم «بابسألا نم ببس يأل وأ ءرحلا نم يقوتلا اهسبلب

 يف درو يذلا نيملسملا ريغب هبشتلا نم اهسبل دعي وأ .هتديقع نسحو

 . ؟«هعنم ةرهطملا ةعيرشلا ماكحأ

 نم عونلا اذه .هلل دمحلا :يلي امب ءاتفإلا مامإ ةليضف باجأف

 هب ترج ام ىلع ةفلتخم بوعش دنع سأرلا ىلع عضوي امم سنالقلا
 كلذلو «نيدلاب هل ةقالع الف .مهدئاقع هب مهبلاطت ام ىلع ال ءمهدئاوع

 ةسبلأ نم يهو «ةرياغتملا نايدألا لهأو ةرفانتملا ممألا اهعضو يف كرتشي

 وأ .هب كسمتلا ةدش وأ نيدلا ةمدخب نوزيمتي ال نمم ةصاخلاو ةماعلا

 الو ,ةداعلا هب ترج امم بسحت ىهف ؛هبسح ىلع ةدابعلا يف ددشتلا

 تاداعلا رئاس عم سأرلا ىلع اهعضو كرتشيف «ةدابعلاو نيدلاب هل ةقالع
 لهأ هب صتخا ام نيبو اهنيب قرف الو .برشملا وأ لكاملا وأ سابللا يف

 ةرتسلاو نولطنبلا هنومسي امم سابللا رئاس نم اكيرمأو ابوروأ .نيتراقلا

 عضي نأ هل زوجي سايللا كلذ سبلي نأ ملسملل زاج امكف (هتيكاجلا وأ)

 .نيدلا هركني ءيس دصق كلذ بحصي مل اذإ هسأر ىلع ةوسنلقلا هذه

 ةامسملا ةوسنلقلا كلت عضو نع ةوسنلقلا هذه عضو فلتخي الو

 سيل شوبرطلا نأ عم نيملسملل يمسر سابلك نآلا دعت يتلا شوبرطلاب

 ينانوي سابل وه امنإو .مهدنع فورعملا نم وه الو برعلا سنالق نم
 هتفرح ىلع ءاهقفلا صن يذلا سابللا يف هبشتلاو هوفلأو هوسبلف هوفختسا

 نمع مهزيمت ىتلا مهسنالقك نيدلا لهأب صاخلا سابللا يف هبشتلا وه

 ةصوصخملا حوسملاكو .فئاوطلا فالتخاب فلتخي يذلا اهلكشب مهادع

 كلت وأ نيدلا كلذ لهأ نم هنأ فرع دحاو هسبل ول امم يهو .مهب

 .ةعيشلا

 ماكحألا اهيرتعن يتلا رومألا نم ةوسنلقلا هله لثم عضوف ةلمجلابو



 لاق يناثلا بابلا

 هتين نم نوكي امو ءاهلعاف ىلإ لصي امو ءاهل ضرعي ام بسح ىلع
 ررض ىندأ هنع أشن اذإو .مرح ةوسنلقلا هذه عضو يف ةينلا تءاس اذإف

 بدن وأ بجو سفنلا نع هوركم عفدل ةرورضلا هيلع تمكح اذإو ءرظح

 هئاسؤرو يناغفألا شيجلا ةداع ترج دقو .ةرورضلا نوكت ام بسح ىلع

 كلذ ناكو .يزيلكنالا شيجلا سنالق هبشي ةوسنلقلا هذه نم عون عضوب

 ردجيف زيلكنالا سبلي ام اوفرعي نأ لبقو ءزيلكنالا نم ًادحأ اوري نأ لبق
 اهوعرتخا نيملسملا نم ًاموق نأل ةيمالسإ ةداع دعت نأ ذئنيح ةداعلا هذهب

 لحتني ام عيمجو اذه ءأدحأ اهيف اودلقي نأ نودب سمشلا رح نم يقوتلل

 .حيحص لصأ ىلإ هيف عجري ال امم وهف ةوسنلقلا هذه عضو ميرحتل

 نع بلاغلا يف أشنت يتلا ةشحولا كلت هميرحت ىلإ سفنلاب عزتي امنإو

 .«3)ه . أد ملعأ ىلاعت هللاو ةديقعلا نسح نع ال ةداعلا

 سانلا داتعا امم اهريغ وأ ةطينربلا سبل نأ ىرن ىوتفلا هذه نمو

 مالسإلا نم جورخلا هلعاف دصقي مل اذإ ًالثم بيكاجلاو نولطنبلاك هسبل

 نم ةجاحل سبللا ناك نإو .ًارفكم كلذ دعي الف هريغ نيد يف لوخدلاو
 ىنعم لاوزل كلذك هركي مل ةحلصم ريسيت وأ هوركم عفد وأ سمش بجح

 الإ ًائيش سابللا يف نيبت مل ةيمالسإلا ةعيرشلا نأ ملعاو .ةأرملاب هبشتلا

 ىلع سانلا تكرت لب .ةضفلاو بهذلاو ريرحلا نم عنملاب قلعتي ام
 لوألا ردصلا يف مالسإلا يف لخد نم لك ناك دقو .كلذ يف مهدئاوع

 كلذ ناكو ةيمور ةبج مالسلا هيلع سبل دقو .هسابل يف ءيشب رمؤي ال
 نيلعن ةفينح يبأ بحاص فسوي وبأ سبلو .مالسإلا يف مورلا لوخد لبق

 ؟ًاسأب ديدحلا اذهب ىرتأ : ماشه هل لاقف ءديدح نم ريماسمب نيفوصخم

 اهبشت هيف نأل .كلذ اهرك ديزي نب روثو نايفس :تلق."ال :لاقف

 اهنأو روعش اهل يتلا لاعنلا سبلي ٍةكَك هللا لوسر ناك :لاقف .نابهرلاب

 .©8054-6 ص باجحلاو سابللاو ةنيزلا يف بابللا 22329



 ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةنيزلاو سابللا انقل

 ضرألا ناف .ءرضت ال ةهباشملا ةروص نأ ىلإ راشأ دقف .نابهرلا سيل

 .«3)عونلا اذهب الإ اهيف ةديعبلا ةفاسملا عطق نكمي ال امم

 يسردم رباكأ نم ةعامجل ةةيمالسالا ةمألا داشرإ» باتك يف ءاجو

 نم تسيل يموق سابل ةطينربلاو» :هصن ام ةعبرألا بهاذملا ةمئأ رهزألا
 الو رفك الف .ءةيروص ةهباشم الإ سيل ةحلصمل اهسبلف .«رفكلا راعش

 ريغ وه امل ء«ةرضم عفد وأ ,ةحلصم بلجل ناك ثيح .اهسبل يف ةمرح

 ريفكتلاو ميرحتلا نأو ءراكنالا ةيفانمو .قيدصت وه ناميالا نأ فاخ

 هنم ءيش يف ىوتفلا ىلع ءىرتجي الف هيف تبثتلا يغبنيف ءماكحأ عضو

 رفكلا راعش نم وه ام ىلع كلذ ىف ىواتفلا لمح ىغبنيو .تبثت نودب

 فلاخملا اهقالطإ ىلع ىواتفلا كلتب لمعي الو ءدجو نإ ءهب صاخلا
 كلذلو .ءةرورض نيدلا نم ملع ام راكنإب الإ رفك ال هنأ نم ررقم وه امل

 رثكأ نأ يعازوألا مالك نم يشكرزلا نع مالعألا يف رجح نبا لقن

 يبأ لصأ قفاوي ال لب ءهيف فقوتلا بجي امم ةيفنحلا بتك تارفكم

 وهو ًاققحم ًالصأ ىنعم نأ هدعاوق نمو .هتديقعل فلاخم كلذ نأل ةفينح
 ةدوجوم لئاسملا هذه بلاغو .هداضي هلثم نيقيب الإ هعفرن الف .ناميالا

 مهيرخأتم نم نوعّروتملا ناكو .مهخئاشم نع اهنولقني ىواتفلا بتك يف
 .اهرثكأ نوركني

 بهذملا لهأ مالك يف عقي :«رحبلا حرش» يف ميجن نبا لاقو

 ريغب ةربع الو .«نيدهتجملا ءاهقفلا مالك نم سيل نكلو ءريثك ريفكت
 . ءاهقفلا

 . ىواتفلا بتك يف ةروكذملا ريفكتلا ظافلأ رثكأ اذه ىلعف :لاقو

 ظ .اهنم ٍءيشب يتفأ الأ يسفن تمزلأ دقو :مامهلا نبا لاق

 )١( ةيدنهلا يواتملا ©/ 7" .



 مام يناثلا بابلا

 سابللا نم ءيش ىف ةمرحلاب وأ رفكلاب لوقلا نأ ملعي كلذ نمو

 ىلع ةأرج ةطينربلا يف لاحلا وه امك رفكلا راعش نم سيل يذلا

 بلقلاب قيدصت ناميإلا :نأ ىفخي الو ءهل لصأ الامل طابنتساو .عراشلا

 ذإ .هضقاني ىتح قيدصتلاو سابللا نيب ةبسن الو .همدع الإ هيفاني ال

 كلذكو ءرهاظ وهو أرفك هدرجمب سابللا نوكي الف ءيبلق لمع قيدصتلا

 نكي مل اذإ ًاصوصخ ءأسابل هنوك درجمل هيف ةمرحلا تابثإ نكمي ال

 ىلع اوصن دقو .ةرضم عقد وأ ةحلصم بلجل لب .ناسحتسالا وأ هبشتلل

 .شيجللا ةعيلط نوكي نأك ةحلصمل ناك اذإ مهتوسنلق سبلب سأب ال هنأ

 ال ةرضملا عفدل وأ ةحلصملا بلجل ةطينربلا سبل نأ ملعي هنمو

 نم ءيشل راكنإ همزل اذإ معن .الصأ هيف هبشت الو ناسحتسا ال ذإ هب سأب

 ءامارح ناك مرحم همزل وأ ءأرهاظ ًارفك ناك ةرورض نيدلا نم مولعملا

 ءرفكلا لهأب ًاصاخ ناك اذإ الإ سابللا يف كلذ نم ءيش ىلإ ليبس الو

 هب دصق وأ .ىمهدنع هل دوجو الو .مهنيد راعش نم نوكي ثيحب

 . ميظعتو ناسحتسا ريغ نم هبشتلا هب دصق وأ .هميظعتو مهنيد ناسحتسا

 .مهب ًاصاخ سيلو مهنيد راعش نم نكي مل ةطينربلا سبل نأ تملع دقو

 اذإ ريفكتلا نع الضف اهسبل ةمرحب لوقلل ىنعم الف يموق سابل يه لب
 انه امك هبشت دصق وأ ناسحتسا نود ةرضم عفد وأ ةحلصمل ناك

 .«ه.أ»

 ةلهس ةرهطملا انتعيرش نأب نايبلا وه لاوقألا هذه ضرع نم دارملاو

 نيدلا يف مكيلع لعج امو # :ىلاعت هللا لاق .ديدشت الو اهيف قييضت ال

 #29 جرح نم مكيلع لعجيل هللا ديري ام © :هناحبس لاقو #20 جرح نم

 )١( اله :جحلا .

 ." :ةدئاملا (9)



 ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةنيزلاو سابللا 0

 .هناحبس هنكلو .مكيلع َنّيضل يأ .204 ْمُكَتتْعأل هللا ءاش ول  :لاقو
 ركشلاو دمحلا هلف ءأشي مل هلضف ميظعو هتمحر ةعسو هفطل لامكل

 :ًاضيأ هناحبس لاقو «هسفن ىلع ىنثأ امك هيلع ءانث يصحن ال هناحبس
 ةربعلا نأ مولعمو .©#07 رسعلا مكب ديري الو رسيلا مكب هللا ديري

 هريسفت يف ةيطع نبا مامإلا لاق دقف .ببسلا صوصخب ال ظفللا مومعب

 رسعلاو ءرفسلا يف رطفلا رسيلا نأ كاحضلاو دهاجم نع لقن نأ دعب

 .نيدلا رومأ عيمج يف ظفللا مومع هجولاو :هصن ام ءرفسلا يف موصلا
 .(29ه .أ» .«رسي هللا نيد» هلك يبنلا لوق كلذ رسف دقو

 « اورّسعت الو اورّسي» يبنلا لوق هحيحص يف يراخبلا رسفو

 نع ملسمو وه دنسأ مث .سانلا ىلع رسيلاو فيفختلا بحي ناكو :هلوقب
 الو اونكسو اورّسعت الو اورسي» :لك هللا لوسر لاق :لاق سنأ

 ىسوم يبأل لاق هنأ ِِلك يبنلا نع ملسمو يراخبلا دنسأو , ؟*)«اورفنت

 . "«اورفتت الو اورشبو اورّسعَت الو اورسيو :ذاعمو يرعشألا

 نع ديز نب دامح انثدح لاق نامعنلا وبأ انثدح :يراخبلا لاق

 .ءاملا هنع بضن دق زاوهألا رهن ءىطاش ىلع انك» :لاق سيق نب قرزألا

 تقلطناف ءهسرف ىّلخو .«ىلصف ءسّرَف ىلع يملسألا ةزرب وبأ ءاجف
 .هتالص ىضقف ءاج مث اهذخأف ءاهكردأ ىتح اهعبتو هتالص كرتف .سرفلا

 نم هتالص كرت .خيشلا اذه ىلإ اورظنا :لوقي لبقأف يأر هل لجر انيفو

 هللا لوسر تقراف ذنم دحأ ىنفّنع ام :لاقف (ةزرب وبأ) لبقأف .سرف لجأ

 تا مل (سرفلا ينعي) هتكرتو تيلص ولف خارتم يلزنم نإ لاقو .ِك

 ©١8. :ةرقبلا (9

 . ةئيزلا يف بابللا (5
 ظ . ١769/7 ملسم حيحص .ملسم هاور (4)

 . ١108/9 ملسم حيحص كى /4 يرابلا حتف . ملسمو يراخبلا هاور (6)



 انضرغو ناثلا بابلا

 .9'2(هريسيت نم ىأرف فو يبنلا بحص دق هنأ ركذو .؛ليللا ىلإ يلهأ

 .(9«ةحمسلا ةيفنحلا هللا ىلإ نيدلا بحأ» : كك يبنلا لاقو

 رسي نيدلا نإ» :لاق ِيكَك يبنلا نأ هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو

 اونيعتساو اورشبأو ءاوبراقو اودذسف «.هبلغ الإ دحأ نيدلا ذاشي نلو

 نيد نأ ثيدحلا اذه ىنعمو ."0وةَجْلّذلا نم ءيشو ةحورلاو ةودغلاب

 عطقني ىتح نيدلا هبلغي هيف قمعتلاب هبلاغ نمو .ةلوهسو رسي وذ مالسالا
 رفاسملا لاحك هب نيكسمتملا لاح نوكي نأل داشرإ هيفو هب مايقلا نع

 هيده وه ريسيتلاف ءاهريغ يف حيرتسيو .طاشنلا تاقوأ يف رفاسي يذلا

 اهعبتتتف صخّرلا ىلإ دمعن نأ اذه ىنعم سيلو .اهلك نيدلا رومأ يف لك

 ىتؤت نأ بحي امك ةصخر ىتؤت نأ بحي هللا نأو ءرسي نيدلا نأ ةجحب

 لثم نإف الإو .ةمألا ىلع ةعسوتلاو فيفختلا باب نم اذه نأو .همئازع

 مومذم نيملسملا ىلع قييضتلاو ديدشتلا نأ امك مومذم كولسلا اذه

 .ًاضيأ

 ثيداحألاو تايآلا نم ًافنآ تدروأ ام ددصلا اذه يف يفكيو

 ةفوصوملا ةفيرشلا ةعيرشلا هذه نع رسعلاو جرحلا يفنب ةحرصملا

 اهلماتيلف لكك قودصملا قداصلا وهو ءاهب ىيتآلا ناسل ىلع ةحمسلاب

 .ليكولا معنو يبسح وهو ليبسلا دصق هللا ىلعو .فاصنإب ءىراقلا

 الإ ًاسابل مذي ال نيدلاو «ةداتعملا رومألا نم سبللا نا لوقلا ةلمجو

 .فارسالاك اهريغ وأ قالخألا يف ررض هسبل يف ناك اذإ

 ريخخ يفو 2 مهريغعب الو نيملسملاب صوصخم سابل دري مل هنأو

 .ناسحلا رهاوجلا )١(

 .(رسي نيدلا باب) يراخبلا هاور )١(

 917/١. يرابلا حتف .يراخبلا هاور (”)



 ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةنيزلاو سابللا نارا

 يف ولو عمسي ملف ءاجاوفأ هللا نيد يف نسانلا لخد ىلوألا ةثالثلا نورقلا

 يف انل سيلو «هرييختب رمأ هنأ وأ ءهسابل ريغ ملسأ نم نأ ةفيعض ةياور
 لجو .هدعب حلاصلا فلسلا الو ِعكَو يبنلا هسبلي ناك ام هبشي سابل اننامز

 «مالسلاو ةالصلا هيلع هرصع يف فرعي مل ريكن ريغب انتقو لهأ هسبلي ام
 وه ام ىلع تاحابملا ةلمج نم وه لب .نيدشارلا ءافلخلا رصع يف الو

 َجَرْخَأ يتلا هللا ةنيز مّرح نم لق » :ىلاعت هللا لاق .ءايشألا يف لصألا

 .©7© قزرلا نم تابيطلاو هدابعل

 ىلإ نيملسملا ريغ قبسب يعرشلا مكحلا لدبت لفاغ مهوتي الو

 نم لصألا يف ناك اذإ ًالثم نولطنبلاب هل مهتيمست وأ ءيش لامعتسا

 . تاحابملا

 وهف مْوَقِب ةبشت نم » ثيدح نم ةلهجلا ضعب هب ثبشتي ام امأو
 ةهباشملاف ءهبشتلاو ةهباشملا نيب ةقرفتلا مدع ىلع ئينبم هنإف «مهنم

 .اهيف ءاملا ةمرحب يضقي الو ءرولبلا حادقأ يف ذ ءاملاو رمخلا نيب ةدوجوم

 ةينلا وه ء ءيشيا عاقيإ دصقو .ةهباشملا عاقيإ لمعتسملا دصق اذإ الإ

 ةينلاف .كمسلاو ءامسلا نيب ام ةهباشملا نيبو هنيبو .هبشتلاب اهنع ربعملا

 امب لمعتسملا ربخي نأ ىلإ نظلا بلاغب اهبجرمب مكحي ال يبلق رمأ
 بلاغي مكحي نأ دارأ يذلل لاق ِةقو يبنلاو ءمثإ نظلا ضعب نأل ءىون

 ام مرحن نأ انل غوسي الو .«هبلق نع تققش اله» اذه لثم يف نظلا

 #29 كل للا ٌلحَأ ام . مرحت ّمِل يننلا اهيأ ايإ» :ىلاعت هللا لاق ءهللا هلحأ

 الف نسح ضرغل اهتفخ دصق نإ ةيجنرفالا سبالملا هذهل سباللا كلذكف

 ناك نإف .هدصق ةّلع رظننف نيملسملا ريغب هبشتلا دصق نإو .هيلع حانج

 )١( فارعألا 77.

 ميرحتلا هيف : )١(.



 نفض يناثلا بابلا

 لكأ ةلزنمب حابم هنإف اهرظنم لامجو هذنع سبالملا هذه نسح ةدايزل

 ىلإ هليمل هبشتلا دصق نإ امأو نيملسملا ريغ اهعرتخا يتلا ةمعطألا ذئاذل

 .اهسبلي نأ لبق هنيد نم قرم دقف مالسالا نيد ريغ

 لب همومع ىلع سيل «مهنم وهف مؤقب هبشت نم» : هك هلوق نإ مث

 .انتعيرش يف ًامرحم وأ ؛مالسالا ريغل ًاراعش نوكي امب صوصخم

 رفاك وهف رفك وه اميف موقب هبشت نم يأ :هحرش يف ليق دقو
 مهب هبشتلا كلذب ًادصاق رافكلا راعش نم وه ام سبل نم اذكو .مهلثم

 . مالسإلاب ًافافختسا

 مهب هبشتي نأ امإ لك ىلعو .مهب هبشتلا ًادصاق كلذ لعفي نأب ًايقيقح

 مل وأ دصق ًاقلطم مثآ وهف «مرحم يف يأ» لوألا يف نإف .الوأ مرحم يف

 مثأ دصق نإ «حابم يف ينعي مرحم ريغ يف يأ» يناثلا يف نإو ءدصقي
 سبل زوجيف ةصوصخم ةئيه سبلل عراشلا نْيِبُي ملو :لاق مث .الف الإو

 .ه«ه .أو (١)هبشتلا دصق مدع دنع مهبايث

 لك ىف هركي ال باتكلا لهأب هبشتلا :«راتخملا ردلا» ىف لاقو

 ةيشاح يف داز .«ه . أ» .هبشتلا هب دصقي اميفو مومذملا يف لب ءءيش

 .هه . أو 9©2نولعفي امك برشنو لكأن انإف نيدباع نبا

 يف ماشه لاق :«طيحملا» نع القن «ةيدنهلا ىواتفلا» يف ءاجو

 تلَقُف كديدذح نم ريماسمب نيفوفحم نيلعن فسوي يبأ ىلع تيأر هرداون

 )١( ص سابللا 7١.



 ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةنيزلاو سابللا 8

 هبشت هنأل كلذ هرك نايفس نإ :هل تلقف :ال :لاقف :ًاسأب اذهب ىرتأ :هل

 لاعنلا سبلي لك هللا لوسر ناك :هللا همحر فسوي وبأ لاقف .نابهرلاب
 دقف :طيحملا بحاص لاق .نابهرلا سابل نم يهو روعش اهيلع يتلا
 دابعلا حلاصم هب قلعت اميف ةهباشملا ةروص نأ ىلإ فسوي ابأ ينعي راشأ

 .«ه .أ» ()رضت ال

 :هصن ام «نيدنهملا نتم» يف يكلاملا قاوملا خيشلا ةمالعلا لاقو

 ءانعرش ىضتقم فالخ ىلع ناك ام وه انريغ لامعأ نم هنع انيهن ام نإ

 لجأل هكرتن ال انإف ةحابإلا وأ باجيالا وأ بدنلا ٍقفو ىلع هولعف ام امأ

 هيف هللا نذأ ام لعفي نمب هبشتلا نع هني مل عرشلا نأل .هأيإ مهيطاعت

 .هه .أو

 وأ ةرورضلا يعادب ةيجنرفالا سبالملا سبل نم نأ لصاحلاو

 نم ناك اذإ ًاصوصخ .ًاعرش هيلع جرح الف .ةحلصملاو ةدئافلا دصقب

 .«قفوألاو بسنألا رايتخاب اهيطاعتم ىلع ةيضاقلا نهملاو فرحلا يوذ

 لثام نمو .لامحلاو حالفلاو ءءانبلاو .يدنجلاك «نيلألاو فخألاو

 .لامعألا ضعب يف مهبراق وأ :ءالؤه

 * د

 .”م# ص ه اج ةيدنهلا ىواتفلا )١(



 سيماملال هلا

 نساتبللا يف ةّماَح ماكحا





 لرزلا_ءلعبلا

 بايثلا ناولأ

 لّوُألا_ٍظدملللا

 «')رفصعلاو نارفعزلاب غبصلا

 ىلع نارفعزلاب ةغويصملا بايثلا سبل (؟)هيرحت ىلإ ةيعفاشلا بهذ

 ةغوبصملا بايثلا سبل ةمرحب ةيرهاظلا تلاقو ءءاسنلل اهتحابإو لاجرلا
 . كلذ ىف ةدراولا ثيداحألا رهاظل ًاضيأ رفصعلاب

 رفعزتي نأ للك يبنلا ىهن» :لاق هنع هللا يضر سنأ نع

 . "0(لجرلا

 يلصب تابن نارفعزلا .هب غبص وأ نارفعزلاب بيطت رفعزت :نارفعزلاب هغبص :هرفعز )١(

 .ةبيط ةحئار هلو ءروهشم يبط يغبص عونو ةيرب عاونأ هنمو ءةينسوسلا ةليصفلا نم رمعم

 .رفصعلاب غبصنا «رفصعتو» :رفصعلاب هغبص هريغو بوثلا رفصعو .رفصأ هغبص نولو

 .هوحنو ريرحلا هب غبصي رمحأ غبص هنم جرختسيو ءالباث هرهز لمعتسيو
 .19/١١5؟ 88/١". طيسولا مجعملا

 .774/84 عومجملا (7)

 784/١5. يوون ١4/٠١/ يرابلا حتف رظنا /ملسمو يراخبلا هاور ()



 ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةنيزلاو سابللا 55

 ًاغوبصم ًابوث مرحملا سبلي نأ ِهكَك يبنلا ىهن» :لاق رمع نبا نعو

 . "0«نارفعز وأ سروب

 ةحمتلا نع يَِكَع هللا لوسر يناهن» ٠ لاق ةييع هللا يصر يلع نعو

 نعو دوجسلاو عوكرلا يف ةءارقلا نعو .يسقلا سابل نعو .بهذلاب
 هرفصعملا سبل

 ىلع ُهِك يبنلا ىأر» :لاق رمع نب هللا دبع نع سوواط نعو

 لب :لاق ؟امهلسغأ :تلق ؟اذهب كترمأ كمأأ :لاقف نيرفصعم نميوث

 . ””«امهقرحا

 ىأر» :لاق صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نأ ريفن نب ريبج نعو

 كلف رافكلا بايث هذه :لاقف . نيرفصعم نيبوت ىلع يَ هللا لوسر

 .2©ماهسيلن

 لكب لالحلا لجرلا ىهنأ :لاق هنأ يعفاشلا نع يقهيبلا لقن دقو

 ام الإ رفصعملا يف صخرأو .هلسغي نأ رفعزت اذإ هرماو «.رفعزتي نأ لاح

 2 .«مكاهن لوقأ الو يناهن» يلع لاق

 هللا دبع ثيدح قاسو . ىلع ريغ نع كلذ درو دقو : يقهيبلا لاق

 ًاعابتا هب لاقل يعفاشلا كلذ غلب ولف :لاق .مدقتملا صاعلا نب ورمع نبا

 , (20هتداعك ةنسلل

 نارفعزلاب ةغوبصملا بايثلا سبل ةهاركب ةلبانحلاو ةيفنحلا لاقو

 ال ةهاركلا ىلع ىهنلا اولمح دقو «ةقباسلا ثيداحألل لاجرلل رفصعلاو

 08/١٠١١". يراخبلا هجرخأ(١)

 .7؟/5١ ملسم يوون رظنا . ملسم هجرخأ (9)

 .88/14 يرون /ملسم هجرخأ (م)
 017/١5. يوون /ملسم هجرخأ (؟)
 .74/54 عومجملا 04/1١١”. ج يرابلا حتف (6)



 عم ناثلا بايلا

 سنأ لوقل هنع هللا يصر كلام بهذم روهّشسشم وهو 2 ”ميرحتلا ىلع

 ,ةرفص رثأ فوع نب نمحرلا دبع ىلع ِةِلك يبنلا ىأر» :هنع هللا يضر

 كراب ٠ لاقف بهذ نم ةأون نزو ىلع ةأرما تجوزت ٠ لاق ؟!ذه ام :لاقف

 .252(ةاشب ولو ملوأ كل هللا

 غوبصملا بوثلا سبلي ناك رمع نب هللا دبع نأ» عفان نعو

 هتيأر ينإ لاق كلذ نع لئس املف .©«نارفعزلاب غوبصملاو .قشملاب

 . ِهْكَي هللا لوسر ىلإ غابصألا بحأ

 ,ةحئارلل وأ نولل وهأ سنأ ثيدح ىف ىهنلاب دارملا يف ددرتلاف

 زاوج نايبل ءاج لك يبنلا لعف نأب اولاق مث ؛ةهاركلاب نولوقي مهلعج
 رفعزت ىلع لومحم ىهنلا نأ وأ .لعفلاو لوقلا نيب ضراعت الف ,كلذ

 لقو بيطلا نم هنأل ( ةرمع وأ جحب مرحملا ىلع وأ .سبوثلا ال دسحلا

 فوع نب نمحرلا دبع ىلع ركني مل لكك لوسرلا ناب أضيأ اولاقو
 اذهو  ةكربلاب هل اعد لب .هلسغب هرمأ الو هيلع ةرفصلا رثأ ىأر أامدنع

 . لي هيلع هرقأ امل ًامرحم ناك ولف .هوركم هنأ ىلع ليلد

 نم هنع هللا يضر فوع نبا ىلع ناك ام نأب ةيكلاملا ىلع درو

 .ادصق هعضو هنأ ال ,هتأرما نم هقحل امنإ نارفعزلا

 هك هللا لوسر ىلإ غابصألا بحأ هتيأر ينإ) رمع نبا لوق امأو

 .(9(«فيعض وهف لوهجم هدنسم يف نأل ًاضيأ در دف

 0888/١. ينغملا ,7*77/ه© ةيدنهلا يواتفلا )١(
 ."51/1؟ (ةميلولا) لوصولا ريسيت رظنا ةسمخلاو كلام هجرخأ (؟)

 ةمجعملا نيشلا ناكسإو اهحتفو ميملا رسكب قشملا /؟8/١7 اطوملا حرش يىناقرزلا ()
 . ةرغملا يأ :فاقو
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 يف رفصعملاو رفعزملا سبل يف صخر هنأ كلام نع يوُر دقو
 . ؟'0قاوسألاو لفاحملا يف ههركو تويبلا

 «ىربكلا» يف يئاسنلاو «لئامشلا» يف يذمرتلاو دواد وبأ جرخأ دقو

 رثأ هيلعو ٍقَك يبنلا ىلع لجر لخد» سنأ نع يولعلا ملسم قيرط نع
 ول :لاق ماق املف .ههركي ءيشب ًأدحأ هجاوي ناك املقو ,.كلذ هركف ةرفص

 .«ةرفصلا هذه كرتي نأ اذه مترمأ

 ًامرحم ناك ولف .ةهاركلا ودعي ال نيذه سبل نأ ىلع ليلد اذهو

 نايبو هداشرإو هحصن نع تكس املو .هلسغي نأ ِِلك هللا لوسر هرمأل

 ناك نمم هريغو وه هفرعيل .فقوملا اذه لثم يف يعرشلا مكحلا

 رثأ فوع نب نمحرلا دبع عم ِهكَك هراكنإ مدع اذه ديؤيو .ِةِئكَك هترضحب
 يف دراولا يهنلا لمح حجرتي اذهبو .ةكربلاب هل هءاعدو ءأضيأ ةرفصلا

 بهذم روهشمو ةلبانحلاو ةيفنحلا هيلإ بهذ امك ةهاركلا ىلع ثيداحألا

 ظ . ملعأ هللاو ةيكلاملا

 لاجرلل مدقملا رفصعملا بوثلا كلام هرك : ةنودملا يف ءاج دقف

 نمل ةهاركلا نم دشأ هندب يف رفعزت نمل ةهاركلاو ,.«”مارحالا ريغ يف

 .هبوث يف رفعزت

 )١( يناقرزلا حرش 406 .

 ) )5اهديدشتب ليقو لادلا حتفو ءافلا نوكسو ميملا مضب : مدقملاو 71/0 يناقرزلا حرش

 .ىرخأ دعب ةرم رفصعملا يف در يذلا غبصلا ىيوقلا



 نك يناثلا بابلا

 ينالاجملالا
 رمحألا نوللا

 بايثلا هسبل يف ِةيكَي لوسرلا نع ةدراولا ةلدألا تضراعت دقل

 تاذ بايثلا سبل يي هنأ ديفي ام ثيداحألا نمف ءرمحألا نوللاب ةنولملا

 .هريغ نم اهسيل ةيهارك وأ اهل هسبل ىفني ام ثيداحألا نمو رمحألا نوللا

 نوللاب ةنولملا بايثلا سبل مكح يف .ءاهقفلا فلتخا دقف كلذ ىلع ءانبو

 .رمحألا

 سبل ةيهاركب لوقلا ىلإ ةلبانحلاو ١2)ةّيفنحلا ضعب بهذ دقف

 ءاسنلل هزاوجو لاجرلل ناولألا نم هريغب بوشملا ريغ صلاخلا رمحألا

 .©9ءيَسَقلاو رمحلا رئايملا نع ِكلو يبنلا اناهن» :بزاع نب ءاربلا لوقل

 ىلع رم» :امهنع هللا يضر صاعلا نب ورمع نب هللا دبع لوقلو
 يبنلا هيلع دري ملف هيلع ملسف نارمحأ نابوث هيلع ٌلجر هلك يبلا
 . 20ج

 رخاآ نول هطلاخ اذإ رمحألا بوثلا سبل زاوج ىلع اولدتساو

 لَ هللا لوسر تيأر» :لاق هيبأ نع رماع نب لاله ثيدح اهنم ثيداحأب
 .«؟9«هنع ربعي همامأ ٌىلعو رمحأ درب هيلعو ةلغب ىلع بطخي ىنمب

 دقو .ًاعوبرم ِعلَي هللا لوسر ناك» :لاق بزاع نب ءاربلا ثيدحو
 , "ه6 هنم نسحأ طق ًائيش رأ مل ءارمح ةلح ىف هتيأر

 )١( راتخملا ردلا ٠8/ 507ينغملا .(بايثلا نم رفعزملا) عانقلا فاشك (سبللا) ١/0885.

 يرابلا حتف يراخبلا هجرخأ (؟) ٠١/778.

 . (بايثلا ناولأ) ؟7//69 لوصولا ريسيت رظنا يذمرتلاو دواد وبأ هجرتخا (*)
 .(بايثلا ناولأ) 77/7 لوصولا ريسيت رظنا نسح دنسب دواد وبأ هجرخأ (4)

 .قباسلا ردصملا ,بيرغ نسح ثيدح يذمرتلا لاقو ةسمخلا هجرخأ (6)



 ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةنيزلاو سابللا 4

 عم رمح طوطخب ناجوسنم ناينمي نادرُب ءارمحلا ةّلَحلاب دارملاو

 طوطخلا نم اهيف ام رابتعاب ةرمحلاب تفصوو «ةينميلا دوربلا رئاسك دوس
 .هسبل هوركمو مدقت امك هنع يهنم مهدنع تحبلا رمحألاف الإو ءرمحلا

 دربلا نم دوصقملا ىنعملا «داعملا داز» يف ميقلا نبا رسف دقو

 وه سيل ءرمحأ درب ةرمو نيرضخأ نيدرب ةرم سبلي ِِلكك ناك :لاقف

 .ًادرب نكي مل كلذك ناك ول هنإف .سانلا ضعب هنظي امك ًاتمصم رمحأ
 نم هيف ام رابتعاب رمحأ يمسف «ةينميلا دوربلاك رمح طوطخ هيف امنإو
 رفصعملا سبل نع يهنلا ضراعم ريغ نم ِكَي هنع حص دقو .كلذ

 .رمحألاو

 نأ نيرمحأ نيبوث هيلع ىأر امل صاعلا نب ورمع نب هللا دبع رمأو
 يذلاو .هسبلي مث .ةديدشلا ةهاركلا هذه رمحألا هركيل نكي ملف امهقرحي

 , ')ةديدش ةيهارك هتئيه ةيهارك وأ رمحألا سابل ميرحت ليلدلا هيلع موقي

 دوربلا سبلب صتخت اهنأ ىلع ةحيبملا ثيداحألا اولمح دقف اذهبو

 يهنلا ثيداحأ امأو .هريغو رمحألا نوللا ىلع لمتشت يتلا يهو ةينميلا

 .ءيش هطلاخي ال ًاصلاخ رمحأ ناك امب ةصاخ يهف

 سبل زاوجب لوقلا ىلإ 27"©2ةيفنحلا ضعبو ةيكلاملاو ةيعفاشلا بهذو

 بزاع نب ءاربلا ثيدحل رفصعملاو رفعزملا ريغ صلاخلا رمحألا بونلا

 هللا يضر سابع نبا لوقلو ءهيبأ نع رماع نب لاله ثيدحو «.مدقتملا

 ."”«ءارمح ةدرب ديعلا موي سبلي ِخك هللا لوسر ناك» امهنع

 )١( داعملا داز رظنأ 6١7/1١.

 )١( عومجملا 1٠0/14".

 ) )5دئاوزلا عمجم رظنا :تاققث هلاجر دنسب طسوألا يف يناربطلا هجرحخأ  8/7ةا١.



 4 يناثلا بايلا

 ده ىيبنلا تيأر» : لاق هيبأ نع ةفيحج ىبأ نب نوع ثيدحلو

 ,©20(ثيدحلا . . .ءارمح لح هيلعو

 لدتسا يتلا رمحألا سبل نع ىهنلا ثيداحأ نع ءالؤه باجأ دقو

 يهف اهتحصب ًالدج انْمَّلس ول اولاقو «ةفيعض اهنأب لوألا قيرفلا اهب

 .رفعزملاو رفصعملا ىلع ةلومحم

 رمحألا سبل عنمي ام اهنم ءاهقفلا ضعبل ىرخأ لاوقأ تدرو دقو
 .كلذ نود ام حيبيو ةرمحلاب عبشملا بوثلا سبل هركي ام اهنمو .ًاقلطم

 لاوقألا هذه «يرابلا حتف» يف رجح نبا ظفاحلا مامإلا صخل دقو

 ةعبس رمحألا بوثلا سبل يف فلسلا لاوقأ نم انل ٌصْخلت دقو» :لاقف
 : لاوقأ

 رفعج نب هللا دبعو ةحلطو ىلع نع ءاج ًاقلطم زاوجلا : لوألا

 يعخنلاو بيسملا نب ديعس نعو «ةباحصلا نم مهريغو
 . نيعباتلا نم مهريغو يبعشلاو

 ثيدح نم هجام نبا هجرخأو ىيقهيبلا هلقن امل .ًاقلطم عنملا : يناثلا
 عبشملا وهو .مَدْفُملا نع لكك هللا لوسر ىهن» رمع نبا

 هنأ هنع هللا ىضر رمع نعو .ثيدحلا ىف هرسف «رفصعلاب

 اذه اوعد :لاقو هبذج ًارفصعم ًابوث لجرلا ' ىلع ىأر اذإ ناك

 . يناربطلا هاور .ءاسنلل

 .ًافيفخ هغبص ناك ام نود ةرمحلاب عبشملا بوثلا سبل هركي : ثلاثلا
 ثيدح هيف ةجحلا نأكو دهاجمو سوواطو ءاطع نع كلذ ءاج

 . مّدقَملا يف روكذملا رمع نبا
 يف زوجيو «ةرهشلاو ةنيزلا دصقل ًاقلطم رمحألا سبل هركي : ععبارلا

 .«رمحألا بوثلا يف ةالصلا - 70 ٠١/ يرابلا حتف رظنأ» يذمرتلاو يراخبلا هجرخأ )١(



 ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةنيزلاو سابللا ١

 لوق مدقت دقو سابع نبا نع كلذ ءاجو «.ةنهملاو تويبلا

 .رفعزتلا باب يف كلام
 دعب غبص ام عنميو ءجسن مث هلزغ غبص ناك ام زوجي : سماخلا

 يف ةدراولا ةلحلا نأب جتحاو يباطخلا كلذ ىلإ حنج .جسنلا

 للح ىدحإ ءارمحلا ةلحلا خيو هسبل يف ةدراولا رابخألا

 مث اهلزغ غبصي نميلا دوربو ءرمحألا دربلا كلذكو ءنميلا

 الو هنع يهنلا دورول رفصعملاب غبصي امب عنملا صيصخت : سداسلا

 . غابصألا نم هريغب غبص امب عنمي
 رخآ نول هيف ام امأو ءهلك غبصي يذلا بوثلاب عنملا صيصخت : عباسلا

 لمحت كلذ ىلعو .الف امهريغو داوسو ضايب نم رمحألا ريغ
 ابلاغ ةيناميلا للحلا ناف ءءارمحلا ةلحلا يف ةدراولا ثيداحألا
 .اهريغو رمح طوطخ تاذ نوكت ام

 زاوج هارأ يذلا :لاوقألا هذه بلاغ ركذ نأ دعب» : ىربطلا لاقو

 ًاعبشم ناك ام سبل بحأ ال ينأ الإ ءنول لكب ةغبصملا بايثلا سبل

 سابل نم سيل هنوكل بايثلا قوف ًارهاظ اقلطم رمحألا سبل الو «ةرمحلاب
 نكي مل ام ةءورملا نم نامزلا يز ةاعارم ناف ءاننامز يف ةءورملا لهأ

 هنم صخلي نأ نكمي اذهو «ةرهشلا نم برض يزلا ةفلاخم يفو .أمثإ

 . نماث لوق

 نم ناك نإ رمحألا سبل نع ىهنلا نأ :ماقملا اذه يف قيقحتلاو
 نم ناك نإو .مهب هبشتلا نع رجزلل هنأ هيف لوقلاف رافكلا سبل هنأ لجأ

 نوكيف ءاسنلاب هبشتلا نع رجزلا ىلإ عجار وهف .ءاسنلل يز هنأ لجأ

 . هتالل ال هنع يهنلا

 كلذ عقي ثيح معنميف ةءورملا مرخ وأ ةرهشلا لجأ نم ناك نإو



 مم يناثلا بابلا

 .0©2:تويبلاو لفاحملا نيب ةقرفتلا نم كلام هيلإ بهذ ام ىوقيف الإو

 ههركو تويبلا يف رفصعملاو رفعزملا سبل كلام مامإلا زاجأ دقف

 . ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو ,.قاوسألاو لفاحملا يف

 سبل نع ىهنلا نأ حضوي ليمج ديج مالك يربطلا هلاق يذلا اذهو
 نم كلذ ريغ وأ هبشتلا وأ ةرهشلا نم هقفاري امل نكل هتاذل ال رمحألا

 .لاجرلا ةءورم عم بسانتت ال يتلا تالاحلا

*#66 * 

 م

 تلالاكثرلهلا

 ضيبألا نوللا

 ىتوملا نيفكتو ضيبلا بايثلا سبل بابحتسا ىلع ءاملعلا قفتا

 بايث اوسبلإ» :ة5 هللا لوسر لاق :لاق بدنج نب ةرمس ثيدحل ءاهب
 .©'9«مكاتوم اهيف اونفكو بيطأو رهطأ اهناف ضايبلا

 .©)«مكاتوم اهيف اونفكو ءمكبايث ريخ نم اهناف ضايبلا مكبايث نم اوسبلا»
 .هب ىتوملا نيفكتو ضايبلا سبل ةيعورشم ىلع نالدي ناثيدحلاو

 هنوك امأ . ىناكوشلا لاق «بيطأو هريغ نم رهطأ هنوك كلذ يف ةلعلاو

 اذإ لسغيف رهظي هيلع عقي ءيش ىندأ نألف رهطأ هنوك امأو رهاظف بيطأ

 .805- 08 ٠١/ يرابلا حتف رظنأ )١(
 . ل ١/*؟ راطوألا لين رظنا هححصو يذمرتلاو يئاسنلاو دمحأ هاور(؟)

 راطوألا لين رظنا .يذمرتلا هححصو يئاسنلا الإ ةعبرألاو يقهيبلاو دمحأ هجرخأ (6)
 . 5/١



 ةيمالسإلا ةعيرشلا ين ةئيزلاو سابللا 1

 ىنقنو» هئاعد ىف ِلكَي هنع تبث امك ءًايقن نوكيف ةساجنلا سنج نم ناك

 | ْ .«سندلا نم ضيبألا بوثلا ىقني امك اياطخلا نم

 ىف امأ .بوجولل تسيلف نيثيدحلا ىف ةدراولا رمألا ةغيص امأو

 ةباحصلا نم ةعامج رقأو ضيبألا ريغ سبل هنأ و هنع تبث املف سابللا
 هنع هللا يضر رباج لوقلف نفكلا يف امأو .ضايبلا ريغ سبل ىلع

 . ©"0«ةربَح بوث يف نفكيلف ًائيش دجوف مكدحأ ىفوت اذإ» :ًاعوفرم
 نآرقلا ءيراقل ضايبلا سبل هنع هللا ىضر رمع بحتسا دقو»

 ادع ام عامتجا لكل هبدن يغبنيو .دجسملا لوخدل ةمئألا ضعب هبحتساو

 كلذ «ءةمعنلل راهظإو ةنيز موي هنأل «هنم عفرأ هدنع ناك اذإ نيديعلا

 ضايب ديدش ناكو 5 يبنلا سلجم ىلإ ءاج امنيح ليربج ثيدحل

 | . "2(ثيدحلا . . .بايثلا

#0 

 غال ا__ملفلا
 دوسألا نوللا

 ثيدحل كلذ يف ةهارك الو دوسلا بايثلا سبل زاوجب ءاملعلا لاق

 طرم هيلعو ةأدغ تاد دل ىبنلا جرخ» :تلاق اهنع هللا يصر ةشئاع

 لخد هك هللا لوسر تيأر» :لاق رباج نعو «*”«دوسأ ©9رعش نم لخرم
 . (ءادوس ةمامع هيلعو ةكم حتف موي

 ٠١/8". بذعلا لهنملاو ١١١/7. راطوألا لين رظنا .يقهيبلاو دواد وبأ هاور(١)

 .ةيناميلا دوربلا نم ططخم عون ةبنعك :ةرمجلاو
 .16؟/5 صلاخلا نيدلا (؟)

 61/1١54. ملسم ىلع يوونلا حرش .ملسم هاور (5)

 طرملاو ١١7/7 راطوألا لين 07/١4 يوونلا هححصو يذمرتلاو دمحأو ملسم هاور (4)



 نانو نأنلا بايلا

 ءادوس ةدرب ِكَكي هللا لوسرل تغنص» :تلاق ًاضيأ ةشئاع ثيدحلو

 حيرلا هبجعت تناكو ءاهفذقف فوصلا حير دجو اهيف قرع املف ءاهسبلف

 .(')(ةيبطلا

 .ءاددوس ةصيمخ اهيف بايثب و يبنلا يتأ) :تلاق دلاخ مأ نعو

 ينوتئثا :لاقف .موقلا تكسمأف ؟ةصيمخلا هذه اوسكن نورت نم :لاقف

 يقلخخأو يلبأ :لاقو هديب اهينسبلاف كك يبنلا ىلإ يب يتأف ءدلاخ مأب
 مأ اي :لوقيو ّيلإ هديب ريشيو ةصيمخلا ملع ىلإ رظني لعجو .نيترم
 هاور «نسحلا :ةشبحلا ناسلب هانسلاو .هانس اذه .هانس اذه دلاخ

 . يراخبلا

 ىف فالحخ الو دوسلا بايثلا سابل ءاسنلل زوجي هنأ لدي ثيدحلاو

 ْ . ”9يناكوشلا هلاق امك ءاملعلا دنع كلذ

 * د *

 سيافا ثملالا
 رفصألا نوللا

 امل ءرفعزملاو رفصعملا ريغ رفصألا سبل زاوج ىلع ءاملعلا قفتا

 كتيأر» :امهنع هللا يضر رمع نبال لاق هنأ جيرج نب ديبع ثيدح يف

 ىف اذك طورم هعمجو .ناتك وأ زخ وأ فوص نم عساو ليوط ءاسك ميملا رسكب

 امنإو لاحرلا روص هيلع شوقنملا :ةددشملا ةحوتفملا ءاحلاب :لحرملاو .سوماقلا
 .هيلع داوسلا ةبلغل دوسألاب فصوو «ناويحلا روص مرحملا

 ظ .داوسلا ىف ه14/84 حج دواد وبأ رظنأ /دواد وبأ هج رخخأ 01(

 ْ . 1١7/19 راطوألا لين(؟)



 نأ بحأ انأف ءاهب غبصي لَك هللا لوسر تيأر ينإ :لاقف . ةرفصلاب غبصت
 . 0«اهب غبصأ

 نيبوث ِخيَي هللا لوسر ىلع تيأر» :رفعج نب هللا دبع لوقلو
 .©0:نيرفصأ

 هب دربتي ءام هل انعضوف ِِكي يبنلا اناتأ» :دعس نب سيق لوقلو

 .©0«هنكُع ىلع سرولا رثأ تيأرف ءارفص ةفحلمب هتيتأ مث لستغاف

 ارازإ كلام نب سنأ ىلع تيأر» :ملسم نب نارمع لوقلو
 , ؟)عرفصأ

+ # * 

 ساّسلاِبملالا

 رضخألا نوللا

 «ةنجلا لهأ سابل هنأل رضخألا نوللا بابحتسا ىلع ءاملعلا قفتا

 .نيرظانلا نيعأ يف اهلمجأ نمو ءراصبألل ناولألا عفنأ نم ًاضيأ وهو
 هللا لوسر تيأر» :لاق ةثمر يبأ ثيدحلو .«”يناكوشلا مامإلا لاق امك

 نكي هللا لوسر نأ» ةيمآ نب ىلعي ثيدحلو 20(نيرضخأ نيدرب هيلعو ِهيي

 .؟)«رضخأ دربب ًاعبطضم تيبلاب فاط

 يرابلا حف رظنا «ةيتبسلا لاعتلا باب يف ليوط ثيدح نم ءزج وهو «2يراخبلا هجرخأ )١(

 ا

 .74١/ه8 دئاوزلا عمجم رظنا ءريغصلا يف يناربطلا هجرخأ (7)

 نطبلا يف ىطملا يهو ةجرفك ةنكع عمج .حتفف مضب نكعلاو . 7//141 ةجام نبا هجرخأ )2
 .نمسلا نم

 .1/ دئاوزلا عمجم رظنا حيحصلا لاجر هلاجر دنسب يناربطلا هجرخأ (4)
 ١١7/17. راطوألا لبن (5)

 ١44/4. لوصولا ريسيت رظنا .نئسلا باحصأ هجرخأ (5)
 . حيحص نسح ثتيدح يذمرتلا لافو , يئاسنلا الإ ةعبرألاو دمحأ هجرتخأ 0

 .رسيألا فتكلا ىلع هيفرطو نميالا طبالا تحت ءادرلا طسو لعج :عابطضالاو



 انا يناثلا بابلا

 عباسلاتلالا
 ططخملا سبل

 ناك» :هنع هللا يضر سنأ لوقل .ىهلي ال امب ططخملا سبل زوجي

 . )(ةربحلا هسبلن نأ ِةك هللا لوسر ىلإ ام بحأ

 نيب دقع ةربح ةدرب يف ىلص فك يبنلا نأ» سنأ ثيدحلو
 . ؟9«ءاهيفرط

 ه# ا

 )١( لوصولا ريسيت رظنا .ةسمخلا هجرخأ 4/١4١.

 .54/7 دمحأ دنسم رظنا :تاقث هلاجر دنسب رازبلاو دمحأ هجرخأ (؟)

 هطبإ تحت نم هذخأيو نميألا هبكنم ىلع اهفرط عضي نأ وه :بوثلا يفرط نيب دقعلاو

 ىلع اهدقعي مث ىنميلا هطبإ تحت نم رسيألا هبكتم ىلع يذلا هفرط ذخأيو /ىرسيلا

 .ةردص



 سابللا با دأ

 ةشئاع ثيدحل نيميلاب هبوث سبل يف ملسملا أدبي نأ ةنسلا نم ١
 يف عاطتسا ام نمايتلا بحي دك هللا لوسر ناك» :تلاق اهنع هللا يضر

 . '>«هلك هنأش يفو هلجرتو هلعنتو هروهط

 سبل اذإ ناك لي يبنلا نأ» هنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدحلو

 :لاق لكك ىبنلا نأ ًاضيأ ةريره يبأ ثيدحلو .29«هنمايمب أدب ًاصيمق

 . ””«مكنمايأب اوأدباف متاضوت اذإو متسبل اذإ »

 هنيمي لعجي ناك خفي يبنلا نأ» اهنع هللا يضر ةصفح ثيدحلو
 ,(*2«كلذ ىوس امل هلامش لعجيو هئاطعو هذخأو هبايثو ةيرشو هلكأل

 )١( يرابلا حتفو .68/7 يرابلا حتف رظنا .يراخبلا هاور ١89/1١.

 ريدقلا ضيف .يذمرتلاو يئاسنلا هجرخأ (؟) ١64/0 مقر 51988".

 )*( :ديعلا قيقد نبا لاق . يقهيبلاو يناربطلاو دواد وبأو دمحأ هجرخأ

 ريدقلا ضيف .6/7 ينابرلا حتفلا رظنا .حصي نأب قيقح وهو 175/1١.

 ) )14ريدقلا ضيف رظنا دمحأو دواد وبأ هجرخخأ 7١14/6 .



 م يناثلا بابلا

 . كلذ ىوس وس اميف رساينلاو

 باب نم ناك ام لك يف ىنميلاب ةءادبلا بحتسي :يوونلا لاق

 رفاظألا ميلقتو لاحتكالاو كاوسلاو دجسملا لوخدو مكلاو ليوارسلاو

 ءالخلا نم جورخلاو لسغلاو ءوضولا يف ةراهطلا ءاضعأ لسغو ةالصلا

 يف وه امم كلذ ريغو دوسألا رجحلا مالتساو برشلاو لكألاو ةحفاصملاو

 .ءالخلا لوخدك هدنعف هدضب ناك ام امأو» . هيف نمايتلا بحتسم ءهانعم

 .«سبوشثلا علخو .ءاجنتسالاو ى.طاختمالاو .دحسملا نم جورخلاو

 كلذو «ءهيف رسايتلا بحتسيف .كلذ هبشأ امو .فخلاو .ليوارسلاو

 .2')ءاهفرشو نيميلا ةماركل

 يأ وأ ًالعن وأ ةمامع وأ ًاديدج ًابوث سبل اذإ ملسملل ٌنَسْيو- ؟
 رونأملا ثيدحلاب هوعدذيو ىلاعتو هناحبس هللا دمحي نأ ديدج سوبلم

 وأ اصيمق همساب هأمس بوت دحتسا ادإ ناك هنأو يطع هللا لوسر نع دراولا

 هريخ كلأسأ .هينتوسك تنأ .دمحلا كل مهللا :لوقي مث ءادر وأ ةمامع

 , ("0عهل منص أم رشو هرش نم كب ذوعأو هل عنص ام ريخو

 ./ 145 ماسم يون (1)

 ةمعنلا ركذت يف غلبأ هلل دمحلا لبق بوثلا مساب ةءادبلاو 6: ةنيسح-و يذمرتلاو دواد وب وب ! ءاور (؟9

 ةعاط يف هلامعتسا (بوثلا ريخخو) ًارمضم وأ ارهاظ نينرم بوثلا ركذد هيف نإف ,اهراهظإو

 هنوكو هؤاقب «بوثلا ريخن» ليقو هتفلاخموا هللا ةيصعم يف هلامعتسا (هرشو) هتدابعو هللا

 ال وأ ًاسجن وأ ًامارح هنوك (هرشو) .هل الدلح هنوكو ءاليخملاو رخفلل ال ةجاحلل ًاسوبلم

 ظ .اليوط ًانمز ىقبي

 عنص ام رشو) دربلاو رحلا نم سابللا اهل عنصي يتلا ةرورضلا عفد وه (هل عنص ام ريخو)
 ركشلا وه .هل عنص ام ريخ نأ لمتحيو ررضلا عفد نم بولطملا ىلإ هب لصوتي الأ (هل

 . يصاعملاو رفكلا وه :هل عنص ام رشو .بلقللو حراوجلاب
 . 4١/14 دواد يبأ نئنسو 5057 مقر 18/6 ريدقلا ضيف رظنا



 ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةئيزلاو سابللا ظ م0

 مث ًاماعط لكأ نم» :لاق ٍهكي هللا لوسر نأ سنأ نب ذاعم ثيدحلو
 الو ينم لوح ريغ نم هينقزرو ماعطلا اذه ينمعطأ يذلا هلل دمحلا :لاق

 هلل دمحلا :لاقف ًابوث سبل نمو ءرخأت امو هبنذ نم مدقت ام هل رفغ ءةوق

 ام هل رفغ .ةوق الو ينم لوح ريغ نم هينقزرو بوثلا اذه يناسك يذلا

 . ")رخأت امو هبنذ نم مدقت

 ًاديدج بوث هنع هللا يضر باطخلا نب رمع سبل : ةمامأ يبأ لوقلو

 يف هب لمجتأو ء يتروع هب يراوأ ام يناسك يذلا هل دمحلا :لاقف

 اديدج ًابوث سبل نم» لوقي كي هللا لوسر تعمس :لاق مث :يتايح

 يف هب لمجتأو .يتروع هب يراوأ ام يناسك يذلا هلل دمحلا :لاقف

 فنك يف ناك .هب قدصتف ىقلأ وأ قِلخُأ يذلا بوثلا ىلإ دمع مث يتايح
 . © 97 «أثالث اهلاق اتيمو ًايح هرتسو هظفحو هللا

 اظنيدج سبل هآر اذإ ملسملا هيخأل ملسملا وعدي نأ ةنسلا نمو

 دقف .ةديدجلا ةوسكلا اهسبلأ امل دلاخ مأل لكك هئاعدل قلخأو لبأ هلوقب

 ىتأ ِكلك هللا لوسر نأ» صاعلا نب ديعس نب دلاخ تنب دلاخ مأ تور
 موقلا تكسف ؟هذهب قحأ نورت نم :لاقف ةريغص ةصيمخ اهيف ةوسكب
 يقلخأو يلبأ :لاق مث ءاهايإ اهسبلاف اهب ىتنأف دلاخ مأب ينوتثأ :لاقف
 , "9«ثيدحلا نيترم

 رمع ىلع ىأر لك يبنلا نأ امهنع هللا يضر رمع نبا ثيدحلو

 )١( يذمرتلا هنّسحو هرّدص يذمرتلاو دمحأ جرخأو .هححصو مكاحلاو دواد وبأ هجرخأ .

 كردتسم 2484/7 دنسم ١/لا60.

 ) )7.دعس نبا هفعض ديز نب غبصأ هدلنس يف نأب درو هجام نبا هجرخأ

 نيعم نبا هقثوو ءهب سأب ال يئاسنلا لاقو ءهب جاجتحالا زوجي ال نابح نبا لاقو

 قودص يرذنملا لاقو . ينطقرادلاو ١147/7 .هجام نبا

 ) )5دنسملا :دمحأ هجرخأ ١754/5 وأ زخخ نم نيفرطلا ملعم دوسأ سابل :ةصيمخلا

 .افوص ١



 4 ناثلا بابلا

 ةرق هللا كقزريو ءًاديهش تمو ءًاديمح شعو ءًاديدج سبلإ» :لاقف بوث
 ناكو» :(ةرضن وبأ) كلام نب رذنملا لاقو 2؟'>(ةرخآلاو ايندلا يف نيع

 فلخيو ىيلبت :هل ليق اديدج ًابوث مهدحأ سبل اذإ لك يبنلا باحصأ

 . ''92ىلاعت هللا

 )١( ةجام نبآ هجرخأ 147/7 .

 ) )5دواد وبأ هجرخأ 1/4١ .





 يلج يجرح

 ياي ريا بيووج ند كم

 ثكاغلاثاللا

 ةَيْزلا ماكل









 لّرالا_ثمعملا

 ةنيزلا ىنعم

 .7'2نيشلا دض نيزلاو ءهب نيزتي ام ةغللا يف ةنيزلا

 راص يأ ةنيز نيزتو ءاليمج ًانسح راص يأ ًانيز هناز :لاقيو

 .''"2لامجو نسح عضوم

 روص ىف ميركلا نارقلا يف تدرو يتلا ظافلألا نم ةنيزلاو

 اهقلح يتلا نساحملا ىلع قلطت يهف .ًاضيأ ةددعتم يناعمبو .ةددعتم

 ناسنالا نيشي ال ام لك يهو «ةيقيقحلا ةنيزلا اهنمف .ىلاعتو هناحبس هللا

 ."”ةرخآلا يف الو ءايندلا يف ال .هلاوحأ نم ءيش ىف

 تاداقتعالاو ملحلاو قدصلاو ملعلاك .ةيسفنلا ةنيزلا اهنمو

 يف ُهَنيْزَو َناميإلا ٌمُكيلِإ ٍببَحط :ىلاعت هلوق يف امك ,ةنسحلا
 ظ .«96 مكبولف

 .طيحملا سوماقلا )١(

 . قباسلا ردصملا (*)

 ال :تارجحلا (4)



 ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةنيزلاو سابللا ل

 .ةقلخلا لامجو ةوقلاك ةيندبلا ةنيزلا اهنمو

 نم عونلا !له تحت جردنيو ىاجلاو لاملاك ةيجراخلا ةئيزلا اهنمو

 ام لكو .ثثرحسو لاومأو ماعنأ نم .ةرهاظلا ةنيزلا عاونأ عيمج ةنيزلا

 ,تاقولخملا عيمجب نرتقت يتلا ةماعلا ضراوعلا نم ةنيزلاف نذإ

 كردي ام اهنمف هاوس نود قولخم لكب صتخت تافصاوم اهل نأ الإ

 انِإ » :ىلاعت هلوق ةيسحلا ةئيزلا لاثمف لقعلاب كردي ام اهنمو .سحلاب

 .ةروظنملا اهبكاوكب ءامسلا ةئيزف 204 بكاَوكلا ةئيزب اًيندلا َءاَمَّسلا اًئيز

 .#29 الَمَع نَسَحَأ ْمُهَيَأ مهولبتل اهل ةئيز ضزألا ىلَع ام اَنَلَعَج انإ 9

 هنأل مومع وهف ءضرألا هجو ىلع ام لك ةنيزلاو : يبطرقلا لاق

 . هئراب ىلع لاد

 . دهاجم هلاقو .لاجرلا ةنيزلاب دارأ : سابع نبا نع ريبح نبا لاقو

 . ءارمألاو ءافلخلا ةنيزرلا نأ : سابع نبا نع ةمركع كورو

 : ىلاعت هلوق يف سابع نبا نع دهاجم نع حيجن يبأ نبا ىورو

 .ضرألا ةنيز ءاملعلا :لاق "#0 اهل ةنئيز ضرألا ىلع ام انلعج انإ )

 وحنو ةايحلاو ةرضخلاو رامثلاو سبالملاو معنلا دارأ :ةقرف تلاقو.

 هيف ةنيز ال اه لكو مصلا لابجلا هيف لخدي ملو «.ةنيز هيف امم اذه

 . براقعلاو تايحلاك

 هيف ضرألا ىلع ام لك نأو .ىلْوأ مومعلاب لوقلاو : يبطرقلا لاق

 )١( :تافاصلا 5.

 .ل :فمهكلا (؟)



 ضني ظ ثلاثلا بابلا

 ال يأ .ةيلستلا يف طسب ةيآلاو .هماكحإو هعنصو هقلخ ةهج نم ةنيز
 اراشخاو ًاناحتما كلذ انلعج امن انإف ءاهلهأو ايندلل دمحم اي متهت

 نيب ةمايقلا موي مث ءرفكي نم مهنمو .نمؤيو ربدتي نم مهنمف ءاهلهأل
 . مهيزاجن اناف مهرفك كيلع نمظعي الف مهيديأ

 ناو كك يبنلا لوق ىلإ رظني مهلوق ةيآلا هذه ىنعم يف ًاضيأ ءاجو

 .©”«نولمعت فيك رظنيف اهيف مكفلختسم هللاو ةولح ايندلا

 نم مكل هللا جرخي ام مكيلع فاخأ ام فوخأ نإ» :ِةّلَك هلوقو ظ

 . ؟9«ضرألا تاكرب :لاق ؟ايندلا ةرهز امو :اولاق ءايندلا ةرهز

 رمثلاك اهرظنم يف ةبجعم ءاهقوذ يف ةباطتسم ايندلا نأ ىنعملاو

 نسحأ مهيأ رظنيل هدابع اهب هللا ىلتباف ,يئرملا بجعملا ىلحتسملا

 هنّيز ام ةضغب ىلإ دابعلل ليبس الو .اهل كرتأو اهيف دهزأ نم يأ .ًالمع
 .كلذ ىلع مهنيعُي نأ هللا

 انإ مهللا : يراخبلا هركذ اميف لوقي هنع هللا يضر رمع ناك اذهلو

 يف هقفنأ نأ كلاسأ ينإ مهللا ءانل هتنيز امب حرفن نأ الإ عيطتسن ال

 : هلو هلوق ىنعم اذهو .هقح يف هقافنإ ىلع هنيعي نأ هللا اعدف .هقح

 ناك سفن فارشاب هذخأ نمو .هيف هل كروب سفن بيطب هذخأ نمف»

 . «عبشي الو لكأي يذلاك

 هتمه لب ءاهنم هل لصحي امب عنقي ال ايندلا نم رثكملا وه اذكهو

 ,ةلصاح اهعم ةنتفلا ناف هلوسرو هللا نع مهفلا مدعل كلذو ءاهعمج

 .ةبلاغ ةمالسلا مدعو

 . يبلحلا ع ط ٠١48/84 ملسم هاور(١)

 .(يبلحلا عط )778/1١ .يردخلا ديعس يبأ ثيدح نع ملسم هاور (0)



 ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةئيزلاو سابللا لم

 .©')هاتآ امب هللا هعنقأو .ًافافك قزرو ملسأ نم حلفأ دقو

 هناحبس هللا اهدجوأ يتلا ماعنألا نم اهيلع ام ضرألا ةنيز نمو
 درو دقو .هلضف ىلع هركشيلو اهب عنمتي ىنح ناسنالا ةعفنمل ىلاعتو

 اهنمو عفانمو ٌءفد اهيف مل اهقلخ ماعنألاو ف : ىلاعت هلوق يف اهركذ

 لمختو َنوُحَرْست نيح و ءَنوُحيرت َنيِج ٌلاَمَج اهيف ْمُكَلَو ؛ َنولكأت

 ٌفوُؤَرَل ْمُكُبَر نإ سفنألا نشب الإ هيغِلاَب اوُوُكَن مل ِدَلَب ىلإ ْمُكلاقْن
 ًايرط ًامحل هنم اولكأتل ٌرحبلا َرْخَس يذلا وهو » : ًاضيأ لاقو . "04 ميحر

 هلضف ْنِم اوعَتبتلَو هيف َرِحاَوَم كلفلا ىرتو اَهَنوُسَبَلَت ةّيلِج ُهْنِم اوجرختسَتو
 .©04 نوركشت ْمُكْلَعَلَو

 نأ ىلوألا ةيآلا يف لامجلا ىعم ريسقت يف ءاملعلا لاق لفقو

 ,ةنطابلا قالخألا يف نوكيو .ةقّلخلا بيكرتو ةروصلا يف نوكي لامجلا

 .لاعفألا يف نوكيو

 .ًامئالتم بلقلا ىلإ هيقليو رصبلا هكرْدُي رمأ وهف ةقّلخلا لامج امأف

 ملعلا نم ةدومحملا تامصلا ىلع اهنوكف «قالخألا لامح امأو

 .دحأ لكل ريخلا ةدارإو ظيغلا مظكو ةفعلاو لدعلاو ةمكحلاو

 ةيضاقو ىقلخلا حلاصمل ةمئالم اهدوجو وهف لاعفألا لامج امأو

 . مهنع رشلا فرصو .مهيف عفانملا بلجل

 راصبألاب ينرم وهو ةقلخلا لامج نم باودلاو ماعنألا لامجو

 )١( يبطرقلا ت 7"

 ) )1.9ل  ه لحنلا

 ) )5لحنلا ١4.



 75 4 ثكلاثلا بايلا

 معن هذه اهوأر اذإ سانلا لوقو اهترثك اهلامج نمو «ءرئاصبلل قفاوم

 . ©7يدسلا هلاق .نالف

 دنع اهرظنم نأل ةيآلا يف حيرستلا ىلع ةحارإلا ةناحبس مدقو

 اهتجاح تلان دق ةلاحلا كلت ىف اهنوكل ,نسحأ اهتاوذو .«لمجأ ةحارالا

 ْ .اهعورض تخفتناو اهنوطب تمظعف .برشلاو لكألا نم

 دنع اهنأل .اهيلإ نيرظانلا رظن تقو امهنأل نيتقولا نيذه ٌصخو
 ةقرفتم يه اهيعارم يف اهنوك دنعو .دحأ اهاري ال رئاظحلا يف اهرارقتسا

 .بناج يف ىعري اهنم دحاو لك ةعمتجم ريغ

 دنع نيزتو لْمَجت اهيف مكل يأ .نّسُحلا :انه لامجلا ىنعمف نذإ

 نم اهدر تقو وهو حاورلا تقو «.نيتقولا نيذه يف اهيلإ نيرظانلا

 .ةادغلاب اهيعارم ىلإ اهريسم تقو وهو .حارسلا تقوو يشعلاب ءاهيعارم

 ىلإ اهب تودغ اذإ :ًاجورسو ًاحارس اهحرسأ لبألا تحرس :لاقُي»

 يف ىلاعتو هناحبس هللا هركذ ام ناويحلا يف ةنيزلا نمو .9"2«ىعرملا

 آل ام ُقّلَحِيو ةَتيِزَو اًهويكرتل ريمَحلاو لاعغبلاو ليخلاو » :هلوق

 . #29 نوملعت

 يف دوقعم ليخلاو .ةكرب منغلاو .اهلهأل ْرِع لبإلا» :ِةِلك يبنلا لاق

 . ©9«ةمايقلا موي ىلإ ريخلا اهيصاون

 لكألاو سابللا اهيف نأل .لبإلا يف ّزعلا ِةِي يبنلا عمج امنإو

 .منغلا يف ةكربلا لعجو .رفلاو ركلا اهضقن نإو زعلاو لمحلاو نبللاو

 )١( يبطرقلا ريسفت ٠١/594.

 ج يبطرقلا ريسفت (؟) ٠/٠١/ 07ريدقلا حتف ريسفت ١448/7.
  )5.م لحالا

 .7/7/7/7 ةجام نبا هجرخخا (4)



 ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةئيزلاو سابللا 8

 ماعلا يف دلت اهناف .دالوألا ةرثكو بارشلاو ماعطلاو سابللا نم اهيف امل

 ريخلا ِخيَك يبنلا نرقو .2©)ةنيكسلا نم اهعبتي ام ىلإ .تارم ثالث

 بسكلل ةدافتسملا ةمينغلا اهيف امل .رهدلا ةيقب ىلإ ليخلا يصاونب

 ةملك ءالعإو رافكلا بلغو .ءادعألا رهق نم هيلإ لصوي امو .شئاعملاو

 ْ . هللا

 دق هللا نأ يأ « نوُملْعَت آل ام ُنلْخَيِو » :ىلاعتو هناحبس هلوقو

 هركذ ام ريغ ايندلا ةايحلا عاتمو ةنيزلا بابسأ نم هدابعل رفويس هنأ ربخأ

 ةثيدحلا تاعرتخملا نم ملعلا هيلإ لصوت ام ىرن نحن اهو «ةيآلا يف

 نم كلذ لكف مهتشيعم مهيلع رسيتو ؛ءاخرلاو ةحارلا دابعلل رفوت يتلا

 . ةنيزلا

 ينب اي 8 :ىلاعت هلوق ىنعم يف درو ام ًاضيأ ةيجراخلا ةنيزلا نمو

 ةيآلا هذه بجومب سانلا رمأ دقف "04 دجْسُم ْلُك َدْنِع ْمُكَتتْير اوُذُخ ّمدآ
 روهمج لدتسا دقو .فاوطلاو ةالصلل دجاسملا ىلإ روضحلا دنع نيزتلاب

 .ةالصلا يف ةروعلا رتس بوجو ىلع ةيآلا هذهب ءاهقفلا

 لجرلا ناك نإو ىتح :لاوحألا نم لاح لك يف بجاو اهرتس لب

 2 .ةحيحصلا ثيداحألا هيلع تلد امك .ًايلاخ

 هِمْوَق ىَلَع جرخف ) : ىلاعت هلوق يف درو ام ةيجراخلا ةنيزلا نمو

 .004 هيليز يف
 نم ةنيز هأر اميف ليئارسإ يب ىلع جرخ نوراق نأ ريسفتلا يف ءاح

 جرح ليق . كيع موي يف لمجتلاو باودلاو بايثلا نم ءايندلا ةايحلا عاتم

 )١( يبطرقلا ريسفت 4١/٠١.

 فارعألا (؟) ١".

 ) )9.الو صصقلا



 ومثل ثلاثلا بابيلا

 هل غبص نم لوأ ناكو ,تارفصعملا مهيلع «هعابتأ نم ًافلأ نيعبس يف

 1 . ةرفصعملا بايثلا

 جورسب ضيب لاغب ىلع ضيب راوج :فلأ عم َجَرخ : يدسلا لاق
 .©2ناوجرألا فطق ىلع بهذ

 .بهشلا لاغبلا .ىلع جرخ :سابع نبا لاقو

 .ناوجرألا جورس اهيلع ضيب نيذارب ىلع جرخ :دهاجم لاقو
 .رفصعملا هيف يؤر موي لوأ كلذ ناكو ,تارفصعملا مهيلعو

 اهنم ءرمح بايث مهيلع ةباد فاللأ ةعبرأ ىلع جرخ :ةداتق لاقو ظ

 هعمو .ناوجرالا اهيلع ءابهش ةلغب ىلع جرخ :جيرج نبا لاقو

 .رمحلا بايثلا نهيلع بهشلا لاغبلا ىلع ةيراج ةئامثال

 . تارفصعملا مهيلع أفلأ نيعبس يف جرخ :ديز نبا لاقو

 باحصأو ءاينغألا ناك فيك نيبت اهلك .ًابيرقت ةهباشتم لاوقأ هذه
 اوجرخ مهنكلو ءايندلا ةايحلا ةنيز نم مهيلع هللا معنأ امب نوهابتي هاجلا

 ةهبألا نم نوراق هيلع ناك ام لئاميو .مهب هللا فسخف هللا ةعاط نع هب

 ءارمألاو كولملا نم ريثك هيلع ام .معن نم ىيتوأ امب سانلا ىلع مظاعتلاو
 مهدايعأو مهتالافتحا يف مهنإف .لاومألاو ناطلسلا باحصأ ءاسؤرلاو

 امب لايتخالاو ةهبألاو ةنيزلا بكاوم يف سانلا ىلع نوجرخي مهب ةصاخلا

 ميسارمف .ناطلسو زعو هاج مهل امل رورغلا ةياغ يف مهنأ رعشي
 فافطصاو . مودقلا دنع عفادملا قالطإو .دنجلا اهب موقي يتلا لابقتسالا

 مالعألا عفرو .ءالؤه بكاوم اهب رمت يتلا تاقرطلا فبناوج ىلع ركاسعلا

 .رمحأ غبص : ةغللا يف ناوجرألا )١(



 ةيمالسإلا ةعيرشلا يف. ةئيزلاو سابللا آ ضف

 نيقفارملا بكاومو .لوبطلا عرقو ,«ىقيسوملا فزعو .ةفلتخملا تانيزلاو
 اهب جرخي يتلا ايندلا ةايحلا ةنيز نم كلذ لك .ةماعلاو ةصاخلا نم
 مهماوقأ ىلع ءالؤه

 هسفن ىلإ نارقلا نم عضاوم يفف نيزتلا ىلاعتو هناحيس هللا بسنو

 .©4#30 ْمُهَلَمَع ِةّمَأ لكل انّيَر كلذك » :هلوق كلذ نمف

 لاق .ناسنإلا ىلإو ناطيشلا ىلإ ًابوسنم ةنيزلا ظفل ءاج امك
 ,94©2 ضرألا يف ْمُهَل ّنئيَرأل يتيوغَأ امب بر لاق 8 : ىلاعت

 .©©# ِتاوُهّشلا ُبُح ساّنلِل َنْيُر ل :ىلاعت لاقو
 لاقل :ىلاعت لاق .«ةنيزلا مريد ميركلا نآرقلا ريباعت نمو

 ةصق ىلإ ةراشإ هيفو .«©74 ىحض ٌُساَّنلا َرَشْحُي نو نزلا موي ْمكّدِعوم

 .ءامدقلا نييرصملا دايعأ نم ديع ةنيزلا مويب دوصقملاو «نوعرفو ىسوم

 .مولعم ناكم يف يرجي ناك كيعلا اذهب لافتحالا نأ حضاولاو

 َكَنيَبو اَنَئيَب لعجاَف » ةيآلا هيلإ ريشت ام وهو .راهنلا حضو يف متيو
 ال هناكمو هموي نأ يأ . #60 ئوس ًاناكم تنأ الَو نحن هفلخت ال أَدَعْوَم

 . ةماعلا دايعألا نم هنأل هيلع فالتخا

 نأ ىلإ ريشت اهلكو «.ةنيزلا ظفل اهيف درو ةريثك ىرخأ تايا كانهو

 هلك اهتاذلمو ةايحلا عتمو ءاهتاكربو ضرألا تاريخ نم ناسنالا هكردي ام

 دح ىلع رفاكلاو نمؤملا اهليصحت : يف كرتشي يتلا ايندلا ةايحلا ةنيز نم

 .ةضراع اهيف مهل رافكلا ةكراشمف .ةلاصألاب نينمؤملل تناك نإو ء.ءاوس

 .١٠١م : ماعنألا )١(

 ."8 :رجحلا (7)

 ١5. :نارمع لآ (*)

 .ه5 :هط (1؟)

 .ه8 :هط (6)



 اضفنا ثلاثلا بابلا

 يتلا هللا ةئيز مرح ْنَم لق ١ : ىلاعت هلوقل . ةايحلا يف مهدوجول كلذو

 اًينّدلا ةايحلا يف اوئما َنيِذْلل يه لق ِقْزرلا نم تابّيطلاو هدابعل جوخ

 .©04 َنوُمَلْعَي مْوَقِل تايآلا َلّصَقَن َكِلَذَك ةّمايقلا َمْوَي ةَصِلاَخ

 هلوقو .رافكلا اهيف مهكراشي ال ةمايقلا موي مهب ةصتخم يهف

 امأو .هدابعل اهلحأو اهحابأ ىتلا ةنيزلا يأ * هللا ةنيز 8 : ىلاعتو هناحبس

 ظفلب ميركلا نآرقلا يف هنع ريبعتلا درو دقف ههركأ وأ هناحبس همرح ام

 َنيِذلا 5 َكَسفَن ٌربصاَو » : ىلاعت هلوق يف ءاج امك هايندلا ةايحلا ةنيزإ
 ةّئيز ٌديرت ُمُهْنَع كاَنيَع دعت الو .هّهجو نوُديرُي يشعلاو ةاَدغلاب مهب نوعُدَي

 ةرمأ ناكَو هأوه مبا انركذ نع هَبلَك ًلفغأ ' نم ْمْطَت الو اًينّدلا ةايحلا

 , "#0 أطرف

 نأ ًايلاغ هنأش نم امل ًافصو «ايندلا ةايحلا ةنيز» ظفل ءاج ًانايحأو

 لاملا 8# ىلاعت لاقو .ةرخآلا نوؤشب مامتهالا نع هيهليو ناسنإلا فرصي

 دينو ًاباوث كبر دنع ٌريخ تاحلاصلا تايقابلاو ءايندلا ةايحلا ةئيز نونبلاو
 . 04 ًالمأ

 َنظْفْحَيَو نِهِراَصْبَأ ْنِم َنضضخَي َتاَنِمْؤُمْلِل لقو »8 :ىلاعت لاق
 ىَلَع نرحب َنيرْضلَو اهنم رهط ام الإ ٌنهتيز َنيِدبُي الو ّنْهجوُر
 َنيفحُي ام ملل َنهلجراب َنبِرْضي الو : ىلاعت هلوق ىلإ ةيآلا ٠ . هبي

 )١( فارعألا 7”".
 :فهكلا (؟) 758.

 ) )9فهكلا 45.



 ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةنيزلاو سابللا هك

 #0 نوُحلْفُت ْمُكْلَعَل َن وُنمْؤَملا اهيأ ًاعيمج هللا ىلإ اوُبوتو ٠ « نهتتيز ْنِم

 ةنيز نع ملك دنع ء ةنيزلا نم عونلا ا!له نع ليصفتلاب ثّدحتأسو

 . هللا ءاش نإ ةمداقلا لوصفلا يف ذ ةأرملا

* # #* 

 )١( رونلا ١".



 ةنيزلا دودح

 : «ةئيزلا يف لادتعالا»

 ةيانعلا بجوأ امك ندبلا ةمالس هماكحأ يف مالسإلا ىعار دقل

 عتمتلاب عسوتلاو «ةنيزلا عاونأب لمجتلا هلهأل حابأف .حورلا ةمالسب

 دودحلا دنع فوقولاو ةينلا نسحو لادتعالاو دصقلا ةطيرش تايهتشملاب

 ظ .ةيلوجرلا تافص ىلع ةظفاحملاو ةيعرشلا

 ُك َدْنَع مكتيز اوُدَ مد ينأ اي» :زيزعلا باتكلا يف ءاج

 مرح ْنَم 0 .َنيِفٍرسملا ٠ ُبِحُي آل ُهَنإ اوفرشت الو ورشا ولك رجم م

 :َنوُمَلْعَي مقل تايآلا لصف َكِلَذَك ةَمايقلا م 9 ةَضلاَخ انّدلا احلا يف

 ريغب يَا مثلا َنطَب امو اهْنِم رْهظ اَم سشجاؤملا يب مرح امْنإ لَ

 آل ام هللا ىَلَع اوُلوُق نأو ًاناطْلس هب كْزَنُي ْمَل اَم هللاب اوكرشت ْنأَو ٌّقَحلا

 ,2()ه4 نوُمَلْعَ

 :م# _ ١" :فارعألا )١(



 ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةئيزلاو سابللا نضيءؤغ

 ةيلاغلا ةديدجلا بايثلا سبل نم ىلع جرح ال ةيآلا هذه ىفو

 نم ءيشب نيزت نم ىلع جرح الو .هللا همّرح امم نكت مل اذإ ةميقلا

 معز نمف ءيعرش عنام اهنم عنمي ملو ةئيزلا يف لخدم اهل يتلا ءايشألا
 سابع نبا نأ يوُر دقف ءّانّيِب أطلغ طلغ دقف دهزلا فلاخي كلذ نأ

 لضفأ سبل «جراوخلا ىلإ هنع هللا يضر ىلع هثعب امل امهنع هللا يضر

 مهقفاوف هيلإ جرخف هبكارم نسحأ بكرو .هبيط بيطأب بيطتو ء«هبايث
 سابل يف انتيتأ ذإ سانلا ريخ تنأ انيب سابع نبا اي اولاقف (مهافاوف)

 جرخأ يتلآ هّللا َةئيز َمُرَح ْنَم ْلُق ط :ىلاعت هلوق التف .مهبكارمو ةربابجلا
 سابع نبا انثدح» :لاق ليمز يبأ نعو .4 قْرّرلآ ّنم تابيطلاو هدابعل

 هللا يضر ايلع تيتأ ةيرورحلا تجرخ امل :لاق امهنع هللا يضر

 .نميلا للح نم نوكي ام نسحأ تسبلف .موقلا ءالؤه تئا :لاقف .هنع

 : سابع نبا لاق .ًاريهج ًاليمج الجر سابع نبا ناكو :ليمز وبأ لاق
 ام :تلق ؟ةّلُحلا هذه ام ءسابع نبا اي كب ًابحرم :اولاقف .مهتيتأف

 نم نوكي نم نسحأ خو هللا لوسر ىلع ُتيأر دقل ؟يلع نوبيعت
 .2)«للحلا

 سابل ىلع فوصلاو رعشلا سابل رثا نم أطخأ دقل :ءاملعلا لاقو

 سدعلاو لوقبلا لكأ نمو .هلح ىلإ ليبسلا دوجو عم ناتكلاو نطقلا

 ه .أ ةوهشلا ضراع نم ًافوخ محللا لكأ كرت نمو .ربلا زبخ ىلع امهراتخاو

 سيل هاجلا  طاقسإ :«مكحلا حرش» يف يركز نبا همالعلا لاق دقو

 الثل هاج نم ناسنالل دب الو ءسفنلا ظلغ نم هعبتي امل لب .هتاذل ًابولطم

 .ةروصلا رهاظ نوربتعي امنإ سانلا نأل .هتمرح كهتنتو , هفوقح سخبت

 . (2لذبتي الو هسبلم يف لمجتي هنع هللا يضر كلام ناك دقو

 .دواد وبأ هجرخأ )١(

 .© ص ةنئيزلا يف بابللا (؟)



 انه و ثلاثلا نابلا

 يف هتءورم رهظُي نأ يغبني ملاعلا نأ ؛ءايحإلا» يف يلازغلا ركذ دقو

 . ملعلل ًالالجإ هبايث
 :ليذه نب لاله لاقو

 مركتو زعت اهب لاجرلا نيز اهنإف تعطتسا ام كبايث نّسَح
 متكتو رسن ام ملعي هللاف اعضاوت بايثلا يف نشختلا عدو

 مرجم دبع تنأو هلإلا دنع ةعفر كديزي ال كبوث سيسخف

 مرحي ام ىقتتو هلإآلا ىشخت امدعب كرضي ال كبوث سيفنو

 ةرخآلا بلط يف ولغي ديدشلا مهفوخ ببسب سانلا ضعب ناك املو

 ةرخآلا نأ ىلإ هناحبس ىلوملا دشرأ دقف ءاهنم هبيصن ىسنيو هايند كلهُيف
 ىلاعتو هناحبس لاق ذإ ايندلا يف انيلع هللا معنب عتمتلا عم اهلين نكمي
 ْنِسْحَأو اينِّدلا ّنِم َكَبيصَن سنن الو ةّرخآلا َراّدلا ُهّللا كاتآ اميف غتباو ط
 ُبِحُي ال هللا نإ ضرألا يف داسفلا غبت الو َكِيلِإ ُهّللا َنَسْحَأ اَمُك
 , 2 نيدسفملا

 حورلا أيه هنأ امك اهقح ساوحلا سخبي مل مالسإلا نأ ىرئف

 ًاطسو ةمأ اهلعجب ةمألا هذه ىلع ىلاعت هللا لضفت دقف ءاهلامك غولبل
 همعن ةرئاد عستتل تابيطلا انل لحأف ءاهقح حورلاو هقح دسجلا يطعت

 وهف «ةيلقع ةيناحور دئاوف اهنم انل نوكيل اهيلع ركشلاب انرمأو ةيدسجلا
 ًاينامسج ال ءًاقطان ًاناويح هربتعاو ةيقيقح ءايشأ ناسنإلل عمج يذلا

 .ةرخآلا لهأ نم وه امك ايندلا لهأ نم هلعج .أتحب ًايتوكلم الو .ًافرص

 هماقم بلطي نأ هاعد امك ,ينادسجلا ملاعلا اذه لهأ نم هاقبتسا

 . يناحورلا

 نم الو «نيطرفملا نيدلا يف ولغلا بابسأ نم اوسيل نيملسملاف

 اال : صصقلا )1(



 ةيمالسإإلا ةعيرشلا يف ةنيزلاو سابللا افكر

 .لامعألاو قالخالاو دئاقعلا يف كلذك مهف . نيطرفملا ليطعتلا بابرأ

 هيلع يضقت مسق :نيمسق ىلع مالسالا روهظ لبق اوناك سانلا نأ كلذ

 .ةيدسجلا ظوظحلا الإ هل مُه الف ةضحملا ةيداملاب هديلاقت

 . اهيف امو ايندلا كرتو ةصلاخلا ةيناحورلاب هديلاقت هيلع مكحت مسقو

 نإو . ةيئامسج ةيناحور يهن ىدسجلا ىقحو حورلا ىح , نيقحلا ' نيب

 ءحورو مسج ناسنالا نإف . ةيناسنالا قوقح لك اهاطعأ هنإ تلق تعش

 نوغلبتو نْيقحلا نوفرعت أطسو ةمأ مكانلعج : لاق هنأكف .كلمو ناويح

 .نيلامكلا .

 نم سانلا نم نأ ملعاو .:«نانفألا رهز» يف يرصانلا ةمالعلا لاق

 ةلاذنلا نم هدصو .ةءورملا نم كلذ نأ ىريو . بايثلا ةداحتسا ىري

 . سفنلا ةساسخو

 ىلإ هتمه فرصي نأ يغبني الف .ءطسولا رومألا ريخ نأ قحلاو

 ءاهجوزل ةعنصتملا سورعلاك نوكي ىتح كلذب ينتعيو 2«سبلملا ةداجتسا

 هللا لاق دقو نويعلا هيردزتو .عابطلا هنع رقنت ةئيهلا شحو نوكي نأ الو

 ,دوفولل لمجتي كيك ناكو .# دجْسُم لك َدْنِع ْمُكَتَتْيَر اوُذَُح » : ىلاعت
 هيلع هتمعن رثأ ىري نأ ٌبحأ ٍدبع ىلع معنأ اذإ هللا نإ» ؛ِقِئك لاقو

 .2)هلعأ ىلاعت هللاو «سؤابتلاو سؤبلا هركيو

 نائيش كانهو » :«ةغلابلا ةجحلا» يف يولهّدلا هللا يلو لاقو ظ

 رخآلاو ,بولطم امهدحأ ؛يأرلا ءىداب ناهبتشي دق ةقيقحلا يف نافلتخم

 , مئاهبلاب نيفحاللا وذبلا تاداع كرتو ىجحشلا كرت بولطملاف , مومذم

 )١( ص ةنيزلا يف سابللا رظنا ".



 ١4 ثلاثلا بابلا

 رخافتلاو فلكتلا ىف ناعمألا مومذملاو . تاداعلا نساحمو ةفاظنلا رايتخاو

 . "'”«ءارقفلا بولق رسكو ,بايثلاب

 مالسإلا حابأ : يلي ام «ديحوتلا ةلاسر» يف هدبع دمحم خيشلا لاقو

 ىدعت ام وأ ءهتيالو يف لخدي نمب وأ هسفنب ًاراض ناك ام الإ هيلع رظحي

 ىلع قبطني امب ةماعلا دودحلا كلذ ىف هل ددح-و . هريغ ىلإ هررضص

 رظني نكلو .روصلا ىلإ رظني ال هيا نإو :لاق نأ ىلإ ةفاك رشبلا حلاصم

 .ةرس حالصاب بلاط امك .هدسج ةياعرب فلكملا بلاطو «بولقلا ىلإ

 ًارهط نيرمألا الك دعو .نطابلا ةراهط بجوأ امك .رهاظلا ةفاظن ضرفف

 . ©””«ًابولطم

 فطتخت تناك نإ ةحمسلا ةيفينحلا رماوأ» :هصن ام ًاضيأ لاقو

 عم يهف «ءهبغر نم هلمأ معفتو .هبهر نم هبلق ًالمتو ءهبر ىلإ دبعلا

 هيلع بجوت الو 6 هن عتمتلا نم همرحت الو .هبسك نع هذحخأت ال كلذ

 .«ةداعلا قوف ام تاذللا كرت يف همشجت الو .ةداهزلا فشقن

 )١( ةغلابلا هللا ةجح ١57/57.

  2232ص هذبع دمحم ديحوتلا ةلاسر ”157 .





 يفاملالصفلا
 هم إلا هت /





 لوزلا_ءمعبلا

 ةفاظنلا

 اهلجأو اهبعش مهأ نم اهنإ لب «ةنيزلاب ًاقيثو اطابترا ةفاظنلا طبترت
 نوكيو ءرهاظلاو نطابلا ةراهط ىلع موقتو .ناميالا بعش نم ةبعش يهف
 «سافنلاو ضيحلاو ةبانجلا نم لسغلابو ثدحلا نم ءوضولاب كلذ

 لامعتسا بانتجا هيف لخديو ,ناكملاو بوثلاو ندبلا نم ةساجنلا ةلازابو

 بيطتلاو .«كاوسلاو ةفاظنلاب ةرطفلا هيلإ تعد امك هلامكو .تاساجنلا

 .طبالا فتنو ءرفاظألا ميلقتو «براشلا صقو ءدادحتسالاو .ناتخلاو

 . هللا ءاش نإ كلذ ليصفت يتأيسو
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 ٍلّوؤلا_ٍظدملالا

 ةفاظنلا ةيمهأ

 نم اهمزلي اهنودي ةالصلا حقت ال يتلا ةراهطلا نأ ىفخي الو

 يف اوغلاب امهم ةالصلا نوميقي ال نيذلا نوفرتملا هغلبي الام ةفاظنلا

 ةيروص ةفاظن الإ مهديفي ال كلذ نأل ءميعنلا يف اوسمغناو ةيهافرلا

 نأ يحصلا نوناقلاب ماملإ ىندأ هل نمع بيغي الو «ةيرهاظ ةرضنو



 ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةنيزلاو سابللا نك

 ءحورلا ةراهط يف ريثأت اهلو ءةحصلا ظفح لئاسو مظعأ نم ةراهطلا

 هِكَك هللا لوسرل ناك اذلو .مهفلا ةعرسو ء.ندبلا ةفخ اهنع أشنيو

 سبلملاو دسجلا ةفاظن ىلع صرح ديزم مهيلع هللا ناوضر هباحصألو

 الو» ًاضيأ لاقو 2١7 ناميالا رطش روهطلا» :ِلي لاق دقف .نكسملاو

 نأ ملسم لك ىلع هلل قح» خي لاقو .2©)”(نمؤم الإ ءوضولا ىلع ظفاحي

 :ًاضيأ لاقو .©”هدسجو هسأر هيف لسغي موي مايأ ةعبس لك يف لستغي
 هللا نإ» :لوقي ناك هنأ بيسملا نبا نعو «فيظن مالسإلا نإف اوفظنت»

 بحي داوج .مركلا بحي ميرك .ةفاظنلا بحي فيظن بيطلا بحي بيط
 .«*7«دوهيلاب اوهبشت الو .مكتينفأ اوفظنف ءدوجلا

 ةفاظنلا ةعفنم كاردإ يف ًايفاك لقعلا ناكل صوصنلا هذه درت مل ولو

 . ةبرجتلاو ةدهاشملاب

 هللا لوسر نس ىتح ةيعرشلا رومألا دكأ نم ةفاظنلا نأ لصاحلاو

 ماعطلا لبق نيديلا لسغ ىلع ثحو .سانلا ةاقالم درجمل لسغلا هك

 .«”رمغ هدي يفو لجرلا تيبي نأ ىهنو ءهدعبو

 نم ةحودمم كلذك ىيهف ء.ةحودمم ةأرملا نم ةنيزلا نأ امكو

 . همئالي امب لجرلا

 باحصأ نم رفن ناك هنأ» اهنع هللا يضر ةشئاع نع يور دقف

 هسأر رعش يوسي لعجف ءمهديري جرخف ءهنورظتني دلك هللا لوسر

 )١(رواه ملسم ١/*7١.

 .1١٠؟/١1 ةجام نبا هاور (7)
 ٠7/7 يراخبلا حيحص .0487/7 ملسم حيحص رظنا يراخبلاو ملسم هاور (”)

 .بعشلا راد اط

 ريسيت رظنا .ّيك يبنلا نع هيبأ نع دعس نب رماع نع مهضعب هعفرو . يذمرتلا هجرخأ (5)

 : ١51١/7. لوصولا

 .امهمسد نم ديلاب قلعي امم امهوحنو كمسلاو .محللا حير :رمغلا (8)



 ؟4م6 كلاثلا بابلا

 اذإ معن :لاق ؟اذه لعفت كتيأر هللا لوسر اي تلقف :تلاق «هتيحلو

 بحي ليمج هللا نإف .هسفن نم ءيهيلف هناوخإ ىلإ لجرلا جرخ
 فقوتي ذإ ًادئاز ًامامتها ةفاظنلاب ةيمالسإلا ةعيرشلا تمتها دقو .«لامجلا

 ةالصلا يهو تادابعلا مهأ نإو (.ةراهطلا ىلع ءرملا ةدابع لوبق اهيف

 .ندبلاو ناكملاو بوثلا ةراهط لمشتو .ةراهطلا ىلع اهتحص فقوتت

 نأ بجي كلذكو .تاساجنلا نم ًايلاخ يلصملا بوث نوكي نأ بجيف

 .خاسوألاو راذقألا نم ًايلاخ ًافيظنو ًارهاط هيلع يلصي يذلا ناكملا نوكي

 .ًارهاط نوكي نأ بجيف ناكملا اذه يف هبر يجاني هنأل

 # دع

 ٠ جت «

 ينانأ_تثملغلا

 بايثلا ةفاظن

 بايث هيلع الجر ىأرو ؟هرعش هب نكسي ام دجي اذه ناك امأ :لاَقف هرعش

 .2؟)6؟هبوث هب لسغي ءام دجي اذه ناك امأ :لاّمف ةخسسو

 يضر رمع نبا ثيدحل قرعلاو خسولا نم بايثلا لسغ نسي اذهلو

 هبوث ءاقن هللا ىلع نمؤملا ةمارك نم» :لاق عفو يبنلا نأ امهنع هللا

 . ©)«ريسيلاب هاضرو

 ؟ حج عومجملا رظنا .ملسمو يراخبلا طرش ىلع حيحص دانسإب دواد وبأ هاور(١١

 .5"71 ص

 .(ةفاظنلا) 177 ص 4 ج دئاوزلا عمجم رظنا يناربطلا هجرخأ (1)



 ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةنيزلاو سابللا مَآ

 اذإ  هبجعي ناك هنأ هنع هللا يصر دوعسم نبا نع» عيكو ىورو

 .«ةيقنلا بايثلاو ةبيطلا ةحئارلا  ةالصلا ىلإ ماق

 :ةفاظنلا بحي فيظن ىلاعت هللا نإ «ةياهنلا» يف ريثألا نبا لاق
 هتاذ ىف هيلاعتو ,ءثودحلا تامس نع ههزنت نع ةيانك ىلاعت هللا ةفاظن

 . صقن لك نع

 كرشلا يفنو ةديقعلا صولخ نع ةيانك ءهريغ نم ةفاظنلا هبحو

 . ءاوهآلا ةبناجمو
 ةفاظن مث . اهلاثمأو دسحلاو دقحلاو لغلا نع بلقلا ةفاظن مث

 نع اهونوص يأ «.نارقلا قرط اهنإف مكهاوفأ اوفظن :ثيدحلا (هنمو)

 مارحلا لكأ نعو .اهلاثمأو بذكلاو ةميمنلاو ةبيغلاو «شحفلاو وغللا

 ,.''”ه . أ» كاوسلا

 .بيط الإ هنم ودبي ال هنأل ءطق بوث هل خستي مل لَك ىفطصملا

 ىتح انيلع بجيف ءءيش لك يف نيملسملا ةودق وه ِةِلَو لوسرلاو

 ةفاظنب متهن نأ  هريغو - بابلا اله يف فلس نسحأل فلخ ريخ نوكن

 نيرهاط ىلاعتو هناحبس هللا ىقلن ىتح ءاننطابو انرهاظو انبايثو انتادبأ

 .ةرخآلاو ايندلا يف هاضرب زوفنف ءايقنأ

 )١( ص 4 ج (فظن) ةدام  رثآلاو ثيدحلا بيرغ يف ةياهنلا ١166.



 ؟ م1 ثلاثلا بابلا

 رع

 ندبلا ةفاظن

 تنيبف ةعيرشلا اهب. تمتها ىتلا رومألا رثكأ نم ندبلا ةراهط

 ًابادآو ًاننسو ًاناكرأ هل تلعجو ءوضولا تضرفف ةفلتخم لئاسو هتراهطل

 هنأ هئوضو دعب ملسملا رعشي ىتح هجو لمكأ ىلع همامتإ يف تبغرو

 .داؤفلا نئمطم سفنلا حاترم

 لحأ نم جراخلا عصضوم لسغ : ةغللا يف وهو : ءاحنتسالا ١

 اهليلقتو .ءاملا وحنب ةساجنلا نم ليبسلا ىلع م ةلازإ :ًاعرشو : نيليبسلا

 لوقل .رهط دق هنأ ملعي ىتح ءاملاب لحملا لسغيف .رجحلاو قرولا وحنب

 مالغو انأ لمحاف ءالخلا لخدي خلك هللا لوسر ناك» هنع هللا يضر سنأ

 لك نم هوحنو رجحلا هيف ءيزجيو (١)(هب يجنتسيف ءام نم ةوادإ يوحن

 دبع لاق .فثيلثتلا هيف بحتسيو . ىقني ىتح لحملا هب حسمي ةرهاط نيع

 ؟ةءارخلا ىتح ءيش لك مكيبن مكملع ناملسل ليق» :كديزي نب نمحرلا

 يجنتسن نأ وأ «لوب وأ طئاغل ةلبقلا لبقتسن نأ اناهن دقل لجأ لاقف :لاق

 .2')(مظع

 .ةءاضولا نم ذوخأم :ةغللا يف هفيرعتف ءوضولا امأو :ءوضولا  ؟

 :ةعبرألا ءاضعألاب قلعتت ةيئام ةراهط :ًاعرشو «ةفاظنلاو نسحلا يهو

 ىجنتسي ام) 01"7/١2ج لوصولا ريسيت“ رظنا .يذمرتلا الإ ةسمخلاو دمحأ هجرخأ )١(

 . (هب
 ملسم (ةراجحلاب ءاجنتسالا) 588 ص ١ دج ةجام نبا رظنا .ةجام نباو ملسم هجرخأ (؟)

 . (ءاجنتسالا بادآ) ٠٠١ ص 7ج لوصولا ريسيتو 0



 ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةنيزلاو سابللا 84

 عامجإو ةئسلاو باتكلاب عرشم وهو .نالجرلاو ساأرلاو .ناديلاو هجولا

 اولسغاَق ةالّصلا ىلإ ْمتْمَق اذإ اونمآ نيذلا اهيأ اي 8 :ىلاعت لاق .ةمألا

 ىلإ ْمُكَلُجْراَو ْمُكِسوْؤرب اوُحَسْماو «قفارملا ىلإ ْمُكَيِدْيَو مُكَهوجو
 ةالص هللا لبقي ال» :لاق لكك يبنلا نأ ةريره يبأ نعو .2 نيبغكلا

 ًاملع راصف ةمألا عامجإ دقعنا هيلعو .©'”اضوتي ىتح ثدحأ اذإ مكدحأ

 . ماعلاو صاخلل ايرورض

 نإف ,بونذلا ريفكتو اياطخلا وحم يف ًاببس نوكت ةالصلا نأ امكو

 متيأرأ :ِلك لوسرلا لوقي .هطاشنو مسجلا ةفاظن يف ًاببس نوكي ءوضولا

 نم ىقبي له .تارم سمخ موي لك هنم لستغي مكدحأ بابب ارهن ناك ول
 تاولصلا لثم كلذف : لاق . ء يش هنرد نم ىفقبي ايل :اولاق ؟ء يش هيرد

 . "9اياطخلا نهب هللا وحمي سمخلا

 ةريره يبأ ثيدح :اهنم ةريثك ثيداحأ ءوضولا لضف يف درو دقو
 نمؤملا وأ ملسملا دبعلا ًاضوت اذإ» :لاق كلك يبنلا نأ هنع هللا يضر

 وأ ءءاملا عم هنيعب اهيلإ رظن ةئيطخ لك ههجو نم تجرخ .ههجو لسغف

 اهتشطب ةئيطخ لك هيدي نم تجرخ هيدي لسغ اذإف .ءاملا رطق رخآ عم
 لك تجرخ هيلجر لسغ اذإف . ءاملا رطفق رخآ عم وأ . ءاملا عم هآذدب

 ًايقن جرخي ىتح ءاملا رطق رخآ عم وأ .ءاملا عم هالجر اهتشم ةئيطخ

 .(«بونذلا نم

 )١( :ةدئاملا 5.

 | ١/ 7١4. ج ملسم .45 ص ١ ج يراخبلا ناخيشلا هجرخأ (7)

 عاط 779/١ ملسم حيحص ؛بعشلا رادط ١41/١ يراخبلا حيحص رظنا .هيلع قفتم (9)

 . يبلحلا
 ١ ج ينابرلا حتفلا رظنا .حيحص نسح لاقو يذمرتلاو ملسمو كلامو دمحأ هجرخأ (5)

 “7١7. ص ”ج لوصولا ريسيتو 7١6". ص



 م ثلاثلا بابلا

 دبعلا ًاضوت اذإ» :لاق لي ىبنلا نأ ىحبانصلا هللا دبع ثيدحو

 اياطخلا تجرخ رثنتسا اذإف هيف نم اياطخلا تجرخ ضمضمتف نمؤملا

 نم جرخت ىتح ههجو نم اياطخلا تجرخ ههجو لسغ اذإف ءهفنأ نم
 جرخت ىتح هيدي نم اياطخلا تجرخ هيدي لسغ اذإف .هينيع رافشأ تحت
 ىتح هسأر نم اياطخلا تجرخ هسأر حسم اذإف هيدي رافظأ تحت نم

 جرخت ىتح هيلجر نم اياطخلا تجرخ هيلجر لسغ اذإف .هينذأ نم جرخت
 .©0«ةلفان هتالصو دجسملا ىلإ هيشم ناك مث .هيلجر رافظأ تحت نم

 الأ» :لاق ِِلك ىبنلا نأ هنع هللا ىضر يردخلا ديعس ىبأ نعو

 اي ىلب :اولاق ؟تانسحلا يف هب ديزيو اياطخلا هب هللا رفكي ام ىلع مكلدأ

 ىلإ اطخلا ةرثكو .هراكملا ىلع ءوضولا غابسإ :لاق .هللا لوسر
 . (9(ةالصلا دعب ةالصلا راظتناو ,دجاسملا

 .هنايحأ بلاغ يف ةالص لكل اضوتي نأ خي هيده نم ناكو

 .«فحصملا سمو «ةالصلل ءوضولاك ءًابجاو نوكي دق ءوضولاو

 .ةفرشملا ةبعكلاب فاوطلاو

 ركذل ءوضولاو .ةالص لكل ءوضولا ديدجتك ءًأبودنم نوكي دقو

 ةدواعمل ءوضولاو .«برشلا وأ لكألل بنجلا ءوضوو ؛.مونلل ءوضولاو هللا
 ."”عضاوملا نم كلذ ريغو بضغلل ءوضولاو .عامجلا

 ناسنالا مسج نييزت يف ةلاعف ةليسو وه لسغلاو :لّْسْعلا ٠

 .حور ةقارشإو .ةكرح ةفخو «.ةئيه لامج نم هيلع هيفضي امب هحورو

 سيلو نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح لاقو مكاحلاو يئاسنلاو دمحأو كلام هجرخأ )١(

 ."04 ص ”ج لوصولا ريسيتو ؛"05١؟ ص ١ ج ينابرلا حتفلا رظنا ةلع هل

 .دارم نم نطب حباتُص ىلإ ةبسن ءابلا رسكو داصلا مضب يحبانصلاو
 .نفجلا يف رعشلا تبنم لصأ نوكسف مضب رفش عمج «رافشالاو»

 ."05 ص ١ ج ينابرلا حتفلا رظنا :نابح نباو دمحأ هجرخأ (1)
 ."77 ص ١ ج صلاخلا نيدلا (9)



 ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةئيزلاو سابللا ا

 رثآألاو «سافنلاو ضيحلاو ةبانجلا نم لسغلاك بجاو وه ام هنمو

 نم رثكأ سفنلاو حورلاب هرثكأ قلعتي ءايشألا هذه نم لسغلا هكرتي يذلا

 اهب قلع ام ةلازإو دسجلا ءاضعأل طيشنت نم هيف ام عم ءدسجلاب هقلعت

 .ناردأ نم

 ناسنالا نا ثيح «ةيداملا هراثآ نم ىدم دعبأ ةيسفنلا هراثآ نأ الإ

 نم عونمم .ىوقلا لطعم ء.ديقم هنأ رومألا هذه نم لسغلا لبق رعشي

 نأ امف .ناطيشلا ةسوسو ىلإ بيرق «هللاب ةلصلا توتبم وهف «ةدابعلا
 هب رعشت تناك ام لك نم تحارتساو تنأمطا دق هسفن دجي ىتح لستغي

 .ًايلقعو ًايمسج ءرملا طاشن ىلع رثألا ريبك هل روعشلا اذهو ,كلذ لبق

 .مسجلا طيشن ًامئاد ملسملا ىقبي نأ ىلع مالسالا صرحلو

 «ىرخأ عضاوم يف هل هبدنو .عضاوم يف لسغلاب هرمأ حورلاو .لقعلاو

 ةعمجلا لع :ةبودنملا لاسغالا نمف «ةريثك رومأ يف كلذك هل هبحتساو

 .ةفرعب فوقولاو .مارحالا لسغو «نيديعلاو

 ءامغإ نم ةقافإلاو .ةكم لوخدك ةريثك رومأ يف لسغلا بحتسيو

 سانلا هيف عمتجي امم كلذ ريغو ءءاقستسا وأ فوسك ةالصو .نونج وأ

 ىذألا عفدو ةفاظنلل لسغلا بحتساف ءًاضعب مهضعب يذؤيف نيمحدزم

 . ةعمجلاك

 نأ هنع هللا يضر رمع ثيدح اهنم ةريثك ثيداحأ كلذ يف درو لفو

 .2'':لستغيلف ةعمجلا ىلإ مكدحأ ىتأ اذإ» :لاق ِهيلَي يبنلا

 هلالهال درجت لكي هللا لوسر نأ» هنع هللا ىضر تباث نب ديز نعو

 | . ''9(لستغاو

 .198 ص ”ج بذعلا لهنملا رظنا .دواد يبأ ظفل اذهو ةعامجلا هجرخأ )١(

 ةفحتو «جحلا» 27605 ص ينطقرادلا نئس رظنا :هنسحو يذمرتلاو ينطقرادلا هجرخأ (؟)

 .«مارحألا دنع لاستغالا» م6 ص ا” ج يذوحألا



 6١" ثكلاثلا بايلا

 دحأل يغبني ال هناف نيديعلا يفو ةغمجلا موي لسغلا ىلع ةوالعو

 هكرت نمف .هيلع ةردقلا عم ًافشقت دايعألا يف بيطلاو ةنيزلا راهظإ كرت

 رورسو حرف موي مويلا كلذ لعج هللا نأل كلذو .عدتبم وهف هنع ةبغر

 .نيملسملل ةنيزو

 ركني ال» :اولاقو «هدبع ىلع هتمعن رثأ ىري نأ بحي هللا نأ دروو

 . ")فلا برضو نايبصلا بعل مويلا كلذ يف

 نيفيظن نيبوث سبليو لستغي نأ ةعمجلا ىتأ نمل بحتسيو
 ةحيحص ةريثك راثآ هيفو «كلذ بابحتسا يف ©)7فالخ الو .«بيطتيو

 موي لجر لستغي اال» ِةي هللا لوسر لاق :لاق ناملس ىور ام اهنم

 بيط نم سمي وأ هنهد نم نهديو ءرهط نم عاطتسا ام رهطتيو ةعمجلا
 تصني مث .هل بتك ام يلصي مث «نينثا نيب قرفي الف جرخي مث «هتيب

 . ””«ىرخألا ةعمجلا نيبو هنيب ام هل رفغ الإ .مامإلا ملكت اذإ

 ىلع ام» ميك هللا لوسر لاق :لاق نايح نب ىبحي نب دمحم نعو

 ,© «هتنهم يبوث ريغ ةعمجلا مويل نيبوث ذختي نأ ةعس دجو نإ مكدحأ

 اهيف اونفكف ضايبلا مكبايث ريخ» ِلك هلوقل ضايبلا بايثلا لضفأو
 .؟*«دمثألا مكلاحكا ريخو مكءايحأ اهوسبلأاو مكاتوم

 يف رمحألا نبا ىور دقف لكك هنمز يف ًاروهشم لمجتلا ناكو

 سبلي ِهلك هللا لوسر ناك» :لاق سابع نبا نع هدانساب ةعمجلاو نيديعلا

 ] .«ةربح ةدرب نيديعلا يف

 )١( ج ريغصلا حرشلا نع كلاسلا ةغلب ١ ص ١8١٠.

 ."168 ص 7 ج ىينغملا رظنا (؟)

 .5 ص ؟ ج يراخبلا هاور (")
 ١4١/4. لوصولا ريسيت دواد وبأ (4)

 ١1١81١. ص 7 ج هجام نبا ننس ؛4808 ص ”ج ريدقلا ضيف (#)



 ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةنيزلاو سابللا نطلب

 لك يف ةنيزلاو بيطلا نوبحتسي ملعلا لهأ تعمس :كلام لاقو

 . مهنيب نم هيلإ روظنملا هنأل .قحأ كلذب مامإلاو ديع

 . "”بايثلا ةنيزب رمأي ناك سوواط :دمحأ لاقو
 لاستغالا عم بحتسي :انباحصأ لاقف :عومجملا يف يوونلا لاقو

 خسوك هتلازإ ىلإ جاتحي امو .رعشو رافظأ ةلازاب فظنتي نأ ةعمجلل

 . ضيبلا اهلضفأو هبايث نسحأ سبليو كوستيو نهديو بيطتي نأو ءهوحنو

 .اهريغو ةنيزلا نم هريغل بحتسي ام رثكأ مامإلل بحتسيو
 فظنتلاو بيطلاو لسغلا بابحتسا نم روكذملا اذه نأ ملعأو

 هبايث نسحأ سبلو «.ةهيركلا حئاورلاو رفظلاو .ةروكذملا روعشلا ةلازإب

 نم عمجم روضح دارأ نم لكل بحتسم وه لب ةعمجلاب ًاصتخم سيل
 . سانلا عماجم

 عمجم لكو نيديعلاو ةعمجلل هلك كلذ بحأ :يعفاشلا لاق
 نمل هركيف ءاسنلا الإ ديبعلاو نايبصلاو لاجرلا ءاوس .سانلا هيف عمتجت

 عطق اهل بحتسيو بايثلا رخخافو ةئيزلاو بيطلا روضحلا نهنم تدارأ

 .ةهوركملا روعشلاو رفظلا ةلازإو .ةهيركلا ةحئارلا

 .«كاوسلا» ةفاظنلا لاجم يف مالسإلا هب ءاج اممو :كاوسلا 4

 ىلع قلطي نيسلا رسكب وهو .مفلل رهطم هنأل ءةرطفلا نئس نم وهو
 .هب كوستي يذلا دوعلا ىلعو لعفلا

 ةرفصلا بهذتل نانسألا ىف هوحن وأ دوع لامعتسا هب دارملاو

 . ةهكنلا بيطيو اهيوقيو نانسألا ولجي كاوسلا نأ فاخ ريغو ءاهنع اهريغو

 دنعو ؛هريغو دجسملا يف ًاقلطم ةالصلاو ءوضولا دنع بحتسم وهو

 )١( ص 7 ج ينغملا ٠/ا7.



 م كلاغلا بايلا

 يضر نبأ ثيدحل «تيبلا لوخد دنعو مفلا ريغت دنعو «مونلا نم مايقلا
 دنع كاوسلاب مهترمأل يتمأ ىلع قشأ نأ الول» :لاق ِهيكَك يبنلا نأ هنع هللا
 , 2( >عةالص لك

 يتمأ ىلع قشأ نأ الول» :لاق فك يبنلا نأ ةريره يبأ نعو
 . ('9عءءوضو لك دلع كاوسلاب مهترمأل

 ةاضرم مفلل ةرهطم كاوسلا :لاق لك يبنلا نأ ةشئاع نعو

 . ”90«برلل

 كوستي الا ظقيتسيف راهن الو ليل نم دقري ال ِةلَذ يبنلا ناكد :تلاقو

 , 9عًاضوتي نأ لبق

 دشأ تاقوأ ةسمخ يف نكل .تاقوألا عيمج يف بحتسم كاوسلاو

 . ابابحتسا

 ال همك رهطتم ريغ وأ بارت وأ ءامب ًارهطتم ناكأ ءاوس ةالصلا دنع-١

 .ًابارت الو ءام دجي

 . ءوضولا دنع "' 

 .نآرقلا ةءارق دنع * 

 . مونلا نم ظاقيتسالا دنع 4

 اهنمو .برشلاو لكألا كرت اهنم .ءايشأب نوكي هريغتو .مفلا ريغت دنع ه

 )١( ص ١7ج لوصولا ريسيتو .77/4 ص 7” ج ينابرلا حتفلا رظنا :ةعامجلا هجرخأ 8:".

 ريسيتو «هنس كاوسلا» ."ه© ص ١ ج يقهيبلا نئس رظنا .مكاحلاو يقهيبلاو كلام هجرخأ (؟)

 ."؟:5 ص "١ ج لوصولا

 . يمرادلاو يقهيبلاو مكاحلاو نابح نباو يذمرتلاو يئاسنلاو دمححأ هجرخأ ()

 ريسيت .(كاوسلا لضف) 54 ص ١ ج يىقهيبلا ننس 2.75 ص ١ ج ينابرلا حتفلا رظنأ

 ٠١". ص < ج لوصولا

 ١ ج بذعلا لهنملا رظنا .757ص ١ ج ينابرلا حتفلا .دواد وبأو دمحأ هجرخأ (4)
 5٠١. ص



 ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةنيزلاو سابللا فل

 . مالكلا ةرثك اهنمو .توكسلا لوط اهنمو .ةهيرك ةحئار هل ام لكأ

 , 220تالاحللا هذه عيمج 3 هبابحتسا ىلع ةلدألا تماق لقو

 .نوتيزلاو كارألاب نوكي

 كاوسلا معن» :لوقي لك هللا لوسر تعمس لبج نب ذاعم لاق

 يكاوس وهو ءرفحلاب بهذيو .مفلا بيطي ةكرابم ةرجش نم نوتيزلا
 . "'2(يلبق نم ءايبنألا كاوسو

 ررض وأ .نانسأ دقف وأ .كاوسلا دقف دنع عبصالاب هلضف لصحيو

 نم ءيزجت عبصالا» :لاق 8ك هللا لوسر نأ سنأ ثيدحل .ةمغب
 .©0(كاوسلا

 .ةحصلا رضي امب ثولم ريغ ًافيظن عبصالا نوكي نأ بلطيو

 .ًاضرع نانسألا يفو ءًالوط ناسللا يف كاتسي نأ بحتسيو
 يلي هللا لوسر انيتأ» :لاق «ىسوم يبأ» هيبأ نع ةدرب يبأ ثيدحل

 .«*9عوهتي ينعي .هأ هأ لوقي وهو هناسل ىلع كاتسي هتيأرف هلمحتسن

 ةئالثلاو و ءلفسال هفرط تحت اهرصنخو نيميلاب هكاسمإ» ةنسلاو

 .دوعسم نبا هاور امكو«هسأر لفسأ ماهبالاو .هقوف ةيقاملا

 ثيدحل هنذاب ريغلا كاوسب كايتسالا راوج ىلع ءاملعلا ىفتا دقو

 كاوسب كوستأ ينارأ» :لاق ِةقَك يبنلا نأ امهنع هللا يضر رمع نبا

 )١( ج راطوألا لين ١ ص ١74 . ْ

 نوكسف حتفب رفحلاو ٠٠١. ص ه ج دئاوزلا عمجم رظنا .طسوألا يف يناربطلا هجرخأ (1)
 .نانسألا دسفي ءاد نيتحتفب وأ

 . (عباصألاب كايتسالا) 4١ ص ١ ج يقهيبلا نئس رظنا ,يقهيبلا هجارخأ (9

 ىلإ انلمحي نأ بلطن يأ هلمحتسنو (كاتسي فيك) بذعلا لهنملا رظنا .دواد وبأ هجرخأ (5)

 .ًايقتي :عوهتي .كوبت ةوزغ



 ؟ا6 ثلاثلا بابلا

 .ءامهنم رغصألا كاوسلا تلوانف .رخآلا نم ربكأ امهدحأ نالجر ينءاجف

 > . "0ءاهنم ربكألل هتعفدف ربك يل ليقف

 :اهنع هللا يضر ةشئاع لوقل .هلامعتسا دعب كاوسلا لسغ نسيو

 مث .كاتسأف هب .أدبأف .هلسغأل كاوسلا ينيطعيف كاتسي هو هللا يبن ناك
 . (9«هيلا هعفدأو هلسغأ

 كلذ دكاتيو .٠ عرشلا يف هيلإ ”)”بودنم بيطلا نإ :بيطلا - ©
 وحب يف لاجرلل روضحو  مارحألا دنعو .نيديعلاو ةعمجلا موي

 .ركذلاو ملعلاو نآرقلا ةءارقو «لفاحملاو ةعامجلا

 كلذكو «.ةئيبخلا حئاورلا نم هركي ام هسفن نع عفدي هبيطتي ةهنأف

 ميظعت دايعألا يف بيطتلاو .هنم ىذأتت الو .هتحئار مشب حاترت سانلا ناف

 ىلع ةدايزو . هلهأو هناوخإ نيب هتءورمو ملسملا ةفاظنل راهظإو , مايألا هذهل

 .بلقلا طيشنتو غامدلا ةيوقت يف ةدئاف بيطلل ناف كلذ

 ىلع ىح» د لاق :اهنم ثيداحأ ةدذع بيطلا يف تدرو دقو

 , 97: بيط هل ءاملاف دحمي

 ةكس خي هللا لوسرل ناك» :لاق هنع هللا يضر سنأ نع يورو

 . '*0«اهنم بيطتي

 ١ ج يرابلا حتف ١”. ص ١١6 ج ملسم ىلع يوونلا رظنا . ناخيشلا هجرخأ )1(

 .ايؤرلا نم وهف مانملا يف ينارأ ملسم ةياور يف ةزمهلا حتفب «ينارأ» و ء148 ص
 :نئسو 2١187 ص ١ ج بذعلا لهنملا رظنا .ديج دئسب يقهيبلاو دواد وبأ هجرخأ (؟)

 .؟"9ة ص اج يقهيبلا

 18١٠. ص ١ ج ريغصلا حرشلا ىلع كلاسلا ةغلب ()
 5١7. ص "؟" ج يذمرتلا هاور(54)

 . ةرهاقلا  راونألا راد ةعبطم 756/07 دواد وبأ هاور (9)



 ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةئيزلاو سابللا مو

 الف بيط هيلع ضرع نم» :لاق كك يبنلا نأ» ةريره يبأ نغعو
 . 2 ”«لمحملا فيفخ حيرلا بيط هناف .هدري

 بيط» لك هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو

 يفخو هنول رهظ ام ءاسنلا بيطو ء.هنول يفخو هحير رهظ ام لاجرلا
 . ؟©”9(هحير

 , ”9«هتيحلو هسأر ىف بيطلا صيبو دجأ ىنح ,دحلي ام

 هجولا ىف لعجي ال لاجرلا بيط نأ هنم ذخؤي :لاطب نبا لاق

 فالخب كلذب نيزتيو نههوجو نبيطي نهنأل .ءاسنلا بيط فالخب

 . ءاسنلاب هبشتلا نم هعنمل عرشي ال ههجو يف لجرلا بيطت ناف .لاجرلا

 بيطلا بحي ناك ده هللأ لوسر نالو بيطلا هبحعي دمحأ ناكو

 .2؟7ًأريثك بيطتبو

 وأ جحلل مهمارحإ دعب ًابيط اوسمي نأ ءاسنلاو لاجرلا ىلع رظحيو

 .اوبيطتي نأ مهل بدني مهمارحإ نم اوللحتو مهكسانم اودأ اذإف .ةرمعلا

 ةأرملا يف رظنيو أرتو لحتكي نأ لجرلل بحتسيو :لاحتكالا -5

 . بيطتيو

 ةلحكمو ةارم اهيف ةينيص هل تناكو هللا دبع ابأ تيأر : لبنح لاق .

 . طشتماو لحتكاو ةأرملا يف رظن .هبزح نم غرف اذإف ءطشمو

 ١41١/7. لوصولا ريسيت رظنا يئاسنلاو دواد وبأو ملسم هجرخأ )١(

 ١51/7. لوصولا ريسيت رظنا .يئاسنلاو يذمرتلا هجرخأ (1)

 .535 ص ٠١ ج يرابلا حتف يراخبلا هاور ()
 .5”صسص اج ينغملا 6



 موب كلاثلا بايلا

 مكلاحكأ ريخ نإو : لكك هللا لوسر لاق» :لاق سابع نبا ىور دقو

 .''”مرعشلا تبنيو رصبلا ولجي دملالا

 .ًارتو :لاق ؟لجرلا لحتكي فيك هللا دبع يبأل ليق

 لحتكا نم :لاق ِيو يبنلا نأ هنع هللا يضر ةريره يبأ نع

 .(2«جرح الف ال نمو .نسحأ دقف لعف نم «رتويلف

 يف ناتنثاو .نيميلا يف ثالث ليفو ١ نيع لك يف ثالث رتولاو

 .«9 أعم نينيعلا يف ًالصاح رتولا نوكيل «ىرسيلا

 لحكلا هركي نكلو «دمثألاب سأب ال هنأب ةيفنحلا ءاهقف قفتاو

 لاقف ةنيزلا هب دصقي مل اذإ اميف اوفلتخاو «ةنيزلا هب دصق اذإ دوسألا

 , ؟20هركي ال هنا مهتماع

 . ةئيزلا

 لحك نإ مث يرعشلا تبنيو رصبلا ىوقي وهف هتينب لمعتسا اذإف «بيطتلا

 هتقو دقف ةعفنملا لحك امأو .ةجاحلا ردقب وه امنإ ًاعرش هل دح ال ةئيزلا

 .«ه . أو «*ةليل لك عرشلا بحاص

 اهتيب لخاد لحتكت نأ اهلف ةأرملل ةبسنلاب امأ لجرلل ةبسنلاب اذه

 .لحكلا راهظإ يف فالخلا امنإو «فالخ الب اهجوزل .

 يتلا ةرهاظلا ةنيزلا ةمرخم نب روسملاو ةداتقو سابع نبا رسف دقف

 اا دواد وبأ هأآور )01(

 .1//1161 هجام نبا هاور (5)

 .57" ص ١ ج ينغملا (5)
 ."ه5 ص ه ج ةيدنهلا ىواتفلا (؟)

 .ا١1 ص ةنيزلا يف بابللا (6)



 ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةنيزلاو سابللا 8

 راوسلاو متاخلاو لحكلا مراحملاو جوزلا ريغل اهيدبت نأ ةأرملل زوجي

 . باضخلاو

 . ءايشألا هذه ءادبإ نم اهعنمب مهريغ لاقو

 ناولأب بجاوحلاو نيعلا نوفج نيولت نم مويلا ءاسنلا هلعفت ام امأو

 سيل لب .ءيش يف ةعورشملا ةنيزلا نم سيل اذهف .غابصألا نم ةفلتخم
 . ميلسلا قوذلا اهلبقي يتلا ةغاستسملا ةنيزلا نم

 اع دع 4ع



 «ءايبنألا اهراتخا ىتلا ةميدقلا ةنسلاو .ةأدتبملا ةقلخلا يه ةرطفلا

 ءىدتبملا يأ .ضرألا تاومسلا رطاف هنمو .عئارشلا اهيلع تقفتاو

 : ىلاعت هلوق ىلإ ةراشإ هيفو ءاهيلع اورطُف ٌيلبج رمأ اهنأكو .نهقلخ
 .«4 اهيَلَع سائلا ٌرْطَق يتلا هلآ ةرظف )

 ةرطفلاب اهلعاف فصتا .تلعف اذإ ءايشألا هذه نا :ةرطفلاب دارملاو

 ىلع اونوكيل مهل اهبحتساو .اهيلع مهثحو ءاهيلع دابعلا هللا رطف يتلا
 .ةروص اهفرشأو تافصلا لمكأ

 اهنم عبتتلاب كردت ةيويندو ةينيد حلاصم لاصخلا هذهب قلعتيو
 «نيتراهطلل طايتحالاو ءاليصفتو ةلمج ندبلا فيظنتو «ةئيهلا نيسحت

 .ةهيرك ةحئار نم هب ىذأتي ام فكب نراقملاو طلاخملا ىلإ ناسحالاو

 لاثتماو .مهريغو ىراصنلاو دوهيلاو سوجملا نم رافكلا راعش ةفلاخمو

 َنَسْحَأَف ْمُكَرّوَصَف » : ىلاعت هلوق هيلإ راشأ ام ىلع ةظفاحملاو عراشلا رمأ
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 دق ليق هنأكو . كلذ ةبسانم نم لاصخلا هذه ىلع ةظفاحملا هيف امب © ْمُكَرْوُص

 هب رمتسي ام ىلع اوظفاح وأ ءاهحبقي امب اهوهوشت الف مكروص تنسح
 فلاتلا. ىلعو «ةءورملا ىلع ةظفاحم اهيلع ةظفاحملا يفو ءاهنسح

 طاسبنال ىعدأ ناك ةليمجلا ةئيهلا يف أدب اذإ ناسنالا نأل .بولطملا

 .22سكعلاب سكعلاو هيأر دمحيو هلوق لبقيف ءهيلإ سفنلا

 ةياور يفو .ةسمخ اهنأ ةياور يف درو دقف «.ةريثك ةرطفلا نئسو

 :لإق ِةلَك يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نعف ءةرشع اهنأ ىرخأ
 ميلقتو ءدادحتسالاو ناتخلا «ةرطفلا نم سمخ وأ سمخ ةرطفلاو

 . ©'92«براشلا صقو ىظبالا فتنو .رافظألا

 نم رشع : هلي هللا لوسر لاق» :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نعو

 ءءاملا قاشنتساو .ءكاوسلاو «ةيحللا ءافعإو «براشلا صق :ةرطفلا

 صاقتناو «ةناعلا قلحو ء.طبإلا فتنو .مجاربلا لسغو .رافظألا صقو

 . ””«ةضمضملا نوكت نأ الإ ةرشاعلا تيسنو :بعصم لاق :ايركز لاق .ءاملا

 . ءاجنتسالا ىنعي ءاملا صاقتناو

 #ب #ب *

 لّرألا_ثملالا
 ناتخلا

 ةفشحلا فشكنت ثيحب ةفشحلا يطغت يتلا ةدلجلا عيمج عطق وه

 يف يتلا ةدلجلا نم ءزج ىندأ عطق ةأرملا يفو ءركذلا يف اذه ءاهلك
 .كيدلا فرعك يهو «لوبلا جرخم قوف جرفلا ىلعأ

 .م١4/1 ج يرابلا حتف رظنا (1)
 .155 ص ؟ج ملسم ىلع يوون رظنا :ملسم هجرخأ (؟)

 .1197 ص "بج ملسم ىلع يوون :ملسم هاور (9)



 هنأ ىلإ ءاملعلا نم ريثكو يعفاشلا بهذ دقف ناتخلا مكح امأو

 كنع قلأ» ظفلب ميثع ثيدحب ءالؤه جتحاو .ءاسنلاو لاجرلا ىلع بجاو

 نم هيف امل ةيجحلل ًاليلد ضهني ال ثيدحلا اذهو 27 (نتتخاو رفكلا رعش

 ظ . 9هيبأو ميثع ةلاهج

 قح يف ةئس هنأ ىلإ ملعلا لهأ رثكأو كلامو ةيفنحلا بهذو

 .ءاسنلاو لاجرلا

 .ءاسنلل ةمركم روكذلا قح ىف ةنس هنأ ةيكلاملا بهذم روهشمو

 لاجرلل ةنس ناتخلا» :لاق هلي يبنلا نأ سوأ نب دادش ثيدحب اوجتحاو

 .هب جتحي اال وار هدئس٠ىيفو ©")«ءاسنلل ةمركم

 ليلدب جتحاو .ءاسنلل ةمركم لاجرلا ىلع بجاو وه دمحأ لاقو

 قح يف ةمركم هنأ يف ةيكلاملا ليلدبو .لاجرلا ىلع هبوجو يف ةيعفاشلا

 . ءاسنلا

 نقيتسملاو .بوجولا ىلع لدي حيحص ليلد مقي مل هنأ قحلاو

 ىلع فوقولا بجاولاو .هوحنو «ةرطفلا نم سمخ» ثيدح ىف امك ةينسلا

 . «*0هنع لاقتنالا بجوي ام موقي نأ ىلإ نقيتسملا

 .هيف ءاهقفلا فلتخا دقف ناتخلا تقو امأو

 يلولل بحتسي نكلو .غولبلا دعب بجاو هنأ ىلإ ةيعفاشلا بهذف
 . 29هب قفرأ هنأل هرغص يف ريغصلا نتخي نأ

 امأ ءزييمتلا ىلإ عباسلا دعب نم بحتسي هنأ ىلإ ةلبانحلا بهذو

 . ١5 ص ١ ج راطوألا لين )١(

 . 607 ص اج ريدقلا ضيف.رظنا .يناربطلا هجرخأ (*)
 . 1١ه ص ١ ج راطوألا لين (5)

 ."ها/ ص ١ ج عومجملا (4)



 ةيمالسإلا ةعبرشلا يف ةئيزلاو سابللا 1

 . ©"2سفن ىلع فخي مل ام هيلع بجو غلب نإف ءهوركمف عباسلا لبق

 . هنأل عباسلا موي ناتخلا ةهارك :كلامو نسحلا نع رذنملا نبا لقنو

 نوكي كلذو هنانسأ مدقم وهو رغثأ اذإ نسحي :كلام لاقو .دوهيلا لعف

 .اهلوح امو نينس عبسلا يف

 .'"”نينس رشع ىلإ نينس عبس نيب ام بحتسي ثيللا نعو
 . وأ رشع وأ عست وأ نينس عبس ليقف هتقو يف ةيفنحلا فلتخا دقو

 . "”غولبلا نيح وأ رشع اتنثا

 ثيدحل هتدالو نم عباسلا موي نتتخي نأ بحتسي حيحصلا ىلعو

 . '*9«مايأ ةعبسل نيسحلاو نسحلا نتخ ِخقو يبنلا نأ» هنع هللا يضر رباج

 تقوف .بابحتسا تقوو بوجو تقو ناتقو ناتخلل :يدرواملا لاق

 نم عباسلا مويلا يف رايتخالاو .هلبق بابحتسالا تقوو غولبلا بوجرولا

 رخآ نإف ءأموي نيعبرألا يفف رَخأ نإف .ةدالولا موي نم ليقو ةدالولا دعب
 اذإ هنأ هلاح نم ملعي ًافيحن اوضن ناكو غلب نإف ءةعباسلا ةنسلا يفف

 بابحتسالا تقو نع رخؤي ال نأ بحتسيو .«بوجولا طقس .فلت نتتخا
 , "© دذعل الإ

 ميهاربإ نأ :هيبأ نع يلع نب ىسوم قيرط نم يقهيبلا جرخأو

 ءاهيلإ ةوعدلل باجتو .ةعورشم ركذلا ناتخل ةميلولا نإو اذه

 .ةرطفلا ننس ىنغملا )١(

 .؟40 ص ه ج يناقرزلا حرش .#84 ص ٠١ ج يرابلا حتف (؟)

 . 7617 ص ه اج ةيدنهلا ىواتفلا (5)

 ."4"# ص ٠١ ج يرابلا حتف رظنا (5)

 ."”40 ص ٠١ ج يرابلا حتف (9)

 .#714 ص ٠١ ج يرابلا حتف (1)



 0 ثلاثلا بابلا

 نب نامثع نع نسحلا قيرط نع دمحأ جرخأ دقف .ىثنألا ناتخ فالخب

 دهع ىلع ناتخلا يتأن انك ام» :لاقف ناتخ ىلإ يعد هنأ صاعلا يبأ

 . 0'2(هل ىعدن الو ِةك هللا لوسر

 . ةيراج ناتخ هنأ نيبتف هتياور نم خيشلا وبأ هجرخأو

 ءافخإو ركذلا ناتخ راهظإ ةنسلا :لخدملا يف جاحلا نبا لاقو

 . "”ولعأ هللاو ىثنألا ناتخ

#*# 6 # 

 هام

 يانأ_ثملقلا

 «ةناعلا قلح» دادحتسالا

 ,ةديدحلا لامعتسال ًادادحتسا ىمسو «ةناعلا قلح وه دادحتسالاو

 هنأ جيرس نب سابعلا يبأ نع لقنو .ةأرملا جرف ىلاوح يذلا رعشلا
 عيمج قلح بابحتسا اذه نم لصحيف .ربدلا ةقلح لوح تبانلا رعشلا

 زوجيو .عضوملا كلذ ةفاظن هب دارملاو .امهلوحو ربدلاو لبقلا ىلع ام

 , © لضفأ قلحلاو 29 ةرونلاو فتنلاو صقلاب

 هركذ .هديب وه اهرون هتناع غلب اذإف رمع نبا يلطأ تنك : عفان لاق

 . دل يبنلا نع كلذ «*”ىورو لالخلا

 .قباسلا ردصملا )١(
 اذه يف لمعتسي يذلا «ةردوبلا» قوحسم هلثمو .طقسيف رعشلا ىلع عضوي ءالط ةرونلا )١(

 .رعشلا ةلازال نمزلا
 1١"1. ص ١ ج راطوألا لين . ١48 ص "اج ملسم ىلع يوون ()
 .580 ص اا ج ينغملا (4)



 ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةنيزلاو سابللا 3

 رباج ثيدح ىفف .ًاعم ةأرملاو لجرلا قح يف قافتالاب ةنس وهو

 ةئعشلا طشتمت ىتح اليل ءاسنلا قورط نع ِهَي يبنلا ىهن» هنع هللا يضر

 .(ةبيغملا لدحتستو

 ةأرملا قح يفو قلحلا لجرلا قح يف ىلؤألاو» :يوونلا لاق
 . ''7قلحلا رثأ اياقب نم ليلحلا ةرفنلو ,فظنأ هنأل .فتنلا

 اذإف لوطلاو ةجاحلاب طبضي هنأ راتخملاف قلحلا تقول ةبسنلاب امأو

 نب سنأ لوقل ءأموي نيعبرأ هقلح يف زواجتي ال نأ ىلع .قلح لاط
 ميلقتو براشلا صق يف و هللا لوسر انل تقو» :هنع هللا يضر كلام

 . 2'2«ةليل نيعبرأ نم رثكأ كرتت الأ ةناعلا قلحو ىطبالا فتنو رافظألا

 كرتلا مهل تفو هنأ ال .نيعبرألا هب زواجتي ًاكرت كرتي ال هنأ هانعم هأنعم

 . نيعبرأ

 . خسولا هيف دبلتيو فثكي

 .©كلذ ةرودنل فاالخ هل هتححت ةرشبلا لسغو .ءوضولا دنع

 ب ايي نيب

 هاج يناقرزلا حرش ١48. ص ١ اج ملسم يوون .8#”7 ص ٠١ ج يرابلا حتف )١(

 , 8597” ص

 .9"5 ص ١ ج هجام نب أو 116 نص ١1ج مام يورت رثا 1



 م

 تلالا_ةثملطلا

 (07طبإلا فتن

 زوجيو كلذ ىلع يىوف نإ فتنلا هيف لضفألاو .قافتالاب ةنس وه

 بقانم يف متاح يبأ نبا جرخأ دقف .فتنلا هملؤي نم اميس الو قلخلاب

 لجرو يعفاشلا ىلع ٌتلخد :لاق ىلعألا دبع نب سنوي نع يعفاشلا

 ىلع ىوقأ ال نكلو .فتنلا ةنسلا نأ تملع ىينإ :لاقف هطبإ قلحي

 . 9"2هجولا

 .هداتعا نم ىلع لهسي نكلو عجو ءادتبالا يف وه : يلازغلا لاق

 امنإو .ةهيركلا ةحئارلل لحم هنأ طبالا رعش فتن يف ةمكحلاو

 يذلا فتنلا هيف عرشف هيف قرعلاب عمتجي يذلا خسولا يف كلذ أشني

 هجيهيو رعشلا يوقي هنإف .قلحلا فالخب «هب ةحئارلا ففختف هفعضي

 .كلذل ةحئارلا رثكتف

 رظن نمو .فتنلا عم فقو ظفللا ىلإ رظن نم :ديعلا قيقد نبا لاق

 . ””ليزم لكب هزاجأ ىنعملا ىلإ

 . نمايتلا ثيدحل نميألا طبالاب أدبي نأ بحتسيو

#06 > 

 طبأتو .طابآ عمجلاو ثنؤيو ركذي .حانجلا تحت ام وه ءابلا نوكسو ةزمهلا رسكب طبالا )١(
 . هطبإ تحت هعضو ءيشلا

 ٠١ ج يرابلا حتف ءا#1")١ ص ١ اج راطوألا لين ١45. ص ١ اج ملسم يوون (؟)
 .5314 ص

 ."14 ص ٠١ ج يرابلا حتف (9)



 ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةئيزلاو سابللا ظ 6

 عب الآ كسلا

 رافظألا ميلقت

 ءاظلا مضب رفظ عمج رافظألاو .عطقلا وهو ملقلا نم ليعفت وهو

 سبالي ام ىلع ديزي ام ةلازإ ميلقتلا نم دارملاو .اهمضو ءافلا نوكسو

 ىلإ ىهتني دقو رذقتسيف .هيف عمتجي خسولا نأل ءرفظلا نم عبصالا سأر

 بهذ دقو 2')ةراهطلا يف هلسغ بجي ام ىلإ ءاملا لوصو نم علمي دح

 رفظلا ىلع عضوي ام امأ .ذئدنع ءوضولا ةحص مدع ىلإ ةيعفاشلا ضعب

 لوصو عنمت يتلا «ريكيناملاب ىمسي ام يهو» نوهدلاو غابصألا نم هسفن

 ًاعطق ءوضولل لطبم وهف .هيلإ ءاملا

 . مهرافظأ ةلاطإ ةباحصلا ضعب خلك هللا لوسر ركنأ دقو

 مزاح يبأ نب سيق قيرط نم «بعشلا» يف يقهيبلا جرخأ دقف

 ال يل ام :لاقف لئسف ءاهيف مهوأف ةالص خي هللا لوسر ىلص» :لاق

 نوملقت ال مكنأ هانعمو .«ههتلمنأو هرفظ نيب مكدحأ ٌعْفُرو مهوأ
 خاسوألا نم غافرألا يف ام اهب قلعتيف مكغافرأ اهب نوكحت مث مكرافظأ

 . 9اهصق كرتو رافظألا لوط مهيلع ركنأ :ديبع وبأ لاق .ةعمتجملا

 نم مويلا بابش نم نيثنخملاو ءاسنلا نم تاقسافلا هلعفت ام امأو

 ركنم لعف وهف شوحولاو بالكلا رفاظأ هبشي دح ىلإ رفاظألا ةلاطإ

 )١( ص هاج يناةرزلا 759١.

 اهحتفبو ءارلا مضب غفرلاو .رخآ هجو نم يناربطلا هلصو دقو .هلاسرإ عم تاقث هلاجر (1)

 نيب امو طبالاك دسجلا نباغم يهو : غافرأ ىلع عمجيو ةمجعم ريغ اهدعب ءافلا نوكسو

 ام مساب ءيشلا ةيمست نم وهف .خسولا هيف عمتجي عضوم لكو .نيذخفلاو نييثنألا
 . مكدحأ غفر خسو ريدقتلاو .هرواج

 ."4868 ص ٠١ ج يرابلا حتف رظنا .رينملا حابصملا (اهضعب كرت هتالص يف مهأو)
 .748 ص ٠١ ج يرابلا حتف رظنا (")



 هعيستست الو .اهيلع دابعلا هللا رطف يتلا ةرطفلل فلاخم هنأل . مومذم

 .ةميلسلا قاوذألا

 . اهلك نباغملا فيظنت ىلإ بدنلا ىلإ ةراشإ قباسلا ثيدحلا ىفو

 ررض هنم لخدي ال دح ىلإ رفاظألا ةلازإ يف ءاصقتسالا بحتسيو

 صقلا قحتسا ىتمف هيف تيقوت الو .قافتالاب ةنس رفاظألا صقو

 هللا يضر ةريره يبأ لوقل ةالصلا لبق ةعمجلا موي صقلا لضفألاو .لعف

 حورب نأ لبق ةعمجلا موي هبراش صفيو هرفاظأ ملقي ٍدكَي يبنلا ناكو : هنع

 . '7(ةالصلا ىلإ

 لبق ةعمجلا موي يف ْنَسُي :لاقف اذه نع دمحأ مامإلا لئسو

 بسحتسي هنأ .دمتعملا وه اذهو . ريحتي ةيعو «سيمخلا موي ةعو «لاوزلا

 . هيلا جاتحا ام فيك

 لاوحألا فالتخاب كلذ فلتخي نأ ىغبني :يوونلا لاق

 . "”ةروكذملا ةرطفلا لاصخ عيمج يفو اذه يف ةجاحلا طباضلاو ءصاخشألاو

 نم ذخأي لجرلا نع دمحأ لثس دقف .رعشلاو رفاظألا نفد ىلوألاو

 ؟ءيش هيف كغلب :هل ليقف .هنفدي :لاق ؟هيقلي مأ هنفديأ هرفاظأو هرعش

 رفاظألاو رعشلا نفدب رمأ هلك يبنلا نأ ىورو» هنفدي رمع نبا ناك :لاق

 . 29(مدا يب ةرححس هن بعلتي هل :لاقو

 "مه /؟حج يبلحلا م / يطويسلا /ر يغصلا عماجلا ىلإ ةدايزلا مض يف ريبكلا حتفلا رظنا(١١

 .”145 ص ٠١ ج يرابلا حتف (؟)
 .""ص اج ينغملا 25814" ص ١٠١ج يرابلا حتف (")
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 براشلا صق

 دارفالاب براش :لاقيف ءايلعلا ةفشلا ىلع تبانلا رعشلا وه براشلا

 ىلع تبني ام نأ يأ «ةينثتلاب نابراش لاقيو .ةّفشلا ىقش ىلع تبني امل

 هحججرو ىلازغلاو يعفاشلا هيلإ بهذ ام اذهو .ًابراش ىمسي ةهج لك

 ظ . يواضيبلا

 نميألا بناجلاب أدبي نأ بحتسيو .ءاهقفلا رثكأ دنع ةنس وهو

 هيلوي نأ هلو .هسفنب هبراش صهب موقي نأ لجرللو . نمايتلا ثيدحل

 الو ىطبالا فتن فاللخب .ةءورم كته ريغ نم دوصقملا لوصحل .هريغ

 . ةناعلا قلح فالخب ةمرح ساكترا

 . ةغلل قفوأ هنأل هلاصعتسا هانعمو .هقلح بدني : موق لاَقف

 .لاصئتسا نود هنم ذخألا وهو .هصق ةنسلا : نورخآ لاقو

 امهنع هللا يضر رمع نبا ثيدح رهاظب قلحلاب لاق نم جتحا دقو

 اوفحأو ىحللا اورفوو .نيكرشملا اوفلاخ» :لاق ِةلك يبنلا نأ

 . 2'2(براوشلا

 ىتح .هبراش يفحي ناك هنأ» امهنع هللا يصر رمع نبا نع يورو

 . '”(دلجلا ضايب ىلأ رظني

 ًاديدش هيراش ىفحي هةيع هللا ىضر لدمحأ تيأر : مرثألا لاقو

 . ةئسلا وه :لوقيو

 )١( ج يرابلا حتف رظنا .يراخبلا هجرخأ ٠١ ص 44".



 غ6 ثلاغثلا بابلا

 هللا يضر ةشئاع ثيدحب براشلا صق ةنسلا نأ لاق نم حتحاو

 ةريره يبأ ثيدحبو .براشلا صق اهنم تركذو «ةرطفلا نم رشع» اهنع
 . براشلا صق اهنم ركذو «ةرطفلا نم سمخ» هنع هللا يضر

 دوصقملا نأب هيلع اودرو لوألا قيرفلا ليلد قيرفلا اذه شقان دقو

 ىلع داز ام ذخأ وه امهنع هللا يضر رمع نبا ثيدح ىف ءافحإلا نم

 هيف عمتجي الو لكألا يذؤي ال ثيحب .لاصئتسا ريغ نم ةفشلا فرط

 : هي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر مقرأ نب ديز ثيدحل .خسولا

 لدي ضيعبتلل يتلا نمب ريبعتلاف .(')انم سيلف هبراش نم ذخأي مل نم»

 يضر سابع نبا نعف هلو يبنلا لعف هديؤيو .©9هلصأتسي ال هنأ ىلع

 ميهاربإ نإ :لوقيو هبراش نم صقي ِلَي يبنلا ناك» :لاق امهنع هللا
 , 9(هلعفي ناك نمحرلا ليلخ

 :اهنم هلاصئتسا مدعو براشلا صق ديؤت ةريثك ثيداحأ تدرو دقو

 هصقف ىفو يبراش ناكو 3255 ىيبنلا تفض» :لاق ةبعش نب ةريغملا نع

 صقو براشلا تحت كاوسلا عضوف ىرخأ ةياور يفو .2«؟*«كاوس ىلع
 . هيلع

 هبراشو الجر هك يبنلا رصبأ» :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نعو

 ام ذخأ مث هفرط ىلع كاوسلا لعجف ,ءكاوسو صقمب ينوتئا :لاقف ليوط

 .رازبلا هجرخأ «هزواج

 ةباحصلا نم ةسمخ تيأر :لاق ينالوخلا ملسم نب ليبحرش نعو

 رظنا .775/7 يئاسنلا هححصو .478/8-ج يذمرتلاو 258/4 دنسملا دمحأ هجرخأ )١(
 ١5١0/7. لوصولا ريسيت

 )١( ص هاج يناقرزلا حرش 45".
 .4١*/؟ لوصولا ريسيت رظنا :هنسحو #4 ص ه ج يذمرتلا هردص جرخأ (")

 .؟8؟/4 دنسملا ءكمحأ هجرخأ (5)
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 ةبقعو .بركي دعم نب مادقملاو . يلهابلا ةمامأ وبأ :مهبراوش نوصقي

 .رسب نب هللا دبعو .يلامثلا رماع نب جاجحلاو .يملسلا فوع نبا

 . يقهيبلاو يناربطلا هجرخأ

 نع داز ام ةلازإب ءافحإلا ةيعفاشلاو ةيكلاملا ءاهقف رسف لفو أله

 يبنلا ثيدح ريسفتو :هنع هللا يضر كلام مامإلا لاق .مدقت امك نيتفشلا

 .ةفشلا فرط ودبي ىتح يأ ءراطالا وه امنإ براشلا ءافحإ يف قلك

 بهشأ ىورو . هيراش قلح نم بيدأت ىرأو ,هقلح براشلا ءافحإ سيلو

 .2©)هلعف نم ًابرض عجوي نأ ىرأو ةعدب هقلح نإ» :هلوق كلام نع

 الو .ةفشلا فرط ودبس ىنح صقي هنأ راتخملا : يوونلا لاقو

 نع لاط ام اوفحا هانعمف «براوشلا اوفحا» ةياور امأو .هلصأ نم هيفحي

 , 259٠١ تفشلا

 نإ :لاق دقف يربطلا ريرج نبا لثم رييختلا ىلإ بهذ نم امأو

 ضعتبلا لحخأ ىلع لدي صقلاف « ضراعت الو نيرمألا ىلع تلد ةئسلا

 ديعس ابأ تيأر» :لاق عفار يبأ نب هللا دبع نع ءاج دقف

 ديسأ ابأو .جيدخ نب عفارو .رمع نباو هللا دبع نب رباجو .يردخلا

 . "'0(قلحلاك مهبراوش نوكهني عفار ابأو .عوكألا نب ةملسو , يراصنألا

 . يقهيبلاو يناربطلا هجرخأ

 ىف يواحطلا ركذد دقف اذه نم برقي أم ةيفنحلا نع درو دقو

 صقني ىتح ذخؤي نأ هريصقتو .نسح براشلا صق نا :«راثآلا حرش»

 .ايلعلا ةفشلا نم ىلعألا فرطلا وهو راطالا نم

 . 9947" ص هاج ىناقرزلا حرش )١(

 ١49. ص ” ج ملسم يوون (؟)

 .7409 ص ٠١ ج يرابلا حتف .#”51/ نص ه ج يناقرزلا حرش رظنا (")



 4.١ ثلاثلا بابلا

 هيبحاصو ةفينح يبأ لوق وهو .صقلا نم نسحأ وهو ةنس قلحلاو
 .7)2ههنع هللا يضر

 نوفحي اوناك ةباحصلا, ضعب نأ دجن هانضرع ام لالخ نمو

 لوسر نع نوذخأي ًاعيمج مهو ءاهنوصقي اوناك رخآلا ضعبلاو مهبراوش

 لاصكتسا دارملا نأ لمتحت ءافحالا ةياور نأ ىلع انلدي اذهو ِي هللا

 دارملا نوكي نأ لمتحت امك ءايلعلا ةفشلا ىلع تبانلا رعشلا عيمج

 ًأرظن ءاهتيقب بعوتسي الو ءاهالعأ نم ةفشلا ةرمح يقالي ام لاصئتسا
 .سوجملاو نيكرشملا ةفلاخم وهو .كلذ ةيعورشم يف ىنعملا ىلإ

 كلذ لكو ء.هيف لوكأملا ةموهز ءاقبو .لكآلا ىلع شيوشتلا نم نمألاو
 وهو .هلاصئتتسا يضتقي الو هانيب يذلا دحلا ىلإ براشلا فيفختب لصحي

 . كلذ يف ةدراولا رابخألا قرتفم عمجي يذلا

 نبا رثأ دروأ امدنع يراخبلا فرصت ىضتقم نم همهفن ام اذهو

 يبأ ثيدحو هثيدح هدعب دروأو هبراش يفحي ناك هنأ نيبي يذلا رمع

 نم ٍدارملا وه كلذ نأ ىلإ راشأ هنإف ءبراشلا صق يف ةريره
 . ("7ثيدحلا

 لاقو .©2”روكذملا رمع نبا رثأ حرش يف يدووادلا مزج كلذبو

 .دارملل رسفم صقلاو .لكلا ذخأل لمتحم ءافحالا :ربلا دبع نبا

 . لمجملا ىلع مدقم رسفملاو

 رهظي ىتح هبراش صقي ناك هنأ يبعشلا نع ىنعملا اذه يف ءاجو

 .كلذ قوف امم ديزي ام ذخأيو .هالعأ نم هبراق امو ايلعلا ةفشلا فرح

 لقو :لاق مث .راثآلا نم هيلع تفقو ام لدعأ اذهو :رجح نبا لاق

 ..”ه8 ص هاج ةيدنهلا ىواتفلا )١(
 .747 ص ٠١ ج يرابلا حتف (؟)
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 ءاملا نإ :لاقف ًافيطل ىنعم براشلا رعش فيفختل ىبرعلا نبا ىدبأ

 دنع هتيقنت رسعيو .ةجوزللا نم هيف امل رعشلا هب دبلتي فنألا نم لزانلا

 لامجلا متيل هفيفخت عرشف ءمشلا يهو ةفيرش ةساح ءازاب وهو ءهلسغ'
 مزلتسي الو هفيفختب لصحي كلذو :لاقف رجح نبا بقعو «هب ةعفنملاو

 . "9ةغلبأ ناك نإو .هفافحإ

 سراّسلاٍثملللا

 ةيحْللا ءافعإ

 اذإ هافعأو هافعو يرثكو داز اذإ ءىشلا افع نم كرتلا وه ءافعالا

 صوصن تدرو دقو يرثكتو وفعت ىتح اهكرتو اهلاسرإ .هانعم ريصيف .هرثك

 .ءاقبالا هانعمو «ريفوتلاو ءافعالا ظفلب ةريثك

 بجاو اهيلع ءاقبالاو اهءافعإ نأ ىلإ ءاهقفلا روهمج بهذو

 . ةيلاتلا ةحيحصلا ثيداحأألل

 نيكرشملا اوفلاخ» :لاق ِةِلي يبنلا نع رمع نبا نع عفان نع

 : لك هللا لوسر لاق ًاضيأ هنعو ©0”«براوشلا اوفحأو ىحللا اورفوو

 , 9(ىحللا اوفعأو براوشلا اوكهنأ»

 ىحللا أورفو نيكرشملا اوفلاخ» : لاق دلع يبنلا نأ رمع نبأ نعو

 وأ جح اذإ رمع نبا ناك» يراخبلا ةياور يف دازو 2”(براوشلا اوفحأو

 , (20هذخأ لضف أمف هتيحل ىلع صضبف رمتعا

 ."148 ص ٠١ ج ىرابلا متن )١(

 رصقلاب ءاهمض ىكحو ماللا رسكب ىحللا ."44 ص ٠١ ج يرابلا حتف .؛يراخبلا هاور (0)
 . نقذلاو نيدحلا ىلع تسي امل مسا يهو ىطقف رسكلاب ةيحل عمج دملاو

 ."44 ص ٠١ ج يراخبلا هاعر ممر

 ١147. ص ” اج يوون .يراخبلاو ملسمو دمحأ هجرخأ عر
 ."44 ص ٠١ ج يرابلا حتف(ه)



 1 ثلاثلا بابلا

 .اوليطأ ىنعمب ؛ اوخرأو . ,ىحللا اومخرأو براوشلا

 لجر ىقأ» : لاق ريثك نب ىبحي نع ةماسأ يبأ نب ثراحلا جرخأو

 امو :ِْلكَي هللا لوسر هل لاقف .هتيحُل ٌّرجو هبراش رفو دقو مجعلا نم

 نإ : دي هللا لوسر لاقف اذهب ينرمأ يبر نإ :لاقف ؟اله ىلع كلمح

 .«يبراش يفحأو يتيحل رفوأ نأ ينرمأ هللا

 .ةيحللا ريفوتب رمألا يف ةحيرصو ةحيحص ةريثك ثيداحأ كانهو

 . ليلد الو .ليلدل الإ هنع فرصي الو .بوجولا رمألا يف لصألاو

 يهنلا يف لصألاو .اهصقو اهقلح نع يهنلا نمضتي رمألاو

 مدع نأ د ربخأو . ليلد الو .ليلدب الإ هنع فرصي الو .ميرحتلا

 اهقلح نع أرجز كلذب ىفكو .سوجملاو نيكرشملا لعف نم اهئافعإ

 .اهريفوت مدعو

 قفاوي ال ىوه وأ يأر وأ لوف لك نأ اهياع عمجملا دعاوقلا نمو

 ىَتَح َنوُنمْوُي ال َكَبَر 7 : ىلاعت لاق .مكح 2255 هللا لوسر

 َتْيَضَق اًمِم ًاَجَرَح مهِسْفنَأ يف اوُدِجَي ال مث ْمُهََب َرَجَش اَميف كوُمُكَُي

 , 004 ًامْيلْسَت اوُمْلِسُيَو

 ُهْنَع ْمكاَهْن اَمَو هوذخف َلوُسّرلآ ْمكانآ امو ط :ىلاعت لاقو
 , 94 اوهتناف

 ردلا يف ءاح : اولاقف ةيحللا قلح ةمرح ىلع ءاهقفلا صن لقو

 ةياهنلا يف حرصو .اهقلح يأ . هتيحل عطق لجرلا ىلع مرحيو)١ :راتخسملا

 .5© :ءاسنلا )03(

 .ل ةيأ :رشحلا (7)



 ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةئيزلاو سابللا 15

 كلذ نود يهو اهنم ذخألا امأو مضلاب «ةضبقلا ىلع داز ام عطق بوجوب

 لعف اهلك ذخأو .دحأ هحبي ملف لاجرلا ةثنخمو ةبراغملا ضعب هلعفي امك

 ,((0ه . أ.ريدقلا حتف نع» .مجاعألا سوجمو ءدنهلا دوهي

 يبأ نبا ةلاسرل نسحلا يبأ حرش ىلع «يودعلا ةيشاح» يف ءاجو

 لعف نم هنإ :لاق ىتح كنحلا تحت ام قلح ةهارك كلام نع لقن :ديز

 .ةرطفلا نم هتلازإ نوكتف ةنيزلا نم هقلح نأ ضعب نع لقنو «سوجملا
 صخشلا ررضت هئاقب ىلع مزلي مل نم ىلع مامإلا مالك لمحب عمجيو
 .نيرمألا نم دحاو هئاقب مزلي ام ىلع هريغ مالكو ,.هتقلخ هيوشت الو

 نأل هفتن ال فنألا رعش صق بدنو دخلا رعش ةلازإ زاوج ةفرع نبا راتخاو

 امك هقفنعلا رعش ةلازإ مرحيو .ةلكألا ثروي هفتنو ءماذجلا نم نامأ هءاقب

 .©9ةيحللا رعش ةلازإ مرحي

 قلح ميرحت ىلع مألا هباتك يف هنع هللا يضر يعفاشلا صن دقو

 . ةيحللا

 ةلع ريغل ةلمج اهقلح ميرحت باوصلا :ةيعفاشلا نم يعرذألا لاقو

 .اهب

 حرصو .ةيحللا قلح ميرحت ىلع ًاضيأ ةلباتحلا بهذم صنو
 ىهتنملا حرش يف ءاج امك فالخ الب اهقلح ةمرحب فاصنالا بحاص

 .امهريغو بادآلا ةموظنم حرشو

 ءافعإ بوجو ىلع ةلادلا ةحيحصلا ثيداحألا درس دعبو اذه

 هنإ لاق نمل ةجح دجن ال ,.كلذ يف ءاهقفلا روهمج ءارا نايبو .ةيحللا

 امنإ ةيحللا ءافعإ نأ مهضعب داز لب ءةيحللا قلح يف ةهارك الو ةمرح ال

 ظ .هيف نيدلل لخدم الو تاداعلاو تايموقلا نم وه

 )١( ص دج نيدباع نبا ةيشاح 4١8.
 ص ”ج ديز يبأ نبا ةلاسر حرش ىلع يودعلا ةيشاح (؟)  4١١يبلحلا ع ط .
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 يبنلا ةداعب ىسأتن ال ٌمِلَف ءطقف تاداعلا نم هنأ ًالدج انملس نئلو
 . )هلك دمحم ةمأ نم نيحلاصلاو «نيدشارلا ءافلخلاو إي

 يتنسب مكيلعف» :لاق لكك يبنلا نأ ةيراس نب ضابرعلا ىور دقو
 .ذجاونلاب اهيلع اوضع يدعب نم نييدهملا نيدشارلا ءافلخلا ةنسو
 .2؟9عةلالض ةعدب لكو .ةعدب ةثدحم لك ناف .رومألا تاثدحمو مكايإو

 هللا لوسر لعفي ناك امك اهضرعو اهلوط نم ذخؤي نأ اهيف ةنسلاو

 ,ةضبقلا نع داز ام ذخغأي ءامهنع هللا يضر رمع نب هللا دبع ناكو لكي

 تلاط اذإ ةيكلاملا ضعب لاقو .نقذلا لفسأ نم عباصأ ةعبرأ رادقم وهو

 هءاقب نأل ,دئازلا صقي نأ بدني سانلا بلاغل داتعملا نع تجرخو اليلق

 .رظنملا هب حبقي

 .©0اهصق مرحيف صخشلل هلثم اهنم صقلاب لصحي ناك اذإ امأو

 ناك ِةلَك هنأ هدج نع هيبأ نع بيعش نب رمع نع يذمرتلا ىورو

 لك نم ريودتلا نم برقيل يأ ةيوسلاب اهلوطو اهضرع نم هتيحل نم ذخأي
 قلطيو .قلخلا هوشي دق طرفملا لوطلاو .بوبحم لادتعالا نأل بناج

 ةيحللا صيصقت ىلإ هتني مل ام بودنم كلذ لعفف «نيباتغملا ةنسلأ

 ىلعف .ءاسنلا وحنل نيسحتلا وأ ةئيزلا دصقي وأ هَرْكُيف ,تاقاط اهلعجو

 ذخألا نع ىهني رمألاف ءاهئافعاب هرمأ نيبو ِِلَت هلعف نيب ةافانم الف اذه

 وأ ثعشتل هيلإ جيتحا ميف ناك دك هلعفو «نيزت وحنل وأ ةجاح ريغل اهنم
 .( هب ىذأتي لوط طارفإ

 اهتلازإ بوجوب ةيكلاملاو ةيفنحلا لاقف ةيحل اهل تتبن اذإ ةأرملا امأو

 ١15908. ص ١ ج صلاخلا نيدلا(١)

 ١١-1١. ص ١ ج هجام نبا هجرخأ (7)
 4٠١. ص 7 ج ديز يبأ نبا ةلاسر حرش ىلع يودعلا ةيشاح (؟)

 .57”7 ص هاج يناقرزلا حرش (4)
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 امأو :«يودعلا ةيشاح» يف لاق .ةلثم رعشلا ءاقبو ةنيزلاب ةبلاطم اهنأل

 اهل تبن نأ ةيحلل رعش ولو لامج هتلازا يف ام ةلازإ نهيلع بجيف ءاسنلا

 قلح اهيلع مرحيف لامج هئاقبا يف ام ءاقبا نهيلع بجيو ءةيحل

 .ه .أ ؟!)اهرعش

 اذإ ةيحللا نع كلام لئسو .اهتلازإ اهل بحتسي ةيعفاشلا لاقو
 .9'«2ٌصقُيو اهنم ذخؤي نأ ىرأ :لاق ؟أدج تلاط

 روهمجلاو ةعبرألا ةمئألا دنع هوركم وه :بيشلا فتن :ًالوأ
 رون هناف بيشلا اوفتنت الو :لاق قو يبنلا نأ ورمع نب هللا دبع ثيدحل

 اهب هل هللا بتك الإ مالسإلا يف ةبيش بيشي ملسم نم ام .ملسملا

 . "7«ةئيطخ اهب هنع طحو ةجرد اهب هعفرو ءةنسح

 نم ءاضيبلا ةرعشلا لجرلا فتني .نأ هركي :كلام نب سنأ لاقو

 .2*)قلللك هللا لوسر بضتخي ملو» :لاق .هتيحلو هسأر

 فتن نع و هللا لوسر ىهن» :لاق بيعش نب ورمع ىورو

 . © ”(مالسالا رون هنإ :لاقو .بيشلا

 ىأرف ديِلكَع يبنلا براش نم ذخأ ًاماجح نأ» : بيبح نب قراط نعو

 نم :لاقو هذي كَ يبنلا كسماأف .اهذخأيل اهيلإ ىوهأف هتيحل يف ةييش

 .©0 «ةمايقلا موي ًارون هل تناك مالسالا يف ةبيش باش

 )١( ص ” ج يودعلا ةيشاح 4١05.

 !ء ْ] .ردصملا سفن (؟)

 يئاسنلا رظنا .يذمرتلا هنسحو .ءةنسح ديناسأب ةعبرألاو نابح نباو دمحأ هجرخأ (*)

8/1 . 

 .195 ص 6١ج ملسم ىلع يوون :ملسم هجرخأ (4)
 53١. ص ١ ج ينغملا )6(

 1١. ص ١ ج ينغملا رظنا :هعماج يف لالخلا هاور (؟)



 ١7 كلاثلا بايلا

 ىهنلا ىضتقم هنأل بيشلا فتن ميرحت ىلإ ةيرهاظلا بهذو
 . ةقيق

 مل حيحصلل حيرصلا يهنلل فتلا مرحي ليف ولو : يوونلا لاق

 بجاحلاو براشلاو .2سأرلاو ةيحللا نم هفتن نيب قرف الو .دعبي

 ش .ةأرملاو لجرلا نمو .راذعلاو

 ضرعتلا كرتو هئاقبإ يف غيلب بيغرت ملسملا رون هنأب هليلعت يفو
 حيرصتلاو «مالسالا يف ةبيش بيشي ملسم نم امو :هلوقب هبيقعتو «هتلازال

 هلهأو بيشلا فرشب ءادن ,ةئيطخلا طحو ءةجردلا عفرو ةنسحلا بتكي»

 نع ةبغر هفتنب هنع ةبغرلا نأ ىلإ ءاميإو روجألا ةرثك بابسأ نم هنأو -
 , (')(ةميظعل يظعلا ةبوثملا

 رييغت هيف نأل بضخلا نود فتنلا نع ىهن امنإو : يبرعلا نبا لاق

 رظانلا ىلع ةقلخلا ريغي ال هناف .ءبيضخلا فالخب ءاهلصأ نم ةقلخلا

 . ملعأ هللاو هيلإ

 ةرفصلاب ةيحللاو سأرلا رعش باضخ بحتسي :بيشلا رييغت : ًايناث

 وهو لدمحمو هةفينح ىبأ ذنع داوسلاب مرحيو .ةعبرألا ةمئألا دنع ةرمحلاو

 نم سانلا بستحملا عنمي :لاقو يوونلا هبوصو .ةيعفاشلا ذنع حيحصلا

 :لاق هللا دبع نب رباح ىور امل .دهاجملا الإ داوسلاب بيشلا باضخ

 . 9 «داوسلا اوبنتجاو 20 ءىشب هذه اوريغ

 ."ه١ ص ١ ج عومجملا رظنا(١)

 ١79 - ١1١0. ص ١ ج راطوألا لين (؟)

 2144 ص "” ج ةجام نبأ رظنا .7378 ص 7 ج يئاسنلا .ةجام نباو يئاسنلا هجرخأ (*)

 ضايب هب هبشي رمثلاو رهزلا ضيبأ تبن :ةففخم ةمجعم نيغو ةحوتفم ءاثب ةماغثلاو

 .بيشلا
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 يف نوكي» :لاق خلك يبنلا نأ امهنع هللا يضر سابع نبأ نعو

 ةحئار نوحيري ال مامحلا لصاوحك داوسلاب نوبضخي موف نامزلا رخآ

 , ؟')«ةنجلا

  لوق وهو ى.داوسلاب باضخلا هركي : ةلبانحلاو ةيكلاملا لاقو

 يف وهف ودعلا نيع يف بيهأ نوكيل ةازغلا نم هلعفي نمل الإ ةيعفاشلل

 .دومححم ةلاحلا هذه

 [ :لاق ؟داوسلاب باضخلا هركت :لبتح نب دمحأ هللا دبعل ليقو
 . 0"2هللاو

 اهولمحو «.نيقباسلا سابع نباو رباج ثيدحب قيرفلا اذه جتحاو

 . ةهاركلا ىلع

 وبأ اقلطم هزاوجب لاقو .اهجوزل هي نيرتت ةأرملل قحسإ اهب صخرو

 نأ ثيدحلا نم مصاع يبأ نبا طبنتسا دقو - ثيدحلا قالطال فسوي

 دعسو نامثع نع داوسلاب باضخلا قكورو . مهتاداع نم ناك باضخلا

 . نيعباتلاو

 مدقتملا سابع نبا ثيدح نع باجأو مصاع يبأ نبا اذه راتخاو

 موق نم رابخإلا هيف لب .داوسلاب باضخلا ةهارك ىلع هيف ةلالد ال هنأب
 : لاق ةفاحف يبأ نع مداوسلا هوبلجال رباج ثيدح نعو . مهتفص هذه

 لك قح يف كلذ درطي الو ًاعشبتسم هسأر بيش راص نم قح يف اذهد

 ١ , 22ه .أ دحأ

 . 778 ص ” ج يئاسنلا : يئاسنلا هجرخأ (1)

 .حاريو حيري حار نم نومشي ال يأ :ءايلا حتفب :نوحبري ال
 .57 صا ج ينغملا (1)

 ."ه6 "ه4 ص ٠١ ج يرابلا حتف (9)



 4 | كلاثلا بايلا

 . صنلاب مازتلالاو نيثيدحلا فايس نم ردابتي ام فاللخن هلاق امو

 . ملعأ هللاو ملسأو ىلوأ داوسلا بانتجا ىلإ بيشي يذلا

 رباج ثيدحل ءانحلاو متكلاو ةرفصلاب رعشلا باضخ روجيو

 نإو :لاق كك يبنلا نأ هنع هللا يضر ةريره ىبأ ثيدحلو .مدقتملا

 .('!(مهوفلاخف نوغبصي ال ىراصنلاو دوهيلا

 ةملس مأ ىلع تلخد» :لاق بهو نب هللا دبع نب نامثع نعو

 . '”7«متكلاو ءانحلا بيشلا اله هبا ريغ أم

 نم لضفأ باضخلاب لمعلا نإ لاق نم ثيداحألا هذهب جتحا دقو

 . هكرت

 فلسلا فلتخا :هلوق ضايع يضاقلا نع يوونلا مامإلا لقن دقو

 كرت : مهضعب لاقف .ةهسخحاو بتاضخلا يف نيعباتلاو ةباحصلا نم

 .بيشلا رييغت نع يهنلا يف ِةتَك يبنلا نع ائيدح اوورو لضفأ باضخلا
 دا ىظا# 1 ” ١ ما وى 5

 يضر نيرخاو يباو يلعو رمع نع اذه يور «هبيش ريغي مل هيلو هنالو

 . مهنع هللا

 ةباحصلا نم ةعامج بضخو .لضفأ باضخلا :نورخخآ لاقو

 .(اهركذ مدقت دقو) كلذ يف ةدراولا ثيداحألل مهدعب نمو نيعباتلاو

 رمع نبا مهنم .ةرفصلاب بضخعي مهرثكأ ناكف .ءالؤه فلتخا مث

 ءانحلاب مهنم ةعامج بضخو .يلع نع كلذ يورو نورخاو ةريره وبأو

 .ةرمحلاو داوسلا نيب ًاغبص جرخي ينمي تابن :نيتحتفب متكلا )١(
 ."64 ص ٠١ ج يرابلا حتف 48١٠ ص ١4 ج يوون رظنا :ملسمو يراخبلا هاورا(0)
 . 77/8/17 ج يئاسن .147 ص ه ج دنسم رظنا . يئاسنلاو دمحأ هجرخأ.(م)
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 مدقت دقو .داوسلاب ةعامج بضخو «.نارفعزلاب مهضعبو ء.متكلاو

 .مهركذ

 رييغتب ِةيلَي يبنلا نع ةيورملا راثآلا نأ باوصلا :يناربطلا لاق

 رييغتلاب رمألا لب . ضقانت اهيف سيلو ,ةحيحص اهلك هنع يهنلابو .بيشلا
 .«2١طقف طمش هل نمل يهنلاو .ةفاحق يبأ بيشك هبيش نمل

 يف مهلاوحأ فالتخا بسحب نيرمألا لعف يف فلسلا فلتخاو

 مل اذهلو .عامجالاب بوجولل سيل كلذ يف يهنلاو رمألا نأ عم ..كلذ

 ىلع وه :هريغ لاقو .©7كلذ يف هفالخ ضعب ىلع مهضعب ركني

 ةداعلا نع هجورخف هكرت وأ غبصلا .هلهأ ةداع عضوم يف ناك نم :نيلاح

 تناك نمف بيشلا ةفاظن فالتخاب فلتخي هنأ :ىناثلاو .هوركمو ةرهش

 عشبتست هتبيش تناك نمو . ىلْؤَأ كرتلاف ةغوبصم اهنم نسحأ ةيقن هتبيش
 . ”9ىلوأ غبصلاف

 رابغ نم هب قلعي امم رعشلا فيظنت امهادحإ :ناتدئاف باضخللو

 زوجي الو .رمألل لاثتما نم هيف امل باتكلا لهأ ةفلاخم ةيناثلاو هريغو

 . يوادتلا يف الإ لاجرلل نيلجرلاو نيديلا بضخ

 ةيحللا يف ءاملعلا ركذ دقو :يوونلا لاق ةيحللا يف هركي ام :ًثلا

 : ضعب نم دشأ اهضعب ةهوركم لاصخ رشع
 بابشلا راهظاب ودعلل ًاباعرإ داهجلا ضرغل الإ داوسلاب باضخلا ١

 .ةوهشو ىوهل ال «ةينلا هذهب ناك اذإ سأب الف ةوقلاو

 . ةنسلا عابتال ال نيحلاصلاب ًاهبشت ةرمحلا وأ ةرفصلاب باضخلا - ؟

 يف ولعلا راهظإو ةخوخيشلل ًالاجعتسا هريغ وأ تيربكلاب اهضييبت - *
 . 148 ص ١ ج صلاخلا نيدلا )١(

 8١. ص ١4 ج ملسم / يوون (؟)

 8١. ص ١4 ج ملسم / يوون (؟



 75١ ثلاثلا بابلا

 خياشملا ءاقلل ًاماهيإو هثيدح لوبقلو ميظعتلاو ةسايرلا بلطل .نسلا

 . هوحدو

 اباحصتساو ةءورملل اراثيإ سوملاب اهفيفختو اهعولط لوأ يف اهفتن - 5

 . اهحبقأ نم ةلصخلا هلهو هجولا نسحو يبصلل

 .اهنم بيشلا فتن ©

 . نهريغو ءادسلا هنسحتستل ًاعنصت ةقاط قوف ةقاط اهفيفصت - 5

 «نيغدصلا نم نيراذعلا رعش يف ةدايزلاب ءاهنم صقنلاو اهيف ةدايزلا ٠

 .سأرلا قلح ىف راذعلا ضعب ذخأ وأ

 . كلذ ريغو ةقفنعلا ىبناج فتن - 8

 .هسفنب ةالابملا ةلقو ةداهزلل ًاراهظإ ةشفتنم ةثعش اهكرت_ ٠

 .اهرفضو اهدقع ةرشع ةيداحلاو لاصخ رشع هذه

 .؟')اهقلح اهل بحتسيف ةيحل ةأرملل تتبن اذإ اهقلح ةرشع ةيناثلاو

 )١( ج عومجملا ١ ص 98٠".



 كلالا_ مجبل ا

 سأرلا رعش

 .ةنيز سأرلا يف وهو ءاهحتفو نيعلا نوكسب رعشلا

 هلصوو ًاضعب وأ الك هقرفو هليجرتو هقلحو هئافعإ يف مالكلاو

 : هصمدو

 هك د ١#

 لّرؤلاٍبملللا

 هؤافعإ

 لَ هللا لوسرب ءادتقا .هتلازإ نم لضفأ رعشلا ذاختاو .ةنس وه

 .هينذأ ةمحش ىلإ ناك :ليقو .هيبكنم غلب هنإ :ليق ءرعش هل ناك دقف
 نم نسحأ ءارمح ةلح ىف ةمل اذ تيأر ام» :لاق بزاع نب ءاربلا ىور

 0 .©9«هيبكنم برضي رعش هل كي هللا لوسر
 يتمحش زواج اذإ رعشلا : ةمللا ,."ه56 ص ٠١ حس يرزابلا حتف رظنا . يراخبلا هاور(١)

 . نيبكنملا غلبي نلو نذألا



 في ثلاثلا بابلا

 ظ , (١)(هيبكنم

 ول .ةئسح ةنس .؟رعشلا ذختي لجرلا نع دمحأ مامإلا لثسو

 . ”9هانذختا اننكمأ

 هللا لوسرو انأ لستغأ تنك» :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نعو

 , ”)”«ةرفولا نودو ةّمَجلا قوف رعش هل ناكو دحاو ءانإ نم هك

 غلبي نأ ىلإ سأرلا ىلع رعشلا كرت بابحتسا ىلع لدي ثيدحلاو

 لاط اذإ هلو يبنلا رعش ةفص ىلع نوكي نأ بحتسي يأ ءرادقملا كلذ

 .هينذأ ةمحش ىلإف رصق نإو .هيبكنم ىلإف

 كي لوسرلاب ءادتقالا ةينب رادقملا كلذ غلب ىتح هرعش كرت نمف

 ىتح هرعش كرت نم امأو هللا ءاش نإ رجألا هل تبثو ةنسلا كردأ دقف

 «سفانخلاب» ىمسي ام وأ نيملسملا ريغ ديلقت ةينب كلذ نود وأ هيبكنم غلب

 لامعألا امنإ» :ِلك هلوقل .ةمألا قيرط نع ذشو «.ةنسلا فلاخ دقف

 .«ىون ام ءىرما لكل امنإو تاينلاب

** #4 

 ."056ص ٠١ ج يرابلا حتف رظنا يراخبلا هاور(١)

 .488 ص ١ ج ىينغملا (؟)

 :ميملا دشو ميجلا مضب :ةمجلا (رعشلا يف ءاج ام) دواد وبأ رظنا .دواد وبأ هجرخأ (”)

 هنآل نينذألا ىلإ لصي رعشلا :نوكسف حتفب :ةرفولا ؛نيبكنملا ىلإ لصي سأرلا رعش

 . اهيلع عمتجا يأ نينذألا ىلع رفو



  ةيمالسإإلا ةعيرشلا يف ةنيزلاو سابللا ع,

 ينانأ_تثملقلا
 سأرلا قلح

 :رجح نب لئاو لوقل سأرلا قلح ةحابإ ىلإ ءاهقفلا روهمج بهذ

 (7بابذ :لاق ينار املف .«ليوط رعش ىلو ِةقَي هللا لوسر تيتأ»

 ( نسحأ اذهو كهنأ مل :لاقف دغلا نم هتيتأ مث هتززجف تعجرف بابذ

 .هجام نبا هجرحخأ

 نأ ًاثالث رفعج لآ لهمأ ني هللا لوسر نأ» رفعج نب هللا دبع نعو

 . يخأ ينب , اوعدا , مويلا لعب يخأ ىلع اوكبت ا :لاّقف مهاتأ مث . مهيتأي

 قالحلاب ء ء يجف :لاق .قالحلا يل اوعدا :لاقف خرفأ اننأك انب ء ءيجف لاق

 .؟'9«انسوؤر قلحف

 نع ةياور وهو ةرورضل الإ سأرلا قلح قلح هركي ةيكلاملا ضعب لاقو

 (9«ةرمع وأ جح يف الإ يصاونلا عصوت الو : دع يبنلا لوقل دمحأ

 كانيع هيف يذلا تبرضل ًاقولحم كتدجو ول : غيبصل رمع لوقلو

 . قيلحتلا مهاميس نأ جراوخلا ثيدحلو فيسلاب

 هيف سيلف ضارقملاب امأ . سوملاب قلحلا اوهرك امنإ :دمحأ لاقو

 , (©فقلحلاب صتخت ةهاركلا ةلدأ نأل « سأب

 )١( مئادلا رشلا وأ مؤشلا :حتفف مضب :بابذلا .

 لوصرولا ريسيت رظنا . يئاسنلاو دواد وبأ هاور (؟) ١8/7 .

 ريطلا بغز هبشي مهرعش نأل كلذب مههبش .رئاطلا دلو ريغص وهو .خرف عمج :خرفأ
 .هشير نم ملطي ام لوأ وهو

 )"( ج راطوألا لين ١ ص ١46.

 ) )4ىح ينغملا ١ ص 38 .



 3 ثلاثلا بابلا

 يصاونلا عضوت ال :هلوقو .ةهارك الب قلحلا ةحابإ ىلع ةلادلا ةحيحصلا

 . صقلا لمتحيو هلمتحي لب .قلحلا يف اصن سيل

 سأرلا عيمج قلح زاوج نم ءاهقفلا روهمج هيلإ بهذ ام حجارلاو

 .ةهارك الب هكرت وأ

 ىفكو .قلحلا ةحابإ ,ىلع ءاملعلا عمجأ دقو :ربلا دبع نبا لاق

 هياور .هوركم ريغف ضارقملاب رعشلا لاصعتسا امأو 2( ةحبح اذهب

 . لاجرلا قح ىف اذهو (١2)ةدحاو

 .ةرورض ريغ نم نهسوؤر قلح نهيلع مرحيف ءاسنلا قح يف امأو

 .(")«ةقاشلاو . ةقلاحلاو

 نأ ِةئَي هللا لوسر ىهن :لاق ىلع نع ةداتق نع لالخلا ىورو

 ابأ تعمس :مرثألا لاق .هلثم يه :نسحلا لاق :اهسأر ةأرملا قلحت

 ىلع هذخأتأ هتجلاعم نعو اهرعش نع زجعت ةأرملا نع لأسي هللا دبع

 امو نهدلا ىلع ردقت ال :هل ليق ؟هذخأت ءىش يأل :لاق ؟ةنوميم ثيدح

 .©0سأب هب نوكي ال نأ وجرأف ةرورضل ناك اذإد :لاق باودلا هيف عقتو هحلصي

 هللا لوسر ىهن» دقو «لاجرلاب ًاهبشت اهسأر ةأرملا قلح يف نألو

 . ؛ءاسنلاب لاجرلا هبشتو .لاجرلاب ءاسنلا هبشت نع يي

 هللا نعل» :لاق ِهْيك يبنلا نأ امهنع هللا يضر سابع نبا ىور دقف

 . *7(لاجرلاب ءاسنلا نم تاهبشتملاو .ءاسنلاب لاجرلا نم نيهبشتملا

 يتلا يه :ةقلاحلاو ,ةبيصملا دنع اهتوص عفرت يتلا يه :ةقلاصلا ٠٠١/١ ملسم هاور (؟)
 .ةبيصملا دنع اهبوث قشت ىتلا ىه :ةقاشلاو ؛ةبيصملا دنع اهرعش قلحت

 5١. ص ١ ج ينغمل ا! (9

 77,١. ص هاج ريدقلا ضيف رظنأ .ًاملسم الإ ةعبسلا هجرخأ (8)



 ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةئيزلاو سابللا دف

 تلانلا_تثملللا

 سأرلا ضعب قلح

 راشأو انه اهو انه ام كرتو يبصلا سأر قلح اذإ :لاق ؟ عزقلا امو ليق

 .2©')>هسأر يبناجو هتيصان ىلإ يوارلا

 نكل . ميرحتلل لصآالا يف يهنلاو .عزقلا نع يهنلا ثيدحلا يفف

 لجرلل ةيهيزنت ةهارك عزقلا ةهارك ىلع ءاملعلا عمجأ :لاق يوونلا

 .ًاقلطم ةيراجلاو مالغلا يف كلام ههركو ”ثيدحلا مومعل ًاقلطم ةأرملاو

 يز هنأل ليقو «ةقّلخلا هٌْوْشُي هنأ هتهارك يف ةمكحلاو :ءاملعلا لاق
 نع ةياور يف هب ًاحرصم اذه ءاج دقو كرشلا لهأ يز هنأل ليقو .دوهيلا

 يتخأ ينتثدحف كلام نب سنأ ىلع انلخشد :لاق ناسح نب جاجحلا

 كّربو كسار حسمف ناتّصق وأ نانرق كلو مالغ ذئموي تنأو تلاق ةريغملا

 .«"دوهيلا يز اذه ناف ءاهوّصَف وأ نيذه اوقلحإ :لاق «كيلع

 قلح دق ًايبص ىأر لي يبنلا نأد امهنع هللا يضر رمع نبا نعو
 هوكرتا وأ هلك هوقلحا :لاقو كلذ نع مهاهنف 2( ةضعب كرتو هسأر صعب

 ظ . ((10هلك

 هيفو ,:هضعب كرتو سأرلا ضعب قلح نم عنملا ىلع لدي ثيدحلاو

 فاقلا حتفب :عزقلا ١79. ص ”ج لوصولا ريسيت رظنا .يذمرتلا الإ ةسمخلا هجرخأ(١)

 كرتو هضعب قلح اذإ سأرلا رعش يمسو .باحسلا نم ةعطقلا يهو ةعزق عمج «يازلاو
 .57”7 ص ٠١ ج يرابلا حتف / قرفتملا باحسلاب ًاهيبشت ًاعزق هضعب

 1١١. ص ١4 ج ملسم يوون (5)
 .نيغدصلا رعش ةّصقلاب دارملاو 4١7/75 ج دواد وبأ هج رخأ 27١١

 . 775/7 حيحص دانساب يئاسنلا هجرخأ (5)



 دف ثلاثلا بابلا

 ال يلازغلا لاقو .مدقت امك هعيمج سأرلا قلح زاوج ىلع ًاضيأ ليلد

 .فيظنتلا دارأ نمل هب سأب

«* #* #* 

 خالأا ب كملفلا

 رعشلا قرف

 .سأرلا طسو وهو .قرفملا يف هتمسف وهو «سأرلا رعش قرف يأ

 حتفب قرفملاو .نيئيشلا نيب قرفلا نم هلصأو ءاقرف هرعش قرف لاقي

 نم رعشا ماسقنا ناكم وه .رسكتو حتفت ءارلا كلذكو ءاهرسكو ميملا

 , )سأرلا طسو ةراد ىلإ نيبجعلا

 دض وهو ء.راسيلاو نيميلا بناج نم نيفصن رعشلا مسق ىلع قلطيو
 نبا ثيدحل بحتسم وهو .بناوجلا رئاس نم لاسرالا وه يذلا لدسلا

 باتكلا لهأ ةقفاوم بحي دلع يبنلا ناكو : لاق امهنع هللا يصر سابع

 نوكرشملا ناكو ,مهراعشأ نولدسي باتكلا لهأ ناكو ءهيف رمؤي مل اميف

 .9)'2دعب قرف مث هتيصان لَك يبنلا لدسف .مهسوؤر نوقرفي

 بيطلا صيبو ىلإ رظنأ ينأك» :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نعو
 . 29 مرخم وهو ِْلَو يبنلا قرافم يف

 ناثوألا لهأ نأل باتكلا لهأ ةقفاوم َخلكَي هللا لوسر بحأ امنإو

 يف ةعيرشب نوكسمتي ءالؤه نألو .باتكلا لهأ نم ناميالا نع دعبأ

 58١". ص ٠١ ج يرابلا حتف )١(

 3١١. ص ٠١ ج يرابلا حتف . يراخبلا هاور (7؟)

 . قباسلا ردصملا (9)



 ةيمالسإلا. ةعيرشلا يف ةنيزلاو سابللا يول

 رمتساو .ناثوألا لهأ ملسأ املف . مهفلأتيل مهتقفاوم بحي ناكف .ةلمجلا

 ةياور كانهو .باتكلا لهأل ةفلاخملا تضحمف مهرفك ىلع باتكلا لهأ

 .نيرمألا رخآ ناك رعشلل هقرف يأ «قرفف قرفلاب رمأ مث» لوقت رمعل

 ةياذب يف باتكلا لهأ هِي هللا لوسر اهيف قفاو رومأ ةذع كانهو

 سدقملا تيب ىلإ هاجتالاو .ءاروشاع موصك . مهتفلاخمب رمأ مث ءرمألا

 . كلذ ريغو ةالصلا ىف يف

 فظنأ قرفلا نأ لدسلا يف مهتقفاوم نع هلودع يف ةمكحلاو

 زاوج ىلع لدي ثيدحلاو .ءاسنلا ةهباشم نعو فارساإلا نع دعبأو

 . )هلك لوسرلا لعف نم نيرمألا رخآ هنأل» .لضفأ قرفلا نأو نيرمألا

 لهأ ىلع رمع طورش يفو .سابع نبا ثيدح يف ةرطفلا نم هركذو

 . ©2”«نيملسملاب اوهبشتي الثل مهروعش اوقرفي ال نأ» .ةمالا

* # 

 سياملات72ملللا

 رعشلا ليجرت

 رعشلا حيرس بحتسيو ( ةنيسحتو رعشلا حي رس ليجرتلاو لجرتلا

 هل ناك نمد :لاق ٍةيِلكك يبنلا نأ هنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدحل هماركإو

 , "9(همركيلف رعش

 رذقو خسو وحن نم رعشلا نوص وهو حيرستلاب ماركالا نوكيو
 .ناهدالاو فيظنتلاب هدهاعتبو

 )١( ج يرابلا حتف ٠١ ص هاج يناقرزلا حرش 55 ص 818" - 14".
 .84 ص ١ ج يننحا (؟)

 . ١178/75 لوصولا ريسيت رظنا .دواد وبأ هاور (”)



 4 ثكلاثلا بابلا

 .؟06تايز بوث هبوث نأك ىتح عانقلا رثكيو هتيحل حيرستو

 تقو كود تقو يف حيرستلاو نهدلل نكي لوسرلا راثكإ ناكو

 الإ لجرتلا نع عك هللا لوسر ىهن» :لاق لفغم نب هللا دبع ثيدحل

 . © 70(أبغ

 هنأب دمحأ مامإلا هرسفو .عوبسالا يف ةرم :ًانغ الإ ريسفت يف ليقو

 .ريسفتلا اذه يف هريغ هعبتو .ًاموي هعديو ًاموي هحرسي

 ةذاذبلا» هعفر ةبلعت نب همامأ وبأ ىور دقف .هفرتلا كرت هب دارملاو

 هفرتلا كرت :انه اهب دارملاو .ةئيهلا ةثاثر :ةذاذبلاو .؟9«ناميإلا نم

 هللا ةمعن دحج ببسب ال «ةردقلا عم هيف عضاوتلاو «سابللا يف عطنتلاو

 , 40 ىلاعت

 مدعو «هفرتلا يف ةغلابملا مدع يأ ءطسولا نيدلا يف دومحملاو

 كب هللا لوسر ناك :لاق راسي نب ءاطع نعف .ًاضيأ دهزلا يف ةغلابملا
 لكي هللا لوسر هيلإ راشأف «ةيحللاو سأرلا رئاث لجر لخدف .دجسملا يف
 ,عجر مث لجرلا لعفف .هتيحلو هسأر رعش حالصإ ينعي هنأكف .جرخأ نأ

 نهدلا لامعتسإ نوكسف حتفب :نهدلا .14 ص ةيدمحملا لئامشلا يف يذمرتلا هجرخأ )١(

 عضوت ةقرح نونلا فيفختو فاقلا رسكب :عانقلاو . هريغو تيز نم نهدي امووهو مضلاب

 ناك :هلوق يف بوثلاب دارملا يهو .هنم ةمامعلا يقتل نهدلا لامعتسا نيح سأرلا ىلع

 . تايز بوث هبوُث
 لوصولا ريسيت رظنا .7174 ص اح يذمرتلا هححصو ةجام نبا الإ ةسمخلا هاور (79

 :سوماقلا يفو .اموي اهكرتو اموي ءاملا ىلع لبإلا داريإ يف اهلصأو :بغلاو 5
 .عوبسأ لك نوكي نأ :ةرايزلا يف بغلا

 ,781/17 دواد وبأ هجرخأ (؟)

 .758 ص ٠١ ج يرابلا حتف (8)



 ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةنيزلاو سابللا قف

 سأرلا رئاث مكدحأ يتأي نأ نم ًاريخ اذه سيلأ» :ِِلك هللا لوسر لاقف

 . (0؟«ناطيش هنأك

 ةشئاع ثيدحل ىنميلاب هلعفيو نميألا بناجلاب أدبي نأ ةنسلا نمو

 هلجرت يف عاطتسا ام نميتلا هبجعي ناك هنإ) :تلاق اهنع هللا ىضر

 ش . '')(هئوضوو

* #6 ** 

 سراشلا_ثملالا

 رعشلا لصو

 : ةيلاتلا ةحيحصلا ثيداحألل

 اهنأو ,تجوزت راصنالا نم ةيراج نأ» اهنع هللا ىضر ةشئاع نع

 .©0«ةلصوتسملاو ةلصاولا هللا

 هللا نعل» :لاق ل يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو

 .(*7«ةمشوتسملاو ةمشاولاو ,.ةلصوتسملاو ةلصاولا

 ةأرمأ تءاجحو * تلاق امهنع هللا ىصر ركب ىبأ تنب ءامسأ نعو

 اهرْغَش ٌقّرمتف ةبصح اهتباصأ اَسْيَرْع ةنبا يل نإ :تلاقف كك يبنلا ىلإ

 . *0وةَلصْوَتْسُملاَو ةّلصاولا ُهَّللا نعل» ؛ِلك لاقف ؟ُهّْلصأفأ

 .7ا/7؟ ص هاج يناقرزلا حرش رظنا .هححصو نابح نباو كلام هجرخأ )١(

 .516 ص ٠١ حج يرابلا حتف / يراخبلا هأور 6عف

 77/4 ص ٠١ ج يرابلا حتف .يراخبلا هاور (9)

 .714 ص ١٠١ حج يرابلا حتف . يراخبلا هاور 6ع

 ٠١. 7 ص ١4 ج ملسم يوون .ملسم هاور (0)



 ١“ ثلاثلا بابيلا

 مدق :لاق بيسملا نب ديعس تعمس :لاق ةرم نب ورمع نعو

 امد :لاق رعش نم ةبك جرخاف انبطخف .اهمدق ةمدق رخاآ ةنيدملا ةيواعم

 ىنعي .روزلا هامس ِةَِي ىبنلا نإ .دوهيلا ريغ اذه لعفي ًادحأ ىرأ تنك
 .2)(رعشلا يف ةلصاولا

 ب ١

 .رخآ رعشب اهريغ رعش لصت وأ «هريغب اهرعش لصت يتلا ةلصاولاو
 .اهرمأب اهرعش لوصوملا يه ةلصوتسملاو

 هلي يبنلا نأل ءرعشلا لصو ميرحت يف ةحيرص ثيداحألا هذهو

 لصو ميرحت يف رهاظ اذهو .حابملا لعاف نعل زوجي الو ءاهلعاف نعل

 . قافتإلاب رعشلاب رعشلا

 رعشلا لصو ميرحت ىلإ مهريغو ©)ةيفنحلاو ©”ةيكلاملا بهذ دقف
 هللا يضر رباج لوقل قرخ وأ ربو وأ فوص وأ رعشب هتلصو ءاوس ًاقلطم

 . .؟«أئيش اهسأرب ةأرملا لصت نأ ٍلك يبنلا رجز» هنع

 مارح وهف ىمدا رعشب اهرعش تلصو نإ :اولاقف ةيعفاشلا لصف دقو

 جوزلاو مرحملا رعش ءاوسو «.ةأرما وأ لجر رعش ناك ءاوس فالخ الب

 يمدآلا رعشب عافتنالا مرحي هنألو ,؛ثيداحألا مومعل فالخ الب امهريغو

 . هئازجأ رئاسو هرفظو هرعش نفدي لب .هتماركل هئازجأ رئاسو

 ةتيملا رعش وهو ًاسجن ًارعش ناك نإف .يمدآ ريغ رعشب هتلصو نإو
 ثيدحلل ًاضيأ مارح وهف .هتايح يف لصفنا اذإ همحل لكؤي ال ام رعشو

 .ادمع ةساجن لمح هنألو

 ءاسنلا هب رثكت ام ينعي :ةداتق لاق «روزلا» .#ال4 ص ٠١ ج يرابلا حعتف يراخبلا هاور )١(
 ٠١9. ص ١4 ج ملسم ىلع يوون/ .قرخلا نم نهراعشأ

 .758 ص هاج يناقرزلا حرش (؟)

 . "ه8 ص هاج ةيدنهلا ىواتفلا (9)

 ١٠١8. ص ١4 ج ملسم هاور(4)



 ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةنيزلاو سابللا ةش

 وهف جوز اهل نكي. ملو يمدآلا ريغ نم رهاط رعشب هتلصو نإو
 :هجوأ ةثالثف جوز تاذ تناك نإو .ًاضيأ مارح

 نإ اهحصأو .مرحي ال يناثلاو .ثيداحألا رهاظل زوجي ال امهدحأ

 .©'0مدقت امل مارح وهف الإو زاج جوزلا نذإب هتلعف

 دمحأ بهذ دقف .قرخلا وأ ربولا وأ فوصلاب رعشلا لصو امأو

 دواد وبأ هجرخأ امل كلذ زاوج ىلإ ءاهقفلا نم ريثكو دعس نب ثيللاو

 طويخ وهو .0"2لمارقلاب سأب ال :لاق ريبج نب ديعس نع حيحص دنسب
 .اهرعش ةأرملا هب لصت رئافض لمعي فوص وأ ريرح نم

 رعشلا ريغ نم رعشلا هب لصو ام ناك اذإ :ءاهقفلا ضعب لصف دقو

 هيف امل مرحيف رعشلا نم هنأ نظي ثيحب ءرعشلا عم هدقع دعب ًاروتسم
 : مهضعب لاقو .مرحي الف روتسم ريغ ًارهاظ ناك اذإ امأو .سيلدتلا نم

 الو هيلإ ةيعاد ةجاحلا نأل هب سأب الف اهسأر هب دشت ام ردقب ناك نإ
 , (9هنم زرحتلا نكمي

 ناك ءاوس ًاقلطم هريغب رعشلا لصو زاوجب لاق نم ءاهقفلا نمو
 .ًاروتسم وأ ًارهاظ

 هلي لوسرلا نا ثيح هتلدأ ةوقل روهمجلا هيلإ بهذ ام حيحصلاو
 .هريغو رعشلا لمشي قلطم اذهو .ًائيش اهسأرب ةأرملا لصت نأ ىهن

 ًاسيلدت هيف نأل ءهريسفت رم دقو «روزلا» دي لوسرلا هامس دقف كلذكو
 .عرشلا يف شغلاو سيلدتلا نع يهنلا درو دقو .ًأشغو

 سيلف رعشلا هبشي اال امم اهريغو ةنولملا ريرحلا طويخ طبر امأ

 .نيل عورفلا ليوط تابن ءارلا نوكسو فاقلا حتفب لمرق عمج :لمارقلا (9)
 .14 ص ا اج : ينغملا هيف



 فنا ثلاثلا بابلا

 هيف سيلو «نيسحتلاو لمجتلل وه امنإو لصوب سيل هنأل ًاقافتا هنع يهنمب

 . ةفلاخم الو ةرضم

 وهو نهسوؤر ىلع راعتسم رعش عصو نم مويلا ءاسنلا هلعفت ام امأو

 هيف سيلدتلا نألو .ةقباسلا صوصتنلل ًاعطق مارح وهف «ةكورابلاب» ىمسي ام

 ءاسنلا تعغغلاب دقف ريبخلا الإ هفرعي داكي الو يفخو روتسمه وهف شحاف

 ام ءافخال ًاقيرط هتذختاو ةعورشملا ريغ ةنيزلا نم نوللا اذه لامعتسا ىف

 رقشأ ىرخأ ةراتو ادعجم دوسأ نوكي ةراتف ًاراعتسم ًايعانطصا ًارعش

 لاكشأ نم كلانه ام ىلإو ًاقلحم اعمال رمحأ ةثلاث ةرمو السرتسم

 ىنح نا هنعفري نهارتف . مسجلا ماوفو ى.رشبلا نول عم مءالتت .ناولأو

 . لمجلا مانسك حبصي

 مل رانلا لهأ نم نافنص» :لاق ثيح لك هللا لوسر قدصو

 ءاسنو «سانلا اهب نوبرضي رقبلا بانذأك طايس مهعم ًاموق ءامهرأ
 ال ,ةلئاملا تخيلا ةمنسأك نهسوؤر .تالئام تاليمم «تايراع تايساك

 اذك ةريسم نم دجويل اهحير نإو ءاهحير ندجي الو ةنجلا نلخدي
 , (١>ءاذكو

 امهو نافنصلا ناذه عقو دقف «ةوبنلا تازجعم نم ثيدحلا اذهو

 . نادوجوم

 بايسأ نم يهو رئابكلا نم لاعفألا هذهو .«نيفنصلا نيذه مذ هيفو

 هنأ فوع نب نمحرلا دبع نب ديمح نع ءاج دقف .اهرامدو ممألا كاله

 نم ةّضُق لوانتو «ربنملا ىلع وهو جح ماع نايفس يبأ نب ةيواعم عمس

 )١( ج يوون .ةريره يبأ نع ملسم هجرخأ ١4 ص 1٠١١.



 ةيمالسإإلا ةعيرشلا يف ةنيزلاو سابللا 12

 تعمس ؟«مكؤاملع نيأ ةنيدملا لهأ اي» :لوقي يسرح دي يف تناك رعش

 : لوقيو هذه لثم نع ىهني هو هللا لوسر

 .؟">مهؤاسن هذه ذختا نيح ليئارسإ ونب تكله امنإ»

 ِهِلَك يبنلا نأ» ةيواعم نع بيسملا نبا نع نيحيحصلا ةياور يفو

 سقو «هللا قلخل رييغتو بذك هنأل ءرعشلا يف ةلصولا ينعي «روزلا هامس
 ريغ ىلع اهب نيزتلا يف ءاسنلا غلابت يتلا ةنيزلا لئاسو عيمج كلذ ىلع

 اهفلأو ءموق يف ءايشألا هذه ترشتنا امو ىلاعتو هناحبس هللا رمأ ام

 نود ةهفاتلا لئاسولاب مهلاغشنا ىلع اليلد تناك الإ ءاهوبحأو «سانلا

 اقيرطو .تاقبوملاو شحاوفلا عويش ىلع ةزراب ةمالعو «.ةليبنلا تاياغلا

 . مهرامدو مهكالهب ًاريذنو «مهتراضح لالحمضا ىلإ ًاعيرس
 وهف «.ةمألا هذه ىلع ًامئاد ًاصيرح ناك ِخلَك هللا لوسر ناف اذهلو

 هفوخل ةقباسلا ممألا نم رابتعالاو ةظعلا ناكم اهل نيبيو اهظعيو اههجوي
 .ليئارسإ ينبك كالهلا ةمألا هذه ىلع

 عياسلاثملفلا

 هجولا رعش صمن

 ةمقلع ىور دقف .مرحم وهو «نيبجاحلاو هجولا رعش ةلازإ وهو
 تاريغملا نسحلل تاجلفتملاو تاصمنتملاو تامشاولا هللا دبع نعل» :لاق

 نم نعلأ ال يل ام : هللا دبع لاق ؟اذه ام :بوقعي مأ تلاقف .هللا قلخ

 )١( ج يوون ملسم هجرخأ ١4 ص ٠١8. ص هاج اطوملا ىلع يناقرزلا حرش 5517.
 «يطرش» هنوسرتحي نيذلا هملوس نم «نيسلا رسكو ءارلاو ءاحملا حتمفب يسرحلا .



 : و كلاثلا بابلا

 نيب أم تاأرق دقل هللاو :تلاق .هللا باتك يفو ٍديَِع هللا لوسر نعل

 ُمكاتآ امو © .هيتدجو دقل هيتأرق نك هللاو :لاقف .هتذجو امف نيحوللا

 .#20 اوُهتناَف ُهْنَع مكاهَت امو ُهوُدحَف لوسّرلا

 وهو .صامنلا بلطت يتلا يهو . ةصمنتم عمج .«.تاصمنتملاو

 هقرت ىتح بجاحلا شقنت يتلا ةصمانلا :نئسلا يف دواد وبأ لاق
 .تاجّلفتملا يف دوعسم نبا ثيدح هيف ركذ مث

 وأ براش وأ ةيحل ةأرملل تنين اذإ صامنلا نم ىنثتسي : يوونلا لاق

 . بحتسي لب اهتلازإ اهيلع مرحي الف «ةقفنع

 .29'(2سيلدتلل مرح كلذ نع الح ىنم الإو .هملعو جوزلا

 ءمرح رجاوفلل ًاراعش رهشأ صمنلا ناك نإ :ةلبانحلا ضعب لاقو

 سيلدت هب عقو نإ الإ جوزلا نذاب زوجي ةياور يفو .ًاهيزنت هركي الإو

 . مرحيف
 يف درو ربخلا نأل سأب الف رعشلا قلح نإو : دمحأ لاقو

 . "9فتنلا

 نم هنأل جوزلا نذاب ناك اذإ هجولا ريمحتو فحلا زوجي :اولاقو

 تلخد اهنأ هتأرما نع قحسإ يبأ قيرط نم يربطلا جرخأ دقو «ةنيزلا

 ةأرملا :تلاقف .لامجلا اهبجعي ةباش تناكو ءاهنع هللا ىضر ةشئاع ىلع

 .7ا7 ص ٠١ ج يرابلا حتف يراخبلا هاور ./ :رشحلا )1١(

 .”/8 ص ٠١ ج يىرابلا حتف (5)

 .414 ص ا١ اج ينغملا ةف



 ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةنيزلاو سابللا ف

 . تعطتسا ام ىذألا كنع يطيمأ :تلاقف ءاهجوزل اهنيبج فحت

 ةلمج نم هنإف فحلا الإ ركذ امب نيزتلا زوجي :يوونلا لاقو
 . 2'"”صامنلا

 ظ . '2”لاجرلل.

 )١( ج يرابلا حتف ٠١ ج عومجملا / "ا/8 ص ١ ص ١"45.

 ج يتغملا ةفز ١ ص 5١.







 لددلا_ءّىبلا

 ةيقلخلا ةنيالا

 ةلوبقم اهلعجيو ءاهلمجيو ءاهنيزي ام لك ةأرملا ةنيزب دوصقملا
 .ةيسح رومأ امإو ةيونعم رومأ امإ يهو .رطاخلاو نيعلا يف ةنسحتسم

 نادزت اهبو «ةيقلخلا ةنيزلاب هيلع قلطي ام ىهف ةيونعملا رومألا امأف

 .كلذك نمؤملا عمتجملا دنعو ءهللا دنع ةدومحم ةلوبقم حبصتو .ةأرملا

 تلحت نإ يتلا .ةدومحملا تافصلا عيمج ةنيزلا نم عونلا اذه لمشيو

 اهريغل ةنسح ةودق تناكو .لجو زع اهبر اضرب تزاف ةملسملا ةأرملا اهب

 اهريدقتل نيرخآلا عفديو اهنأش نم عفري امم اذهو عمتجملا ءاسن نم

 .ةرخآلاو ايندلا ةداعسب زوفتف اهمارتحاو

 سوفنلا ةنيز وهف ..ىلاعتو هناحبس هللاب ناميإلا تافصلا هذه ىلوأو

 يف ُهَئْيزَو َناَمْيإلا مُكِيلِإ َبّبَح هللا ّنكلَو 9 :ىلاعت لوقي ثيح
 .204 مكيولُق

 .ىرخألا ةدومحملا تافصلا عيمج ناميالا اذه نع قئبنيو

 )١( :تارجحلا 979.



 ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةنيزلاو سابللا 4

 هذهو .ءايحلاو ؛ملعلاو .ملحلاو ,ىوقتلاو .تونقلاو ءربصلاو قدصلاك

 . سفنلل ةيباجيإ تايزم

 بهذيو اهنيشي ام لك نع ةأرملا عفرتت نأ ةيقلخلا ةنيزلا نمو

 ريغل تيبلا نم جورخلاو .ثيدحلا يف ةعويملاو ,جربتلاو روفسلاك اهئايحب
 ةيقلخلا ةئيزلا مامت نأ ىلإ اذه نم صلخنو ء«انزلاو ةقرسلاو «ةرورض

 ىلع ةظفاحملل ةمئادلا ةلواحملابو « يصاعملا ةفراقم مدعو ىوقتلاب نوكي

 .اهقلخ لامج نم ةأرملا نيزي ام لكب ىلحتلاو ةقباسلا تافصلا ليمج

 هلل اهتعاط ماودو .ءاهلوح نمل اهترشع نسحو اهعبط ميركو ءاهلقع ءاكذو

 ظ .اهجوزلو

 نيشي ام لك نع ىلختلاو .ةقباسلا تافصلا ءيس نع دعبلاو

 .نينمؤملا دنعو هللا دنع اهبيعيو ةأرملا

 نمؤملا دافتسا ام» :لوقي ناك هنأ لكك يبنلا نع ةمامأ يبأ نعو
 اهيلإ رظن نإو هتعاطأ اهرمأ نإ ,ةحلاص ةجوز نم هل ًاريخ هللا ىوقت دعب

 اهسفن يف هتحصن اهنع باغ نإو «,هتربأ اهيلع مسقأ نإو «هترس

 , ١2)(هلامو

 ؟لضفأ ءاسنلا يأ :اهنع هللا يضر ةشئاع ةديسلا تلئس دقو

 ةغراف «لاجرلا ركمل يدتهت الو .لاقملا بيع فرعت ال يتلا» :تلاقف

 .«'«اهلهأ ةنايص ىلع ءاقبإلاو .اهلعبل ةنيزلا نم الإ بلقلا

 - ةروهشملا اهتيصو يف - اهتنبا ةميكحلا ةيبرعلا مألا تحصن املو

 رومألا نم .هيوقيو قلخلا .نيزي امم ءاهاياصو لك تناك اهجيوزت دنع

 اهجوزو اهسفن ىلع اهتظفاحم يف اهل عفنأ اهنأ ًاديج ملعت يتلا ةيونعملا

 )١( هحام نبا هأور : 5/.

 ) )7.يمالسالا روصتلا يف ةأرملا



 44١ > ثلاثلا بابلا

 .اهبرو اهجوز ةاضرم يف اهل برقأو ةريسلا ةراهط يف اهل ىقبأو ءاهتيبو

 كلذل اهتكرت بدأ لضفل تكرت ول ةيصولا نإ :يتينب اي :تلاق ذإ

 .لقاعلا ةنوعمو .لفاغلا ةركذت اهنكلو كنم

 هيف يذلا كشعو .«.تجرخ هنم يذلا كتيب تقراف كنإ : يتينب اي

 كل نكي .ةمأ هل ينوكف .هيفلأت مل نيرقو .هيفرعت مل ركو ىلإ .تجرد
 :ًارشع ًالاصخ هل يظفحاو ًادبع

 عمسلا نسحب هيرشاعو .ةعانقلاب هييححصاف :ةيناثلاو ىلوألا امأ

 . ةعاطلاو
 كنم هنيع عقت الف .هفنأو هنيع عضومل دقفتلاف : ةعبارلاو ةئلاثلا امأ

 . حير بيطأ الإ كنم نمشي الو «ثيبخ ىلع

 . ةبضغم مونلا صيغنتو ةبهلم

 همشح ىلع داعرالاو .هلام ىلع سارتحالاف :ةنماثلاو ةعباسلا امأ

 .ريدقتلا نسح لايعلا يفو .ريبدتلا نسح لاملا يف رمألا كالمو .هلايعو

 رس هل نيشعت الو ءأرمأ هل نيصعت الف : ةرشاعلاو ةعساتلا امأ

 .هردغ ينمأت مل هرس تيشفأ نإو «هردذص ترغوأ  هرمأ تفلاخ نإ كناف

 ناك نإ هيدي نيب ةبآكلا وأ ءأمتهم ناك نإ هيدي نيب حرفلاو كايإ مث

 .ريدكتلا نم ةيناثلاو ءريصقتلا نم ىلوألا ةلصخلا ناف .ًاحرف

 ًاماركإ كل مهدشأ نكي ءاماظعإ هل سانلا دشأ ينوك :يتينب اي

 .كاضر ىلع هاضر يرثؤت ىتح .نيبحت ام ىلإ نيلصت ال كنأ يملعاو

 . هللا ءاش نإ كل ريخي هللاو .تهركو تببحأ اميف كاوه ىلع هاوهو

 ىف ًاحجان اعفان ًاوضع تراص دق ةأرملا نوكت ةيقلخلا ةنيزلا هذهبو



 ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةنيزلاو سابللا 1447

 اهيلع قدصيف ءاهبر تعاطأو ءاهتيناسنإ ىلع تظفاحو ءاهعمتجمو اهتيب

 تظفحو اهرهش تماصو ءاهسمخ ةأرملا تلص اذإ» : لك لوسرلا لوق

 باوبألا يأ نم ةنجلا يلخدأ :اهل ليق ءاهجوز تعاطأو ءاهجرف
 ْ .«تئس

 »نبا



 ةيسحلا ةنيزلا

 :نيمسق ىلإ ةأرملل ةبسنلاب ةيسحلا ةنيزلا مسقنت

 : لمشتو ةيقلخلا ةئيزلا ًالوأ

 ١ نساحملا عمجمو .ةقلخلا لامجو «ةنيزلا لصأ وهف :هجولا- .

 وأ ءالتمالا ىلعو .رصتقلا وأ لوطلا ىلع لدي وهف :ماوقلا - "

 ْ .خلا . . .ةفاحنلا

 وأ هبايسناب « يمحفلا وأ يبهذلا هنولب .هرصق وأ هلوطب :رعشلا

 ش . خلا . . , ةكعحت

 هدحعب هلالدو هرححسسب .هتنوسح وأ هتموعنب « هتقرو هتيوذعب : توصلا- 5

 . هلادتعاو

 : ةبستكملا ةنئيزلا ايناث

 : ىلع قلطتو «.عنصلاب اهقلخ نيسحت يف ةأرملا هلواحت ام يهو

 وأ ةرخافلا اهعاونأو .ةيهازلا وأ .ةئداهلا اهناولأب :ةليمجلا سبالملا ١



 ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةئيزلاو سابللا 3

 ةليوطلا ةقيضلا وأ ةعساولا .ةيراعلا وأ ةمشتحملا اهتاليصفتو ةيداعلا

 ةفلتخمملا اهناولأب ةيذحألاو .ةيلخادلا وأ ةيجراخلا ءةريصقلا وأ

 يف كلذ نايب مدقت دقو .ةفلتخملا اهتاليصفتو .ةفلتخملا اهيوعكو

 ظ . سابللا باب
 نم وأ ةضفلا وأ بهذلا نم تناك ءاوس .تاغوصملا يأ : يلحلا  ؟

 يف وأ ةبقرلا يف عضوت تناك ءاوسو ءرخآ ندعم يأ نم وأ نيتالبلا
 كلذك تناك وأ اهعباصأ يف وأ «نيديلا يف وأ نينذألا يف وأ ءردصلا

 . نيلجرلا يف عضوت
 اهناولأو .ءاهماجحأب .ءرعشلا تاكوراب» لثم :ةيعانصلا ءازجألا

 .ةيعانصلا فادرألاو .«يرادص» نييدثلا تالامح «تانايتوسلاو» ةددعتملا

 شومرلا كلذكو ءامهريغل وأ فادرألل وأ ,نطبلل تناك ءاوس تادشملاو

 ظ . «ةيعانصلا

 .هجولا يف تاخبللاب وأ .غابصألا وأ قيحاسملاب ناك ءاوس :جايكاملا 5

 .سأرلا رعش يف وأ نيديلا يف وأ
 ليمجتلا تاحارج ءارجإ قيرط نع تناك ءاوس :ليمجتلا تايلمع-ه

 قالح» «ريفاوكلا» قيرط نع تناك وأ .نيصصختملا ىديأ ىلع

 ةلازإو .بجاوحلا قيقرتب فرعي اميف ءاهسفن ةأرملا لعفب وأ «ءاسنلا

 .0©2خلا . . .رشولا وأ مشولا وأ ءهجولا رعش

 . هللا ءاش نإ ةمداقلا ثحامسملا يف ليصفتلاب هلوانتتس اذه لكو

* * 

 )١( ص ةأرملا ةنيز رظنأ ١5 .



 ةنيزلا ماكحأ

 ريعو اهنم حابملا ةئيدحلا ةنيزلا لئاسو عيمج |له نمص لحخديو

 : ىلاعت هللا ءاش نإ ثحبملا اذه يف ليصفتلاب هنيبنس ام وهو حابملا

 لّرُزلاثملللا

 ةنيزلا نم حابي ام

 اهل حابأ دقو .ةبوغرم ةليمج نوكت نأ بحت اهترطفب ةأرملا نإ
 جوزلا وهو ءاهب صاخلا اهلجر باجعإ زوحتل لمجتتو نيزتت نأ مالسإلا

 لعجي مل هنكلو ءاهيف هببحتو ءاهيلإ هبذجت ةروص يف ًامئاد اهاري ىتح

 ةأرملا يف ةثونألا ءادن ةيبلتل ةليسو هربتعا لب .هتاذ يف ًافده نيزتلا اذه

 ليمجتلا تايلمع اهلغشت ال يكد كلذ يف غلابت الو فرست ال نأ اهيلعف

 ءاوس ءاهجوز ريغل اهتنيز رهظت ال نأ بجيو .ةيساسألا اهتابجاو نع هذه
 الف ءاهنيد ميلاعتب اهتنيز يف دشرتست نأ اهيلعو .هجراخ وأ اهتيب لخاد

 اهتعيرش ءىدابم اهعقاوب ضقانتف ءاهتقلخ رييغت لواحت وأ نيزتلا يف غلابت

 :تيبلا لخاد ةحابملا ةنيزلا نمو .هب نمؤت يذلا اهنيدو
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 نأ اهلف تيبلا لخاد جوزلل ةنيزلا عاونأ نم ءاشت امب نيزتت نأ اهل- ١

 .ةريصق وأ ةليوط .ةكيمس وأ تناك ةقيقر ةفلتخملا سبالملا سبلت

 سفن ىلإ رورسلاو ةجهبلا لاخدإل ًابسانم هارت ام لمعتست نأ اهلو

 .ًامرحم نكي مل ام جوزلا
 اهل زوجي الف اهتنيز نم ءيش يأب رهظت نأ اهل سيلف تيبلا جراخ امأ  ؟

 قيحاسملاك ليمجتلا وأ ةنيزلا تاودأ نم ًائيش اههجو ىلع عضت نأ

 هافشلا رمحأ وأ اهينيع يف لحكلا عضت نأ الو «ةفلتخملا نيجاعملاو

 ءاسنلا هلمعتست امم كلذ ريغ الو روطعلاو حئاورلا الو اهيتفش ىلع

 . ةنيزلا لجأ نم

 ةنيز نوكي ال نأ يأ ,ةرهش بوث نوكي ال نأ بجي اهبوث كلذكو
 : ىلاعت هلوق تحت لخدي اذهو .هليصفت لكشب وأ هنولب ءاوس هسفن يف

 .ءاهقفلا دنع هنايب قبس امك .'”4 اَهْنم ٌَرْهَظ ام الإ ٌنهتَئيِز َنْيدِبي الو »
#* 6* 

 ينالأا_تثملللا
 ةنيزلا نم مرحي ام

 تجربتو .لاجرلل اهنساحمو اهتنيز ةأرملا راهظإ وه :جربتلا- ١
 .اههجوو اهديح نساحم ةأرملا تدبأ اذإ ليقو .اههجو ترهظأ : ةأرملا

 ,546 ةنيزب تاجربتم ريغ 8 : لجو زع هلوق يف قحسا وبأ لاقو
 . لجرلا ةوهش هب يعدتسي امو ةنيزلا راهظإ :جربتلا
 ) نهيشم يف نرسكتي نك نهنأ :ىلوألا ةيلغاجلا جربت ينف ليقو

 ظ . " ”نرتخبتيو
 ١". :رونلا )١(

 1٠١. :رونلا (9)
 .جرب :ةدأم .7١5؟- 5١١ ص " دلجم برعلا ناسل (7)



 5 ثلاثلا بابلا

 جوزلا امأف بناجألا سانلل ةنيزلا راهظإ وه ًاعرش مومذملا جربتلاو
 . الف

 الإ سيل ةقيقحلا يف جربتلاف «ةريطخ ةيدسجو ةيسفن راضم جربتللو
 غابصألاب اهسفن نييزت يف ةأرملا تغلاب امهمو ءروزم لامج عانطصا
 خسمت اهنإ لب .نساحم الو ًالامج ةقيقحلا يف بستكت نلف «قيحاسملاو
 غابصألا نم عانقب .يرطف لامج نم هب هللا اهابح ام يفختو ءاههجو
 . ميلسلا قوذلا اهنع وبنيو «ةقيقحلا نع ذشتو فلتخت يتلا ةيهازلا

 هيوشتلا نم اههجول تعنص امل نطفت الو كلذل هبأت ال يهو

 . حيبقتلاو
 الإ ,ةمتاق ءادوس الو «ةعمال ءاقرز ًانوفج قلخي مل ىلاعت هللا نإف

 مدلا يف تغلو اهنأك «ةيناق ءارمح هافش الو .بالكلاو ةدرقلا يف

 ةيلاله بجاوح الو ءرارمحالا ةجهوتم ةمرطضم ًادودخ الو .حوفسملا

 «نيطايشلا بجاوح نم ريطاسألا يف نوفصيو نوليختي امب ركذت ةعمال

 ..هتسيرف ءامدب ةبضخم رساك ناويح بلاخم اهنأك ءارمح ةببدم رفاظأ الو

 . ؟ةعاشبو ةمامد مأ لامج اذه له هللابف

 :رعاشلا لوق قدصأ أمو

 اهلاخن شوحولل بلاخملا نإ

 افقلل كرغث تلقن كارن ًادغو
 اهلامج نأ ءانسحلا ملع نم

 ”همسر ةعيبطلا نم لامجلا نإ

 . ايراه يضمأ تدك فوخل ينإ
 ؟ابلاخم ءابظلل انيأر ىتمف
 ابجاح ةعيبطلا عضو نع تلقنو
 ابناج كفنأ مغر كفنأ تحزأو
 ؟ابناجتو اهقلخ فلاخت نأ يف

 ابئاص كي مل هنم طخ ذش نإ:

 ميوقت نسحأ يف هللا هلعج يذلا قلخلل ةهوشملا ةغلابملا هذه ملف
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 نوكي امنإ لامجلا ناقتإو ءهدض ىلإ بلقنا هدح نع داز ءىش لكف

 دحأ نوكي نلو .هقلخ ءيش لك نقتأ يذلا .هناحبس هللا قلخ ةاكاحمب
 ًاقيسنت هنم نسحأ الو اليمجت هنم قدأ الو ًاريوصت هنم عدبأ الو قذحأ

 ظ .ىده مث هقلخ ءيش لك ىطعأ يذلا وهف

 يكاحي نأ لواحيو هللا قلخ ناقتاب دلقي يذلا وه عرابلا روصملاف

 نم نول يف ريغ وأ غلاب اذإف .ةقسانتملا اهيحاون لك نم ةلماك ةعيبطلا

 .هلمع دسفأ رخآ ءزج ناكم ًاءزج عضو وأ ناولألا

 نم مكو .ليمجتلا يف ةغلابملاب اهلامج تدسفأ ةديس نم مكف
 تكتهو .ًاحوضو ةمامدلا تدازف .غابصألاب اههجو بويع ترهظأ ةديس

 نم مكو ءراظنألا تتفلتساف .ةريصقلا ةقيضلا سبالملاب اهمسج بويع
 اهنأ نظت يهو .سانلا ةيرخس تراصف تلمجتو تنيزت ةيباصتم زوجع
 .ءالقع ترغص دق ةقيقحلا يف اهنأ يردت الو ًانس ترغص دق اذه اهلعفب

 .امارتحا تلقو

 «ةيسفنلا» ةيقالخألا جربتلا راضم أ

 ديزتو .ةمامد ةميمدلا ديزت ةنيزلاو غابصألا نأ ءاسنلا ملعتلف الأ

 ةبذهملا سفنلا لامج وه يقيقحلا لامجلا امنإو .ةخوخيش زوجعلا
 لامجو ءًالامج هوسكيف .هجولا ىلع قفدتيو .نويعلا نم عشي «ةيقتلا
 .راصبألا رهبيو بولقلا ىلإ ذفني .ءاهبو ًارون هجولا رمغيو «قلأتي ءايحلا

 نويع نم مكو «هتجهب ملظتف ةحاقولاو ثبخلا هاشغي ليمج هجو نم مكف
 حجبتلا ضرم اهباتتي وأ ةوابغلاو لهجلا أدص اهولعي .لكشلا ةليمج
 مكو ءأحبق اهلامج لوحتيو اهرون ءىفطيو ءاهقيرب سمطيف ء.ةحاقولاو

 .بدآلاو ملعلاو ىوقتلا رونب عطسيو وهزي ميمد هجو نم

 نأ ىلع ةنباف ةعيلخ ةقينأ ينوكت نأ ةملسملا اهتيأ نيلضفت فيكف



 4.6 ثلاثلا بابلا

 كمادنهو كمسج لامج نيمدقت فيك ؟ةنمؤم ةمرتحم ةمشتحم ينوكت

 ناميالا رون يفخت نأ كيلع نوهي فيك ؟كماشتحاو كسفن لامج ىلع

 فيك ؟فييزتلاو بذكلا نم باقنو ءريوزتلا نم ءاشغب كهجو يف

 . ؟ةحاقولا نم ًاعانق رفخلاو ءايحلا لامجب نيلدبتست

 اهتنيزل ةضرعتسم اهغابصأب ةحقوتم لاجرلا هجاوت يتلا ةأرملا نإ

 يف ةيبذاج ربكأ كلذب تدقفو ءايحلا بوث نم تدرجت دقو ءاهمحلو
 ال ةأرملا هجو ىلع ءايحلا رارمحا لامجف .ءاههجول ةنيز لمجأو اهلامج

 يف هللا هرطف ًالامج دلقت نأ زجعتل ناسنالا دي نإو «غابصألا هيراجت

 .رهاظلا ىلع ال .حورلا

 يه ةاتف لمجأ نإ) :وجيه روتكيف روهشملا يسنرفلا بيدألا لاق

 هتنيدم ترهب يذلا برغلا نم لجر اذهو) .«اهلامجب يردت ال يتلا
 .(سانلا دويع

 بير الب .تناك .اهلامجب يردت ال يتلا يه ةاتف لمجأ تناك اذإف

 ةككفملا ةعولخملا ةعيلخلا ءاهلامجب ةرورغملا ةنوتفملا يه ةاتف حبقأ

 .ًاربكو ًالايتخا ىطختتو ءًابجعو ًاوهز ىولتت يتلا .لصافملاو لاصوألا

 نبضغي ؛نهبويع نع تالفاغلا نهسوفنب تارورغملا تالهاجلا ءالؤهف
 «سانلا نهنم نكحضيو ةرخآلا يف نهسفنأ نملظيف نهجربتب هللا نهيلع

 . ©')ايندلا يف نهسفنأ نملظيف

 ةيدسجلا جربتلا راضم ب

 كانهو «نيزتلا يف ةغلابملا اهرجت ةيسفنو ةيقالخأ بويع ةعومجم هذه

 .نوصتخملا ءابطألا اهركذو بطلا اهيلإ لصوت ةيدسج ىرخأ بويع

 )١( ص يقدص تمعن / جربتلا رظنا 75-97.



 ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةئيزلاو سابللا 46

 نيدلا نيز هيجو روتكدلل 2)يمالسالا يعولا ةلجم» ىف ءاج دقف

 تارضحتسملا لامعتسا ةرثك نع هجتانلا ةيدسجلا رارضألا نايب ىف

 : هلوق «نيزتلا ضارغأل ةئيدحلا

 اهنومسي .فقيل ةجزل ةدام هيلع ةاتفلا عضت نأ :رعشلا ةئيز»

 يف ىذأ ببسي دق وأ ,.هطوقسو رعشلا رسكت ببسي دق اذهو «ياربس»

 امبرو .ةيساسحك «ةرشابم ريغ ةروصب وأ ةرشابم اهباصأ اذإ نيعلا ةينرق
 ةيساسح رعشلا غبص ببسي دقو ءرهشأ ةعضب ةباصإلا هذه جالع رمتسا

 ةدام وأ نيلسنبلا ةيساسحب تاباصملا نأ امك «نيتاكوربلا» ةدامل ضيرملل

 ةدعاق لوح مروتب باصتف ء.رعشلا غابصأ نم ادج نرثأتي «افلسلا»
 لمعتسي ام ًارطخ داوملا هذه دشأو .هلك رعشلا طقس امبرو ءرعشلا

 ةقبط بيذت داوم لمعتست ثيح «ةدرابلا ةقيرطلاب رعشلا جومتل

 تاعافدنإ ببست وأ .هطوقسو رعشلا يف ًارسكت اهل ببستف «نيتاريكلا»

 دٌعجملا رعشلا ليوحت دنع ًاريثك كلذ لثم ثدحيو .سأرلا يف ءارمح

 . حرسم ىلإ

 هضرعت اهنإف / هجولا يف عضوت يتلا نوهدلاو قيحاسملا امأ

 دعجتلاب باصيو فعضيف ء.دلجلا يف تاباهتلإلاو روثبلاب ةباصالل

 .ناوألا لبق يخوخيشلا

 دعب ةاتفلا غلبت اًملو «نيعلا تحت ًازراب أطخ دعجتلا كرتي دقو

 ظ .ًاماع نيرشع

 تءاج وأ نفجلاب ًاباهتلإ ةيعانصلا شومرلا تببس ةرم نم مكو

 .هقوف عضوي يذلا غبصلا نم نفجلل ةيساسحلا

 .هققشتو قيقرلا دلجلا سبيت وأ مروتلل هافشلا رمحألا ضرعي دقو

 .ةفشلل ةظفاحملا ةقبطلا ليزي هنأل

 )١( ددعلا مقر تيوكلا / يمالسالا يعولا, +٠+١4.
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 .نفعلل ًاببس ةيعانصلا دوهنلا تناك ام رثكأ امو

 امل رارضأ نم .نطبلا ىلع دشت ىتلا ةقيضلا سبالملا ولخت الو

 . .ةيلخادلا ءاشحألا ىلع طغضلا ادع .دلجلا يف ةيساسح نم هببست دق

 . هسفن نوليانلا ةيساسح ادع اذه

 هضرعيو رفاظألا يف ًارسكتو ًاققشت رفاظألا غبص ًانايحأ ببسيو

 :لوقي مث .نمزملا ضرملا وأ .هوشتلاو «ةرركتملا تاباهتلالل

 تارثؤملا نم ةيامحلا هسفنل دجي نأ دب ال هتعيبطب ناسنالا نإ

 طخ وه دلجلاو .ضرألا هذه يف هتايح مكحب هبيصت يتلا ةيجراخلا

 هاوق نم ديفتسن ام ردقب دلجلاب انتيانع نوكت ام ردقبف .لوألا عافدلا

 ةيعافدلا ىوقلا هذهل ضرعتت ةثيدحلا ةيندملا نأ فسؤملا نمو «.ةيعافدلا

 .هداومو ليمجتلا تاودأ لامعتسا يف فارسإلا قيرط نع ىذألاب

 انه نمو «ةيدسجلاو ةيسفنلا جربتلاو نيزتلا يف ةغلابملا راضم هذه
 امك ةراضلا ةنيزلا هذه اهيلع مرحف ءاهتنيزو ةأرملاب مالسالا مامتها ناك

 «ثيدحلا . . .ةلصوتسملاو ةلصاولا هللا نعل» دوعسم نبا ثيدح يف درو

 حابأ امك .اهتيب يفو اهجوزل ءاليخ الو فارسإ ريغ يف ةنيزلا اهل حابأو
 دقف ةدسفمو ررض هيف ام امأو «ةراضلا ريغ براشملاو لكاملا نم تابيطلا

 .«هنم اهعنمو هنع اهناص

 ١" ليمحتلا ةعانص :

 رصعلا اذه يف ةعرسب رشتنت تذخأ يتلا ةراضلا رومألا نم

 نف امهيلك نم وأ ثيدحلا رصعلا تاراكتبا وأ «ةأرملا ةزيرغ نم عفاودبو

 :نيمسق ىلإ مسقي اذهو ليمجتلا
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 : غابصألا ًالوأ

 تاودأب وأ «ةفلتخملا قيحاسملاب ةأرملا ليمجت عونلا اذه نمف

 رثكأ مسجلا لعجو نزولا فيفختل اهضعبو ءرعشلل اهضعب ةثيدح ةصاخ

 يف اذه يرجيو .مسجلل ةحارج كلذ بحاصي نأ نود ةفخو ةقاشر

 يف نيصتخمو تاودأ نم اهمزلي امب تزهجو كلذل ًاصيصخ تدعأ نكامأ
 مسا هيلع قلطي ام وهو ءءاوس دح ىلع ءاسنلاو لاجرلا نم نفلا اذه

 اهتقالحو ءاسنلا ليمجتل دعملا ناكملا وأ (ءاسنلا قالح يأ) «ريفاوك»

 ًايملع ًاديقعت يجذومنلا اهرعش اولعج نأب ةأرملا اورقح دقل .هللاب ذايعلاو

 «نيتعاس ففجملا تحت اهسالجإب اهنيهي يذلا قالحلا الإ هققحي ال

 تحت لخدت يتلا ليمجتلا لئاسو نمف .ًاعنطصم ًافيفصت اهرعش ففصيل
 اهارتف ءةيئاسن اهسفن يمست ىتلا تالحملا هب تألتما ام بابلا اذه

 فصنف «.نيرخآلا باجعإ اهب زوحت يتلا ةيفيكلا ىلإ نيزتلا يف اهدشرت

 تقولا نم اذكو ,بادهألل ةعاس عبرو .ءاسم لك ةرشبلاب ةيانعلل ةعاس

 فيفختل ةيضاير نيرامتو «نيمدقلاو نيفكلاب ةيانعلل ًاتقوو ءرافظألل

 راخب تامامحو ءاخرتسا نيرامتو .هجولا تادعجت عنمل ىرخأو ءرصخلا

 روعشلل ًابناج اهنم يقبُي الو ءاهلقعو ةأرملا ثقو لكأي امم كلذ ىلإ امو

 ةيلآ اهتاكرح ءاهيف حور ال ةقينأ ةيمد ىلإ اهلوحي امنإو .يناسنالا

 . ةعنطصم اهتماستباو

 : قناتلا رطخ

 لتقيو «ةأرملا نهذب قيحي ميظع رش قنأتلا نإ لوقلا ةصالخو

 ىلإ اهب عجريو ءاهنهذ باسح ىلع اهرهظم دمي هنأل اهلقع لذيو اهحور

 ةليل فلأ صصق يف قرتشنو عابت ةأرملا .تناك نيح ةرباغلا روصعلا

 . ةليلو
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 يهف ءاهلقع سمي ال يرهاظ ءيش اهجربت نأ ةاتفلا نظت دقو

 يهو ,.عنصتلا يف اهفارسإو ةقانألا يف اهناعمإ مغر ةرح نوكت نأ عيطتست

 ةيحورو ةيركف ًاراثآ ناسنالا هب موقي لمع لكل ناف .ةئطخم اذه يف

 . ىدملا ةديعب

 مكحتي مل اذإف ءاهتغايص ديعتو انحاؤرأو انلوقع يف رثؤت انلامعأ نإ
 .انلقع يف انكولس مكحت انكولس يف لقعلا

 .اهءايربك لتقيو ةأرملا لذي قنأتلا نأ مكحتلا اذه جئاتن لوأو

 ىلعو .سبالملا ةرثك ىلع ةقانألا سسأ ةماقإ نأ لالذإلا اذه ساسأو

 ءيشلا ال ءاهصقني يذلا ءيشلا وه لامجلا نأب ةأرملا رعشي «قالحلا

 يف حفاكت نأ اهيلع بجو ةليمج نوكت نأ تدارأ اذإف .هكلمت يذلا

 . ةصقانلا اهتاذ لامكتسا يف راهن ليل لمعتف «كلذ ليبس

 ال ةأرملا نأب رارقإ ىلع أءدب موقي قنأتلا أدبم نأ كلذ ىنعمو

 بذتجتل ًاعنص لامجلا عنصت نأ اهيلعو «ةصقان يه امنإو ءالامج كلمت

 .لاجرلا نويع هب

 رحسلا نم ضيف وه يذلا لامجلا فالخب ,.صقنل لامكإ قنأتلاف

 لامجلاو .صقن قنأتلا .اهلك ةايحلا رمغيو قفدتيو حفطي ةبوذعلاو
 لك امهالوأ يف ةأرملا دقفت نيتلاح نيب يفسلفلا قرفلا وه كلذو .ضيف

 .ًالامكو ةبوذعو ًابصخ ةيناثلا يف حنمتو .حافكلا ىلإ رطضتو ءءيش

 هذه يف اهتقو عيضت نأو .ةقينأ نوكت نأ ىلإ ةرطضم ةحيبقلاك ةليمجلا

 . ةقانألاب كسمتتو لامجلا حرطت نيح ةأرملا رسخت مكف «هفاوتلا
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 : ليمجتلا ةحارج ايناث

 جالع امإ :اهنم داري ةريبك وأ ةريغص , ةيحارج تايلمع يهو

 نيسحت امإو .ًايسفن وأ ًايندب ءاهبحاص ماليإ يف ببستت «ةيقلخ بويع

 .دوجوم وه امم رثكأ لامجلا نم بناوج نع أحب ةقلخلا يف ءيش

 يذلا انعقاو يفو .هذه انمايأ يف ليمجتلا نم نوللا اذه رثك دقو

 ننفتلل مهتقو اورفوو ءهيلع مهسفنأ اورصق .سانأ هل صصختو هشيعن

 ًاسيردت هب متهت .بطلل دهاعمو تايلك نم ةريثك عورف هل حبصأو ,هيف

 .ةلوازمو

 يف نهبيغرتو ءاسنلا عيجشت يف أ ريبك ًارود مالعإلا ةزهجأ بعلتو

 نهب بيهتو .اقوس هيلإ نهقوستل اهنإ لب . ليمجتلا لئاسو نم نوللا اذه

 لهس قيرط كلذ نأب نهينمتو «تايلمعلا هذه ىلع مادقالا ىلإ ةوق لكب

 امم روص هذهو .ديدجلا لامجلا اذهب هيلع ريثأتلا باب نم لجرلا ءاضرال

 ظ . كلذ يف مالعالا لئاسو ضعب هب موقت

 ةيرصملا ةأرملل ريبك قيوشت هيف ًالاقم (7>«ربوتكأ» ةلجم ترشن دقف

 اهيرغت اهنإ لب «ليمجتلا تايلمع ىلع مدقتف ةيندملا بكري قحلت نأب
 كلذو ءهذه نيزتلا تايلمع ناضحأ يف اهنمفنب يمرتل ًاديدش ًٌءارغإ

 ْ .تايلمعلا هذه تايفيك فصو ىفف اهتغلابمب

 : ىلي ام «ًاليمج كفنأ نوكي نأ مهم» ناونع تحت لوقتف

 ىلإ نأجلي ىئاللا تاديسلا تغلب نأ مايألا هذه لبق ثدحي مل

 .ريبكلا ددعلا اذه . . .لامجلا حارج عضبم

 درجمل مأ ؟«ةدوملا» تايضتقم عم اقايسنا كلد ةأرملا لعفت لهف

 . ؟اهسأرب تفاط ةوزن

 )١( ددعلا ٠١ ا «يناثلا نوناكد رياني "* يف رداصلا ١ ص م 29 -173.
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 ماكحأ ىلع ًالوزن ءيش يأ ىلع مدقت اهلعجت دق ةأرملا ةعيبط نإ
 . ةئراطلا اهتاوزنل ًاعوضخو ؟«ةدوملا»

 نأ ريغ .لقألا ىلع عئابطلاو كولسلا ءاملع يأر وه اذه نإ

 ىرج يذلا قيقحتلاو .ددصلا اذه يف ًاريخأ تمت يتلا تايئاصحالا

 دق ليمجتلا تاحارج نأ دكؤي .موجنلاو بكاوكلا نم ددع عم هنأشب

 بلغتلل ةليسو وأ «.ةأرملا اهيف تصصخت يتلا ةنهملا هبلطتت امم نوكت

 .اهسفنب اهتقث ةداعتساو اهدقع ضعب ىلع

 اهيتاوت له .؟ةيرصملا ةاتفلا يأر امف .ةأرملا نع ماع مالك اذه

 نأ .ءاههجو لامج ًاليلق ولو بيعي اهفنأ نأ ضعبلا ىأر اذإ ةعاجشلا

 . ؟؟هنم لمجأ افنأ اهل عضي نأ هنم بلطتو حارجلا ىلإ بهذت

 ليمجت تايلمع نهل تمت نم ضعب عم ًاقيقحت لاقملا مدقي مث
 يئثاللا نم ددع ءارا نآلا عمسنلو :ةيلمعلا ءارجإ دعب اولاق :لوقيف

 نهتلمح يتلا عفاودلاب قلعتي اميف ,.ليمجلا فنألا ةيلمع نهل تيرجأ

 . كلذ تبحاص يتلا بعاتملاو ءاهئارجإ ىلع

 : ةيلاطيإ ةلثمم يهو ءوكسدني الواب» لوقت

 سيلو «ةلثمم يفصوب فنألا ليمجت ةيلمع ىلع تمدقأ دقل
 لبق عيمجلا ناك ...كلذ ىلع نارهش نآلا ىضقنا دقو .ةأرمإ يفصوب

 يف رهظي يذلا طيسبلا سوقتلا كلذ وه ديحولا يبيع نإ :نولوقي كلذ

 سفنب اهيلع تلبقأ ىتح ةيلمعلا ءارجإ ةصرف يل تحال نا امف .يفنأ

 رطخ يأ كانه سيل هنأ يل دكأ صتخملا بيبطلا نأ ةصاخو ,ةنئمطم

 .اهنم

 مل ول هنأ وه ءاسنلا رئاس ىلإ هبرسأ نأ دوأ يذلا ءيشلا نأ ىلع

 .ةيلمعلا هذه ىلع تؤرج امل ءامنيسلا ىف ليثمتلا يه يتنهم نكت
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 نيعوبسا تيضمأ ينأ :كلذ نمو ..:بعاتملا ضعب اهيف نأ ةصاخ

 دنع ةداسولا ىلع بلقنأ نأ عيطتسأ الو .يمف نم ًاراهنو اليل سفنتا

 . ةيلمعلا رثأ عاض الإو .ًأراسي وأ انيمي مونلا

 ايرام» ىعدت ةيلاطيإ ةلثممل هنإ .قباسلا يأرلل فلاخم يأر اذهو

 يأ لمحتت نأ .هيلع يه امم لمجأ نوكتل ةأرملا ىلع :لوقتو ؛اليجنأ

 تناك اهنأل .حايترا لكب ةيلمعلا تيرجأ يننإ .لامجلا ليبس يف ءيش

 دب ال .ءاهسفن نم ةقثاو ةأرملا لظت يكلو «ةدئافلاب ًايصخش ىلع دوعتس

 يذلا يفنأل يتيهاركل يسفن هركأ تنك دقل ...ًالماك اهلامج نوكي نأ

 .يهجو عم هماجسنا ىدمو ديدجلا فنألا تيأر املف .يلامج نم دحي

 .ًاميظع نوكي فوس لاجرلا ىلع يريثأت نأ تنقيأو ,ءادعصلا تسفنت

 : الئاق لاقملا عباتي مث

 كلذلو . . .نهئارآ يف ءيشلا ضعب تاعفدنم تايلاطيالا نأ ودبيو

 :لوقت .««لباج اليبش» يه ةيزيلجنا ةاتف ىلإ لقتنن

 ملو م٠185 ىلاوح كلذ ناكو ءامنيسلا يف لمعلا ةيادب يف تنك

 يرهظت نل» :ةيلاتلا ةرابعلا الإ ينومدق نيذلا نيجرخملا نم عمسأ نكأ

 !!«فنألا اذه كلو امنيسلا يف

  مامأ روهظلا نم ينعنميو «يقالطنا نم دحي يذلا وه يفنأ .ناك ذإ

 اذهب ةحاطإلا ىلع تمزع مث ءرمألا يف ًاليوط تركفو ءروهمجلا

 ترفسأو .ةحارجلا يل تيرجأو .روهشم حارجل يسفن تملسأو .فنألا

 .رهاب حاجعن نع

 نهل تيرجأ نم ضعب ءارا اهميدقت دعب :ةلجملا عباتتو
 . ؟ءابطألا يأر ام : نكلو :لوقتف ءابطأل يأر مدقتف «تايلمعلا

 تاحارج يف صصختم وهو «اجيروك وكتارف ناج روسفوربلا» نإ
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 لخدت بلط ىلع ءاسنلا لمحت يتلا عفاودلا نع ثدحتي «.ليمجتلا

 ةبغر ًاساسأ اهنإ :لوقيف .هجولا يف بيع يأ حيلصتل ثيدحلا ملعلا

 بابشلا نم ةيناث ةرتف ىلإ اهعلطت وأ ءاهيرتعت رورغ ةعزن عابشإ يف ةأرملا

 ةدايز وأ اههجو عنص ديعت نأ ررقت امدنع ةأرملا نإ : ًاضيأ لوقيو

 ىنعمف . . . . تختراو تلدت يتلا اهنطب عفر وأ ءاهردص مجح ليلقت وأ

 . . .«لاقملا ةمتاخ» نايحألا ضعب يف يسام ىلإ لحت مل اذإ اهدوقت

 . . . اذه دعبو

 ةعومجمب اهيتحفص ىلع لاقملا بناوج ةلجملا نيزت نأ دعبو

 : ةلئاق حلملا عيجشتلاو خراصلا ءادنلا أذهب

 فضصن ىلاوح نآلا قرغتست :هجولل ةلماكلا ليمجتلا ةيلمع نإ

 > .دحاو عوبسأ لالخ مئتلت حارجلاو .ةعاس

 ىلع اهعجشي ام تاليهستلا هذه يف ةيرصملا ةأرملا دجت لهف

 .؟تدجو يه نإ ...بويعلا نم اهيف ام ةلازإ يف ريكفتلا

 ءاضرإ لقألا ىلع . . . ةداع اهيححاصت يتلا فرواخملا لمحتت لهو

 . ؟يرصملا لجرلل

 .لاقملا ىهتنا

 هذه لثمب نمق دق نهنأ ةلجملا تركذ نم لك نأ ظحالنو-١

 - تضرع ىتلا روصلا يف وأ .لاقملا ايانث يف ناك ءاوس . .تايلمعلا

 تابرطملا وأ تالثمملا نم نهلك لاقملا بناوج ىلع  انلق امك
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 تاحفص ىلع وأ ةريغصلا وأ ةريبكلا تاشاشلا ىلع نرهظي نهو

 ,نهتقاشرو نهلامج ضرع ًامئاد نلواحيو «تالجملاو دئارجلا

 . ءارغإلاو ةراثإلا نطاوم نع أامئاد نثحبيو

 :وه تاحارجلا هذه ءارجإ يف  ةداع  ببسلا نإ- ؟

 ةيناث ةرتف ىلإ اهعلطت وأ ءاهيرتعت رورغ ةعزن عابشإ يف ةأرملا ةبغر

 هركذي يذلا ببسلا وهو .رمعلا يف اهمدقت دعب بابشلا نم
 . ليمجتلا تاحارج يئاصخا «اجير وكنارف ناج روسفوربلا»

 ىلع نهريثأت نأب نحرصي .تاحارجلا هذه نهل تيرجأ نم ضعب نإ -
 .اميظع نوكي فوس .تايلمعلا هذه دعب لاجرلا

 مادقالا ىلإ ةوق لكب اهب بيهتو ةيرصملا ةأرملاب مفدت .ةلجملا نإ- 5

 لجرلل ءاضرإ - ةلجملا ىرت امك  لقالا ىلع تايلمعلا هذه ىلع
 . يرصملا

 مالعالا ةزهجأ مظعم لب :انيأر يف اهدحو اذه يف ةلجملا تسيلو

 غبصو «ليمجتلا نم نوللا اذه لثم ىلع عيجشتلا يف ءريبك ردقب مهاست

 , )هب يناسنإلا عقاولا

 هل ةياعدلاو هجيورتب مالعالا لئاسو ضعب موقت امم دحاو لاثم أذه

 ىندأ ىلإ اهب لصتل .لمجتلاو نيزتلل اهتعزنو ةأرملا فطاوع ةلغتسم
 سدقأ نع كلذب اهفرصتف تاوهشلاو ءاوهألل دابعتسالاو خسملا تاجرد

 .لايجألل ةعناص «ةيبرم أمأ نوكت نأ يهو اهتابجاو

 :مالسالا فقوم

 اهنمو «نيزتلا تايلمع نم يمالسإلا عيرشتلا فقوم نع امأ

 )١( ص يناسنالا عقاولاو يمالسالا عيرشتلا نيب ةأرملا ةنيز رظنا 44 .
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 تايلمع نإف .هيلع ءانبو .ليمجتلا ةحارج هلجأ نم تيرجأ يذلا ضرغلا

 : نيمسق ىلإ مسقت ليمجتلا
 بيع جالعل ةأرما وأ ناك ًالجر  ناسنالا اهيلع مدقي تايلمع-١

 ال ديدش ملأ كلذك هبحاصيو .ًايسفن وأ ًايندب  ةداع  هئاذبإ يف ببستي

 نع هتقاعإ يف ببستي دق امك «هجالع مدع دنع هلمحت هبحاص عيطتسي

 .اهب همايق لامك وأ. هتفيظو ءادأ

 ققحي امم مهنامرح وأ .سانلا بيذعت ىلإ فدهي ال مالسإلا نألو

 عقاو يف حاجنلاب مهرعشتو مهسوفن ىلإ رورسلا لخدت ةدئاف مهل
 ...هميلاعت دودح يف .ليمجتلا نم عونلا اذه حابأ دقف .مهتايح

 قيضت مل اهنأ امك ءزئارغلا ىضوفل نانعلا قلطت مل يتلا ,.ةحمسلا

 ةقسانتمو ةمجسنم ميلاعتلا كلت تءاج لب .يناسنالا لقعلا ىلع قانخلا

 . ةيرشبلا سفنلا يف ةرطفلا نيناوق عم

 نوكت امنإو ءاهملؤيو اهيذؤي ةأرملا يف ابيع جلاعت ال تايلمع- ؟

 ةيناث ةرتفل اهعلطتل نوكت وأ ءاهيرتعت رورغ ةعزن عابشإ يف ةأرملا ةبغرل
 .رمعلا يف اهمدقت دعب بابشلا نم

 اذهو ءاهقيقحتل ىعست نأ اهيلع بجي ةياغ ةأرملل لعج مالسالاو

 ىلع اهدعاسي لب «ةياغلا كلت نع اهفرصي ليمجتلا تايلمع نم عونلا
 .لاجرلا عمتجم طسو ءارغالا نم اهنكمتو ءاهتثونأ قيقحت

 نمزلا اذه يف ةصاخو «.لاجملا اذه يف ةأرملل بابلا حتف ولو

 تافارز «ةضوملا» ءاسن تلبقأل ,تايرغملاو تاليهستلا هيف ترثك ىذلا

 اهيف سيل ام ىلإ علطتت ةأرملا نإ ذإ ,.نهحمالم رييغت نلواحي انادحوو

 تماق ام رييغت ىلإ ةزيجو ةرتف دعب دمعت نأ دعبتسي الو .لمجألا هنأ ىلع

 يهف .دحاو لاح ىلع تبنت نأ عيطتست ال ةأرملا نأل كلذو «ًالوأ هرييغتب
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 هللا قلخل ةفلاخم ًاضيأ هيفو .ةدئاف الب تقولل ةعاضإ اذه ىفو

 . ىلاعتو هناحبس قلخ ام ىلع خراص ضارتعا لب . ىلاعتو هناحبس

 لجأ نم ناسنالا قلخت يتلا ةليصألا تابجاولاب مايقلا نع هرييغتب لاغشناو

 . اهب مايقلا

 ةلصاولا تنعل» :لاق ثيح قو هللا لوسر ناسل ىلع احيرص

 ريغ نم ةمشوتسملاو ةمشاولاو .ةصملتملاو ةصمانلاو .ةلصوتسملاو

 . هللا ءاش نإ ليلق لعب جلفلاو مشولا مكح نايب يتأيسو , (١)«ءاد

 : هنع هللا يضر ىيربطلا مامإلا لوقيو

 ءاهيلع هللا اهقلخ يتلا اهتقلخ نم ءيش ربيغت ةأرملل زوجي الد
 ةنورقم نوكت نأك . هريغل الو جوزلل ال «نسحلل اسامتلإ صقن وأ ةدايزب

 نس اهل نوكت نمو . هسكع وأ جلبلا مهوت ءامهنيب ام ليزتف .نيبجاحلا

 ةققنع وأ « براش وأ ةيحل وأ .اهلم عطقتف ةليوط وأ .اهعلقتف .ةدئاز

 .اهريغ رعشب هزرغت وأ :هلوطتف ءأريقح وأ اريصق اهرعش نوكي نمو
 . ىلاعت هللا 'قلخ رييغت نم وهو يهنلا يف لخاد كلذ لكف
 : كلذ نم ونمتسي دو :لاق

 اهقيعت ةدئاز وأ .ةليوط نس اهل نمكو :ةيذألاو ررضلا هب لصحي ام

 يف لجرلاو . كلذ زوجيف .اهملؤت وأ اهيذؤت ةدئاز عبصأ وأ .لكألا يف

 .؟'9«ةأرملاك ريخألا اذه

 )١( ص " ج بيهرتلاو بيغرتلا رظنا .هريغو دواد وبأ هاور 1١؟.
 ج يرابلا حتف رظنا(؟) ٠١ ص 78".



 45١ ثلاثلا بابلا

 ام لك اهل عرشي لب ءاهيلع قيضي ملو ةأرملا ملظي مل مالسالاو

 ىتلا ةفيزملا ةداعسلا ال ةيقيقحلا ةداعسلا اهل رفويو ءاهتحلصم ىقفحي

 ةأايحلا رهاظم ثدحأ عبتنو تاوهشلاو تاذلملا يف سامغنإلا ىلع موقت

 هب ىداني امم كلذ ريغو ةيعامتجالا تاداعلاو ةنيزلاو سابللا ىف ةيبرغلا

 اهل دودللا ودعلا ةقيقحلا يف مهو ةأرملا راصنأب مهسفنأ لومسي نم

 .بابللا نود روشقلاب اهنورمغي مهنأل

 لامجلا نع ثحبلل ةرمتسملا تاالواحملا هذه ءارو يرجلا نإو

 هبسكي مل لب ءركذلا قحتسي ًائيش ناسنالا بسكي نل .فئازلا يلكشلا

 رامدلاو لالحنالا نوكي مث نمو .عمتجملا يف ةشحافلا ةعاشإ هنأش

 . كالهلاو

 .مهريغو سرفو نامورو نانوي نم ةقباسلا ممألاب قاح ام وهو

 . ءاسنلا داسف ةصاخو .داسفلا نم عونلا اذه ىلإ اوقلزنا امدنع

 . يناسنالا مهعفاوب مهرادحناو مهتيمدأل سانلا حسم

 «كويل ىثاك» ةيكيرمألا ةاتفلا ةصق 2©')ةيرهاقلا رابخالا ةديرج ترشن

 ظ :تلاقف

 نأ عيطتست ىتح يناباي رخآ هجوب اههجو تلدبتسا ةاتفلا هذه نإ»

 ةلحر يف اهدلاو قفارت تناك ثيح «اماهوكوي» ةنيدم يف باشلا اذه

 ةينابايلا رسألا نم تناك هترسأ نأ الإ «ةدابعلا دح ىلإ هتبحأو .لمع

 .ةأرملا ةنيز نع ًالقن م 1477/8/7١ خيراتب ةيرهاقلا رابخألا ةديرج )١(



 ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةنيزلاو سابللا 1.

 :كلذ ءازإو . . . تاينابايلا ىدحإ نم الإ هجوزت نأ تضفرف .ةظفاحملا

 هنم تبلطو .«ليمجتلا يحارج دحأ ىلإ تبهذ .هجوزتت نأ عيطتست ىتحو

 ضيرعتب بيبطلا ماقف .تاينابايلاك ودبت ىتح ءاههجو حمالم ريغي نأ

 اذه لك دعبو .ةقيض اهنويع حبصت ىتح اهيبجاح لكش رييغتو اهفنأ
 .جاوزلا ةرسألا تضفر

 ةاتف نم جوزتو اهكرتو .ديدجلا اههجو هبجعي ملف اهبيبح نع امأ

 .ه .أ «يكيرمألا» اههجو ةداعتسال ىرخأ ليمجت

 عيرشتلا صرح ىدم كردن ةملؤملا ةفيرطلا ةصقلا هذه نمو
 هذه لثم نع ىهنو ددش أمليح «ناسنالا ةيناسنإ ىلع ىمالسالا

 ةزيرغ اهيلإ عفادلا ناك امنإو ءةرورضلا اهيلإ عفدت يتلا تاحارجلا

 .ناسنالا

 *'  مشولا :

 مصعملا وأ فكلا رهظ ىف امهوحن وأ ةلسم وأ ةربإ زرغت نأ وهو

 كلذ ىشحي مث «ءمدلا ليسي ىتح ندبلا نم كلذ ريغ وأ ةفشلا وأ

 .رضخيف ةرونلا وأ لحكلاب عضوملا

 ثيدحل .هل بلاطلاو هرايتخاب هب لوعفملاو لعافلا ىلع مارح وهو

 هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدحلو .مدقتملا ةمقلع

 (1)(مشولا نع ىهنو .قح نيعلا» : هي

 . مشولا نع ىهنت «هريغو يراخبلا يف ثيداحأ ةدع تدرو دقو

 اهيف امل ءايشألا هذه يف ديدشلا ديعولا درو امنإ : يباطخلا لاق

 . 59/5 ص ١٠١ ح يراخبلا هاور(١)



 1 ثلاثلا بابلا

 ةزاجتسا ىلإ ةليسو ناكل امهنم ءيش يف صخر ولو .عادخلاو شعغلا نم

 . لصولا يف مدقت امك ةقلخلا رييغت نم اهيف املو. .شغلا عاونأ يف اهريغ

 يف ناليخلا لعجت يتلا يه ةمشاولا :نئسلا يف داود وبأ لاقو

 .هأ . دادم وأ لحكب اههجو

 يف ًاضيأ نوكيو «ةفشلا يف نوكي ام رثكأو «بلاغلل هجولا ركذو

 .دسجلا نم اهريغو ديلا ىف نوكي دقو ءًاديق سيل هجولا ركذف .قةثللا

 عصوب مويلا ءاسنلا هلعفت ام هنمو) رئاود لعجي دقو ءأشقن كلذ لعفي دقو

 .(«دادملا نم عنصي يذلا بجاوحلا ملقب ىعانطصا لاخ

 يف امك نعللا ةلالدب مارح هيطاعتو .2©”بوبحملا مسا بتكي دقو

 . ةمدقتملا ثيداحألا

 مدعل «تنبيلا مثأت الو ةلعافلا مثأتف ةلفط يهو تنيلاب لعفي دقو

 , لكئليح اهفيلكت 7

 هيف سبحنا مدلا نأل ,ةيعفاشلا دنع ًاسجن ريصي مشولا عضومو

 نإف ءحرجلاب الإ نكي مل نإو «هتلازإ تبجو « جالعلاب هتلازإ نكمأ ناف

 وضع يف ًاشحاف ًائيش وأ .هتعفنم وأ ءوضع تاوف وأ .فلتلا هنم فاخ

 همزل .هوحنو كلذ نم ائيش ففخي مل نإو «مثإ هيلع قبي مل كلذ دعب
 . ملعأ هللاو ةأرملاو لجرلا هلك اذه يف ءاوسو « هريخأتب يصعبيو هتلازإ

 «تامشوتسملاو تامشاولا هللا نعل» كي هثيدح قبس دقو

 .«هللا قلخ تاريغملا نسحلل تاجلفتملاو «تاصمنتملاو تاصمانلاو

 . مشولا بلطت يتلا يه ةمشوتسملاو ءاهريغ مشت يتلا يه ةمشاولاو

 ."ال4 ص ٠١ ج يرابلا حتف (1)



 ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةنيزلاو سابللا 15

 .ةجلفتم اهدرفمو .نانسألا تاجلفم دارملاو .تاجلفتملا امأو

 حتفب جلفلا نم وهو .تايعابرلاو ايانثلا اهنانسأ نيب ام دربت يتلا يهو
 نمو زوجعلا كلذ لعفتو .تايعابرلاو ايانثلا نيب ةجرف يهو «ماللاو ءافلا

 ةفيطللا ةجرفلا هذه نأل ,نانسألا نسحو رغصلل ًاراهظإ نسلا يف اهتبراق
 اهنس تربك «ةأرملا تزجع اذإف ءراغصلا تانبلل نوكت نانسألا نيب

 هل لاقيو .ةريغص اهنوك مهوتو ءرظنملا ةنسح ةفيطل ريصتل دربملاب اهدربتف
 . .ةرشوتسملاو ةرشاولا نعل هنمو ءرْشَولا :ًاضيأ

 هنألو ثيداحألا هذهل اهب لوعفملاو ةلعافلا ىلع مارح لعفلا اذهو

 . سيلدتو ريوزت هنألو ,ىلاعت هللا قلخل رييغت

 ًابلط كلذ نلعفي هانعم «نسحلل تاجلفتملا» ثيدحلا ىف هلوقو

 ول امأ ءنسحلا بلطل لوعفملا وه مارحلا نأ ىلإ ةراشإ هيفو «نسحلل
 .©07سأب الف هوحنو نسلا يف بعل وأ ,جالعل هيلإ تجاتحا

 نم هذعب امو مشولا عنصت نمل ةمزال ةفص هللا قلخ تاريغملاو

 اهقلخ ىتلا اهتقلخ نم ءيش رييغت ةأرملل زوجي ال : يربطلا لاق

 نمك .هريغل الو جوزلل ال ءنسحلل ًاسامتلا صقن وأ ةدايزب اهيلع هللا

 وهو .هسكع وأ ("0جلبلا مهوب امهنيب م ليزتف نيبجاحلا هنورقم نوكت

 لامحلا يف توافو اهنسحأف روصلا قلخ هئاحبس هللا نأل .عامجإلاب مارح

 . هيف نوذأم ريغ ًاعونمم ًارمأ بكترا هنأل درطلاو داعب الاب

 )١( ص ؛ج ملسم يوون ٠١5 ا ١١. ج يرابلا حتف ٠١ ص ”37977 .

. 
 7”ا/8 ص آ١ء١احج ىرابلا حتف رظنا .روهظلاو حوضولا / نيتحتفب :جلبلا

)9( 



 56 كلاثلا بابيلا

 .ةفلتخملا ناولألاب رفاظألاو بجاوحلاو نيتفشلاو هجولا رييغت هنمو

 .("7عنملا يف لخاد ريغف لاحتكالاو كاوسلاك هيف نوذأملا امأ

 )١( ص هاج يوانملل ريغصلا عماجلا رظنا 777 .



 : هفي رعت

 هعمجو .ىلحلا تسبل ماللا نوكسب ًايلح ةأرملا تيلح :لاقي

 ,ةفصلا رسكلاب ةيلحلاو .هتذختا وأ ىلحلا تسبل :ةأرملا تلحت ىلح

 ْ . يلحلا اهتسبلأ ديدشتلاب اهتيلحو

 مرحو تابيطلا مهل حابأف هدابع ىلع ىلاعتو هناحبس هللا لضفت دقو

 هب نوئسحيو هب نولمجتي ام ةنيزلا نم مهل لعجو ؛ثئابخلا مهيلع
 لق َمدآ ينب اي :لاقف ايندلا ةايحلا ةعتمب نورعشيو .مهلرانمو مهتائيه

 (90يبِرْيَخ َكِلَذ ىوقتلا ُساَبِلَو ًاَشيرَو ْمُكباَءْوَس يراوي ساب ْمُكيَلَع اَنْ
 ال نيذلا ةلهجلاو نيددشتملاو .نيعطنتملا ىلع ىلاعتو هناحبس هللا ركنأو

 ْنَم لق 8 :لاقف تابيطلاو ةنيزلل هتحابإ نم عراشلا دوصقم مهف نونسحي
 َنيِدْلِل َّيِه ْلُق قزَرلآ َنِم ِتابيَطلآَو هِدابعل َجَرْخَأ ينل هللا َةئيز َمّرَح
 .4#9©2 ةمايقلا َمْوي ةّصلاَخ اَينّدلا ةايحلا يف اوُنَمآ

 )١( فارعألا 7١.

 فارعألا (؟) 37".



 ثلاثلا بابلا
1 

 ًاروكذ نيملسملا ضحت تءاج ةيوبنلا ةنسلا ْنأ انعم مدقت دقو
 ةحص نم لمحي امل ًاناونع ملسملا رهظم نوكيل ةئيهلا نسح ىلع ًاثانإو
 عفاودلل ًاعوضخ ال كاردالاو قوذلا نسحو .لدعلا لامجو ةديقعلا

 .ةيزيرغلا تاوزنلاو ةيميهبلا

 .0©2«همركيلف رعش هل ناك نم» :ِةِلَك لاق دقف

 وعدي ميركلا َقلْخلا نأ يبنلا دهع يف سانلا ضعب مهوت دقو

 يف نوغلابي نمم ريثك هيف عقي لازي ال أطخ وهو .بايثلا يف لذبتلا ىلإ
 اميدقو «ةدابعلاو دهزلا نم ًانول هخاستاو سبلملا ىضوف نوبسحي دهزلا

 لخدي ال» :لاقف كلذ يف قحلا هجو ىلإ هعابتأ راظنأ لك يبنلا تفل

 بحي لجرلا نإ :لجر لاقف .«ربك نم ةرذ لاقثم هبلق يف ناك نم ةنجلا

 . ملسم هاور «لامحلا

 نود بايث ّيلَعو ع يبنلا تيتأ :لاق هيبأ نع صوحألا يبأ نع

 لاملا لك نم :تلق ؟لاملا نيأ نم لاق .معن :تلق ؟لام كلأ» :لاقف

 كيلع هللا ةمعن َريلف الام هللا كاتأ اذإف :لاق !!ىلاعت هللا يناطعأ دق

 . 2')(هتماركو

 نأ امهيلع يغبني هتجوزل لجرلا اذكو اهجوزل ةأرملا نيزتت امدنعو

 ةداعسلا بايسأ نم هنأل .لوقعملا بسانملا طخلا ةنيزلا هذه نم اذخت

 .هبحاص ىلع امهنم لكل ًاعورشم ًاقح ةنيزلا عراشلا لعج اذهلو

 يهو رمحأ صيمق اهيلع ةأرما ةيدابلا يف تيأر :يعمصألا لاق
 :تلاقف ؟اذه نم اذه دعبأ ام :تلقف ةحبس اهديبو ©)ةبضتخم

 )١( لوصولا ريسيت رظنا .دواد وبأ هجرخأ 178/7.
 ص 4 ج لوصولا ريسيت رظنا .يئاسنلا هجرخأ (؟9) 15٠.

 «ءانحلا» باضخلاب ةرمحم أهدي (؟) .



 ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةنيزلاو سابللا 4

 ُبناَج ةعالخلاو ينم وُهْلِلو ُهُعيضُ ال بناج ينم هلل
 .هل نيزتت جوز اهل ةحلاص ةأرما اهنأ تملعف

 لعفت نأ اهيلع هقح نمو ءاهجوزل نيزتت نأ اهيلع بجي ةأرملاف

 اههاجتاب لجرلا رعشي امم كلذو «ءةايحلا نم مظعألا رطشلا ىضم نإو

 ةنيزلا نلمهي تاجوزلا نم ًاريثك نكلو .هماركإو ههابتنا اهريعيف .هوحن
 امبر .«.شحاف ريصقت اذهو» جاوزلا ىلع ةزيجو ةرتف يضم دعب لمجتلاو

 رثؤي امم وهو ءامهنيب ةفلكلا عافترا اهداقتعال هب رعشت ال ةجوزلا تناك

 اهلابقتسا دنع ةنيزلاو لمجتلا اهنم سنأ اذإ اهجوز سفن يف أائيس أريثأت
 . «اهبارتأو اهتابيرق ةرايزل اهجورخ دنع وأ اهتاقيدصل

 اهتقو عيضت نأ اهجوزل لمجتلا ىلع ةأرملا ضح نم دصقلا سيلو

 لادتعاب وأ ءاهرعش لوطب وأ ءاهتروص لامجب ةبجعم ةارملا مامأ نيمشثلا

 اهثح دصقلا امنإو .لقعلا فعض ىلع ليلد سفنلاب باجعالا ناف اهماوق

 هجو عم سبالملا قيسنتو رعشلا ةيوست لوانتي وهو .«بيترتلاو ةفاظنلا ىلع

 ..فلكتلاو عنصتلا راثآ نم لاخ

 هئاقلل تبهف اهجوز روضحب تّسحأ اذإ» :ةأرملا لالخ ىقرأ امو

 نم ام هنأل .ءرغث ةماسبو .ءهجو ةقالطو .بايث ةفاظن نم ءاهرهاظم ىهبأب

 ةيلاعلا ةناكملا هبلق يف تزاح الإ .هجولا اذه ىلع اهجوز تلباق ةأرما

 . (')(ةيماسلا ةلزنملاو

 امك .هتلوجر عم بسانتي امب هجوزل نيزتي نأ لجرلل يغبني كلذكو

 ءاهنم هبجعي ام هنم اهبجعي اهناف ًاضيأ ءهل نادزت هتأرما ىري نأ بجي

 ُنِهِيَلَع يذلا لم ْنُهَلَو» :ىلاعت هلوق نم كلذ فلسلا مهف دقو

 . "#2 فورغملاب

 )١( ص يمالسالا روصتلا يف ةأرملا ١١7.

 ) )9ةرقبلا 778 .



 254 ثلاثلا بابيلا

 .(ةيآلا هذهل ىل

 الإ هذيفي ملو ناسنالا ةن نيرثي اميف ةحابالا هللا ةعيرش ارعسو لفو

 .ةرضملا ةدسفملا ىلإ ةنيزلا جرخت ال يكل ًاريسي ًادييقت

 : ىلاعت هلوقب مهلك سانلا يداني نآرقلا اذه
 الو اوبرشآو اوُلُكَو لجسم لك دنع مكي اود مد يح ايو

 008 نيفرسملا ّبحُي ال هنِإ اوفرست

 ريغ يف اوسبلاو اوقدصتو اوبرشاو اولك» :5 لوسرلا لوقيو
 .20«ةليخم الو فارسإ

 يهابي نأ ءرملل هركيو «.ةنيزلا ذاختا يف لادتعالاب رمأي مالسالاف

 لّرألا_دملللا
 بهذلاب يلحتلا

 : ءاسنلل بهذلا سبل ١

 .ًاريثك سانلا نيب للخلا هيف عقو ماه رمأ ةنيزلا بادأب لصتيو

 .بهذلاب يلحتلاو «زقلا ريرح» يعيبطلا ريرحلا سبل وه كلذو

 هللا يضر ةباحصلا دهع ذنم نيملسملا ءاملع روهمج عمجأ دقو

 .لاجرلا ىلع مارح بهذلاو يعيبطلا ريرحلا نأ اذه انموي ىلإ مهنع
 . للك يبنلا نع ةريثكلا ثيداحألا تدرو اذه يفو .ءاسنلل لالح

 )١( فارعألا ١".

 ,بعشلا راد 187/177 يراخبلا هجرخأ (؟)



 ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةنيزلاو سابللا عا

 بهذلا لحأ» :لاق قلك هللا لوسر نأ يرعشألا ىسوم يبأ نع-

 .(')اهروكذ ىلع مرحو . ىتمأ ثانأل ريرحلاو

 ٍهِيَو يبنلا عم ديعلا تدهش» :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع-؟

 نبا نع بهو نبا دازو .هللا دبع وبأ لاق «ةبطخلا لبق ىلصف

 يف ميتاوخلاو ختفلاب نيقلي نلعجف ةقدصلاب نهرمأف ىتأف» :جيرج
 . 2596لالب بوث

 هللا لوسر جرخ» :لاق امهنع هللا يضر سانع نبا نع رخآ دنسبو “

 ءاسنلا ىتأ مث ءدعب الو لبق لصي مل نيتعكر ىلصف ديع موي
 يفو ©”)«اهباخسو اهصّرْخب قدصت ةأرملا تلعجف تلعجف . ةقدصلاب نهرمأف

 7 نيوهي نهتيأرف ةقدصلاب هلك يبنلا نهرمأو : سابع نبا لاق ةياور

 .«نهقولحو نهناذا

 هلك يبنلا نأ» :ًاضيأ امهنع هللا يضر سابع نبا نع رخآ دنسبو- 4

 ءاسنلا ىتأ مث .امهدعب الو امهلبق لصي مل نيتعكر ديعلا موي ىلص

 و (4) .«اهطرق يّملت ةأرملا تلعجف ةقدصلاب نهرمأف .لالب هعمو

 .«نهقولحو نهنذا ىلإ نيوهي نهتيأرف» ةياور

 هوحنب يرعشألا ىسوم يبأ نع يدذمرتلا هجرخأو . هحححصو يئاسنلاو دمحأ هجرخأ )١(

 دقو «ةريثك قرط نم ادج ريثك ددع نع يور ثيدحلاو .حيحص نسح ثيدح :لاقو

 يبأ ثيدحك ثيداحألا هذه ضعب اوصحص ثيدحلا ةمئأ نكل ءاهضعب ىلإ حذقلا هجو

 هب ىوقتت ديناسألا يف ددعتلا اذه نأ ىفخي الو .هنع نعطلا عافدنال يرعشألا ىسوم

 يذلا رتاوتملا نم ثيدحلا اذه دع دق .ءاملعلا ضعب نإ لب .ثيدحلا حصيو «ةياورلا

 ١48/4. لوصولا ريسيت رظنا ,.يعطقلا ملعلا ديفي

 يهو .ةختف عمج ءافلا حتفب ”" ص ٠١ ج يرابلا حتف رظنا .يراخبلا هجرخأ (؟)
 ميتاوخلا ليقو ؛هريغو تيكسلا نبا هلاق ,نيلجرلا عباصأ يف ءاسنلا اهسبلت يتلا ميتاوخلا

 .رابكلا متاوخلا ليقو اهيف صوصف اال يتلا
 نوكسو ةمجعملا ءاخلا .مضب صررْخلا .7084 ص الج 8# ص ١ ج يراخبلا هجرخأ (©)

 بخس عمج نيسلا رسكب باخسلاو ةضف وأ بهذ نم ةريغصلا ةقلحلا يه :ءارلا

 .«كسمو» ينهيمشكلا لاقو كسمو 6 نم ةدالقلا وهو 2 نيتمضب

 3١1. ص االاج 2356 ص ا ادج يراخبلا هجرخأ (؟)



 3 ثلاثلا بابلا

 هنإو هذخأف بهذ نم متاخ اهيف ةيلح ِقك يبنلل ىدهأ ىشاجنلا

 (1) .«هب ىلحت :لاقف هتنبا تنب ةمامأ اعد مث ءهنع ضرعمل

 سبل زاوج ىلع ةعطاق ةلالدو ةحضاو ةراشإ تاياورلا هذه يمف

 ىلإ نيوهي نهتيأرف» سابع نبا لوق يف ءاوهإلا نأل .قلحلاو دئالقلا

 هنأ رهظ دقو .ذخؤيل ءىشلا ىلإ ديلاب ءاميالا :هانعم «نهقولحو نهناذآ

 دارملا نأ رهظي يذلاف .قولحلا يف امأو .قلحلا ىلإ ةراشإ .ناذآلا يف

 . "2ردصلا تلدت اذإ اهلحم ناك نإو قنعلا يف عضوت اهناف دئالقلا

 متاخلاك .قلحملا بهذلا نإ لاقف ينابلألا نيدلا رصان دش دقو

 امنإو ءءاسنلل هسيل مرحي ,قلحملاو طرقلاو .ةدالقلاو دقعلاو ختفلاو

 . ءاسنلا ىلع بهذلا ميرحت يف تدرو ثيداحأ ضعبب ثبشت

 ولعو هيلع درف ًاريخ هللا هازج رتع نيدلا رون روتكدلا لضفت دقو

 ملو ؟«ةأرملا نع اذام» هباتك يف ًالصفم ًايفاش ًايملع أدر هنع عفادو هعبت نم
 ليذ يف تبثأس ةيملعلا ةدئافلا يف ةدايزو ءهيلع ةدايزلل دحأل ًالاجم كرتي

 ءاملع عامجال فلاخملا ددشتملا يأرلا اذه ةلدأل ةشقانملاو درلا ةحفصلا

 ”9ماهلا عوضوملا اذه يف رمألا ةقيقح ءىراقلل يلجنيل نيملسملا

 1١7". ص ٠١ ج يرابلا حتف(١)
 ١"". ص ٠١ ج يرابلا حتف رظنا(؟)

 : يلي امي فلاخملا لدتسا (")
 هبيبح قلحي نأ بحأ نمد :لاق ِخك هللا لوسر .نأ هنع هللا يضر ةريره يبأ نع-١

 :ران نم ًاقوط هبيبح قوطي نأ بحأ نمو .بهذ نم ةقلح هقلحيلف ءران نم ةقلح

 .دواد وبأ هجرخأ «بهذ نم ًاقوط هقوطيلف

 هرهظت ًابهذ ىلحت ةأرما نكنم سيل هنإ امأ ؟هب نيلحت ام ةضفلا يف ّنكل امأ ءاسنلا



 ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةنيزلاو سابللا دفن

 شا سل نسل سلا شل ضل هسا © # وا ن# 9# قل #ل# # #اق###له##### » هل # سل سل سلا اهلا هسا هل »هلا سلا هس

 . يئاسنلاو دواد وبأ هجرخأ .؟«هب تبذع الإ ِ
 بهذ نم ةدالق تدلقت ةأرما اميأ» :لاق قي هللا لوسر نأ ديزي تنئب ءامسأ نعو 8

 . يئاسنلاو دواد وبأ هجرخأ .ثيدحلا «ةمايقلا موي رانلا نم اهلثم اهقنع يف تدلق

 : ءاهقفلا روهمج يأر

 ىلع هومرحو ءاسنلل بهذلاب يلحتلا ةحابإب لوقلا ىبإ نوعوبتملا مالسإلا ةمئأ بهذ

 هضفلا نم ىلحلا عاونأ سبل ءاسنلل زوجي :اولاقو مهعامجإ كلذ ىلع دقعناو .لاجرلا

 .ذيواعتلاو ءلاخلخلاو ءراوسلاو ؛متاخلاو .دقعلاو .قوطلاك ءاعيمج بهذلاو

 الو هسبل ندتعي ام لكو .هريغو قنعلا يف ذختي ام لكو ؛قناخملاو .دئالقلاو .جلمدلاو
 .اذه نم ءيش يف فالخ

 نيب تلصف يتلا ةريثكلا ثيداحألا نم هريغو يرعشألا ىسوم يبأ ثيدح مهل دهشيو

 . لاجرلا ىلع هتمرحو ءاسنلل بهذلا سبل تحاباف .ءاسنلاو لاجرلا

 . ةحصلاب مهثيداحأل ةمثألا ةداهشو مهلالدتسا ةمالس تملع دقو

 .نتملاو دانسالا يف ثحبلا لوانتت ةريثك ةددعتم ةبوجأب هنع باجيف فلاخملا ليلد امأ

 نب ديسأ ةياور نم هنأب هنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدحب مهلالدتسا دقتنيف :دانسالا امأ

 احيحص هثيدح نوكي ال اذه هيف ليق نم لكو «قودص» ظفاحلا هيف لاق داربلا ديسأ يبأ

 .طبضلاب فصوي مل هنأل

 نع يعبر نع يورو «هتأرما نع يعبر نع يور دقف شارح نب يعبر ثيدح امأو
 ةلوهجم امهنم لكو ىرحأ نيبو هتأرما نيب .ثيدحلا ةياور يف ددرتلا معقوف ةأرما

 .نيثدحملا دنع فيعض لوهجملا ثيدحو

 ورمع نب دومحم نأ ربخلا اذه ةلعو» :هيف ناطقلا نبا لاقف ديزي تنب ءامسأ ثيدح امأو

 .لاحلا لوهجم ءامسأ نع ةيوار

 اهب لدتسا ىتلا ثيداحألا نتم نع ةريثك ةبوجأب ءاملعلا باجأ دقف :نتملا امأو

 ثيداحألا سفن نم هذه مهتبوجأ اوديصتو ءاسنلا ىلع بهذلا ميرحت ىلع نوفلاخملا

 :ةبوجألا هذه لصاحو ؛نوفلاخملا اهب لدتسا يتلا

 امأ ءهب جربتتو سانلل . اهيلح رهظتل هسبلت يتلا ةأرملاب صاخ بهذلا نع ىهنلا نإ- ١

 بهذم نيبو ثيداحألا نيب يفانت الف ءاهيلع مثإ الف اهجوزل بهذلاب تنيزت نم
 هننس يف اهلك ثيداحألا ىلع يئاسنلا بوب دقو .هيلع قفتم كلذ نأل .روهمجلا

 .«بهذلاو يلحلا راهظإ يف ءاسنلل ةهاركلا» :ب

 درو امك ءاهيلح ةاكز ىدؤت ال نميف يه امنإ بهذلا سبلت نمل ديعولا ثيداحأ نإ"

 . ثيداحأ يف كلذ



 4 ثلاثلا بابلا

 م هل هل 8# #ا  شل# ## #ل### سل اس هاه # وقض##وو اض ا ف  #ه و و وهلا به ه هلا سلا ولا اس

 .خسن مث مالسالا لوأ يف ناك كلذ نإ -
 ىلعو اهتوبث ثيح نم نيفلاخملا ةلدأ ةحص ميلست ىلع ينبم ريخألا باوجلا اذهو

 . صوصنلا نيب ضراعتلا عقي كلذبو ءميرحتلا ىلع اهتلالد ميلست

 ةحابإ يف ةدراولا ثيداحألا خسن اوعداف اضيأ نوفلاخملا اهلاق هذه خسنلا ىوعدو

 . يناعنصلا ركذ امك .ءاسنلل بهذلا سبل

 ةوقل .قلحم ريغ وأ ناك ًاقلحم .ًامزج ءاسنلل بهذلا ةحابإ ناحجر هارن يذلاو

 ظ .اهنم رومأل كلذو ءهيلع لالدتسالا
 ماد ام هب لوقلا ىلإ اجلُي ال خسنلا نأ هقفلا لوصأ دعاوق نم مولعملا حضاولا نإ- ١

 ةبسنلاب نكمم اذهو .ةلدألا نم ءيش دري ال ثيحب ًانكمم ثيداحألا نيب قيفوتلا

 هنع يهنلا ثيداحأو ءاسنلل ةحابالا ثيداحأ نيب' قيفوتلا نكمي ذإ .روهمجلا بهذمل

 ميرحتلا ثيداحأ صوصن نم ةسيتقم ةغئاس هجوأ يهو ءاهتيأر يتلا هوجولا ىلع

 دب ال لب «نيليلدلا نم لك لامعإ نكمي الف نيفلاخملا بهذمل ةبسنلاب امأ ءاهسفن
 نم بهذم ىلع أحجأر روهمجلا بهذم لعجي اذهو ءرخآلاب امهدحأ ةضراعم نم
 . مهفلاح

 نيب حيجرتلل خيراتلا يف رظنلا ىلإ انجتحا خسنلا ىوعد ايذاجت امل نيقيرفلا نإ -

 .ءالجألا ةمئآلا بهذم ديؤي خيراتلاو . . . .خوسنملاو خسانلا نييعتو نيبهذملا

 ناكو ءلاملل ةجاحلا سمأ يف اوناك مالسإلا ءادتبا يف ةباحصلا نأ يف كش ال هنإف

 راصنألا مسق دقلو .لذبلاو ةاساوملا ىلع موقي يمالسإلا عمتجملا يف شياعتلا

 .حورلا كلت تدجو اذكهو .مهل ةاساوم نيرجاهملا نيبو مهنيب ةفصانم مهلاومأ

 عمتجملا حور هليقت ال افرتو ارطب ةرتفلا كلت يف هب يلحتلاو بهذلاب متختلا ناكف
 نم ةيمكلا هذه سبح هانعم يلحتلا اذه ناكو .نامرحلا ةرارم يناعي يذلا يمالسإلا

 وأ نمؤم ةايح ذاقنإل ادج ةديدش ةجاح تقو يف اهب عافتنالاو لوادتلا نع ةورثلا

 .كلذ ريغ وأ ةصمخم عفدو ةعوج دس وأ اهب ةنمؤم

 ءاحخخر يف سانلا راص تاحوتفلا ِةِكَي لوسرلا ىلع تحتفو مايألا كلت تضمه املف

 . عناملا لاوزل بهذلا سبل ءاسنلل لكك يبنلا حابأف شيعلا

 هيلإ ةجاحلا تقو ءاسنلل بهذلا حيبي ثيح ةيضقلا سكعي هناف فلاخملل ةبسنلاب امأ

 .٠ ةمكحلا نع وبني امم كلذو .هلنع ءانغتسالا تقو همرحيو (ةشيعملا قيض تقو يأ)

 .ةمألا رمأ ةجلاعم يف
 ضرف ىلع هانشقان امنإو ءهطورش ءافيتسا مدعل .خسنلاب لوقلا ىرن ال اننأ ىلع

 .انه هب لوقلا ةحص



 ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةنيزلاو ضابللا 3

 م ا ها ولا وهلا وا »ا “سضلق### ا ## ا #ا »هس#هل سل سس وهو 5# سه ووسع 9# ها#

 ء«صوصنلا هذه مهف ىف ًارظن قمعأو ًاكلسم نشأ اوناك مالسالا ةمئأ نأ دجن اذهبو 2 -
 حور مهنل برقأو ءاهنيب قيفوتلا اندرأ نإ صوصتنلا لامعأل برقأ مهبهذم نأو

  حجارلا وه نوكيف اليلد ىوقأ مهيعلم ناكف . يخيراتلا هجردتو يمالسإإلا عمتجملا

 . ملعأ ىلاعت هللاو

 يبأ دنع «قودص» ظفل لولدمب قلعتي فلاخملل ًاضارتعإ رتع روتكدلا شقان دقو

 :لاقف هريغو حالصلا نباك ثيدحلا ءاملعو .يزارلا متاح

 ةلدأ نايب يف راصتخالا ليبس ىلع درلاو ةباجإلاب طاقنلا ىضعب ىلإ ريشن نأ انيأر دقو

 ْ .هيلإ اوبهذ اميف مالسإإلا ةمئأ

 فصوي مل هنأل ,ًاحيحص هثيدح نوكي ال «قودص هيف ليق نم نإ» انلوق دقتنا دقل- ١

 همعزب ىعداو ءانسح هثيدح نوكيو هب جتحي ةبترملا هذه بحاص نأ معزو «طبضلاب
 .يبهذلا ظفاحلل ًامالك لقن مث .صاصتخالا يوذ ءاملعلا مالك ىلإ عجري هنأ
 .اذه همهف ىلع امهمالك لزنو ءرجح نبا ظفاحللو

 متاح نبال ليدعتلاو حرجلا مامإ باتك ىلإ عجري نأ نعاطلا اذه يفكي ناك دقو

 اذه رداصم نم باتك يأ وأ .حالصلا نبا مامالل ثيدحلا مولع عجاري وأ «يزارلا

 نم هدوس امو ليوطتلا ءانع نم.. ٠ اجي ام هسفن ىلع رفوي يك ةليصألا نفلا .

 :لوقي 2«ليدعتلاو حرجلا ميظعلا هباتك يف يزارلا متاح يبأ نبا اذهف .تاحفصلا

 رظنيو هثيدح بتكي نمم وهف ءهب سأب الوأ ,قدصلا لحم وأ .قودص هل ليق اذإو»

 .ه .أ .«ةثلاثلا ةلزئملا ىهو هيف

 بيرقتلا يف يوونلاو ,حالصلا نباك .همالك هدعب نم ثيدحلا ةمئأ ةفاك دمتعا دقو

 خيشو ءاهحرشو هتيفلأ يف يقارعلا ظفاحلاو يوارلا بيردت يف يطويسلا هحراشو
 .اضيأ ةيفلألا حرش يف يواخسلاو .ةيفلألا حرش يف يراصنألا ايركز مالسالا

 مالك اهب ديؤي اهلاق حالصلا نبا ةرابع هذهو .حرشلا حرش يف يراقلا يلع خيشلاو
 , *«طبضلا ةطرشب رعشت ال تارابعلا هذه نأل .لاق امك وهوو» : يزارلا

 1(1/1١/".
 ةيفلأ احرشو 21 - 5٠ ص بيردتلا حرشب بيرقتلاو ٠١١١. ص ثيدحلا مولع (*)

 حرشلا حرشو ١688 - ١159 ص يواخسلل ثيغملا حتفو .68 4 ص يراصنألاو يقارعلا

 امك هتيفلأل يقارعلا حرش ريغ رخآ باتك اذه ثيغملا حرش نأ ملعي نأ وجرنو .97” ص

 . مهوت

 رجحلا ىلع ريبك دلجم يف دنهلا يف عوبطم يواخسلا باتكف



 2 ثلاثلا بابلا

 .ه ع ا "»" »سه »#  ه  سهالا سلتا هلا وااسا سل سلا سل سل شهلا # 9# لا# 9# هل اهلا#ا هل هل ت# وهل هل هه لا سل هل ها هس سأ هاه سلول هاه هع :

 هنإو ءملعلا اذه يف عجرملا مهيلإ نيذلا صاصتخإلا يوذ ءاملعلا ةمئألا مالك اذهف - -

 .هانلق اميف مكحم حضاو مالكل

 يف ةماه رومأ ىلع ءىراقلا فقوأ ينإف كلذ ءازإو :فلاخملا لدج مسحت لئالد ١

 :نيطلاغملا عم لدجلا اهب مسحن ءاذه

 ثيدخلا نم دمع ىتح .أدج ةريثك قرط نم يوُر دق بهذلا ةحابإ ثيدح نإ-١
 يف يرامغلا زيزعلا دبع خيشلا ذاتسالا هركذف' ءًايباحص رشع ةعبس هاور ذإ «رتاوتملا

 يف لاقف «ةرتاوتملا ثيداحألا نم تادايزلا هيف كردتسا يذلا هفيلأت يف كلسلا اذه

 لحأو يتمأ روكذ ىلع ريرحلاو بهذلا سابل مرح» ثيدح (,(2*!سابللا باتك

 نب هللا دبعو .يناه مأو .ةفيذحو .سنأو يلعو .رمعو .ىسوم يبأ نع ؛مهئانإل

 .رمع نباو .هناحير يبأو.رباجو ءريبزلا نب هللا دبعو ؛نيصخ نب نارمعو .ورمع
 .«بزاع نب ءاربلاو «.سابع نباو .مقرأ نب ديزو .عقسألا نب , ةلئاوو

 .هيلع ةدهاش ثيداحألاو .ةمئاق هيلع ةجحلاف ةلواحملا نم فلاخملا لواح امهمف

 اهبصن يتلا ناكرألا نم مغرلا ىلع هب لدتسا امم حجرأو ىرقأ ةلدألا هذه نإ- ١

 .!!«. . . هجاجلو هجاجحل

 قلحي نأ بحأ نم» ةريره يبأ ثيدحك ءاسنلاو لاجرلل مومعلا ةغيص نوكت نا -
 .ثانإلاو روكذلل لماش هناف .«بهذ نم ةقلح هقلحيلف ران نم ةقلحب هبيبح

 .هنم ىشثتسيو ةريره يبأ ثيدح صصخيف «صاخ نهل بهذلا ةحابإ ثيدحو

 اهيلع ةمطافك  هلهأ ضعب ىلع بهذلا يلح و هتيؤر يف ثيدحلا يتأي نأ - ب

 صضراعي ام اهيف سيل نايا عئاقو هذهف  اهنع هللا يضر ةملس مأ وأ ءمالسلا

 ةنوشخ هلآلو هسفنل مالسلاو ةالصلا هيلع هراثيإ نم ملعن امل حيحصلا ثيدحلا

 نأ هرمأي نآرقلا لزن «ةشيعملا يف عاستإلاب هنبلاط امل هجاوزأ نأ ىتح شيعلا

 . نهربخي
 .اهتئيزو اينّدْلا ةاّيحلا نت شك نإ كجاوزأل لق يلا اَهْيَأ ا( : ىلاعت لاقف

 َراَّدلاو ُهَلوُسَرَو هللا ندر نك ْنإو .ًاليمج ًاحاَرس نكَحَرَسأَو نك َنيلاعتف

 , **)« ًاميظَع ًارجأ ّنكسم تاَئسحُمْلِل ٌدَعَأ هلآ نِإَف ةرخآلا

 وهو يبنلا اهيلع ىري ةيبنجأ ةأرما يف اهصوصخب ةعقاو يف ثيدحلا نوكي نأ

 رئانتملا مظن يف ةدايزلا نم عقو امب ةرهتشملا لئاضفلا يوذ فاحتاو باتك نم ١١١ ص (#*)
 .ةرتاوتملا ثيداحألا يف ةرئثانتملا راهزألا ىلع

 . 7394 78 :بازحألا (# *)
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 © وه ظل هللا نا لا 0# هلا ها فضلا شا # # ا اض# ا ا و ابوولا ه# #0 ا ## هاا ها #6 ## # هلا هلا 0# # هه هل 0# ها وهلا # »م # # ## »©

 يفو دك هللا لوسر ىلإ ةريبه ةئبا تءاجو :نايوث ثيدحك بهذ نم ةيلح --

 ةنيرق ثيدحلا اذهف .تاهيدي برضي 5 هللا لوسر لعجف بهذ نم ختف اهدي
 رمأل لب ,«قلحملا بهذلا سبل لجأل سيل 6# يبنلا نال ةحضاو هيف ميرحتلا

 كلذ يف متاخلا ةبحاص لهاست الول ذإ .هيف فارسإلا وأ .هراهظإ وه رخآ

 رهاظ هيف فارسإلا ىنعم كلذك .هدوجو 245 يبنلا فرع امل هايإ اهراهظإو
 .رابكلا متاوخلا يأ .ختفب متاوخلا فصو هنا ثيح

 ةضراعم ريغ اهلعجت «.ةقباسلا كلتو عئاقولا هذه اهلمتحت ىرخأ تالامتحا ةمثو

 .ءاسنلل بهذلا ةحابإ ةلدأل

 قلحملا بهذلا سبل يف اهنم طايتحإلا يغبني يتلا تالامتحالا هذه لثملو

 يبأ لوق انل رسفي ام اذهو ءهب مهلهأ ةيلحت نع ةباحصلا ضعب عروت ءاسنلل

 .«بَهللا نم ىلع ىشخي .بهذلا ينيلحي ال يبأ نإ يلوق» :هتنبال ةريره

 راثكتسالاب لغش هنأل كلذو .رظنلا هيف نعمي نأ نود اذه فلاخملا لقن دقو

 هتنباو ةريره يبأ ةصق يف رظنلا نعمأ ولو .سانلا ىلع شيوهتلل ليقلا نم
 :وه لقن امك ةريره يبأ ةصق ببس ناف هرمألا هل حضتال

 كيلحي ال كابأ نإ :نلقي يننريعي يراوجلا نإ :هل تلاق ةريره يبأل ةنبا نأ»

 .«بهللا نم يلع ىشخي «بهذلا ينيلحي ال يبأ نإ» :يلوق :لاقف «بهذلاو»

 هللا يضرو قلك يبنلا باحصأ نم نهؤابأ - تانبلا يأ - يراوجلا ءالؤهف
 اهنال قلقلا ترعشتسا ةريره يبأ تنبو .نورقلا ريخ نم مهعابتأ نم وأ .مهنع

 ىرتفأ ,كلذب اهنريعي اهبارتأ حبصأ ىتح .بهذلاب ىلحت اهعمتجم يف ةديحولا
 يلحتلا عاش ىتح .موقلا ىلع يفخ ءاسنلا ىلع قّلحُملا بهذلا ميرحت
 ناك ةريره ابأ نأ مأ .رصعلا اذه دهجمتمل كلذ دعب رهظيل ىشفتو بهذلاب

 رك ىلع مهدعب نم الو هريغ الو وه ركنملا اذه ريغي ملف ؟نيدلا يف ًالهاستم
 نأ نينمؤملا ةملك يقرفمو بغشلاو نتفلا يريثمل اراظتنا نامزالاو روصعلا

 . ؟نآلا هوريغي

 مامإلا مالك كيلإو .ءاسنلل ةضفلاو بهذلاب يلحتلا ةحابإ ىلع دقعنا دق عامجإلا نإ * 

 .2«بذهملا حرش عومجملا» هباتك يف لوقي ذإ :كلذ يف يوونلا

 . ؛ةحيحصلا ثيداحألل عامجإلاب بهذلاو ةضفلاب ٍلحتلاو ريرخلا ءاسنلل زوجي»

 :رخآ عوضوم يف لاقو
 ,اعيمج بهذلاو ةضفلا نم ٍلحلا عاونأ سبيل ءاسنلل زوجي هنأ ىلع نوملسملا عمجأ»

 - يف فالخ الو .هسبل ندتعي ام لكو ...لاخلخلاو راوسلاو متاخلاو دقعلاو قوطلاك
-- 



 يابابا ثلاثلا بايلا

 .«اذه نم ءىش -

 نبا ظفاحلا اذكو .ًاضيأ عامجإلا داقعنا لع صن يقهيبلا نأ هسفن فلاخملا ركذ دقو
 . ؟هنم هفقوم ناك اذامف «عامجإلا لقن» هنأ ركذ رجح

 اذه لثم تبثي نأ اهلجأ نم ركنأ لب .ةلأسملا هذه يف عامجإلا توبث ركني حار دقل

 . ؟انه عامجإلا نالطب ىلع هدنع ليلدلا ايف !! ةيلكلاب عامجإلا
 77 ص1 دج
 بهذلل ةمرحملا تاياورلل فلام عامجإلا انهو .ليلد نم عامجإلل دب ال هنأب لدتسي هنإ

 .!! . . .الطاب نوكيف دسافلا همعزب حيحصلا ثيدحلل ءافلاخم ناكف .ءاسنلا ىلع

 دهجمتملا اذه مالك يف دجوي ال هنأ فيك .بجعلا ريثيل ماصخلا يف ناعمإلا اذه نإ

 .نيدلاو ملعلا ةمئأ ىلع نيدارلا حضفي نأ ىضق لجو زع هللا نأك .باوصلا نم رث

 . هئاضقل درم الو

 عقو يذلا قيضملا نم جرخيل ء.هيلإ احل ءرخآ ذوذش ىلإ لجرلاب ذوذشلا ىهتنا دقل
 قحلا هيف بناج رخآ أطخب لوألا هاأطخ معد ثيح :ًابيجع اذه يف ناكف «هيف

 ظ . باوصلاو

 :اذه همعز نالطب هوجو نمو
 هب ىفكو .رتاوتملا نم دع دق هنإ لب .حيحص ثيدح «مهئانإل لحد ثيدحلا نإ أ

 ثيدحلل اقفاوم دقعنا عامجإلاف .ءاسنلل بهذلاب قلحتلا زاوج تابثإل اليلد

 . حيحصلا

 ناكو .يمالسالا ىملاعلا ءاحنأ يف ةلحرلاب اوفرع رابك ةمئأ هتبثأ دق عامجإلا نإ ب

 تافوقوملا نوعبتتي لب عوفرملا ىلع ثيدحلل مهيقلت يف نورصتقي ال ءاملعلا
 حلطصملا بتك يف رظن ىدأ رظن نم كلذ ملعي ءاضيأ ءاملعلا لاوقأو تاعوطقملاو

 دقعنا عامجإلا نأ اولاق اذإف .عوطقمو فوقومو عوفرم ىلإ ثيدحلا اومسق قيح

 ةفزاجملا هذه اوفزاجي نأ نم هلل ىقتأ مهنأل ةجح مهوق ناك .ةلأسم ىلع

 . ةميظعلا

 هلقني امنإف عامجإلاب ىكح اذإ هلثمف .دالبلا ءاحنأ نم تائملا هخويش غلب يقهيبلا مامإلاف

 رظن ةجيتن  مهوتي امك  عامجإلل هلقن سيلو .كلذ يف نيدهتجملا لاوقأ لك فرع نأ دعب
 .رونلا فرعت ال ةفرغ يف اهبلقي رتافد عضب يف

 بهاذملاب هملع ةرازغب هفيلأت دهشت رشم مامإ اههنم لك كلذك رجح نباو يوونلا مامإلاو

 هتاف «عامجالا لقن» :لاق نإو رجح نبا ظفاحلاو .مهنع هللا يضر ةروهشملا ريغو ةروهشملا

 1 ظ .هادبأل دقن هيف فرع ولو ءهدري مل
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 :لاجرلل بهذلا متاخ سبل - ؟

 يضر يلع ثيدحل ماع لكشب بهذلاب يلحتلا لجرلا ىلع مرحي
 مث هلامش يف ًابهذو هنيمي يف هلعجف ًاريرح ذخأ ِعِكك يبنلا نأ هنع هللا
 . '”«مهئانال لح يتمأ روكذ ىلع مارح نيذه نإ» :لاقف هيدب امهب عفر

 لاجرلل هصوصخب بهذلا متاخ نع ِخك هللا لوسر ىهن دقو

 لع يبنلا ىهن» امهنع هللا يضر نيصحلا نب نارمعو ةريره يبأ ثيدحل

 . . «96بهذلا متاخ نع

 سبل نع ىهن خلك هللا لوسر نأ» هنع هللا يضر ىلع ثيدحلو

 .©”)«عوكرلا يف نآرقلا ةءارق نعو بهذلا متخت نعو رفصعملاو يسقلا

 ذختا كك هللا لوسر نأ» امهنع هللا يضر رمع نب هللا دبع نعو

 هب ىمرف .سانلا هذختاف .هفك يلي امم هّصف لعجو بهذ نم ًامتاخ
 .«©«عهضف وأ قرو نم ًامتاخ ذختاو

 لَك لوسرلل يشاجنلا ةيده» يف اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدحلو

 .«ةمامأ هتنبا تنبل هسابلإو بهذلا متاخ نع هضارعإو

 ىلع بهذلا متاخ ميرحت ىلع ةلالد ثيداحألا هذه لك يفف

 لهف ءءاسنلل بهذلا سبل ةحابإ ىلع ءاهقفلا عامجإ اولقن ةفلتخم روصع نم ةمئأ ءالؤهف -

 دانعلا نوكي نأ الإ .عامجإلا اذه توبث يف نعطلا ناكمإ كلذ دعب روصتي نأ لقاعل

 .دسافلا لايخلاو

 ليلد عامجإلاو «بير الو هيف نعطم ال ًاحيحص ًاتوبث عامجإلا توبث ىلع لدي هلك اذه نإ
 .هأ . تاهبشلا نم راثي ام ةواشغ ليزيو تاعزانملا مسحي يعطق

 1١١4 - ١١8(. ص ةأرملا نع اذام)
 )١( ج لوصولا ريسيت 2.145 ص ا7ج هجام نباو يئاسنلاو دواد وبأو دمحأ هجرخأ 4

 ١1464. ص

 نم ًاضيأ ناخيشلا هجرخأو 8١#. ص 7ج راثآلا يناعم حرش رظنا .يواحطلا هجرخأ ()

 .ةريره يبأ ثيدح

 .088 ص - ١4  ملسم يوون رظنا .ملسم هجرخأ (*)
 ١6". ص ٠١ ج يرابلا حتف رظنا .يراخبلا هجرخأ (5)



 ده ثلاثلا بابلا

 ركب يبأ نع يكح ام الإ .عامجإلا دقعنا هيلعو ءءاسنلل هتحابإو لاجرلا

 ناذهو :يوونلا لاق «مارح ال هوركم هنأ ضعب نعو .هحابأ هنأ مزح نبا

 عم ملسم اهركذ يتلا ثيداحألا هذهب جوجحم امهلئاقو نالطاب نالقنلا

 نإ» :ريرحلاو بهذلا يف ِخِلي هلوق عم هل هميرحت ىلع هلبق نم عامجإ
 . 2')>ءاهئانأل لح يتمأ روكذ ىلع مارح نيذه

 ام ميرحتلل وه بهذلا متاخ سبل نع يهنلا نأ ىلع ًاضيأ ليلدلاو

 ًامتاخ ىأر كي هللا لوسر نأ» امهنع هللا يضر سابع نبا ثيدح يف درو

 نم ةرمج ىلإ مكدحأ دمعي :لاقف هحرطف هعزنف لجر دي يف بهذ نم
 كمتاخ ذخ ٍخي هللا لوسر بهذ امدعب لجرلل ليقف «هدي ىف اهلعجيف ران

 . لَك هللا لوسر هحرط دقو ًادبأ هذخآ ال هللاو ال :لاق هب عفتنا

 ميرحت ىلع ةلالد يأ هيف سيلف همتاخل لجرلا ذخأ مدع امأو

 نِكَع هللا لوسر رمأ لاثتما يف ةغلابملا هيف لب «ءمتاخلا اذهب عافتنالا

 . هيهن بانتجأو

 .هريغو عيبلاب هيف فرصتلاو ذخألا هيلع مرحي مل هبحاص هذخأ ولو
 لَك يبنلا نآل هيلإ جاتحي نم ىلع هب ةقدصلا دارأو هذخأ نع عروت نكلو

 هاوس امم يقبو هسبل نع هاهن امنإو هجو لكب هيف فرصتلا نع ههني مل
 .ةحابإلا ىلع هفرصت نم

 -  ةأرما نع ةياور يفو - هتأرما نع شارح نب يعبر ثيدح امأو
 يف نكلامأ ءاسنلا رشعم اي» :لاق ٍئكَب هللا لوسر نأ «ةفيذحل تأ نع

 تيذع الإ هرهظتو ًابهذ ىلحنت ةأرما نكنم سيل ءهب نيلحت ام ةضفلا

 نبا ثيدح يف رهاظ وه امك اهلاثمأو ةقباسلا ثيداحألاب خوستمف ."9؟مهب

 .امهنع هللا يضر رمع
 )١( ج ملسم يوونلا ١4 ص 560.

 .(ةنيزلا») ص ج لوصولا ريسيت رظنا .يئاسنلاو دواد وبأ هجرخخأ (؟)



 ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةنيزلاو سابللا 4.

 2١ يعبر ةأرما ةلاهجل فيعض ثيدحلاف خسنلا ملعب انملس ولو

 . «هرهظتو ًابهذ ىلحتت» : لكك هلوق اذه ديؤيو «بناجألا لاجرلا مامأ هب

 :امهب نسلا دشو ةضف وأ بهذ نم نسلاو فنألا ذاختا “ 

 نع ركذ دقف .بهذ نم فنأ ذاختا هفنأ عطق نمل زوجي :امهدحأ

 قفتا دقو 2”بهذ نم ًافنأ ذختي نأ ٍلك هللا لوسر هرمأف هيلع نتناف قّرو

 .ةرورضلا نم هيف امل ©0فالخ الب كلذ زاوج ىلع ءاهقفلا

 زئاجامهب ةليلعلا نسلا دش اذكو ,ةضفلاو بهذلا نم نسلاو فنألا هل حابيف

 نأل .,زوجي ال :اهرهشأ» :ناهجو امهنم عبصالاو ديلا زاوج ىفو

 .2*(ةلمنألا فالخب .ةيلصألا لمع لمعت ال امهنم ديلاو عبصألا

 كرحتملا نسلا دش امأو : عئانصلا عئادب يف يناساكلا لاقو

 ءافالخ ركذي ملو زوجي هنأ هنع هللا يصر يخركلا ركذ دقف بهذلاب

 دمحم دنع هركي الو ةفينح ىبأ دنع هركي هنأ ريغصلا عماجلا ىف ركذو

 .عامجإلاب هركي هل هضفلاب اهدش ولو

 . توقاي / .ةيلهاجلا مايأ نم موي هيف ناك ةرصبلاو ةفوكلا نيب ءام )١(

 ديج دنسب ةثالثلا هجرخأ دقو .177 ص ١ ج ينابيشلا نسحلا نب دمحم /ريبكلا ريسلا (؟)
 ص ِجسدواد يبأ نئسو .7856 ص ؟7ج يئاسنلا رظنا 76١. ص 4 ج يذمرتلاهنسحو

 . (بهذلاب ناتسألا طبر)
 .74 ص ١ ج كلاسلا ةغلب ”1١77/ ص هاج عئادبلا ١6"7/ ص ١ ج عومجملا (6)
 .717 ص ١ ج عومجملا (4)



 4١ كلاثلا بابيلا

 .بهذلاب نسلا بيبضت زاوجل ةجفرع ثيدحب دمحم جتحيو :لاق
 .عامجإلاب هركي ال ةضفلاب هدشي نأ هل حابي هنألو

 .بهذلاب نسلا بيبضت زاوجل ةجفرع ثيدحب دمحم جتحيو :لاق
 لامعتسالا ةمرح يف امهنأل بهذلاب اذكف .ةضفلاب هدشي نأ هل حابي هنألو

 .ءاوسلا ىلع

 لصأ قفاوي اذهو .لصألا مكح همكح عبتلاو ,نسلل عبت هنألو

 )١(2., ةفينح ىبأ

 .«امهئاوتسال ةضفلاو بهذلاب نسلا دش لحي» :كلام لاقو

 هيلإ لصوت ام بهذلا نم نسلاو فنألا لامعتسا راوج ديؤي اممو

 جتنيف ةمعطألا عم لعافتت نأ نكمي نداعملا عيمج نأ نم ثيدحلا ملعلا

 ال اهتاف بهذلا ةدام الإ .مومسلا نم عاونأ ضعبو نفعلا كلذ نع

 ةماعلا ةمالسلا ىلع صرحلا نم هيف بهذلا نم نسلا ذاختا زاوجف

 .ةحمسلا ةعيرشلا دعاوق عم ىفانتي ال ام سانلا ىلع ريسيتلاو

 طاع

 ينالا_تملقلا

 بهذلا ريغب يلحتلا

 : ةضفلا متاخ ١

 نبا ثيدحل ِهك هللا لوسرب ءادتقا ةضفلاب متختلا لاجرلل نسي
  هصف لعجو بهذ نم ًامتاخ ذختا ٍةِكَك يبنلا نأ» :امهنع هللا يضر رمع

 )١( ص هاج عئانصلا عئادب 5”7"١.



 ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةئيزلاو سابللا 23

 نم ًامئاخ ذختا مث ادبأ هسبلأ ا : لاقو هب ىمهر هوذْختا مهار املف

 دعب متاخلا سيلف رمع نبا لاق .ةضفلا ميتاوخ ,سانلا ذختاف ءةضف
 رثب يف نامثع نم عقو ىتح نامثع مث رمع مث ركب وبأ لكك يبنلا

 . (07(سيرأ

 ناكو ةضف نم همتاخ ناك ِةِكَي يبنلا نأ» هنع هللا يضر سنأ نعو

 . 2')(هنم هصق

 هصف ناأكو قرو نم هيو يبنلا متاخ ناك» :لاق اضيأ سنأ نعو

 , 27 «(ًايشمح

 بتكي نأ دارأ ِخكك هللا يبن نأ» هنع هللا يضر كلام نب سنأ نعو

 الإ اباتك نولبقي ال مهنإ 4 ليقف مجاعألا نم - سانأ وأ - طهر ىلإ

 , 49 هفك يف وأ يلع يبا عّبصأ يف - يصب وأ - متاخلا صيبوب نأكف

 ال لاجرلل ةضفلاب متختلا ةينسب لوقلا ىلإ ءاهقفلا روهمج بهدو

 ناك دقل » : ىلاعت هلوقب المعو .هريغو ناطلسلا يد نيب كلذ يف قرف

 .©©4# َةَنَسَح ةوسأ هّللآ لوُسَر يف ْمكل

 فرصلا نم ةعونمم ميظعك : سيرأ «ةنيزلا» ما لوصولا ريسيت :ةسمخلا هجرخأ )١(

 . ءابق دجسم برقب ةقيدح يهو
 ل55 ص ٠١ ج يرابلا 5 . يراخبلا هجرخأ (؟)

 احلا بحاص 7 هيف : شقني ام ءمضت دقو اهرسكو ءافلا حتفب صفلاو 71 ص

 ىلإ بسنو .نولم زرخ يأ نوكسو حتفب عزج وأ قيقع نم هصف ناك يأ «ًايشبحو»

 نم ىباسلا ثيدحلا يف ام نيبو هنيب ةافانم الو) اهضرأ يف جرختسي ركذ ام نأل ةشبحلا

 سبلي ةراثو .هنم هصف ًامتاخ سبلي ةراتف . ميئاوخ ةذع هل ناك هلع هنأل (هنم هصفأ) ا هلوق

 .(قيقع نم هصف ًامتاخ سبلي ةراتو يشبح هصف امتاخ

 .قيربلا :صيبولا /07”7 ص ٠١ .ج ىرابلا حتف / يراخبلا هجرخأ (4)

 5١". :بازحألا (8)



 غعرخا* ثلاثلا بابلا

 «هريغل هركيو .ناطلسلا ىذل بحتسي امئإ : دمحأ نع يورو

 دارأ امنيح متاخلا ذختا لكك ىبنلا نأ هيفو «قباسلا سنأ ثيدح رهاظل

 هب متخلل نامثع مث رمع مث ركب وبأ هدعب هثراوتو ,«مجاعألا ىلإ بتكي نأ

 .هذعب نم

 الإ متاخلا سبل نع َِي هللا لوسر ىهن» ةناحير يبأ ثيدحلو

 الإ متاخلا سبل ةهارك ىلإ موق بهذ : يواحطلا لاقو .©7(ناطلس ىذل
 هسبلب ًاسأب اوري ملو هوحابأف نورخآ مهفلاخو ءناطلس ىذل

 مدقتملا سنأ ثيدحي اوجتحا لفو , هريغ وأ ناطلس يذ نم سانلا رئاسل

 ةلالد اذه يفو «مهميتاوخ سانلا ىقلأ همتاخ ىقلأ امل ِةِلَك يبنلا نأ»

 . دع هللا لوسر دهع يف ميتاوخلا سبلت تناك دق ةماعلا نأ ىلع

 .«ه . أ» ناطلس هل سيل نمم ميتاوخلا

 . فيعض هنأب ةناحير ىبأ ثيدحب جتحا نم ىلع درو

 ةقدص لأس :لاقو هفعضف ةناحير يبأ ثيدح نع كلام لثس دقف

 . كتيتفأ لق ينأ سانلا ربخاو سبلإ :لاقف بيسملا نب ديعس راسي نبا

 هنأل ىلوألا ('59فالخ .ناطلس يد ريغل هسمل نأ رهظي يذلاو

 ثيللا وبأ هيقفلا ركذ دقف .هفالخ لاجرلاب قئاللاو «نيزتلا نم برض
 ةماع زاجأو ناطلس يذل الإ متاخلا ذاختا سانلا ضعب هرك» هللا همحر

 ,. '؟9(ءاملعلا

 نع ىهنلل ةفراصلا ىه زاوجلا ىلع ةلادلا ةلدألا نوكت اذهبو

 )١( ص 4 ج دمحأ دنسم رظنا .دمحأ هجرخأ ١4.

 07١. ص ١ ج زنكلا حرش (0)
 ."" ص هاج ةيدنهلا ىواتفلا ()



 ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةئيزلاو سابللا د

 نأ نكميو .متاخلاو ةنيزلا نع يهن هقرط ضعب يف نأ هديؤيو ميرحتلا

 .هيلع متخلا ىلإ جاتحي ام ءيش ىلع ةطلس هل نم ناطلسلاب دارملا نوكي

 نمل هسبل نوكيف هب متخي ام :متاخلاب دارملاو ,.ةصاخ ربكألا ناطلسلا ال

 نم ناكو .هب متخي ال يذلا متاخلا سبل نم امأو .أثبع هب متخي ال

 . ؟2يهنلا يف لخدي الف .ةنيزلل ةضفلا

 سيل نمم نيعباتلاو ةباحصلا نم هسبل نم لاح لمحي اذه ىلعو
 .مدقت امل .«لاجرلل ةضفلاب متختلا زاوجب ةيفنحلا لاقو .ناطلس هل

 يضاقلاك هب متخلل هيلإ ةجاح يذ وأ ناطلس يذ ريغل هكرت لضفألاو

 اذإ امأ «لاجرلا متاخ ةئيه ىلع متختلا ناك اذإ كلذ زاوجب اولاقو

 (9هركيف ةثالث وأ ناصف هل نوكي نأب ءاسنلا متاخ ةئيه ىلع ناك

 سبل لجرلل زوجي :لاقف كلذ زاوج ىلع عامجإلا يوونلا ركذ دقو
 ركذ ام امأو .هيلع عمجم اذهو .اهريغو ةيالو هل نم ءاوس ةضفلا متاخ

 ذاشف ناطلس يذ ريغل هسبل ةهارك نم نيمدقتملا ماشلا ءاملع ضعب نع

 عامجإللا هريغو يردبعلا لقن دقو .فلسلا عامجإو صوصنلاب دودرم
 , (؟)هيف

 : ساحنلاو صاصرلاو ديدحلاب متختلا - ؟

 ساحنلاو ديدحلاب مثختلا ةهاركب لوقلا ىلإ ءاهقفلا روهمج بهذ

 ىلإ لجر ءاح-» .ةديرب ثيدحل نداعملا نم كلذ هباش امو صاصرلاو

 ."5؟6 ص ٠١ ج يرابلا حتف )١(

 ٠١ ج ريدقلا حتف ةلمكت /””5 ص هج ةيدنهلا ىواتفلا ٠١٠١/ ص ؟ج زنكلا حرش (؟)
 . 77 ص

 .##ه صو ج ةيدنهلا ىواتفلا (*)

 ."14 ص ؛ ج عومجملا (5)



 1|ى6 ثلاثلا بابلا

 مكدحأ ىلع ىرأ يل ام :لاقف ديدح نم متاخ هيلعو ِكَك هللا لوسر

 دجأ يلام :لاقف ءرفص نم متاخ هيلعو هءاج مث هحرطف ؟رانلا لهأ ةيلح

 كيلع ىرأ يلام :لاقف بهذ نم متاخ هيلعو هاتأ مث ؟مانصألا حير كنم

 همتت الو قرو نم :لاق ؟ةلختا ءيش يأ نم :لاقف ؟ةنجلا لهأ ةيلخ

 . فيعض لجر هدنس يفو 7'2«ًالاقثم

 بهذ نم ًامتاخ تذختاو :لاق هنأ ريشب نب نامعنلا ثيدحلو

 ةنجلا لهأ يلح تذختا كلام :لاقف ٍكي هللا لوسر انديس ىلع تلخدف

 هيلع تلخدف ديدح نم ًامتاخ تذختاو كلذ تيمرف ؟اهلخدت نأ لبق

 تلخدف ساحن نم ًامتاخ تذختاف ؟رانلا لهأ يلح تذختا كلام :لاقف
 لوسر اي عنصأ فيك :تلقف .مانصألا حير كنم دجأ ينإ :لاقف هيلع

 .©'9:لاقثملا ىلع هدزت الو قزولا نم هذختا :ةلكك لاقف ؟هللا

 . يوانملا هلاق ام اذه .مدقتملا ةديرب ثيدح نابح نبا ححص دقو

 نب رمع نأ رامع يبأ نب راّمع ثيدح اهنم هيّوقت دهاوش هلو

 بهذ نم ًامتاخ لجر دي يف ىأر ِِلي هللا لوسر نإ» :لاق باطخلا

 .هنم رش اذ :ِكك لاقف .ديدح نم متاخب متختف هاقلاف .اذ قلأ :لاقف

 .”7(هنع تكسف ةضف نم متاخب متختف

 هيلإ رظنف بهذ نم ًامتاخ سبل هنأ» :ورمع نب هللا دبع ثيدحو

 لَك لاقف ديدح نم ًامتاخ سبل مث .هحرطف ههرك هنأكف هلك هللا لوسر

 نيتحتفب : هبشلا .«ةنيزلا» ”١77 ص ؟7دج لوصولا ريسيت رظنا .نئسلا باحصأ هجرخأ )١(
 ذختت تناك اهنأل مانصألا حير دجأ :لاق امنإو .بهذلا هبشي رفصألا ساحنلا نم عون
 .رافكلا ضعب يز هنأل لبقو  هحير ةهاركل ههرك ليقف ؛ديدحلا امأو» هبشلا نم

 . ١177 ص هاج عئانصلا عئادب (؟)

 هلاق .رمع نم عمسي مل ًارامع نأ الإ حيحصلا لاجر هلاجر دنسب دمحأ هجرخأ (©)
 .(متاخلا يف ءاج ام) ١5١ ص ه ج دئاوزلا عمجم رظنا .يمثيهلا



 ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةنيزلاو سابللا ظ 2

 بهذلا متاخ نع ىهن َِك يبنلا نأ» ورمع نب هللا دبع ثيدحو

 . (؟9عديدحلا متاخو

 الإ كديزت ال اهنإ امأ :لاق ءةنهاولا نم لاق ؟متاخلا اذه ام» :لاقف رفص

 . ”9«أنهو

 نم ةضفلاو بهذلا ىوس امب متختلا امأو . عئانصلا عئادب يف ءاجو

 لهأ يز هنأل ًاعيمج ءاسنلاو لاجرلل هوركمف رفصلاو ساحنلاو ديدحلا

 . 7 مرحي ةيفنحلا

 متاخلا هركي : «ةنابآلا» بحاص لاق : ,عومجملا» يف يوونلا لاقو

 ثيدحل .ساحنلا نم عون وهو - ءابلاو نيشلا حتفب - هبش وأ ديدح نم

 وأ ليلدح نم متاخلا هركي : لاف «نايبلا» بحاص هعبأتو . مدقتملا ةديرب

 .0(2مدقتملا ةييخ هّللأ يصر ةديرب ثيدحل ساحن وأ صاصر

 ساحنو كديدح متاخ ةأرملاو لجرلل هركي : «عورفلا» يف لاقو

 لهأ ةيلح اذه :ديدحلا متاخلا يف :لاق دمحأل ةياور يفو .يناربطلاو دمحأ هجرخأ )١(

 هاج دئاوزلا عمجم رظنا .يمئيهلا هلاق .تاقث هلاجر دمحأ يدانسإ دحأو نانلا
 ١60١. ص

 . تاقث هلاجر دنسب طسوألا يف يناربطلاو يقهيبلا هجرخأ (1)
 عمجم رظنا .يمثيهلا هلاق .فيعض وهو نادعم نب ريفع هدنس يفو يناربطلا هجرخأ (©)

 ذخؤي قرع :ةنهاولاو ساحنلا نم عون نوكسف مضب رفصلاو ١54. ص هاج دئاوزلا
 .دضعلاب ذخأي ضرم ليقو اهنم ىمريف ءاهلك ديلا يفو بكنملا نم

 . #١ ص ه ج عئانصلا عئادب (4)
 .١73؟ ص ٠١ ج ريدقلا حتف ةلمكت (6)

 ."14 ص 4 ج عومجملا (1)



 كدي كلاثلا بابلا

 ةيلح هنأل .ديدحلا متاخ هركأ :هنع هللا يضر دمحأ لاقو .صاصرو

 ْ . 2 'هرانلا لهأ

 هركيو ريدردلا دمحأب ريهشلا بطقلل «ريغصلا حرشلا» يف ءاجو

 ."9امهوحنو ساحنلاو ديدحلاب متختلا

 متاخ ذاختا زاوج ىلإ بهذف ءاهقفلا روهمج مهضعب فلاخ دقو

 نع نيحيحصلا يف درو امل ةهارك نودب ساحنلا وأ صاصرلا وأ ديدحلا
 ةأرما تءاج :لوقي ًالهس عمس هنأ هيبأ نع مزاح يبأ نب زيزعلا دبع

 «بوصو رظنف ءاليوط تماقف «يسفن بهأ تئج :تلاقف لك يبنلا ىلإ
 :لاق .ةجاح اهب كل نكي مل نإ اهنيجوز :لجر لاقف ءاهماقم لاط املف
 هللاو :لاقف عجر مث بهذف .رظنا :لاق :ال :لاق ؟اهقدصت ءيش كدنع
 مث بهلذف .ديدح نم امتاخ ولو سمتلاف بهذإ :لاقف .ائيش تدجو نإ

  «ءادر هيلع ام رازإ هيلعو .ديدح نم ًامتاخ الو هللاو ال :لاقف عجر

 كيلع نكي مل هتسبل نإ كرازإ :لك يبنلا لاقف .يرازإ اهقدصأ :لاقف

 .سلجف لجرلا ىحنتف .ءيش هنم اهيلع نكي مل هتسبل نإو «ءيش هنم
 ؟نارقلا نم كعم ام :ِقَك لاقف يعدف ء.هب رمأف ءايلوم ِدَو يبنلا هآرف

 نم كعم امب اهتكلم دق :لاق  اهددع روسب  اذكو اذك ةروس» :لاق

 . ””«نآرقلا

 (*)هل هيف نذأي مل ةهارك هيف ناك ول :ةمتتلا بحاص لاق

 يصر يباحصلا بيقيعم نع ديج دانساب دواد يبأ ننس يف ءاجو

 .(ديدح وأ صاصر وأ ساحنمتاخ ذاختا هركي باب) 747 ص ” ج بابلألا ءاذغ )١(
 .750 ص ١ جريغصلا حرشلا اهشماهبو كلاسلا ةغلب (؟)

 راددط 7٠١7/17 يراخبلا حيحص 77ص ١٠١ج يرابلا حتف رظنا يراخبلا هاور (9)
 .بعشلا

 ."166 ص ” ج عومجملا (5)



 ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةنيزلاو سابللا 444

 نم لكَ يبنلا متاخ ناكو :لاق دع يبنلا متاخ ىلع ناكو عهنع هللأ ظ

 .©)(ةضف هيلع ىولم ديدح

 يذلا ةديرب ثيدح فعضو .نيثيدحلا نيذهل هركي ال هنأ راتخملاف

 .روهمجلا هب جتحا

 تبهو يتلا يف .ءدعس نب لهس ثيدح نع روهمجلا باجأ دقو
 هيف ةجح الو .ديدحلاب متختلا نع ىهنلا لبق ناك هنأب دلي يبنلل اهسفن

 سبمللا زاوج ذاختالا زاوج نم مزلي ال هنأل ءديدحلا متاخ سبل راوج ىلع

 ةغلابملا هنم دارملا نأب وأ 'هتميقب ةأرملا عفتنتل هدوجو دارأ هنأ لمتحيف

 ةدرطم ذالوفلا متاخ «راجحألا» باتك يف يشاقنلا لاق دقف .ًافرص ًاديدح

 ."9مكحلا ىف ةرياغملا ديؤي اذهف ,.ةضف هيلع ىول اذإ ناطيشلل

 هنإ» :لاق ِِلكَك يبنلا متاخ فصو نم رثكأ نإف ءرهظ امب ةربعلاو

 .«ةضف نم

 وأ ديدح نم متاخ سبل ةهاركب روهمجلا لوق حجرتي اذه ىلعو

 . كلذ وحن وأ ساحن وأ صاصر

 “  توقايلاو ساملاو قيقعلاب متختلا :

 لاق ءامهوحنو قيقعلاو توقايلاب متختلا ةهارك ىلإ ةيعفاشلا بهذ

 يز نم هنإو .بدأآلل الإ ؤلؤللا سبل لجرلل هركأ ال :مألا يف يعفاشلا

 . يبلحلا م . ط (ديدحلا متاح يف) 407/7 ص دواد يبأ ننس رظنا )١(
 ."177 ص ٠١ ج يرابلا حتف (5)

 ."7* ص ٠١ ج يرابلا حتف ()



 م4 ثلاثلا بايلا

 فرسلا ةهج نم الإ دجربز وأ توقاي سبل هركأ الو «ميرحتلل ال ءاسنلا
 . مرحي ال هنأ ىلع اوقفتاو .باحصألا هلقن اذكو هصن اذه .ءاليخلاو

 توفقايلاو ساملاو قيقعلاب متختلا زوجي ةلبانحلاو ةيفنحلا لاقو

 .رهاوجلا نم اهوحنو زوريفلاو درمزلاو دجربزلاو

 صض عبي متختلا زاوجب صنلا درو :ريدقلا حتف ةلمكت يف ءاجو

 : قيقعلاب متحتي ناك دلع يبنلا نأ ىور هنإف قيقعلاك راجحألا

 .7'2يفاكلا يف ركذ امك كرابم هناف قيقعلاب اومتخت :لاقو

 متاخلا ذاختا. حابيف .اهوحنو جزوريفو درمزو دجربزو توقاي نم رهاوجلا

 , (')اهوحنو نداعملا هذه نم

 نع ا #

 ٌتلاناتملللا

 نأ» هنع هللا يضر سنأ ثيدحل راسيلاو نيميلا نم لك يف اذه ةضفلا

 .©«هنيميب متختي ناك لَك يبلا
 نيك يبنلا ناك» :لاق :هنع هللا يضر رفعج نب هللا دبع ثيدحلو

 .( 7 (هنيمي يف متختي

 )١( ج ريدقلاحتف ةلمكت ٠ ص هاج ةيدنهلا ىواتفلا/59 ص 68" .

 .3519؟ ص ؟ ج بابلألا ءاذغ (؟)

 .87 ص ةيدمحملا لئامشلا يف يذمرتلا هجرخأ (')

 ه7” ص "بج يذوحألا ةفحت رظنا .ريبكلا يف يناربطلاو يئاسنلاو يذمرتلا هجرخأ (4)
 55١. ص "هج يئاسنلاو
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 مكس ا ل يراسل يي يبرسرساساُاُس7ُ 000000

 متختي قلتع هللا لوسر تيأر» :امهنع هللا يضر سابع نبا لوقلو

 ش .21)«هنيمي ىف

 راشأو هذه يف دع يبنلا متاخ ناك»و :لاق هنع هللا يصر سنأ نعو

 ظ .('292ىرسيلا هدي نم رصنخلا ىلإ

 يف متختي ناك» ِلك يبنلا نأ امهنع هللا يضر رمع نبا نعو
 .)9هفك نطاب يف هصف ناكو .هراسي

 هسيل لضفألا .ةيعفاشلا ريع لنعف . لضفألا ىف .ءاملعلا فلتخاو

 نأ يعبليو» : «يراقلا ةذمع)» ىف ينيعلا ردبلا لاق . ىرسيلا رصنتخ ىف

 ريغ ىف الو .ىنميلا يف هسيلي الو .ىرسيلا هدي رصنخ يف همتاخ سبلي

 .ىرسيلا رصنخ

 انباحصأ صضعب لاقو .راسيلاو نيميلا نيب ثيللا وبأ هيقفلا ىّوسو

 يف ةحيحص ثيداحألا تءاج لاقيو «تاياورلا فالتخال قحلا وه

 .راسيلا ىلع رمألا رقتسا نكلو «نيميلا

 هنأو نم «ةنسلا حرش» يف يروغبلا هلاق ام كلذ ىلع لدي :تلق

 «نيرمألا رخآ كلذ ناكو هراسي يف متحت مث ( هليمي يف الوأ متخت دي

 ْ كه أ

 :هريغو ينطقرادلا لاق :«بابلألا ءاذغ» يف ىنيرافسلا لاقو

 سبل :«فاصنإلا» يف (لاقو) هراسي يف متختي ناك لِي هنأ ظوفحملا

 يف هسيل يف لضف الو . ءاوس ىرسيلاو ىنميلا هذي رصلنخ يف متاخلا

 .ىرخألا ىلع امهادحإ

 )١( ص 4 ج حيحص نسح ثيدح :لاقو يذمرتلا هجرخأ 778 .

 .9ل1 ص ١4 ج ملسم يوون رظنا :ملسم هجرخأ (؟)

 ..(راسيلا وأ نيميلاب متختلا) 1١٠8 ص ” ج دواد يبأ ننس دواد وبأ هجرخأ (7*)

 . ؛هفك نطب يف متاخلا صف لعج نمد ال ص "7< ج يراقلا ةدمع رظنا(؟)



 ظ ءىا ثلاثلا بابلا

 . لضفأ راسيلا يف متختلا نأ بهذملا نم حيحصلاو

 نأ ىلإ انباحصأ ضعب راشأ دقو :ابجر نب ظفاحلا (لاقو)

 ه.أ نيرمألا رخآ راسيلا يف ا نأو 2. حوسنم نيميلا يف متختلا

 ثيدح هنع هللا يضر دمحأ مامإلا فعض :؛«صيخلتلا» يف لاقو

 ظ .نيميلا يف متختلا

 رصنخ يف متاخلا نوك بابحتسا بهذملا هيلع رقتسا يذلا (تلق)
 .ىرسيلا

 اقافو لجرلل ىطسولاو ةبابسلا يف هنع هللا يضر دمحأ ههركو

 نم ملسم حيحص يف ام وهو (تلق) .كلذ نع حيحصلا يهنلل ةثالثلل

 يميصأ يف متختا نأ في هلا لوسر يناهن :هنع هللا يضر يلع ثيدح
 أ ءاهيلت يتلاو ىطسولا ىلإ ًاموأف هذه وأ هذه

 لعفي ناك ٍةَي يبنلا نأل ,هفك يلي امم هصف لعج هسبالل لضفألاو

 رهظ يلي امم هلعجي هريغو سابع نبا ناكو (9 :يحيحصلا يف وهو كلذ

 ناك :هنع هللا يضر سنأ لوقل هريغ نمو هنم هصف لعج زوجيو ,2)هفك

 (؛)ه .أ ًايشبح هصف ناك ملسم ىفو يراخبلا ىف امك هنم هصف

 يف يوونلا لاق . ىنميلا رصنخ يف هلعج لضفألا :ةيعفاشلا تلاقو

 نيميلاو ةنيز هنأل ,ءلضفأ ىنميلا يف هنأ روهشملا حيحصلا :عومجملا
 . فرشأ

 بهذلا متاح ميرحت» 7 ص 4١ج ملسم يوونو .744 ص 7ج بابلألا ءاذغ رظنا(١)
 .«لاجرلا ىلع

 . 01 يراخبلا حيحص (؟)

 4١. 8/17 دواد يبأ ننس (5

 .745 ص ”7ج بابلألاءاذغ (4)
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 امبرف ضفاورلا راعش راص نيميلا نآأل .لضفأ راسيلا يف ليقو

 . مهيلإ بسن

 ناك ولو ءاراعش نادلبلا مظعم يف وه سيلو لوألا حيحصلاو

 ءاهلعفت ةعدتبم ةفئاط نوكل نئسلا كرتن فيكو «نيميلا تكرت امل ًاراعش

 .هراسي ىف متختي ناك رمع نبا نأ حيحص دانسإب دواد يبأ دنسم ىفو

 البو صفب متاخلا زوجيو .هنيمي يف متخت سابع نبا نأ نسح دانسابو
 ثيداحألل لضفأ هنطابو اهرهاظ وأ هفك نطاب نم صفلا لعجيو صف

 .هيف ةحيحصلا

 .«هرصنخ ىف همتاخ لعج لجرلل ةنسلا نأ ىلع نوملسملا عمجأو

 275 هللا لوسر يناهن» :لاق هنع هللا يضر يلع نع ملسم حيحص ىفو

 ىطسولا ىلإ يوارلا راشأو ءاهيلت يتلا وأ هذه يف يمتاخ لعجأ نأ

 ينعي ءهذه وأ هذه يف حيحص دانسإب دواد يبأ ةياور يفو ءاهيلت يتلاو

 . فرصتب ه . أ 20«ىطسولاو ةبابسلا

* #6 # 

 عيال اك ملفلا

 هددعو متاخلا ترو

 .لاقثم نع دزي مل نإ رثكأف متاخب ةضفلاب متختلا لجرلل زوجي
 نأب ءاسنلا متاخ ةئيه ىلع ناك اذإ امأ .لاجرلا متاخ ةئيه ىلع ناكو

 2 مرحي هياور يفو . ؟'9لاجرلل هلامعتسا هركي ةيالاث وأ ناصفق هل نوكي

 . ةيفنحلا بهذم اذهو

 )١( ص 4 ج يوونلا عومجملا رظنا ”7147.

  (3ص هاج ةيدنهلا ىواتفلا 980" .



 1437 ثلاثلا بابلا

 مرحيف «لقأف نامهرد هنزو ًادحاو نوكي نأ طرتشي ةيكلاملا تلاقو

 . نيمهرد نم لقأ ناك ولو هددعتو نيمهرد ىلع هتدايز

 انزو هلاثمأ ةداعك ةضفلاب متختلا نسي :ةلبانحلاو ةيعفاشلا تلاقو

 لاق نمل ًافالخ مرح هلاثمأ ةداع نع داز نإف .فارسإ الب ًالحمو ًاددعو

 .داز نإ مرحيو ءالاقثم هنوك هركي

 ىلع داز ولو ةضف نم متاخلا ةحابإ بهذملاو :ينيرافسلا لاق

 . لاقثم

 ال باحصألاو مامإلا مالك رهاظو .لاقثم نود نسي ةياعرلا يفو

 متاخلا نع لئس هك يبنلا نأ وهو ةديرب ربخ فعضل كلذ نم رثكأب سأب
 .©>ًالاقثم همتت الو ةضف نم :لاق ؟هذختأ ءيش يأ نم

 ةداعلا نع جرخي مل ام دارملاو .ركنم ثيدح :دمحأ مامإلا لاق

 .ه . أ 29مرح الإو

*# 8# 

 سافخأ ٍبملفما

 متاخلا شقن

 هيلع شقني نأ ةضف نم ًامتاخ سبل نمل زوجي  ءاهقفلا روهمج لاق
 .ةمكح ةملك هيلع شقني وأ «ىلاعت هللا مسا وأ همسا

 دحأ شقني نأ ِكك يبنلا يهنل هللا لوسر دمحم» شقن زوجي الو

 ًامتاخ ذختا 85 يبنلا نأد هنع هللا يضر سنأ نع يور امل همتاخ ثفنك

 )١( لوصولا ريسيت رظنا .ةعبرألا نئسلا باحصأ هاور 777/17 .

 ص ١7ج بابلألا ءاذغ رظنا (؟9) 71١.



 ةيمالسإلا.ةعيرشلا يف ةنيزلاو سابللا 4

 نم ًامتاخ تدذختا ينإ١ :لاقو «هّللا لوسر دمحم هيف سشقفنو .ةضف نم

 , 2)هشقن ىلع دحأ شقني الف هللا لوسر دمحم هيف تشقنو فرو

 نم ًامتاخ ذختا كك يبنلا نأد امهنع هللا يضر رمع نبا ىور املو

 هللا لوسر دمحم هيف سشفهنو قرو نم امتاخ ذختا مث هاقلأ مث ءبهذ

 هصف لعج هسيل اذإ ناكو .«اذه يمئاخ شقن ىلع دحأ شقني ال :لاقو

 .©0سيرأ رثب يف طقس يذلا وهو ءهفك نطب يلي امم

 هب متخيل هيف شقنو متاخلا ذختا امنإ لَو يبنلا نأ يهنلا ببسو

 هلثم همتاخ ىلع شقنو دحأ هدلق ولف ,مهريغو مجعلا كولم ىلإ هبتك

 .للخلا لصحو ةدسفملا تعقول

 يف هابتشإلا عفي الو , متاخلا رمأ سبتلي الإ ىنح يهنلا رسف نذإ

 . .لك يبنلا نمزب صاخ ىيهنلا نأ ملعي اذه نمو

 متاخلا شقن ناكو .هل بتك فلختسا امل هنع هللا يضر ركب ابأ نأ سنأ

 , ؟)(رطس هللاو .رطس لوسرو ءرطس دمحم رطسأ ةثالث

 اذه ىلع ناك هنأ هرهاظو» :يرابلا حتف يف رجح نبا ظفاحلا لاق

 جايتحالا ةرورص نإف . يداعلا قايسلا ىلع هتباتك نكت مل نكل بيترتلا

 متخلا جرخيل ةبولقم ةشوقنملا فرحألا نوكت نأ يضتقت هب متخي نأ ىلإ

 نأ ينعي «قوف ىلإ لفسأ نم تناك هتباتك نأ مهضعب لوق امأو .ًايوتسم

 َرأ ملف ءاهلفسأ يف دمحمو «.ةثالثلا رطسألا ىلعأ يف ناك ةلالجلا ظفل

 )١( ج يرابلا حتف رظنا :ناخيشلا هجرخأ ٠١ ج ملسم يوون /77”7 ص ١4 ص 58.

 ."ا8 ص ١؛ ج ملسم يوون /ملسم هجرخأ )7١(

 ."78 ص ٠١ ج يراخبلا هاور (")



 46 ثلاثلا بابلا

 فلاخي يليعامسالا ةياور لب .ثيداحألا نم ءيش يف كلذب حيرصتلا

 .لوسر ينناثلا رطسلاو ءرطس دمحم :اهيف لاق هنإف .كلذ اهرهاظ
 0 .ه . أ .©0عهللا ثلاثلا رطسلاو

 اعبرم صفلا نوك ناكمإ وه رطسألا ددعت نم ةمكحلا نأ رهاظلاو

 ةرورضل ًاليطتسم صفلا ناكل ًادحاو أرطس ةباتكلا تناك ولف ءأريدتسم وأ

 . فرحألا ةرثك

 . ليطتسملا نم لضفأ ريدتسملاو عبرملا نم لكو

 .ةعبرألا ةمئألا مهتمدقم يفو نيملسملا ءاهقف روهمج لاق اذهلو

 . هللا مساب ولو متاخلا شقن زاوجب

 هللا ركذ هيف ناك نإو هشقن زوجيو :عومجملا يف يوونلا لاق

 . ىلاعت
 لوسر دمحم : هك هللا لوسر متاخ شقن ناك» : نيحيحصلا يفف

 'روهمجلاو كلامو بيسملا نب ديعس لاق هبو ءاندنع هيف ةهارك الو هللا
 ثيدحلل ذب انم لطاب اذهو .هناهتما فوخل مهضعبو نيريس نبا ههركو

 . ؟"7ه . أ ءفلخلاو فلسلا لعفلو

 مل هنأ نيريس نبا نع حيحص دنسب ةبيش يبأ نبا جرخأ نكلو
 .اهوحنو هللا يبسح همتاخ يف لجرلا بتكي نأب ًاسأب ىري نكي

 نأب عمجلا نكميو .تبشت مل هنع ةهاركلا نأ ىلع لدي اذهف

 يذلا فكلاب ءاجنتسالاو .ضئاحلاو بنجلل هلمح نمؤي ال ثيح ةهاركلا

 .اهيف وه

 )١( ج يرابلا حتف رظنا ٠١ ص 78".
 )١( ص 4 ج عومجملا رظنا 47".
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 .اقلطم ةهاركلا نوكت الف .كلذ نم نمألا لصح ثيح زاوجلاو

 ظ .كلذل ضرعي ام ةهج نم لب

 هنأ رمع نب هللا دبع نع ملاس نع جرخأو ءرمع نب هللا دبع همتاخ ىلع

 . مهميتاوخ ىلع مهئامسأ سفن ةاضقلاو ءافلخلا نأش نم : لوقي كلام

 متاح ششن ناك هنأ ةذيبع يبأو ةفيدح نع ةبيش يبأ نبا جرخأو

 : يعخدلا ميهاربإ نعو .كلملا هللا : ىلع نعو .هلل دمحلا :امهنم لك

 نعو .هلل ةزعلا :رقابلا رفعج يبأ نعو .هللا مساب :ناورم نعو .هللاب
 يف ظفاحلا هلاق .متاخلا ىلع هللا ركذ شقنب سأب ال :نيسحلاو نسحلا

 . ؟')حتفلا

 هللا ركذ متاخلا ىلع بتكي نأ هركي :ةلبانحلا ضعب لوق امأو

 ءاذغ» يف ىينيرافسلا لاق .«هيلع ليلد ال» هريغو نارق نم ىلاعت

 .همدع لصألاو «ليلد ىلإ رقتفت يهو اليلد ةهاركلل دجأ ملو :«بابلألا

 وهو .مهميتاوخ ىلع هللا ركذ ةباتك فلسلا نم ريثك نع درو دقو

 هيف تشقنو ًامتاخ تذختا ينإ» : سانلل مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق رهاظ

 . '')(هشقن ىلع دحأ شقني الف فلنا لوسر دمحم

 اذإف .هريغ نع ال هللا لوسر دمحم مهشسقن نع مهاهن امنإ هنأل

 ةالصلا هيلع هنأل .هعضي لب ءالخلا هب لخدي الف .ىلاعت هللا ركذ هب ناك

 ىلإ ةجاحلا تعد اذإف .29همتاخ عضو ءالخلا لخد اذإ ناك مالسلاو

 . "58 ص ٠١ ج يرابلا حتف رظنا )١(

 . 712” ص 7 ج بابلألا ءاذغ رظنا (7)

 .55 ص ١ ج هجام نبا رظنا .ركنم ثيدح لاقو دواد وبأو ةجام نبا هاور (9)

 .(فيعضلا هب درفنا ام وأ هنم ىوقأ وه نم ًافلاخم فيعضلا هاور ام ركنملاو)



 عواب ظ ثلاثلا بابلا

 هيف ناك اذإ ينعأ .هفك نطاب يف هصف لعجيلف ؛هيلع فوخك هب لوخدلا

 . ءالخلا هي لخدو ىلاعت هللا ركذ

 ىلاعت هللا ركذ هيف ناك اذإ متاخلا :هنع هللا يضر دمحأ مامإلا لاق

 ىف اذكه هب 2©)لق :ةمركع لاقو .ءالخلا لخديو هفك نطاب يف هلعجي

 . هيلع ضبقاف كفك نطاب

 صوصنلل ريط وأ ناويح ةروص متاخلا ىلع شقني نأ زوجي الو

 كلذ هيلع شوقنملا متاخلا سبل ةمرح يفو .مدقت امك كلذ يف ةدراولا

 : ناهجو هتهارك وأ

 بايثلا يف دمحأ مامإلا نع صوصنم وهو مرحي :امهدحأ

 . متاوخلاو

 .راصتخاب به ا. [ 2'2بجر نب ظفاحلا لام هيلإو هركي : يناثلاو

* 

 .فكلا نطاب ىلإ صفلا لوحت نأب اذكه متاخلاب لعفا يأ :هب لق )١(
 .(ناويح ةروص متاخلا ىلع ..*5' أ زوجي ال) 747 - 745/7 بابلألا ءاذغ رظنا (1)









 لرزلا_+ ىلا

 ةينآلا

 لّرالابملالا

 ةضفلاو بهذلا ةينآ لامعتسا

 نم امهريغو برشلاو لكألا ميرحت ىلإ ءاهقفلا روهمج بهذ

 يور ام الإ عامجإلا كلذ ىلع لدّمعتاو :رذنملا نباو يوونلا لاقو

 .امهريغوؤ ةراهطلاو لكألا نود برشلا مرحي :لاق هنأ يرهاظلا دواد نع

 . ةيهيزنت ةهارك كلذ ةهارك ميدقلا هيهذم يف يعفاشلا نع لقنو

 : روهمجلا ةلدأ

 ةفيذح ناك» :لاق ىليل يبأ نبا هاور امب روهمجلا لدتسا دقو ١

 مل ينإ :لاقو هب هامرف .ةضف حدقب نافهد هاتأف ىقستساف نئادملاب

 «جابيدلاو ريرحلا نع اناهن ٍةلك يبنلاو ءهتني ملف هتيهن ينأ الإ همرأ



 ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةنيزلاو سابللا 6.

 نهو ايندلا يف مهل نه :لاقو .ةضفلاو بهذلا ةينأ يف برشلاو

 .2')«ةرخآلا يف مكل

 ءانإ يف برش نم» :لاق ِةِْكك يبنلا نأ اهنع هللا يضر ةملس مأ نعو ؟

 . 229( منهج ران هنطب يف رجرجي امنإف ةضف وأ بهذ نم

 اوسبلت ال» لوقي ةْكَي يبنلا تعمس :لاق هنع هللا يضر ةفيذح نعو * 

 اولكأت الو .ةضفلاو بهذلا ةينا يف اوبرشت الو «جابيدلا الو ريرحلا

 . ")«ةرخآلا يف مكلو ايندلا يف مهل اهنإف ءاهفحص يف

 : نيفلاخملا ةلدأ

 امدنع ةفيذح نع درو يذلا برشلا ثيدحب دواد لدتسا دقو - ١

 . ةملس مأ ثيدحبو .«ثيدحلا» ةضف حدقب ناقهد هاتأف ىقستسا

 لكآلاك هريغ مرحي الف .ءطقف برشلا نع الإ اهيف لكي هني مل لاقو

 ] . ةراهطلاو

 درو دقف .ةحيحصلا ثيداحألاب ضراعم اذه همالك نأب هيلع درو

 هيف سيلو .ثيدحلا اذه هغلبي مل هلعلو .لكألا ركذ ةفيذح ثيدح ىف

 يف ىليل يبأ نبا ثيدح يف لكألا ركذ كلذكو .هب لدتسا امل ةضراعم

 ريبك وه اهمض زوجيو رسكلاب : ناقهدو 44 ص ٠١ ج ىرابلا حتف / ملسمو يراخبلا هاور )١(

 اهنإف اهفاححص ىف اولكأت الو :دازو "6 ص 4١ج ملسم يوون رظنا /ةيسرافلاب ةيرقلا

 .ةرخآلا يف مكل ركذي ملو ايندلا يف مهل

 ٍ 3١. ص ١4 ج ملسم يوون / ملسم هجرخأ (7)

 اعرج هعرجمت نأ :رجرجتلاو .رجرجتلاك ىلحلا يف ءاملا بص : ةرجرجلا . رجرجي هلوقو

 سوماقلا يف هلاق .ةفصلا كلت ىلع هاقس :هرجرجو ,. توص : بارشلا رجرجو ,.اكرادتم

 . منهج ران عرجت امنأك ىنعملاو .طيحملا

 نع يهنلا) 5888 ص هاج دمحأ دنسمو ./ ص ١4 ج يوون رظنا :ةعبسلا هجرخأ ()
 . ةعصقلاك ءانإ يهو ةفيحص عمج هلوأ رسكب فاحصلاو (ريرحلا سبل



 “.086٠ ثلاثلا بابيلا

 هنأل ءيش لك يف لامعتسالا ىلع هيبنت برشلا نع يهنلا نإ- ؟
 عاونأ عيمجو «*”«ابرلا اولكأت ال ظ :ىلاعت هللا لاق امك هانعم ىف

 هللاو بلاغلا هنوكل هب هبن امنإو .عامجإلاب لكألا ىنعم يف ءاليتسإلا

 . ''”ملعأ

 هانب دقف ءةيهيزنتلا ةهاركلاب ميدقلا هبههذم ىف ىعفاشلا لوق امأو

 يف مكلو ايندلا يف مهل اهنإ» : لي هلوق ليلدب ديهزتلل ثيدحلا نأ ىلع
 .("”«ةرخآلا

 سيل هسفن بورشملا نأ دارأ هنأب اذه هلوق هباحصأ ضعب لوأتو

 .ًامارح

 هب عطق نم هباحصأ نمو ميرحتلاب ديدجلا هبهذم ىلع صن دقو
 , (290هنع

 يف رجرجي امنإ» ثيدحب .ديهزتلل ثيدحلا نأب هلوق ىلع در دقو

 . مرحم ىلع الإ نوكي الو ديدش ديعو وهو «منهج ران هنطب

 ىعفاشلا نأو .؛ةحيحصلا ثيداحألاب ضراعم دواد لوق نأ تبث اذإو

 .عزانم الب تبثي عامجإلا نإف .ميرحتلا ىلع ديدجلا هبهذم يف صن دق
 ميرحت ىلع عامجإلا يوونلا ةياكح امأ» :يناكوشلا لوق نوكيو
 .«يعفاشلاو يرهاظلا دواد ةفلاخم عم متت الف لامعتسإلا

 .كلذ يف يوونلا هركذ امب عوفدم ١

 :ةمئألا نم هريغو يعفاشلا لاق دقو .ةحيحصلا ثيداحألاب ضراعم  ؟

 ١1٠. :نارمع لا (#)

 8١١. ص ١ ج عومجملا رظنا:(١)
 ٠١". ص ١ ج عومجملا (؟)

 .44 ص ؛ ج يرابلا حتف (9)



 ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةئيزلاو سابللا 4

 عامجإلاو ةفلاخم ال ةقيقحلا يفف  يبهذم وهف ثيدحلا حص اذإ

 . مئاق

 ةضفلاو بهذلا لامعتسا ميرحتب لوقلا ىلع يناكوشلا ضرتعا دقو

 :لاقف روهمجلا هيلإ بهذ امك ءامهيلع ًاسايق ,ءبرشلاو لكألا ريغ يف
 عم سايق برشلاو لكألا ىلع سايقلاو ءالف تالامعتسإلا رئاس امأو

 ثيح .ةنجلا لهأب هبشتلا يه برشلاو لكألا نع ىهنلا ةلع نإف .قرافلا

 لَك هنع تبث امك عراشلل ربتعم طانم كاذو ءةضف نم ةينأب مهيلع فاطي

 ةيلح كيلع ىرأ يلام :لاقف بهذ نم متاخب امتختم الجر ىأر امل»
 . (١)(؟ةنحلا لهأ

 .ليلدب الإ ةمرحلا تبثت الف لحلا تالامعتسالا رئاس يف لصألاو

 اذهو ؛ءاليخلاو فرسلا ةلعلا نأ نم يىوونلا هركذ امب هيلع در دقو

 يذلا ةنجلا لهأب هبشتلا اذه ىلإ مضي نأ نم عنام الو ؛ميرحتلل بجوم

 .سايقلا ةحصب ًايضاق رومألا هذه عومجم نوكيف .وه هركذ

 نمو .ًاقلطم ةضفلاو بهذلا ةينآ لامعتسا نع زارتحالا طايتحالاف

 . هضرعو هنيدل أربتسا دقف تاهبشلا ىّقتا

 ال اذهو ءءاسنلاو لاجرلا ةضفلاو بهذلا ءانإ ميرحت يف يوتسيو

 قرف امنإو «هببسب مرح يذلا ىنعملا لومشو ثيدحلا مومعل هيف فالخ
 جاوزألل ةنيزلا ضرغ نم نهيف دصقي امل يلحتلا يف ءاسنلاو لاجرلا نيب

 . ")مهل لمجتلاو

 وأ ًآليلق ولو ةضفلاو بهذلا نم ءيش لامعتسا مرحي ةلمجلا ىلعو

 ْ .#87 ص ١ ج راطوألا لين(١)

 ا/لا/ ص ١ ج ىنغملا ,.175 ص هاج عئانصلا عئادب ١١”". ص ١ ج عومجملا رظنا(؟)

 .8 ص ؟ ج مألا



 ٠6 ثلاثلا بابلا

 ءطشملاو .ةقعلملاو «ةربإلاو لالخلاو ,ةلحكملل دَوٌرملاك ًاريغص

 .تاعاسلاو .ةوهقلا نيجائنفو فورظو «ةارملاو .«نيكسلاو .ةرخبملاو

 .ةضفلا وأ بهذلا يسرك ىلع سولجلا مرحي كلذكو ءربحلا مالقأو

 حيحصلا ىلع ةضفلاو بهذلا يناوأب سلاجملاو تويبلا نييزت مرحيو

 .©'”ءاهقفلا دنع روهشملا

 الب هلسغو هؤوضو حص ةضفلاو بهذلا ءانإ نم لستغا وأ اضوت نإو

 ,ةبوصغملا رادلا يف ةالصلا هبشأف ةراهطلاب صتخي ال عنملا نأل .فالخ

 .ةيصعم كلذ يف سيلو .ءاضعألا ىلع ءاملا نايرج وه ءوضولا نألو

 هنم برش وأ لكأ نإف ءهيف ام نود فرظلا لامعتسا يف ةيصعملا امنإو

 .؟"”هيف ام نود فرظلا لجأل عنملا نأل امارح بورشملا نكي مل

 ينالنا_كملفلا

 ةضفلاو بهذلا ةينا ذاختا

 .ةضفلاو بهذلا ةينأ ذاختا ميرحت ىلإ ءاهقفلا روهمج بهذ

 ميرحتب درو عرشلا نأل ,مرحي ال كلذ نأ يعفاشلا نع يكحو

 هيلع ةمرح الف.ريرحلا بايث لجرلا ذختا ول امك .ذاختالا نود لامعتسالا

 . كلذ يف

 هب عطقو ذاختإلا ميرحت حيحصلا نأ ىلع يعفاشلا باحصأ قفتاو

 . مهضعب 1

 هذاختا نألو 29روبنطلاك هذاختا زوجي ال هلامعتسا زوجي ال ام نأل

 )١( ج عومجملا .5»1 ص هاج مئانصلا عئادب 2784 ص هاج ةيدنهلا ىراتفلا ١

 ج ينغملا ”١١؟ ص ١ ج جاتحملا ةياهن 2936 ص ١ ص ؟٠١.
 .له ص ١ ج ينغملا ”١7 ص ١ ج عومجملا رظنا(؟)

 . مجعلا يهالم نم وهو (ءابلاو ءاطلا مضب) برعم يهو يهالملا تالا نم :روبنطلا ةرفإ



 ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةئيزلاو سابللا 5.

 (١)مخلا كاسماك مرحف ابلاغ هلامعتسا ىلإ يدؤي

 بهذلا يناوأ لجرلا تيب يف نوكي نأب سأب ال هنأب ةيفنحلا تلاقو

 نأل هللا همحر دمحم كلذ ىلع صن .اهنم- برشيل ال لمجتلل ةضفلاو

 .59(2برشلاب نوكي امنإ يناوألاب عافتنإلاو ,عافتنالا مرحملا

 عم ًاسايق ناكف ءاهيف ةراجتلل حابتو ٠ .ءاسنلل ابت اهنإ لب ءًاقلطم

 . ")قرافلا

 .ءاليخلاو فرسلا نم هيف امل لامعتسالا نم عنملا نأب اولاقو

 ذاختالا مرحي كلذبو .ةدحاو ةلعلا نوكتف ىذاختالا يف دوجوم كلذو

 .(©7لامعتسالا مرحي امك

 م

 ةسيفنلاو ةئيمثلا يناوألا لامعتسإ

 .نم ةسيفنلا ةينآلا ذاختاو لامعتسا ةحابإ ىلإ ءاهقفلا روهمج بهذ

 رفصلاو .قيقعلاو .رولبلاو توقايلاك ةنيمث تناك ءاوس ةضفلاو بهذلا ريغ

 . ”"2دولجلاو فزخلاو بشخلاك ةنيمث ريغ وأ ءجاجزلا نم طورخملا

 روهظ ءافتنالو .اهيف يهن دورو مدعل اهنم ء يش لامعتسا هركي الو

 ءوضولا هرك هنأ رمع نبا نع يور هنأ الإ .('0اهيف ءاليخلاو فرسلا ىعم

 .76 ص ١ ج كلاسلا ةغلب )١(

 .4”77 ص هاج ةيدنهلا ىواتفلا (؟5)

 ْ .لا/ ص ١ ج ىنغملا (9)

 1١4. ص ١ ج جاتحملا ينغم 2٠088 ص ١ جعومجملا (4)
 ةغلب 2777 ص ١ ج عومجملا 176 ص هاج ةيدنهلا ىواتفلا ال4 ص ١ حج ينغملا 6١)

 .58© صا ج كلاسلا

 ١٠١98. ص ١ ج جاتحملا ةياهن (1)



 6017 | ثلاثلا بابلا

 وبأ خيشلا كلذ راتخاو .كلذ هبشأ امو صاصرلاو ساحنلاو رفصلا يف

 حير هركت ةكئالملا نأ يورو .اهيف ريغتي ءاملا نأل .يسدقملا جرفلا

 . ''”ساحنلا

 وهف هرهوج ةسافنل ًانيمث ناك ام :هيلوق دحأ يف ىيعفاشلا لاقو

 هيف نألو ءهنم ىلعأ وه ام ميرحت ىلع هيبنت نامثألا ميرحت نأل ,مرحم

 .©9نامثألاك ًامرحم ناكف .ءارقفلا بولق رسكو .ءاليخو فرس

 . ثيدحلا

 يف دلع هللا لوسرو انأ لستغأ تنك» :تلاق ةشئاع نع يور املو

 ,.(4)(هبش نم روت

 نامثألا ىلع هسايق حصي الو .هيلع ىقبيف لحلا لصألا نأب اولاقو

 : نيهجول

 بولق رسكنت الف .سانلا صاوخ الإ هفرعي ال اذه نأ :امهدحأ

 . نامثألا فالخب هلامعتساب ءارقفلا

 الإ اهنم ةينآلا ذاختا لصحي ال اهتلقل رهاوجلا هذه نأ :ىناثلا

 .اهلامعتساو اهذاختا ىلإ اهتحابإ يضفت الف .اردان

 .الث ص ١ اج ىنغملا )١(

 . ٠١١ ص ١ ج جاتحملا ةياهن (1)

 1 51١/03. يراخبلا هجرخأ (5)

 وهو «هنول يف بهذلا هبشي ام نداعملا نم :نيتحتفب هبشلاو . هئننس ىف دواد وبأ هجرخأ (4)

 بذعلا لهنملا رظنا .ساحنلا اهرسكبو .ءلفقك داصلا مضب رفصلاو رفصلا عفرأ
 "از



 ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةنيزلاو سابللا همم

 ملف «ةرثكلا ةنظم يف ةعقاو يه يتلا نامثألاب ميرحتلا قلعتو

 .ريرحلاب سابللا يف ميرحتلا مكح قلعت امك ,هزواجتي

 هتميق تداز نإو ء.بايثلا نم بصقلا لامعتسا زاجو

 متاخو ءزاج ةنيمث ةرهوج همتاخ صف لعج ول هنألو ءريرحلا ىلع
 .0©2هتميق تلق نإو ًامارح ناك ًابهذ هصف لعج ولو «مارح بهذلا

 #2“ دزع دإ+

 عال ا ملال

 ةبيضملا ةينآلا لامعتسا

 : بهذلاب ببضملا أ

 ةحيفص هيلع عصضويف .هوحنو قش هباصأ ام وه ببضملا ءانإلاو

 ءانالاب قصلي ام ىلع ةبضلا قالطإ يف ءاهقفلا عسوتو .هظفحتو همضت

 .للخ هب نكي مل نإو ةنيزلل

 ,ةنيزل وأ ةجاحل تناك ءاوس تلق وأ ةيضلا ترثك .بهذلاب ببضملا

 لح يتمأ روكذ ىلع مارح نيذه نإو» ريرحلاو بهذلا يف قو هلوقلو

 . (9)«اهئانال

 هل عبات وه هيلع يذلا بهذلا نم ردقلا اذه نأل ,بهذلاب ببضملا

 )١( ج ىئتغملا رظنا ١ ص 4.,

 ج عومجملا (؟) ١ ج ىنغملا 2516 ص ١ جكلاسلا ةغلب الا/ ص ١ ص 50.



 ش هع ثكلاثلا بايلا

 نم طوطخ هيف ىذلا يأ» ملعملا بوثلاك « عباتلا تود عوبتملل ةربعلاو

 .«'”«ريرحلاب ةفوفكملا ةبجلاو ءريرح

 بهذلا لامعتسا نأل .«كلذ ةهاركب ةيفنحلا نم فسوي وبأ لاقو

 .”9هركيف ءانإلا لامعتساب لصح دقو .ءصنلاب مارح

 :اولاقف .بهذلاب ببضملا لامعتسا حابأ نم ىلع روهمجلا درو
 ام لطبيو .صلاخلا بهذلا نم ءانإلا هبشأف ءءاليخو فرس اذه ىف نإ

 كلذ نإف ًافوفر وأ بهذ نم ًاباوبأ ْذختا اذإ امب هبحاصو ةفينح وبأ هلاق

 يأر حجرتي اذهبو .اهريغل ةعبات فوفرلاو باوبألا تناك نإو .مرحي

 .بهذلاب ببضملا ءانإلا لامعتسا ميرحتب ءاهقفلا روهمج

 .«ةضفلاب ببضملا ءانإإلا لامعتسا زاوجب دمحمو ةفينح وبأ لاق

 .©بهذلاب ببضملا يف مدقت امك كلذ ةهاركب فسوي وبأ لاقو

 . (*0بسهذلاب ببضملا يف مهلوق وه امك كلذ ةمرحب ةيكلاملا تلاقو

 سنأ ىور امل ةضفلا نم ةريسيلا ةيضلا ةحابإب ةليانحلا تلاقو

 ,.0)*(2(ةضف نم

 ةبضلا هبشأف .ءاليخ الو فرس هيف سيلو هيلإ وعدت ةجاحلا نألو

 ..رفصلا نم

 . ١177 ص ١ ج عئانصلا عئادب )١(
 ١77. ص ١ ج عئانصلا عئادب (1)
 .774 ص هاج ةيدنهلا ىواتفلا «177 ص ه ج عئانصلا عئادب (5)
 .؟590 ص ١ حج .كلاسلا ةغلب (4)

 .44 ص ٠١ ج يرابلا حتف رظنا / يراخبلا هاور (©)



 ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةئيزلاو سابللا 00

 .اهمدعو ةجاحلا عم كلذ حابيو :ركب وبأ يضاقلا لاقو

 درو امنإ ربخلا نأل ,ةجاحل الإ ريسيلا حابي ال :باطخلا وبأ لاقو

 عضوم هركيو .7)2ةجاحل وهو ءرسكلا عضوم يف حدقلا بيعشت يف
 .اهل ًالمعتسم نوكي اليك لامعتسالاب ةضفلا

 دقف .ةضفلاب ببضملا ءانإلا لامعتسا يف ةيعفاشلا بهذه امأو

 ظ .كلذ يف مكحلا هجوأ مهدنع تددعت

 ةعبرأ ةلأسملا يف باحصأللو» :«عومجملا» يف يوونلا لاق

 : (هجوأ
 نإو ءهرك ةنيزلل ًاليلق ناك نإو ءهركي مل ةجاحلل اليلق ناك نإ:لوألا

 .هرك ةجاخلل ًاريثك ناك نإو «مرح ةنيزلل ًاريثك ناك
 .الف الإو مرح براشلا مف عضومك لامعتسإلا عضوم يف ناك نإ : يناثلا

 .لاحب مرحي الو هركي : ثلاثلا

 نع هانركذ امل لاح لكب مرحي :ينيوجلا دمحم وبأ خيشلا هاكح : عبارلا

 . مهنع هللا يضر ةشئاعو رمع نبا

 .©'”لوألا هجوألا هذه حصأو

 اليلق ناك نإ» مهلوق يف ةلقلا ىنعمو ةجاحلا نايب ىنعم امأو

 حالصإك «ةنيزلا ىوس بيبضتلاب قلعتي ضرغ اهب دارملا :اولاقف ةجاحلل

 كسمتسي ام ردقب الإ رسكلا عضوم هب زواجتي الو ءهوحنو رسكلا عضوم

 وأ ساحنب بيبضتلا نع زجعلاك نيدقنلا ريغ نع زجعلا طرتشي الو ءهب
 يذلا .ءانإلا لامعتسا حيبي نيدقنلا ريغ نع زجعلا نأل .امهريغ وأ ديدح

 .©9:«ببضملا نع ًالضف ةضف وأ بهذ نم هلك

 .8 ص ١ ج ينغملا )١(

 ١9” - 77١. ص ١ ج عومجملا رظنا (؟)

 ٠١7. ص ١ ج جاتحملا ةياهن ()



 هل ثلاثلا بابلا

 :هجوأ ةثالث هيفف ريثكلاو ليلقلا طبض امأو

 بعوتسي يذلا وه ريثكلا نأ يلوتملاو يناروغلا عطق هبو :امهدحأ

 وأ .هتورع وأ .هتفش وأ .هلفسأ وأ .هالعأك .هلماكب ءانإلا ءازجأ نم ءزج

 ةضفلا تبعوتسا ول هنأب لوقلا اذهل لدتساو .هنود ام ليلقلاو .كلذ هبش

 نوكي نأ نع ءانإلا جرخو «ءانالل ًاعبات نوكي نأ نع جرخ ًالماك ًاءزج

 ”نوكل ةضفو ساحن نم بكرم هنإ :لاقي لب ءالثم ساحن وأ ديدح ءانإ
 اءزج بعوتسي مل اذإ ام فالخب .ةضف هلماكب ةدوصقملا هئازجأ نم ءزج

 ةضف نم ابكرم هببسب ءانإلا دعي الو اعبات ارومغم عقي هنإف ءهلماكب
 قارعلا يتقيرط يف روهشملا وهو نسح لالدتسا اذهو «.ساحنو

 0 . ناسارخو

 .ينايورلا هلاق فرعلا ىلإ ةرثكلاو ةلقلا يف عوجرلا نأ : يناثلا

 ملو قلطأ ام نأ :هليلدو .هناسحتساو هرايتخا ىلإ راشأو .يعفارلا هاكحو

 .ةقرسلا يف زرحلاو .عيبلا يف ضبقلاك فرعلا ىلإ هطبض يف عجر دحي

 .اهرئاظنو تاوملا ءايحإو

 ريثكلا نأ :امهعبات نمو يلازغلاو نيمرحلا مامإ رايتخا وهو :ثلاثلا
 جرخي ال ام مهدارمب .عملي ال ام ليلقلاو .ءدعب ىلع رظانلل عملي ام

 . هظلغو هتقر يف ةداعلاو لادتعإلا ىلع

 روهشملا هجولاو .فرعلا ىلإ عوجرلا بهذملا يف راتخملا امأو

 . ©0”ملعأ هللاو ةحابإلا لصألاف .ةرثكلا يف انككش ىتمو

 بيبضت زاوج نأ ىرأ نأشلا اذه يف ءاهقفلا ءارا ضرع دعبو

 وهو ( . ليلدلا نم هيلع موقي امل ءارآلا بسنأ وه ةضفلا نم ريسيب ءانإلا

 )١( ج عومجملا رظنا ١ ص 0-77١ 71",



 ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةنيزلاو سابللا ها

 دنع عك يبنلا حدق تيأر» :لوحألا مصاع هلاق امك حيحصلا ثيدحلا

 ليج حدق وهو : لاق ؛ ةضفب هلسلسف عدصنا دق ناكف .كلام نب سنأ

 اذك نم رثكأ حدقلا اذه يف ِقِي# يبنلا تيقس دقل» :سنأ لاق

 .2')عاذكو

 هللا يضر سنأ ثيدحل فالخ الب ةضفلاب حالسلا بيبضت زوجيو
 عضوم 'ىقتي نأ ىلع 9'"2”ةضف عك يبنلا فيس ةعيبق ناك» :لاق هنع
 . ةضفلا

 :«ةضفلاو بهذلاب ةيئآلا هيومت»

 لكألا يف ةضفلاو بهذلاب ةهومملا يناوألاب عافتنإلاب سأب ال

 صلخي ال راثلا ىلع ضرع ول ثيحب 29فالخ الب كلذ ريغو برشلاو
 هنم صلخي ناك اذإ امأ «؟2”مودعم هنأكف هب هومملا ةلقل كلذو .ءىش هنم

 بيبضثلا يف هركذ قباسلا فالخلا هيف نوكيف رانلا ىلع هضرعب ءيش

 . ملعأ هللاو ةضفلاو بهذلاب

 .(بشخلا دوجأ نونلا مضب :راضنلا) 68 ص ٠١ ج يرابلا ستف .يراخبلاهجرخأ )١(

 دمتعي .فيسلا ضيقم فرط ىلع نوكي ام وهو :ةعيبطك ةعيبقو ١1٠ /7 يمرادلا ننس (؟)
 .اهيلع فكلا

 . #1 ص هاج عئانصلا عئادب (؟)

 ٠١4. ص ١ ج جاتحملا ةياهن (5)



 ةينآلا ريغب تويبلا نييزت

 لوألا ملال
 ناردحلا ىلع روصلا قيلعت

 :نيعون ىلإ ناردجلا اهب نيزت يتلا روصلا عونتت
 ١- الثم ناويحك حور هل امروص .

 * - .دامج وأ تابنك حور هل سيل ام روص

 .حور هل ام روص - لوأ

 : نيمسق ىلإ حور هل ام روص مسقنت
 . لظ اهل ةدسجم روص أ

 . لظ اهل سيل ةدسجم ريغ روص - ب
 .«ليثئامتلا» ةدلسجملا روصلا قيلعت مكح-١

 نييزتل ةدسجملا روصلا ذاختا وأ قيلعت ميرحت ىلع «")ءاهقفلا قفتا
 )١( ,ه/ه عئانصلا عئادب م4 ليلخ رصتخم ىلع يناقرزلا حرش المجموع  /

 * .44فاصنالا ١/494 .



 ةيمالسالا ةعيرشلا يف ةئيزلاو سابللا ها

 وأ رجحلا نم ةعونصملاك مودي للظ اهل ناك ءاوس «بتاكملا وأ تويبلا

 . مودي هل لظ اهل ناك وأ كلذ هبأش ام وأ ,ةفلتخملا نداعملا

 .لثم نيجعلاك .فجت نأ دعب اهلظ لوزي ةدام نم ةعونصملاك

 اولاقف تانبلا بعل ليئامت روصلا هذه نم ءاهقفلا ىنثتسا لقو

 نم ناهتما عصوم اهنألو ىدالوألا ةيبرت ىلع تانبلا بيردتل اهزاوجب

 .اهؤارشو اهعيب زوجي كلذبو  ميظعتلا ىنعم اهيف نوكي الف لفطلا

 نأ هربخأ رمع نبا نأ عفان ثيدحب هيلإ اوبهذ امل اولدتسا دقو

 ْ .,20(متقلخ ام اويحأ مهل

 سيل ام ةروص ذاختاو قيلعت ةحابإ ىلع ءاهقفلا قفتا دقف كلذكو

 . ('9كلذ وحن وأ ةنذئم وأ عماج وأ رجش ةروصك «حور هل

 :ةدسجملا ريغ روصلا قيلعت مكح

 سيل يتلا ةدسجملا ريغ ةروصلا قيلعت مكح ىف ءاهقفلا فلتخا

 : يتآلا وحنلا ىلع لظ اهل

 نإ «ناويح ةروص هيف ام ذاختا نأب لوقلا ىلإ *ةيعفاشلا بهذ  لوأ

 ال امم كلذ وحنو ةمامع وأ .أأسوبلم ًابوث وأ .طئاح ىلع ًاقلعم ناك

 . مارح وهف ًانهتمم دعي
 امم اهوحنو ةداسو وأ «ةريغص ةدخم وأ «.سادي طاسب يف ناك نإو

 )١( يوونلا حرشب ملسم ١4/ 47.

 ىربكلاهنودملا .ه”/ غ ليلخ رصتخم ىلع يشرخلا (؟)  2.4١/١عومجملا .“ي /ا/ ينغملا

 /  5 47ملسم يوون 59 /0 ةيدنه ىواتف ء177 /ه عئانضلا عئادب #١ خ7”

 .485 - ١ ص ١4 ج يوونلا حرش (*)



 مز6 ثيلاثلا بابلا

 سيل امو «لظ هل ام نيب هلك اذه يف قرف ال .مارحب سيلف نهتمي

 . لظ هل
 : يلي امب ةيعفاشلا لدتسا دقو

 هِي هللا لوسر دعاو :تلاق اهنع هللا ىضر ةشئاع ثيدحب-١
 ملو ةعاسلا كلت تءاجف ءاهيف هيتآي ةعاس يف مالسلا هيلع ليربج

 الو هدعو هللا فلخي ام :لاقو هدي نم اهاقلأف اصع هدي يفو ء«هتأي

 ىتم ةشئاع اي :لاقف هريرس تحت بلك ورج اذإف تفتلا مث ءهلسر
 . جرخأف هب رمأف .«تيرد ام هللاو :تلاقف ؟انهه بلكلا اذه لخد

 . تأت ملف كل تسلجف ىينتدعاو :َِك هللا لوسر لاقف ليربج ءاجف

 بلك هيف أتيب لخدن ال انإ» .كتيب يف ناك يذلا بلكلا ىنعنم :لاقف

 .ةروص لك يف ماع اذهو «' )(ةروص الو

 نم كلك هللا لوسر مدق» :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نعو-"؟

 ينرمأف .ةحنجألا تاذ ليخلا هيف ًاكونرد يباب ىلع ترتس دقو رفس

 ,2')(هتعزنف

 يضر ةشئاع عمس هنأ هيبأ نع مساقلا نب نمحرلا دبع نع"

 يل ةوهس ترتس دقو خلك هللا لوسر يلع لخد» :لوقت اهنع هللا
 .ةشئاع اي :لاقو .ههجو نولتو .هكته هأر املف .ليثامت هيف مارقب

 .«هللا قلخب نوهاضي نيذلا مايقلا موي هللا دنع ًاباذع سانلا دشأ .

 (2”(نيتداسو وأ ةداسو هنم انلعجف هانعطقف» :ةشئاع تلاق

 )١( يوونلا حرش رظنا ءملسم هاور ١4/ 47 - 48#.

 . كنارد هعمجو لمخ هل رتس كونردلاو 87/١14. يوونلا حرش رظنا ءملسم هاور (5)

 نيسلا حتفب ةوهسلا «قيقرلا رتسلا :مارقلاو 88/١4« يوونلا حرش رظنا ملسم ءاور (5)
 هبشي لقرأل نم عفترم هكمسو .ضرألا يف ردحتم ريغص تيب يه ليق .ءاهلا نوكسو

 . ةوهسلا يف ليق ام هبشأ يدنع اذهو ةديبع وبأ لاق .عاتملااهيف نوكي ةريغصلا ةنازخلا

 . ملعأ هللاو .تيبلا يدي نيب نوكت ةفصلاك يه ليقو



 ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةنيزلاو سابللا فله

  ايناث

 ناويح ةروص هيف ام قيلعت ةهاركب لوقلا ىلإ ءاهقفلا روهمج بهذ
 ةعوطقم وأ سأرلا ةلصتم نيب ةيفنحلا قرفي ملو ؟'ًانهتمم دعي ال امم
 دحأ عطق ناف ءًأشقن نوكت لب ءةروص نوكت ال اهنأل «لصافب سأرلا

 نع جرخت مل اهنأل ,ءيشب سيل كاذف ًاطيخ اهقنع ىلع طاخ نأب اهسأر

 . ؟'”رويطلا نم قاوطألا تاوذل قوطلاك .ةيلح تدادزا لب .ةروص اهنوك

 ءاضعألا ةلماك ةروصلا نيب اوقرف دقف «؟2ةلبانحلاو ؟0ةيكلاملا امأو

 نإف .ءاضعألا ةلماك ةروصلا قيلعت ةهاركب اولاقف .ءاضعألا ةلماك ريغو

 هللا يضر سابع نبا لوقب اولدتساو .ةهاركلا تبهذ ةروصلا سأر عطق

 وبأ ىور امل «ةروصب سيلف سأرلا عطق نإف .سأرلا ةروصلا» امهنع

 كتيتأ :لاقف ليربج يناتأ» ِعلكي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره

 .ليثامت بابلا ىلع ناك هنأ الإ تلخد نوكأ نأ ينعنمي ملف ةحرابلا

 ريصيف عطقيف بابلا ىلع يذلا لاثمتلا سأرب رْمَف ءبلك تيبلا يف ناكو
 رمو .نآطوت ناتذوبنم ناتداسو هنم عطقتلف رتسلاب ٌرُمو ءرجشلا ةئيهك
 . (35 هللا لوسر لعفف .جرخيلف بلكلاب

 وأ هردصك هباهذ دعب ناويحلا ىقبي ال ام ناويحلا نم عطق نإ امأ

 ىقبت ال ةروصلا نآل هركي الف ءهندب نع لصفنم سأر هل لعج وأ ءهنطب
 .هدعب ناويحلا يقبي بهاذلا ناك نإو .سأرلا عطقك وهف ءهباهذ دعب ظ

 ناك اذإ امأ .هركيف ىهنلا تحت ةلخاد ةروص وهف «لجرلاو ديلاو نيعلاك

 هل لعج وأ .ندب الب سأر وأ .سأر الب ندب ةروص ةريوصتلا ءادتبا يف

 ."ه9/ه© ةيدنهلا ىواتفلا 474/١. فاصنإلا 207/7 ليلخ رصتخم ىلع يشرخلا )١(
 ./ عئانصلا عئادب (؟)

 037# /* ليلخ رصتخم ىلع يشرخلا (")

 .7/1 ينغملا (4)



 ها ظ > ثلاثلا بابلا

 ةروصب سيل كلذ نأل .هركي الف ناويح ريغ ةروص هندب رئاسو سأر

 . ناويح

 ىلع ىقلت يتلا ةريغصلا دئاسولا وأ بايثلا يف يتلا روصلا امأو

 ةناهإ «لجرألاب اهسود نأل اهب سأب الف .سادت يتلا طسبلا وأ «ضرألا
 .ناثوألا ةدبعب ًاهبشت نوكي ال ةناهإلا عضوم يف اهكاسمإف ءاهل

 : يلي امب روهمجلا لدتسا دقو

 هللا ديبع رسب عمو هثدح ينهجلا دلاخ نب ديز نأ ديعس نب رسب نع-١

 لحخدت ال» :لاق خلي هللا لوسر نأ هثدح ةحلط ابأ نأ ينالوخلا

 اذإف ءهاندعف دلاخ نب ديز ضرمف رسب لاق .ةروص هيف تيب ةكئالملا

 ملأ : ينالوخلا هللا ديبعل تلقف ءريواصت هيفا رتسب هتيب يف نحن

 .هعمست ملأ .بوث يف ًامقر الإ لاق هنإ :لاق .ريواصتلا يف انثدحي

 .20(كلذ ركذ دق ىلب :لاق .ال :تلق

 .«بوث ىف ًامقر الإ» صنت ىنعملا اذهب ةريثك ثيداحأ تدرو دقو

 ةدبعب هبشتلا ىنعم هيف .نهتمم ريغ عضوم يف روصلا كاسمإ نأل-؟
 . '”اهميظعت نم هيف امل نائوألا

 ةلدألا نيب قفون نأ عيطتسن .مهتلدأو ءاهقفلا ءارا) ضرع دعبو

 .ًانهتممو ًاطوسبم ناك ام ىلع ةلومحم حيبت يتلا ثيداحألا نإ :لوقنف

 ليلدب .ًاقلعم ناك ام هوركملا نأ ىلع .ةلومحم عنمت يتلا ثيداحألاو

 جرخ» :تلاق اضيأ هتور املو ءاهنع هللا يضر مدقتملا ةشئاع ثيدح

 مدق املف .بابلا ىلع هترتسف ءأطمن تذخأف .هتازغ يف لكي هللا لوسر

 :لاقو هعطق وأ هكته ىتح هبذجف .ههجو ىف ةيهاركلا تفرع طمنلا ىأرف

 )١( يوونلل ملسم حرش رظنا هيلع قفتم ١5/ 88.
 ) )0ينغملا ٠7/ /ه عئانصلا عئادب ال 736 ١ .



 ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةئيزلاو سابللا ه1

 , 230( َْلَع كلذ بعي ملف ًافيل امهتوشحو

 .ًاقلعم ناك ام هوركملا نأ ىلإ ةحضاو ةراشإ ثيدحلا اذه ىفو

 . ملعأ هللاو ًانهتممو ًاشورفم ناك ام حابملا نأو

 دنع 1+ دج

 يانا_تةملفلا

 ناطيحلا رتسو ضرألا شرف

 نم هتيب يف ءاش ام طسبي نأ ناسنالل زوجي هنأ ىلع ءاهقفلا قفتا

 تناك ءاوس .ناتكلا وأ ,نطقلا وأ .«فوصلا نم ةذختتملا طسبلاو بايثلا

 .0©2 كلذ ريغ وأ ةشقنم وأ . ةغوبصم

 دقف ءريرح نم شارفب ضرألا شرف وأ ءريرحلاب ناطيحلا رتس امأو
 : ىلي امك يهو ءاهقفلا ءارا هيف تنيابت

 تيب يف نوكي نأ سأب ال : ةيفنحلا نم نسحلا نب دمحم لاق

 دصقب ال لمجتلل جابيد نم شرفو جابيد نم شرفو جابيد نم رتس لجرلا
 لصحي اذهو ءاهب عافتنإلا وه مرحملا نأل . "””اهيلع مونلا وأ دوعقلا

 . "7مونلاو دوعقلاب

 حابم هيلإ دانتسا ريغ نم ريرحلاب ناردجلا ةيطغت :ةيكلاملا تلاقو

 )١( يوونلا حرش رظنا : ملسم هآور 4 .

 ) )0."هو /ه ةيدنهلا ىواتفلا

 )*( /ه ةيدنهلا ىواتفلا 74" .
 7٠17. /* ليلخ رصتخم ىلع يشرخلا (9)



 18 ثلاثلا بابلا

 وه ميرحتلا ةلعو .مارحف هيلع سولجلل ريرحلا شرف امأو .عوصمم ريغو

 قوف نم ناك ولو هيلع سولجلاب اذه لصحيو «.شارفلا نيلب هفرتلا

 . 7'2لئاح

 روتسب ناردجلا ترتس اذإ هنأب لوقلا ىلإ ةيفنحلاو ةلباتحلا بهذو

 .''”نيتياور ىلعف ناويحلا ريغ روص اهيف وأ ءاهيف روص ال

 دوبللاب اهرتسي نأك ءدرب وأ رح ةياقو نم ةجاح هيلإ تعد اذإ-١

 هبشأف هتجاح يف هلمعتسي هنأل هب سأب الف .ةشقنملا ريغ وأ ةشقنملا

 .هندب ىلع هسبلي امو .بابلا ىلع رتسلا

 ءاخرإ هركي كلذكو .هوركم وهف ةنيزلا دصقب ناك اذإ_- '"*

 هؤاخرإ ناك اذإ امأ ءربكتلاو ةنيزلا دصقب ناك اذإ بابلا ىلع رتسلا

 . "9راتخملا وهو .كلذ نم عنام الف ةرورض وأ ةجاحل

 ناردجلا رتس ةهارك ىلإ مهدنع حيحصلا يف ةيعفاشلا بهذو

 يلعو سابع نبا ثيدحب كلذل اولدتساو «ةروصم ريغ وأ ةروصم روتسب

 املو «ردجلا رتست نأ ىهن» هك يبنلا نأ امهنع هللا يضر نيسحلا نبا

 رتسن نأ انقزر اميف انرمأي مل كك يبنلا نأر اهنع هللا يضر ةشئاع تور

 .(49ندجلا

 مل هنأل .ىلوأ ةهاركلاب لوقلا نكلو .هنع يهنلل مرحم وه ليق دقو

 ةباحصلا نمز يف لعفو رمع نبا هلعف دقو ؛«ليلد هميرحت يف تبثي

 ةدايزلاك فرسلا نم هيف امل هرك امنإو  يتأيس امك  مهيلع هللا ناوضر

 . لوكأملاو سوبلملا يف

 )١( ليلخ رصتخم ىلع يشرخلا 07/8".
 ) )5فاصنالا 5/4" .
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 : يتأي امل ةهاركلا ىلع لمحل يهنلا تبث ولو

 نذاف .يبأ دهع يف تسرعأ» :لاق رمع نب هللا دبع نب ملاس ىور

 ءرضخأ ءابخب يتيب اورتس دقو .نذأ نميف بويأ وبأ ناكف .سانلا يبأ

 اي :لاقف رضخأ ٍءابخب ًارتتسم تيبلا ىأرف علطاف ًاعرسم بويأ وبأ لبقأف

 ابأ اي ءاسنلا انتبلغ  ايحتساو  يبأ لاقف ؟ردجلا نورتستأ هللا دبع

 ال :لاق مث .كنبلغي نأ شخأ ملف هنبلغي نأ تبشخ نم :لاقف .بويأ

 . مرثألا هاور «جرخ مث اتيب مكل لخدأ الو .ًاماعط مكل معطأ

 تيبلا ىأرف ماعط ىلإ يعد هنأ» : يمطخلا ديزي نب هللا دبع ىورو

 هِلَط هللا لوسر نإ :لاق ؟كيكبي ام :هل ليق .«ىكبو ًاجراخ دعقف ءًادجنم

 ثالث  ايندلا مكيلع تعلاطت :لاقف مدأ ةعطقب هل ةدرب عقر دق الجر ىأر

 .ءىرخأ تحارو ةعصق مكيلع تدغ اذإ مأ ريخخ مويلا متنأ لاق مث

 رتست امك مكتويب نورتستو .«ىرخأ يف حوريو ةلح يف مكدحأ ودغيو

 مكتويب نورتست مكتيأر ىتح تيقب دقو يكبأ الفأ : هللا دبع لاق ؟ةبعكلا

 , ؟')0(؟ةبعكلا رتست امك

 رتس ةيهارك نوري مهتيبلاغ نأ ىرن ءاهقفلا ءارآل ضرعلا اذه دعب
 اذإ امأ ءدئازلا فرسلا نم هيف امل ةجاح ريغل هريغو داجسلاب ناردجلا

 هيلإ ليمن ام اذهو .هب اهرتس حابيف رح وأ درب عفد نم ةجاح هيلإ تعد

 . ملعأ هللاو . هح جربو

 ه4 /١/ ينغملا 1١(
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 ةعأاقلا

 هذه يف تلمكتسا دق نوكأ نأ وجرأ «.هقيفوتو هللا نوع دعب

 ماتخ ىيفو .ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةئيزلاو سابللا ماكحأ نايب «ءةلاسرلا

 ةركف اهيلع موقت يتلا سسألاو ءئدابملا مهأ زاربإ نم دب ال ثحبلا اذه
 يذلا يناسنإلا انعقاو يف ىمظعلا اهتيمهأل .مالسالا يف ةنيزلاو سابللا

 . هايحنو هشيعن

 : يه ءىدابملا هذهو

 مهل هعرش ءهدابع ىلع هب هللا نتما يتلا ىربكلا معنلا نم سابللا نإ ١-
 ةنيز - رتسلا اذهب مهل نوكيلو .مهتاروع نم فشكنا ام رتسيل

 . هتعائشو يرُعلا حبق نم الدب الامجو

 لكف .ناسنإلا يف هللا اهقلخ ةرطف وهو ءءايحلا نم دسجلا رتس نإ-؟

 اهفاشكتا نم رفنيو .هتروع رتس ىلع صرحي ةميلس ةرطف يذ
 امك يئيب فرعو حالطصا درجم سيل دسجلا رتسف نذإ ءاهيرعتو
 مهتيناسنإ ريمدتل .2مهتفعو سانلا ءايح ىلع ةطلسملا قاوبألا معزت
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 .نويهص ءامكح تاررقم اهنمضتت ىتلا ةعشبلا ةينويههصلا ةطخلا قفو

 سانلا ءايح ىلإ ةهجوملا ةمخضلا ةلمحلا نيب طبرلا نكمي انه نمو

 ةنيزلا مساب ,يدسجلا يرعلا ىلإ ةرفاسلا ةوعدلا نيبو .مهقالخأو

 ناسنإلا ةيناسنإ ريمدتل ةينويهصلا ةطخلا نيبو.ء«ةضوملاو» ةراضحلاو

 ةبوعلأ حبصيف ؛هيلع ةرطيسلاو هدابعتسا لهسيل «هفارحناب ليجعتلاو

 .ةصاخلا مهحلاصم ةمدخل هنورخسي مهيديأ يف

 .ةايحلل هجهنمو هللا عرش نع ةلصفنم تسيل ةئيزلاو سابللا ةيضق نإ “" 

 : ىتش بابسأب ةعيرشلاو ةديقعلاب طبترت اهنإ لب

 يتلا ةهجلا ديدحتو «ةيبوبرلاب ءيش لك لبق قلعتت اهنإ أ
 قالخألا يف قيمعلا ريثأتلا تاذ رومألا هذه يف سانلل عرشت

 .ةايحلا بناوج ىتشو .داصتقالاو

 «يرشبلا سنجلا يف ناسنإلا صئاصخ زاربإب قلعتت كلذك ب
 «يناويحلا عباطلا ىلع سنجلا اذه يف يناسنإلا عباطلا بيلغتو

 قاوذألاو تاروصتلا خسمت يتلا ةيلهاجلل ةزراب ةمس وه يذلا

 رتسلاو ءًايقرو ًامدقت يناويحلا يرُعلا لعجتو .قالخألاو ميقلاو

 ناسنإلا ةرطفل خسم كلذ دعب سيلو «ةيعجرو ارخأت يناسنإلا

 ] .هصئاصخو

 ةنئيز يهف ةيناويحلا ةنيزلا امأو ءرتسلا ةنيز يه ةيناسنإلا ةنيزلا نإ-
 تالقنإ اهردق نم صقني الو اهريغي ال .ةتباث ةقيقح هذهو .ىرعلا

 .روصعلاو نكامألا ىتش يف نيزاوملا

 ةليسوو .دسجلا ءاضعأ ضعب رتسل ةيجراخ ةادأب سيل سابللا نإ ه

 ةمأ لك ةيسفن يف ةلصأتم روذج لب .طقف وجلا تابلقت نم هظفحل

 يف وهف «.ةيعامتجإلا اهنوؤش رئاسو اهديلاقتو ءاهتيندمو اهتراضحو
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 .ةمألا كلت دسج ىف اهلمع لمعت يتلا حورلا كلتل رهظم رمألا عقاو

 نوؤش نم نأش لك يف كلسي ال  كلذل وهف ةرطفلا نيد مالسإلا 5
 «ةميلسلا ةرطفلا عم بواجتيو ماعلا لقعلا عم.قفتي ًاقيرط الإ ةايحلا

 ًاصاخ ًابولسأ وأ سابللا نم ًاصاخ ًاعون ناسنالل ررقي مل وهف
 عضو هنأ الإ .ميلس يرطف بولساب ىقرتو روطت دق ماد ام ,ةشيعملل

 ةيقلخلا ةهجولا نم ةيساسألا دعاوقلاو ءىدابملا نم ةعومجم

 يف حالصإلا ىلوتت نأ ةمأ لك نم ديري وهو .ةصاخلا ةيعامتجإلاو

 ةيساسألا دعاوقلاو ءىدابملا هذه بسح ةشيعملل اهقيرط يفو اهسابل
 .ريغ ال

 : يلي ام سابللا ىف هدعاوق نمو

 :لاجرلا سبالمب صتخي اه أ

 .ةبترمو ةفيظن نوكت نأو ؛ةروعلل ةرتاس نوكت نأ- ١

 «قييضت الو فارسإ الف «لادتعالا دح اهيف ىعاري نأ-؟
 .هدبع ىلع هللا ماعنإ رادقمو بسانتت ثيحب

 .بهذلاو ريرحلاك هسبل نع لاجرلا يهن امم نوكت ال نأ
 .ربكلاو ةرهشلاو رخفلا اهب دصقي ال نأ- :

 .ءاسنلا سبالم هبشت ال نأ ©

 : ءاسنلا سبالمب صتخي ام ب

 رثكأ اهل ةبسنلاب رمألا لعجي ام ةيمهألا نم ءاسنلا سبالمل نإ -

 .لاجرلا سبالم نم ًاليصفت قمعأو ةقد

 ةناهملا ىوتسم نع اهب عفتراو ةأرملا مالسإلا مرك دقل

 عمتجملا يف ءانبو دييشت ةادأ نوكت نأ اهديري وهف «ءاردزإلاو

 نع اهب دعتبا كلذلو ,مدهو بيرخت ةادأ ال .هيف شيعت يذلا



 ةيمالسإإلا ةعيرشلا يف ةنيزلاو سابللا

 نمو «.ةيميهبلا تاكرد ىلإ هب طبهيو لجرلا زئارغ ريثي ام لك
 : يلي ام اهسابل يف طرتشا دقف اذه لجأ

 ةنتفلا عضاوم ةصاخو .همسجت وأ هنم ًائيش زربت ال نأو .ندبلا

 .اهنم

 اهتحت ام رهظيف .فشت ال ثيحب ةقيفص ةكيمس نوكت نأ-"؟

 . ءاضعألا نم

 ناولأ تاذ نوكت نأك ءاهسفن يف ةنيز سبالملا نوكت ال نأ“

 يتلا ةئداهلا ناولألا راتخت نأ اهيلع لب ءراظنألا اهيلإ تفلت ةريثم

 . ءارغألاو ةراثإلا نم ولخت

 ةأرملا ةثونأل كلذ ةافانمل لاجرلا سبالم هبشت ال نأ-

 ظ . اهتفيظوو

 ةنيزلل اهبحو اهتثونأ ةأرملا يف ىعار دق مالسإلا نإ-ه

 .بهذلاو ريرحلاك ةئثونألا هذه بساني ام اهل حابأف .لامجلاو
 هللا معنأ نمم تناك اذإ رخافلا سابللا اهيلع مرحي مل امك

 مدع كلذكو .مدقت امك ءارغالاو ةراثإلا مدع طرشب ء.اهيلع

 . ةيعرشلا قوقحلا نم قح ليطعت وأ عييضت

 ءاهناصف ًاديدش ًاصرح ةأرملا ىلع مالسإلا صرح دقل- 5
 نم ءزج يأ ىلإ رظني نأ دحأل حمسي ملو .اهيلع ظفاحو

 اهتحلصم اهتضتقا ةجاح وأ ةرورضل الإ هنع فشكي وأ ءاهمسج
 وأ .ةبطخ وأ ةاوادمك .ةمأللل ةماعلا ةحلصملا وأ .ةصاخلا

 . الثم ةداهش

 دنع بيطلا نع ولخي نأو ءةرهش سابل اهسابل نوكي ال نأ"
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 ام عيمج يف طرش تيبلا نم جورخلاو .تيبلا نم جورخلا

 . مدقت

 تيبلا لخاد ةنيزلاو سابللا ةيرح ةأرملل مالسإلا كرت

 عاونأ نم ءاشت ام راتخت نأ اهلف .ةمئان ةنتفلا ثيح .جوزلل

 اذهبو .ءاشت امفيك اهجوزل لمجتتو نيزتت نأو ءاهناولأو بايثلا

 ضرعيو اهضرعي ام لك نع ةديعب اهئاقب عم اهجوز ىلع ظفاحت

 .فارحنإلا ىلإ اهعم عمتجملا

 نيبن ةملك نم دب ال ,ةئيزلاو سابللا يف مالسإلا ءىدابم نايب دعبو

 هدهاشن امل .ءىدابملا هذه نع فارحناإلا نم مجانلا رطخلا ىدم اهيف

 .عمتجملا اذه يف ةايحلا يحاون عيمج يف ىرشتسا يذلا داسفلا نم

 .ناطيشلا جهانم مهعابتاو ءةايحلل هللا جهنم نع سانلا داعتبال كلذو

 نأ نم دب ال .هتداعسو هرشبو .هقنورو هؤاهب عمتجملا اذهل دوعي يكلو

 يف ةيلوؤسملا عقت نم ىلع ددحن نأو .ءادلا نطوم ىلع انعّبصأ عضن

 هذه عيمج نم ءافشلا متيل .ءاودلا لامعتسا ةيفيكو .ءادلا اذه ةجلاعم

 .ةميمذلا ةيقلخلا ضارمألا

 ٠ ءادلا ديدحمت

 عيمج يف ةايحلل هللا جهنم نع دعبلا وه ليصألا ءادلا نإ

 : يلي امع جتان وهف ةنيزلاو سابللاب صتخي اميف امأو ءاهيحاون

 ةعيرشلا اهتعضو يتلا ةماعلا سسألاو ءىدابملاب ةأرملا مازتلا مدع-١

 .اهتنيزو اهسابلل ةيمالسإلا

 لاجملا اذه يف اهلشفو .ةيساسألا اهتفيظو لاجم نع ةأرملا جورخ - ؟

 .ميلسلا قيرطلا ىلإ ةدوعلا يف اهتبغر مدعو .«كلذل اهراكنإ عم
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 ءارغإ ةادأ اهذاختاو ءاهب ريرغتلاو. «ةأرملا ىلع مالعإلا لئاسو ريثأت “ 

 رثأ هل ناك اذهو .سنجلا ملاع ىلإ رادحنالل اهعفد امم ء.ءاوغإو

 . يناسنإلا عقاولا ىلع ءيس

 ةقاط اهيف رجفت يهف «ةأرملا ةثونأ ىلع ليمجتلا تارضحتسم رثأ  ؛

 قيرط ىلإ اهجردتست ثيحب .ةبغرلا ران اهيف لعشتو «ةيوشنأ
 .ةقحلا اهتثونأ لاجم نع اهب جرختو .ناطيشلا

 تايلمع ىف ةغلابملا ىلإ اهعفدو .ةأرملا كولس ىلع زئارغلا ةرطيس

 .عمتجملا لالحنا يف رثألا غلاب هل ناك امم .لمجتلاو نيزتلا

 .رامدلا وحن هروهدتو

 ًاقوسو براجتلل ًالقح اهلعج امم «ةأرملا لقعب ءايزألا نيكاكد بعالت

 .ةلئاط ًاحابرأ ردت ةجئار

 : ةاجنلا قيرط

 قالخأ اهيلإ تلصو يتلا ةيدرتملا عاضوألا نم ةاجنلا قيرط نإ

 هللا ىلإ عوجرلا يف تلق امك نمكي .بابسأ نم مدقت امل ةجيتن ةمألا

 يف درف لك مزتليف ءةايحلل ًاروتسد انل هاضترا يذلا هجهنم مازتلاو

 هبجاو يدؤي مث الوأ هللا وحن هبجاوب موقيف .هتيلوؤسمب مايقلا عمتجملا

 وهو عار مكاحلاف .هتيعر نع لوؤسم لكلاف ءهنطوو هتمأ وحن الماك

 .هتيعر نع لوؤسم وهو عار هلهأ يف لجرلاو ءهتيعر نع لوؤسم
 هديس لام يف مداخلاو ءاهتيعر نع ةلوؤسم يهو ةيعار اهتيب يف ةأرملاو

 .هتيعر نع لوؤسم مكلكو عار مكلكو «هتيعر نع لوؤسم وهو عار

 :دارفألا ةيلوؤسم

 هنأب روعشلاو هتبقارمو هللا ىوقتب هروعش نم عبنت درف لك ةيلوؤسمف

 صرحلاو نيرخآلا عم نوأعتلا ةيمهأب هروعش نم كلذكو .همامأ لوؤسم
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 .صاخلا عفنلا ةاعارمو «ةينانألا نع دعبلاو ,ةمألل ةماعلا ةحلصملا ىلع

 ًامخأ وأ .ًاجوز وأ ًابأ ناك ءاوس «.لجرلا ةيلوؤسمف انه نمو

 ةنيزلا رومأ يف نهّصخسَت يتلا ماكحألا هتيب ءاسنل نيبي نأ .ًالوؤسم
 و المع ةظلغلاو ةوسقلا نع ديعب نيل فيطل بولسأب .سابللاو

 وقو 6 ةَنَسَحْلا ةظِعوَمْلاَو ةّمكحلاب كبَر ليبَس لِ عذأ » : ىلاعت

 هب اوشقنال بقا طي اطل تل رو هَل تنل هلل نِم ٍةمْحَر اَمبَف »

 هناحبس هللا رمأل لاثتمإلاو لوبقلل برقأ بولسألا اذه نإف .94©2 كلوخ

 نأ نم رارمتسإلا ماود يف نمضأ بحو ةيعاوط نع ةعاطلا نأل .ىلاعتو

 .فنعلاو هاركإلا قيرط نع نوكت

 نيزتلا نأب كردت نأ اهيلع بجيف .لاجملا اذه ىف ةلوؤسم ةأرملاو

 غلابت الو ءهللا عرشب مزتلت نأ اهيلعف اذهلو :هتاذ يف ةياغ سيلو ةليسو

 نم اهسنج تانبو ءاهتانبل ةحلاص ةودق نوكت ىتح نيزتلا تايلمع يف

 لاجم يف ةصاخو ,ءيش لك يف مالسإلا باداب اهمازتلا لضفب ءاهفراعم

 ةعتم نوكت نأ نم ربكأ ةايحلا هذه ىف اهتلاسر نأ ملعتلو .سابللاو ةنيزلا

 رحسو ءاوغإ ةادأ نوكت نأ نم ربكأو ءاهكرتي مث اهب ىهلتي لجرلل
 ةقيفر .هتبعل نوكت نأ ال لجرلا ةكيرش نوكتل تقلخ اهنإ .ةيبذاجو

 اهسفنل اهمارتحاب الإ كلذ ىلإ قيرطلا نوكي نلو .هتيلست ةادأ ال هبرد

 .نيزتلاو سبالملا يف مالسالا بادا اهعابتاو

 : ءاملعلا ةيلوؤسم

 ةثرو مهف . ةريطخ ةيلوؤسم لاجم لكو لاجملا ا!له يف ءاملعلا نإ

 )١( :لحتلا 6؟١.

 :نارمع لا (؟) ١688..



 ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةنيزلاو سابللا 0

 هللا اوقتي نأ مهتابجاو لوأف .بجاو هيلع مدقتي ال ركنملا نع يهنلاو

 مهتاجوز مزتلت نأب كلذو .مهتويب يفو مهسفنأ ىلع هللا عرش اوقبطيف

 نم نهريغل ةودق ّنْكَي ىتح ةنيزلاو سابللا يف مالسإلا ميلاعتب مهتانبو
 مزتلا ام اذإف .عابتإلاو ءادتقإلا ةرظن نهيلإ نورظني سانلا نأل .ءاسنلا

 ةعومسم مهتملك تناك :مهتويب يفو مهسفنأ يف مالسإلا ميلاعتب ءاملعلا
 . مهحصنو مهظعوب نوموقي نم يف ةرئؤمو

 نأو .مهتايلوؤسم ماهمب ماكحلا اورصبي نأ ءاملعلا بجاو نمو

 ىلع ةاقلملا ةعبتلا مظع مهل اوحضويو .داشرإلاو حصنلا مهل اومدقي

 دنسأ اميف اورصق ام اذإ ديدش ميلأ ةمايقلا موي مهباذع نإو .مهقتاع

 يذلا مهعمتجم ىف هللا عرش قيبطت يف اونواهتو تايلوؤسم نم مهيلإ

 .هيف مكحلا ديلاقم مهيلإ تدنسأ

 لاجملا اذه ىف مهقتاع ىلع ةاقلملا ماسجلا تايلوؤسملا نمو

 نسحأ ىلع ةمألا وحن اهبجاو يدؤت ىتح مالعإلا لئاسول هيجوتلا نسح
 ةروصلل نأل .ةريطخ مالعإلا ةمهمف .حالفلاو ريخلا اهل ققحي هجو

 ىلع رطيسي .ًابيجع ًايرحس أرثأ ةبوتكملا وأ ةعومسملا ةملكللو «.ةيئرملا

 ريبك نم مالعإلا ةزهجأل ام انل نيبي اذهو .قربلا ةعرسب بولقلاو لوقعلا
 .ةيرشبلا تاعمتجملا عقاو ىلع رثأ

 تابيجاولا مهأ نم داجلا هيجوتلا اههيجوتو ءاهب مامتهالاف اذلو

 الو ذقنتو ءمدهت الو ينبت لئاسو اهديرن .ماكحلا قتاع ىلع ةاقلملا

 ًاريبك ًارود تبعل دق اندالب يف مالعإلا لئاسوف .فسألل نكلو .ررغت

 يف مالسإلا قيرط ريغ اهجاهتناب .دسافلا عقاولا اذه عنص يف ًادج

 حبصأ ىتح .ءارغإلاو ةراثإلا يف ةفلتخملا اهلئاسوو .ةعونتملا اهجمارب

 نع رداص ءيش ةيؤر وأ عامس وأ ةءارق دنع ةبرغلاب رعشي رويغلا ملسملا



 مامآ ةعاخلا

 ًابيرغ مالسإلا أدب» :لاق نيح ِِلكك هللا لوسر قدصو .لئاسولا هذه.

 دسفأ ام نوحلصي نيذلا ءءابرغلل ىبوطف ءأدب امك ًابيرغ دوعيسو
 .«سانلا

 ماكحأ نايبب .ءاملعلا قتاع ىلع عقي لوألا حالصإلا بجاوف نذإ

 هللا ةعيرش قيبطتل مهتوعدو ماكحلا ةحيصنبو .مارحو لالح نم مالسإلا

 اهنع تيرغ يتلا تاعمتجملا يف ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا نأل

 ةوق قوف جاتحي «.هللا ةبقارمو ىوقتلا اهيف تدقفو ءناميإلا سمش

 نب نامثع لاق امك .اهيلإ دنتسي ةيدام ةوق ىلإ «ةرثؤملا ةملكلاو .ةجحلا

 .«نارقلاب عزي ال ام ناطلسلاب عزيل هللا نإ» :هنع هللا يضر نافع

 ماكحلا لبقو .حصنلا ءاملعلا لذبف .ناتئفلا ناتاه تنواعت اذإف

 رمأ ّحْلَص ءّجّوْعآ ام ميوقتو ءدسف ام حالصإب مهبجاوب اوماقف ءةحيصنلا
 اذه يفو ءاهدشنت ىتلا ةداعسلا ىلإ تلصوو ءاهتريسم تماقتساو «ةمألا

 دسف اتدسف اذإو «سانلا َسّنَص اتحّلَص اذإ ناتئف» :ِكك هللا لوسر لوقي'

 .«ءارمألاو ءاملعلا ءسانلا

 عمتجملل اوديعي نأ .هلل ةينلا اوصلخأ اذإ ءالؤه ةعاطتسابف

 نأو ءهل هللا اهدارأ يتلا ةعصانلا هتروصو «ةيفاصلا هتغبص ملسملا

 .ناعتسملا هللاو ءاهتائيهو اهلكشو ةيمالسالا ةايحلا رهوج ىلع اوظفاحي

 تنسحأ نإف .همدقأ نأ تعطتسا يذلا يدهج اذهف .ماتخلا ىفو

 يل رفغي نأ هللا وجرأو .ناطيشلا نمو يسفن نمف تأسأ نإو هللا نمف

 رخآو .ميركلا ههجول ًاصلاخ اذه يلمع لعجيو .ليبسلا ءاوس ينيدهيو

 .نيملاعلا بر هلل دمحلا نأ اناوعد
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 ايار يارب 1 نحن عوامحب جتا جتا تعصقلت

 همولعو ريسفتلا بتك أ

 ميركلا نآرقلا

 ١ فحصملا راد ةعبطم .(ه 770) م صاصجلا يزارلا يلع نب دمحأ ركب وبأ .نارقلا ماكحأ -
 .ه 74١ا/ ةنس رصم /ةيهبلا ةعبطملاو .ةرهاقلا

 ةعبطم (ه ا/7/4) ءريثك نب ليعامسإ ءادفلا وبأ نيدلا دامع  ريثك نبا .ميظعلا نارقلا ريسفت  ؟

 .بعشلا راد ةعبطو . يبلحلا ىسيع

 "  ءريرج نب دمحم يربطلا .(يربطلا ريسفتب فو رعملا) نارقلا يا ليوأت نع نايبلا عماج )7١5

 17"ا/ا ةثلاثلا ةعبطلا ءركاش دمحأ قيقحت  فراعملا راد ةعبطم .(ه ه  ١984 .م

 يبطرقلا دمحأ نب دمحم هللا دبع وبأ - يبطرقلا ؛(يبطرقلا ريسفت) نآرقلا ماكحأل عماجلا  ؛

 ,ه17" خال ةرهاقلا  ةيرصملا بتكلا راد ةعبطم .(ه5ا/1) .,يراصنالا

 . يبلحلا ىسيع ةعبطم .يكلاملا يواصلا دمحأ خيشلا .نيلالجلا ىلع يواصلا ةيشاح  ه
 ديسلا نيدلا باهش لضفلا وبأ - يسولألا ,يناثملا عبسلاو ميظعلا نارقلا ريسفت يف يناعملا حور 1

 .توريب يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد رشن ةروصم ةعبط ,(ه570١) يدادغبلا يسولألا دمحم

 ةعبطم .يناكوشلا يلع نب دمحم خيشلا .ريسفتلا ملع نم ةياردلاو ةياورلانيب عماجلا ريدقلا عنف

 اها اا يبلحلا ىغفطصم

 .توريب  قورشلا راد ةعبطم :(م1455١) بطق ديس .نارقلا لالظ يف 4

 هللا راج مساقلا وبأ - يرشخمزلا .ليوأتلا هوجو يف ليواقألا نويعو ليزنتلا قئاقح نع فاشكلا 9

 باتكلاراد ةعبطم ,ه1786 يبلحلا ىفطصم ةعبطم ؛.(هه78) يرشخمزلا رمع نب دومحم
 .نانبل - توريبب يبرعلا

 .ه 1١8 ىلوألا ةعبطلا  ةيريخلا ةعبطملا .يزارلا نيدلا رخف دمحم .بيغلا حيتافم- ٠



 ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةنيزلاو سابللا ه4

 همولعو ثيدحلا بتك ب
 قالوب  ىربكلا ةعبطملا , ينالطسقلا دمحم نب دمحأ .يراخبلا حيحص حرش يراسلا داشرإ-١

 .ه ١575 ةسداسلا ةعبطلا رصم

 بتكلا راد رشن .يطويسلا ركب يبأ نب نمحرلا دبع نيدلا لالج .بيرقتلا حرش بيردتلا
 ,.اه ١7886 ةيناث ةعبط ةرهاقلا /ةثيدحلا

 ٠ يوفكرابملا ميحرلا دبع نب نمحرلا دبع دمحم ءالعلا وبأ .يذمرتلا عماج حرش يذوحألا ةفحت

 .ه 146 ةيناثلا ةعبطلا .ه ١٠ه

 . يبلحلا ىفطصم ةعبطم ,يرذنملا يوقلادبع ميظعلا دبع ,فيرشلا ثيدحلا نم بيهرتلاو بيغرتلا

 نباب فورعملا يلع نب نمحرلا دبع .لوسرلا ثيدح نه لوصألا عماج ىلإ لوصولا ريسيت ©

 . يبلحلا ىفطصم ةعبطمو ,ه١*٠7 ةيلامجلا ةعبطملا .ينابيشلا عبيدلا

 ةعبط ؛ةينامثعلا فراعملا ةرئاد ةعبطم .«يزارلا متاح يبأ نب نمحرلا دبع مامإلا .ليدعتلاو حرجلا 1

 .ه ١71/١ ةنس ىلوأ

 ةعبطم ينالقسعلا رجح نب ىلع نب دمحأ نيدلا باهش ؛ةيادهلا ثيداحأ جيرخت يف ةياردلا
 .ةرهاقلا  ةديدجلا ةلاجفلا

 ىفطصم ةبتكم ,يناعنصلا ليعامسإ نب دمحم .ماكحألا ةلدأ نم مارملا غولب حرش مالسلا لبس 4
 .ةعبارلا ةعبطلا  يبلحلا

 - يبلحلا ىفطصم ةبتكم ,يدزألا ثعشألا نب ناميلس دواد وبأ ظفاحلا .دواد يبأ ننس 4

 . ىلوألا
 .يبلحلا ىسيع ةبتكم .(ه1ا1/8) ينيوزقلا ديزي نب دمحم هللا دبع وبأ .هجام نبانئس ٠

 ١ يبلحلا ىفطصم ةعبطم ,.(ه7٠7) ىيئاسنلا بيعش نب نمحرلا دبع وبأ ظفاحلا .يئاسنلا نئس .

 ىفطصم ةعبطم .يذمرتلا ةروس نب دمحم ىسيع يبأل .(حيحصلا عماجلا) يذمرتلا نئس- 7

 .ركاش دمحم دمحأ قيقحت .م1941737 ىلوأ ةعبط - يبلحلا

 .ةرونملا ةنيدملا - نساحملا راد .(ه7886) ينطقرادلا رمع نب يلع مامالا ,.ينطقرادلا نئس ١

 ةرئاد سلجم ةعبطم .(ه8614) ىقهيبلا يلع نب نيسحلانب دمحأ ركب وبأ .ىربكلا ننسلا 8

 ,.ه 4 ىلوألاةعبطلا - دنهلا  ةينامثعلا فراعملا

 .(ه١١٠1) يزيزعلا يلع خيشلا ريغصلا عماجلا حرش ريئملا جارسلا 6

 ةعبطم .(ه77١١) يناقرزلا يقابلا دبع نب دمحم هللا دبع وبأ .أطؤملا ىلع يناقرزلا حرش 5

 ةعبطم .(ه444) يجابلا دعس نب فلخ نب ناميلس ديلولا وبأ .أطوملا ىلع ىقتنملا حرش ١7

 .ةرهاقلا 1#  ةداعسلا

 راونألا ةعبطم .يواحطلا يدزألا مالس نب دمحم نب دمحأ رفعج وبأ .راثآلا يناعم حرش 6

 .ه١#78م ةرهاقلا  ةيدمحملا

 .ه187: ىلوأ ةعبط ةيلامجلا ةعبطم سوسج مساق نب دمحم .؛ةيدمحملا لئامشلا حرش
 .ةيلامجلا ةعبطملا .يذمرتلا مامالل .ةيدمحملا لئامشلا ٠

 ١ - يبلحلا ىفطصم ةعبطم (ه1) يررباسينلا جاجحلا نب ملسم نيسحلا وبأ مامإلا .ملسم حيححص .

 ةيرصملا ةعبطملا ,«يوونلا فرش نب ىبحي نيدلا يحسم مامالل .يوونلا حرش ملسم حيححص 7

 .ةرهاقلا  ةيرصملا ةعبطملا .(ه "1/5) م



 00 عجارملا

 بعشلا راد ةعبطم .(ه ؟685)م يراخبلا ليعامسإ نب دمحم هللا دبع وبأ ,يراخبلا حيحص <
 . ةرهاقلاب

 .ةرونملا ةئيدملا /ةيملعلا ةبتكملا رشن ,حالصلا نب ورمع وبأ خيشلا .,ثيدحلا مولع 4
 ةبتكملا , يدابأ ميظعلا قحلا سمش دمحم بيطلا وبأ .دواد يبأ ندس حرش دوبعملا نوع _-0

 .ها7869 - ةرونملا ةتيدملا  ةيفلسلا

 ينيعلا دمحأ نب دومحم دمحم وبأ نيدلا ردب خيشلا ,يراخبلا ميحص حرش يراقلا ةدمع - 6

 .ةيرينملاةعابطلا ةرادإ ةعبط نع ةروصم .(ه868)

 .(مهم851) ينالقسعلا رجح- نب يلع نبا ظناحلا ,.يراخبلا مامإلا حيحص حرش يرابلاح تف

 .ةرهاقلا  ةيفلسلا ةعبطملا

 .(ه18١) ةنس ىلوألا ةعبطلا ,يتاعاسلا انبلا نمحرلا دبع دمحأ .ينايرلا حتفلا 4

 ىفطصم ةعبطم .يطويسلا نيدلا لالج ءريغصلا عماجلا ىلإ ةدايزلا مض يف ريبكلا حتفلا

 ' . ىبلحلا

 ,يواخسلا نمحرلا دبع نب دمحم نيدلا سمش .يقارعلل ثيدحلا ةيفلأ حرش ثيغملا حتف
 .ةرهاقلا  ةمصاعلا ةعبطم

 ١" ةرهاقلا  ةيراجتلا ةبتكملا ءيوانملا فوؤرلا دبع ءريغصلا عماجلا حرش يف ريدقلا ضيف -

 ,.ها185 ىلوألا ةعبطلا

 ةعبط يبلحلا ىسيع ةعبطم .ىيوانملا فوؤرلا دبع دمحم خيشلا .ريغصلا عماجلا حرش رصتخم - 1

 .ه ”ا/#“ ىلوأ

 .ه767١ يسدقلا ةعبطم «يمئيهلا ركب يبأ نب يلع ظفاحلا .دئاوفلا عبنمو دئاوزلا عمجم 7+

 مكاحلاب فورعملا هللا دبع نب دمحأ هللا دبع وبأ ,ثيدحلا يف نيحيحصلا ىلع كردتسملا 4

 .ضايرلا /ةديدجلا رصنلا عباطمو ةبتكم .توريب  ةروصم ةحبط يه (406) ؟ . يروباسينلا

 .ركاش دمحأ قيقحتب عبط «ةينميملا ةعبطملا .ليئح نب دمحأ مامإلا دئنسم 68
 .ةرونملا ةنيدملا / ةيملعلا ةبتكملا رشن حالصلا نب ورمع وبأ خيشلا ,ثيدحلا مولع_ 6

 .ها١61١ ةماقتسالا ةعبطم . يكبسلا باطخ دومحم خيشلا .دوروملا بذعلا لهنملا - ماب

 .توريب - يمالسإلا بتكملا رشن .(ه١١1)م ,يناعنصلا مامه نب قازرلا دبع ركب وبأ ,ُفْنَصُملا 4

 ةبيش يبأ نب دمحم نب هللا دبع .(رائآلاو ثيداحألا يف فدصملا باتكلا) ةبيش يبأ نبا فلصم 4

 ْ .دنهلا ةعبط نع ةروصم ((ه1؟6)
 نب دمحم نيدلا سمش .ةنسلألا ىلع ةروهشملا ثيداحألا نم ريثك نايب يف ةنسحلا دصاقملا +

 ه1579/8  ةرهاقلا - يجناخلا ةبتكم ,(ه١7) يواخسلا نمحرلا دبع

  4١ةعبط ,يعليزلا يفنحلا فسوب نب هللا دبع دمحم وبأ نيدلا لامج ةقيارلا بصت- مصورة 
 توريب .

 . ةيناثلا ةعبطلا يبلحلا ىفطصم « يناكوشلا يلع نب دمحم .رابخألا ىقتنم حرش راطوألا لن ؟

 مامالا ةعبطم « يناساكلا دوعسم نب ركب وبأ نيدلا ءالع .عئارشلا بيترت يف عئانصلا عئادب ١
 .م 1١91٠١ اه ١314 ةنس ىلوألا ةعبطلا ءرصمب ةيلامجلا ةعبطمو .ةرهاقلا



 ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةئيزلاو سابللا مث

 - ةفرعملا راد رشن - ةروصم ةعبط ١ يفنحلا ميجن نب نيدلا نيز .قئاقدلا زنك حرش قئارلا رحيبلا - <

 . تاو ريب

 ةفرعملا راد ةروصم ةعبط , يعليزلا يلع سس نامثع نيدلا رخف . قئاقدلا زنك حرش قئاقحلا نسبت - 7

 , تلو ريب

 فراعملا ءايحإ ةنجل رشن .(غه88١) يىنابيشلا نسحلا نب دمحم هللا دبع وبأ ءريبكلا عماجلا

 .ها745١ ةرهاقلا  ةينامعنلا

 نب دلاخ ةعبطم ,.يواحطلا دمحأ خيشلا ,حاضيإلا رون حرش حالفلا يقارم ىلع يواحطلا ةيشاح  ه

 , قشمد ديلولا
 نباب ريهشلا نيمأ دمحم ؛(نيدباع نبا ةيشاح) راصبألا ريونت حرش راتخملا ردلا ىلع راتحملا در ١

 .م1958-ه785١1 ةيناثلا ةعبطلا يبلحلا ىفطصم ةعبطم (ها1؟67) نيدباع

 ,.(ه408) يفنحلا ورسخ المب ريهشلا زومارف نب دمحم .ماكحألا ررغ حرش يف ماكحلا رردلا ٠

 .ه7784١ ةرهاقلا  ةداعسلا راد ةعبطم

 ةعابطلا راد . يفكصحلا نيدلا ءالع دمحم .رهنألا عمجم شماهب ىقتلملا نتم حرش ىقتنملا ردلا 4

 .ها5١71١ ةرهأقلا

 حتف شماه ىلع عوبطم (ه //.5) يتربابلا دومحم نب دمحم نيدلا لامك .ةيادهلا ىلع ةيانملا حرش 4

 . يبلحلا ىفطصم ةعبطم - ريدقلا

 ٠ حيبص يلع دمحم ةعبطم .(ه848١٠) يفكصحلا نيذدلا ءالع دمحم .راتخملا ردلا حرش .

 ةيعمج ةعبطمو .ه8٠7١ رصم ةيهبلا ةعبطملا .ينيعلا دومحم دمحم وبأ .قئاقدلا زنك حرش ١

 . فراعملا

 .دجنملا نيدلا حالص روتكدلا قيقحت .ينابيشلا نسحلا نب دمحم ءريبكلا ريسلا باتك حرش

 .م١/191 ةيقرشلا تانالعإلا ةكرش رشن

 يلع نب دامع نب نسح خيشلل .(هيلالبنرشلا) ماكحلا ررد ةيغب يف ماكحألا يوذ ةينغ ١

 .ها79١؟8 ةنس ماكحلا رردلا شماهب عوبطم ,(ه59١١1) يلالبرشلا

 ةعبطملا .غه54801) مامهلا نباب فورعملا دحاولا دبع نب دمحم نيدلا لامك مامالا .ريدقلاحتف ١

 . يبلحلا ىفطصم ةعبطمو .ةيريمألا ىربكلا

 دمحأ نيدلا سمش «.ءرارسألاو زومرلا فشك يف راكفألا جئاتن ةامسملا» ريدقلا حئف ةلمكت

 ْ . يبلحلا ىفطصم ةعبطم .(ه484) م . هداز يضاقب فورعملا

 ةعبطملا .دنهلا ءالع نم ةعامجو ماظن خيشلا انالوم ةيزازبلا يواتفلا اهشمابسو ةيناخلا يواتفلا 75
 اها١11 رصم قالوب  ةيريمألا ىربكلا

 ١ - راد رشن - هروصم ةعبط كنروأ دمحم نيدلا يحم رفظملا وبأ .ةيدنهلا ىواتفلا المعرفة 
 توريب .

 .توريب  ةفرعملا راد رشن  هروصم ةعبط . يسخرسلا ةمئألا سمش * «طوسيملا ١

 راد ةعيطم .2(ه١77) م يواحطلا همالس نب دمحم نب دمحأ رفعج وبأ :يواحطلا رصتخم دم 64

 .اه لال يبرعلا باتكلا

 ةينامثعلا ةعبطملا . يبلحلا ميهاربإ نب نمحرلا دبع .رحبألا ىقتلم حرش رهنألا عمجم ٠

 . ةرماعلا ةعابطلاراد ةعبطمو يه 6



 كفي عجارملا

 هلوصأو يكلاملا هقفلا بتك د

 ةماقتسالا ةعبطم .عهه95) م يبطرقلا دشر نب دمحأ نب دمحم .دصتقملا ةياهنو دهتجملا ةيادب ١

 .ه 17/9 يبلحلا ىفطصم ةعبطمو .م1458 ه /1١701 ةرهاقلا

 قاوملا نباب روهشملا يردبعلا فسوي نب دمحم هللا دبع وبأ .ليلخ رصتخمل ليلكاإلاو جاتلا - "

 .ليلجلا بهاوم شماهب عوبطم ء(ه 4919
 ديز يبأ نبا ةلاسرل .ينابرلا بلاطلا ةيافك» ىمسملا نسحلا يبأ حرش ىلع يودعلا ةيشاح

 . يبلحلا ىسيع ةعبطم «يديعصلا ىلع خيشلا ؛«يناوريقلا

 ىسيع ةعبطم .يقوسدلا هفرع نب دمحم خيشلا نيدلا سمش هريبكلا حرشلا ىلع يقوسدلا ةيشاح

. | 

 ةريخألا ةعبطلا يبلحلا ىفطصم ةعبطم «ريدردلا دمحأ يديسب ريهشلا بطقلل ,ريغصلا حرشلا 6

 اه

 حاجنلا ةبتكم .غئه19494١) م شيلع دمحم خيشلا «ليلخ ةمالعلا رصتخم ىلع ليلجلا حنم حرش 5
 . ايبيل

 توريب  ركفلا راد  ةروصم ةعبط «يناقرزلا ينابلا دبع خيشلا .ليلخ رصتخم ىلع يناقرزلا حرش

 .ها4

 ةرهاقلا  ةيريمألا ةعبطملا .ليلخ يديس ءايضلا وبأ ؛ليلخ رصتخم ىلع يشرخلا حرش_-م

 ه1

 ٠ شيلع دمحأ دمحم خيشلا هللا دبع وبأ .كلام مامإلا بهلذم ىلع ىوتفلا يف كلاملا يلعلا حتف 4

 .ه177/8١ يبلحلا ىفطصم ةعبطم

 انهم نب ملاس نب ينغ نب دمحأ .يناوريقلا ديز يبأ نبا ةلاسر ىلع ةيشاح يناودلا هكاوفلا- ٠
 . يبلحلا يبابلا ةعبطم , يكلاملا يوارفنلا

 «جاحلا نباب ريهشلا يردبعلا دمحم نب دمحم نب دمحم هللا دبع وبأ ,جاحلا نبال لخدملا-١

 .ها١٠7 ةيفرشلا ةرماعلا ةعبطملا

 .ه 1١76 ىلوألا ةعبطلا ةداعسلا ةعبطم ءدشر نب دمحأ نب دمحم .تامدقملا ١7
 فورعملا يزغلا نمحرلا دبع نب دمحم هللا دبع وبأ .ليلخ رصتخم حرشل ليلجلا بهاوم_- ١

 .ها1754 ةداعسلا ةعبطم .(ه4654) م « باطحلاب

 .(ه ا/80) م يبطاشلاب فورعملا ىسوم نب ميهاربإ قاحسإ وبأ ,ماكحألا لوصأ يف تاقفاوملا - 8

 .ةرهاقلا  ةيمالسإلا ةبتكملا ,يراصنألا ايركز ىبحي وبأ .ءبلاطلا ضور حرش بلاطملا ىنسأ- ١
 ىسيع ةعبطم ؛يركبلا ديسلاب روهشملا ركب وبأ .نيعملا حتف ظافلألح ىلع نيبلاطلا ةناعإ  ؟

 اه 5 يبلحلا ىفطصم ةعبطم كلذكو يبلحلا

 .ها1788 بعشلا راد ةعبطم .(ه4١٠) م يعفاشلا :سيردإ نب دمحم مامإلا ألا

 .توريب - هروصم ةعبط .يمثيهلا رجح نب دمحأ نيدلا باهش .جاهنملا حرش جانحملا ةفحت - ؛



 ةيمالسإلا ةعيرشلا يق ةئيزلاو سابللا ا غب

 . ةرهأقلا  ةيراحتلا ةبتكملا .لمجلا تاميلس خيشلا  جاهنملا حرش ىلع لمجلا ةيشاح 6

 ىفطصم ةعبطم (ه8460) م يدرواملا بيبح نب لمحم نب يلع نسحلا وبأ ,ةيئاطلسلا ماكحألا ٠

 .اها يبلحلا

 فراعملا ةعبطم , يدمأآلا يلع يبأ نب ىلع نسحلا وبأ نيدلا بفيس .ماكحألا لوصأ يف ماكحألا م

 .فهشأ 5*7 ل

 .ما1وؤا ةيناثلا ةعبطلا - هيفلسلا ةعبطملا , يكبسلا باطخ دمحم دومحم خيشلا .صلاخلا نيدلا ه4

 ملع يف لوصولا جاهنم ىلع يشخدبلا حرش .يوارمغلا يرهرلا دمحم .جاهولا جارسلا-٠
 . ةرهاقلا - حيبص ىلع دمحم ةعبطم ؛« يشخدبلا نسحلا نب دمحم .لوصألا

 . يبلحلا ىفطصم ةعبطم .(ه١41) يطويسلا نمحرلا دبع نيدلا لالج ءرئاظنلاو هابشألا

 ١١ يبلحلا ىسيع ةعبطم .ةريمع خيشلاو يبويلقلا نيدلا باهش نيخيشلا اتيشاح .ةريمعو يبويلق .
 ١ يبلحلا ىسيع ةعبطم «بيطخلا ينيبرشلا دمحم .عاجش يبأ ظافلأ لح يف عانقإلا .

 . يبلحلا ىسيع ةعبطم .يعفاشلا ينصحلا ركب وبأ نيدلا يقت .رايخألا ةيافك 6

 .ةمصاعلا ةعبطمو رصمب مامإلا ةعبطم .يوونلا فرش نب ىحي مامإلا .بذهملا حرش عومجملا 5

 . يعبطملا خيشلل عومجملا ةلمكت هيليو
 ىفطصم ةعبطم .(ه8ا/ا/ل) م بيطخلا ينيبرشلا دمحم .جاهنملا ظافلأ ةفرعم ىلإ جاتحملا ينغم - ١

 . يبلحلا

 . يبلحلا ىسيع ةعبطم ,(ه40) م يزاريشلا يلع نب ميهاربإ قاحسإ وبأ .بذهملا 8
 ىفطصم ةعبطم .يلمرلا سابعلا يبأ نب دمحم نيدلا سمش .جاهنملا حرش ىلإ جاتحملا ةياهن - 9

 .فالخك يبلحلا

 ىسيع ةعبطم .يراصنألا ايركز ىحي وبأ مالسإلا خيش .بالطلا جهنم حرشب باهولا حتف- ٠
 . يبلحلا

 هلوصأو يلبنحلا هقفلا بتك و

 .ةرهاقلا  يلرمشلا ةعبطم «يرونلا نسحو .يكلاملا يولع .مارملا غولب حرش ماكحألا ةنابإ ١
 .ةيعرشلا ةرماعلا ةعبطملا . يسدقملا يزاجحلا ىسوم نيدلا فرش ءعانقإلا  ؟

 '  م ينابيحرلا يطويسلا ىفطصم .؛:ىهنلا يلوأ بلاطمد» ىمسملا ىهتنملا ةياغ حرش )١7147ه(,
 تووريب - يمالسإلا بتكملا تاروشنم .

 تاروشنم ؛(ه7١٠1) م يمركلا يعرم خيشلا .ىهتنملاو عانقإلا نيب عمجلا يف ىهتنملا ةياغ  ؛
 .توريب يمالسإإلا بتكملا

 ءه17374 حاجنلا ةعبطم .يلبنحلا ينيرافسلا دمحم خيشلا .بادآلا ةموظنم حرش بابلألا ءاذغ  ه

 .ها7917١ ةمركملا ةكمب ةموكحلا ةعبطمو

 ةيناثلا ةعبطلا .(هال579) م يسدقملا حلفم نب دمحم هللا دبع وبأ نيدلا سمش .عورفلا-5

 .اها164

 ةبتكم  ةروصم ةعبط ء:ةيميت نباب فورعملا ميلحلا دبع نب دمحأ نيدلا يقت .ىربكلا ىواتفلا ٠

 - هدادغب  ىنثملا



 ها عجارملا

 .ه1774١ ةيريخلا ةعبطملا ,ينابيشلا رمع نب رداقلا دبع خيشلا ,بلاطلا ليلد حرش براملا لين 4
 ةرماعلا ةعبطملا (ه15١٠6) مم يتوهبلا فسوي نب روصنم خيشلا .ع انقإلانتم ىلع عانقلا فاثك_ 84

 .ها51*17ا/ ةيدمحملا ةنسلا راصنأ ةعبطمو ,ه719١ ىلوألا ةعبطلا  ةيعرشلا

 ةلاجفلا ةعبطم .ع(ه 770) م ةمادق نب دمحأ نبهللا دبع دمحم وبأ نيدلا قفوم .ينغملا ٠
 .ةرهاقلا  ةيروهمجلا ةبتكم رشنو .ةرهاقلا ةعبطم رشنو .ةديدجلا

 .ةيلامجلا ةعبطم .يروجابلا ميهاربإ خيشلا .هيئدللا بهاوملا ١

 يوادرملا ناميلس نب يلع نب نسحلا نب نيدلا ءالع ,فالخلا نم حسجارلا ةفرعم يف فاصنإلا-
 . يقفلا دماح دمحم قيقحت ..م1468 ه4 ىلوألا ةعبطلا .(ه446) م

 ةيديزلاو ةيرهاظلا هقف بتكز

 م ىضترملا نب ىيحي نب دمحأ .«يديز» راصمألا ءاملع بهاذمل عماجلا راخزلا رحبلا_ ١

 .ها7814 توريب  ةلاسرلا ةسمؤم رشن .(ه م60) م

 ةبتكم رشن ءرصمب مامإلا ةعبطم :.(ه405) مزح نب ديعس نب دمحأ نب يلع دمحم وبأ ءىّلحُملا ١
 .ها788 ةرهاقلا  ةيروهمجلا

 ةغللاو سيماوقلا بتك  ح

 ١ عيزوتلاو رشنلل ايبيل راد رشن  هروصم هعبط .يديبزلا ىضترم دمحم ديسلا .سورعلا جات .
 ١" هللا ةيطع دمحأ .يمالسإلا سوماقلا .

 .م16 1 يبلحلا ىفطصم ةعبطم .يدابأ زوريفلا نيدلا دجم .طيحملا سوماقلا *“ 

 ةعبط .(هالا١) م روظنم نباب فورعملا مركم نب دمحم نيدلا لامج لضفلا وبأ ؛برعلا ناسل 4
 .فيلأتلل ةيرصملا رادلا  قالوب ةعبط نع ةروصم

 .باتكلل ةماعلا ةيرصملا ةثيهلا رشن .يزارلا رداقلا دبع نب ركب يبأ نب دمحم .حاحصلا راتخم  ه

 ١ يبلحلا ىفطصم ةعبطم ,(هالا/٠١) م يمويفلا يرقملا يلع نب دمحم نب دمحأ .ريئملا حابصملا .

 .ها180 رصم ةعبطم .نورخآ هعمو ىفطصم ميهاربإ .طيسولا مجعملا

 فورعملا يرزجلا دمحم نب كرابملا تاداعسلا وبأ نيدلا دجم .رثألاو ثيدحلا بيرغ يف ةياهنلا -

 . يبلحلا ىسيع ةعبطم .(ه 50) م ريثألا نباب

 ةماع بتك  ط

 . يرهوجلا دمحم دومحم .لضافلا عمتجملا ساسأ ةملسملا تخألا_١

 . يركف يلع ىقاتفلا بادا- "

 .ينابلألا نيدلا رصان دمحم .ةرهطملا ةنسلا يف فافزلا بادآ 7

 .رهزألا ءاملع رباكأ نم ةعامج .ةيمالسإلا ةمألا داشرإ 4



 ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةنيزلاو سابللا 6غ

 . قشمد - يمالسإلا ركفلا راد ءاوعلا ريشب .ةنهارلا اهعاضوأو مالسإلاو ةيلهاجلا نيب ةرسألا  ه

 . يكملا يمثيهلا رجح نبا ؛مالسالا عطاوقب مالعالا

 ةنس عوبطم .هيزوجلا ميق نب ركب يبأ نب دمحم هللا دبع وبأ نيدلا سمش ,نيعقوملامالعإ -

 | . ها 1مم

 . قشمد - يبارافلا ةبتكم . يطوبلا ناضمر ديعس دمحم روتكدلا .هللاب نمؤت ةاتف لك ىلإ -8

 .ةرشع ةعباسلا ةعبطلا ه79486١ ةنس ماصتعالا راد ' يقدص تمعن جربتلا-4

 .رصمب فراعملا راد ةعبطم .نيمأ مساق ؛ةأرملا ريرحت ٠
 يقرتلا ةبتكم  ةرهاقلا .برح تعلط دمحم .,باجحلاو ةأرملا ةيبرت- ١

 .ةيمين نبا ءرونلا ةروس ريسفت
 ١7 - يدودوملا ىلعألا وبأ .ءرونلا ةروس ريسفت .

 . ىشمد  ركفلا راد عباطم . يدودوملا ىلعألا وبأ .باجحلا 18

 .ةيناثلا ةعبطلا ,ينابلألا نيدلا رصان دمحم .ةملسملا ةأرملا باجح 6

 بتكملا رشن ينابلألا نيدلا رصان دمحم قيقحت  ةيميت نبال .ةالصلا يف اهسابلو ةأرملا باجح 57

 . ةيناثلا ةعبطلا - يمالسإلا

 .ه11757 ةيريخلا ةعبطملا .يولهدلا هللا يلو هاشب فورعملا دمحأا خيشلا « ةغلابلا هللاةححح 7

 . يبلحلا ىسيع ةعبطم .ناخ قيدص نسح «ةوسنلا يفا هلوسرو هللا نع ءاج اميف ةوسألا نسح -

 .ه17946 يمالسإلا بتكملا رشن ءاضر ديشر دمحم .مالسإلا يف ءاسنلا قوقح 6

 .ةيروس  ةامح رس ةوعدلا راد رشن .دماحلا دمحم خيشلا ,ةأرملا ةحفاصميف مالسإلا مكح ٠

 . ةيناثلا ةعبطلا هامح  ىلازغلا ةبتكم .ةفقشلا ريشب دمحم .مالسإلا يف ةروعلا مكح "1

 .هيروس  هامح  ةوعدلا راد رشن .دماحلا دمحم خيشلا .مالسإلا يف ةيحللا مكح

 ' ,.ه 48 حيبص يلع دمحم ةعبطم .هدبع دمحم خيشلا .ديحوتلا ةلاسر "7

 ةعماجلا عيزوت ءزاب نب زيزعلا دبع خيشلا ةليضف .روفسلاو باجحلا لئاسم يف ةلاسر
 .ةرونملا ةنيدملا /ةيمالسإإلا

 . يبلحلا ىفطصم ةعبطم .هيزوجلا ميق'نبا .دابعلا ريخ يده يف داعملا داز_ 6

 ةعبطم .يمثيهلا يكملا رجح نب دمحم نب دمحأ سابعلا وبأ ءرئابكلا فارتقا نم رجاوزلا

 ةبتكم رشن .يوامرفلا يحلا دبع روتكدلا .يناسنإلا عقاولاو يمالسإلا عيرشتلا نيب ةأرملا ةئبز
 .ةرهاقلا  رهزألا

 .ةرهاقلا  رشنلاو ةعابطلل ريرحتلا راد. دعس نب دمحم ,دعس نبا تاقبطب ةفو رعملا ىربكلا تاقبطلا 4
 .دادغب  داشرالاةعبطم ,«يدعسلا كلملا دبع .ةيعرشلا ريغ ةيسنجلا تافالعلا 64

 .ةزورد ةزع دمحم .ةأرملاونارقلا ٠

 «(ةينامثعلا ةلودلل مالسإلا خيش) يربص ىفطصم ,برغلا ةدلقم لاوقأب هتنراقمو ةأرملا يف يلوق - ١

 ْ .ها68*17 ةيفلسلا ةعبطملا

 - يبلحلا ىفطصم .ينارعشلا يلع نب دمحأ نب باهولا دبع .ةمألا عيمج نع ةمغلا فشك

 .ةريخألا ةعبطلا

 .ةجوخلا ىفطصم نب دمحم «باجحلاو سابللاو ةئيزلا ماكحأ يف بابللا 7

 .ةرهاقلا - رشنلاو ةعابطلل يمالسإلا راتخملا .يدودوملا ىلعألا وبأ .سابللا - 4



 عجارملا 64١

 .م1454 ةموكحلا ةعبطم  تيوكلا ءدهف دمحم يردب .ةمامعلا ,سأرلا سابل 5

 .م ١959 عوبطم «ليمشاب دمحأ دمحم ؟زاجحلا ةاتف اي ال "5

 ”  ةكئالملا كزان «ةيبرعلا ةأرملا ةايح ىلع ةيعامتجإ ذخام .

 .ه86١1 ةيناثلا ةعبطلا  ركفلا راد ءرتع نيدلا رون روتكدلا :ةأرملا نع اذام_- "4

 ,.ه 1787 قشمد ةعماج ةعبطم .يعابسلا ىفطصم روتكدلا موحرملا .نوناقلاو هقفلا نيب ةأرملا 9

 .نيمأ مساق ,ةديدجلا ةأرملا 4٠

 .يفيفع هللا دبع روتكدلا ءاهمالسإو اهتيلهاج يفةيبرعلا ةأرملا ١
 .ه45١ ةيفلسلا ةعبطملا «لايشلا دمحم دماح ,.مالسإلا يف ةأرملا- ؛؟

 راد ةعبطم .2يربجلا لاعتملا دبع «.(فصان ىنفح كلم) ةيدابلا ةئحاب دنع ةيرصعلا ةملسملا  ؛4*

 , م1819/5 نايبلا

 .ةلاجفلا /ةيبرعلا ةراضحلا ةعبطم .يربجلا لاعتملا دبع .يمالسإلا روصتلا يف ةأرملا 4
 . ةيندرألا ةيعرشلا ماكحألا ةلجم  ؛ه
 ةثلاثلا ةعبطلا  ماصتعإلا راد ,فارصلا دمحأ ماصتعإ ةسدنهم .ناميإلابكر يف ةأرملا- 5

 .ه 6

 .توريب - قشمد - ملقلا راد ( ينابلألا ناميلس يبهو .ةملسملا ةأرملا -

 . يضار ليلجلا دبع ىلع .مويلا ةملسملا ةأرملا- 4

 . يواطنطلا يلع « سانلا عم 4

 ٠٠ ةيناثلا ةعبطلا  حتفلا راد «يرئازجلا ركب وبأ .ملسملا جاهنم ١7464ه.

 . ينييالغلا ىفطصم .باجحلاو روفسلا باتك يف تارظن ه١

 دئارجو تاالحم  ك

 ١4٠. ددع  تيوكلا .يمالسإلا يعولا ةلجم ١

 م1176 ١ خيرات ةيرهاقلا رابخألا ةديرج



 يرجي ىج
 ىصسموزد) ّنه١ سس

 يارب يحيرع اعرب _ سرس عسر عنج يلج تدي ع عني ا _ عج دو عسبسو



 نإ
2 

 يجيبها رج
 اييايايارب _ 11 كدي تا حجأ تا

 لا ا ا ا ا ةمدقملا

 ل ا ل ا ديهمت

 قريب ا ع ع ع ع هتيمهأو سابللا ةأشن :لوألا ثحبملا

 فرو مة ع ع ع ع ع سايللا ىلإ ناسنإلا ةجاح : يناثلا ثحبملا

 مسالا ممالا دنع سابللا موهفم روطت :ثلاثلا ثحبللا

4 

 لوالاّبابلا
 ا ا ا باجحلاو ةروعلا ماكحأ

 دي ا ع ع ع ع ع ا ةروعلا رتس :لوألا لصفلا

 © ةروعلا ىنعم :لوألا ثحبللا

 50 اهتاقالطإ :لوألا بلطملا

 5 ا ةروعلا رتسب مالسإلا مامتهإ : يناثلا بلطملا
 ني 0 ل ع ع ع ةروعلا دودح : يناثلا ثحبملا

 نيا ا ع ع ع ع ع ع لجرلا ةروع :لوألا بلطملا



44 

 ةللع ب ةأرملا ةروع : يناثلا بلطملا

 . . ةولخلا يف ةروعلا رتس :ثلاثلا بلطملا

 دودح يف يدودوملا ذاتسألا يأر :عبارلا بلطملا

 اهمراحم ىلع ةأرملا ةروع
 ةالصلا يف ةروعلا رتس :يناثلا لصفلا

 .... ةالصلا طورش نم رتسلا :لوألا ثحبملا

 | ع ةالصلا يف رتاسلا ةفص : يناثلا ثحبملا

 ءلم ةالصلا يف بايثلا نم هسبل مرحي ام :ثلاثلا ثحبملا

 0 سجنلا بوثلا- ١

 0 بوصغملا بوثلا  ؟

 0 ريرخلا بوث * 

 . . . ةالصلا يف ةروعلا فاشكنإ : عبارلا ثحبملا
 باجحلا ماكحأ :ثلاثلا لصفلا

 همي هتيمضهأو باجحلا ىنعم يف : لوألا ثحمملا

 لا ل ناذئتسإلا : يناثلا ثحبللا
 0 ناذئتسالا ىنعم- ١

 ا ناذئتسإلا دعاوق - ؟
 ل ناذئتسإلا بادآ
 . . . © مراحملا ىلع ناذئتسإلا 4
 كيلامملاو نايبصلا ناذئتسإ  ه

 ا رصبلا ضغ :ثلاثلا ثحبلا
 0 هرثأو هانعم-١

 .لل رظنلا يف ةماع ماكحأ : عبارلا ثحبلملا

 ل ءاسنلا ىلإ لاجرلا رظن :ًالوأ
 ءلملل ةأرملا ىلإ لجرلا رظن-١

 00# هل سا 0# 90# 90# هلا 0# هو

 ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةنيزلاو سابللا



 سرهفلا

 0 ةباشلا ةيبنجألا ىلإ رظنلا- أ

 0 ا ع هجولا ىلإ رظنلا

 0 نيفكلا ىلإ رظنلا

 0 نيمدقلا ىلإ رظنلا

 0 ع ع نيعارذلا ىلإ رظنلا

 ةلمعل ىهتشت ال يتلا زوجعلا ىلإ رظنلا - ب

 سبالملا يف ةأرملا ىلإ رظنلا - ج
 0( ع ع مسجنو فصت يلا

 لمعلم اهتحفاصمو ةيبتجألا ةأرملا سه د

 | ةيبنجألا ةأرملا ىلإ قهارملا رظن - *

 ةلم مم ةملم ةأرملا ىلإ راغصلا نايبصلا رظن # 

 . . ةأرملا ىلإ لاجرلا نم ةبرإلا يلوأ ريغ رظن - 4

 0 ةيبنجألا ةأرملل بيبطلا رظن  ه

 . . . ةيبنجألا ةأرملا ىلإ دهاشلاو يضاقلا رظن - 5

 ٠ ةلماعملا لجأ نم رظنلا 0

 ا هتبوطخم ىلإ بطاخلا رظن -8

 0 . رظنلا دودح

 ا بطاخلا ىلإ ةبوطخملا رظن

 | ع ع ع ع ع ع رظنلا نم ضرغلا

 00 نيطاخلا نيب رظنلا لح طورش

 : . .ءاسنلا نم همراحم تاوذ ىلإ لجرلا رظن 4

 | مراحملا فيرعت أ

 00 همراحم تاوذل لجرلا سم ب

 ا همراخم تاوذب لجرلا رفس - ج

 مم لل مرحملا تاوذب ةولخلا د

2146 

 قران

 ١

 نض

 ١

 ١7

 ١5

١6 

١55 



 ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةئيزلاو سابللا 21

 0 لاجرلا ىلإ ءاسنلا رظن :ًايناث

 ا يبنجألا لجرلا ىلإ ةأرملا رظن- ١

 ةللمملم لاجرلا نم اهمراحم ىلإ ةأرملا رظن ١"

 0 ءاسنلا نيب رظنلا :ًاثلاث

 ءلمعثم 2... تاملسملا ءاسنلا نيب رظنلا_-١

 0 ةملسملا ىلإ ةملسملا ريغ رظن - *

 ا نيجوزلا نيب رظنلا :ًاعبار

 لم لاجرلا نيب رظنلا :ًاسماخ

 ةلمل ل غلابلا لجرلا ىلإ رظنلا ١

 لل هتحفاصمو لجرلا سم -!؟

 0 هتقناعمو لجرلل لجرلا ليبقت - “

 | ع ع درمألا ىلإ رظنلا 5

 0 ع ةريغصلاو ريغصلا ىلإ رظنلا ه

 ةلممم ةريغصلاو ريغصلا ليبقت 5

 00 دحاولا سنحلا نيب ةعجاضملا 7

 فىاشلا ب ابلا

 0 ديهمت
 ا ع ع سسبللا ماكحأ :لوألا لصفلا

 0 ع ع حج ع سابللا نم مرحي ال.ام :لوألا ثحمملا

 ١ - ضرفلا 0
 0 هيلإ بودنملا وأ بحتسملا - ”+

 ءلل 0 ا ها



 61/ سرهفلا

 قاري ا ا ع ا ع ع ع ع ع ع ع ع هوركملا - 5

 51١80 م م م م م مالم سابللا نم مرحي ام : يناثلا ثحبملا

 قا ع ع ريرحلا أ

 فلآ لاجرلل ريرحلا سبل ميرحت :لوألا بلطملا

 ١50” 0 ريرحلا نم ريسيلا ةحابإ : يناثلا بلطملا

 ضر 0 ريغصلل ريرحلا سبل :ثلاثلا بلطملا

 فقر . ةرورض وأ ةجاحل ريرحلا سبل :معبارلا بلطملا

 فرار 0 ريرحلا دسوت : سماخلا بلطملا

 ففل . ريرحلا ميرحت يف ةمكحلا : سداسلا بلطملا

 قرا ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  ح فبهذلا ب

 فلا ا ةالصلا سابل :يناثلا لصفلا

 فور 0 ةالصلا يف لجرلا سابل :لوألا ثحبملا

 قويت بحتسملا سايللا :لوألا بلطملا
 قرير 0 ا ءيزجملا سابللا : يناثلا بلطملا

 قد ا ةالصلا يف ةأرملا سابل : يناثلا ثحبملا

 قل ا بحتسملا سابللا :لوألا بلطملا

 4١” ةلللثت ءيزجملا سابللا :يناثلا بلطملا

 ”«4* ةالصلا يف ههوركملا سابللا تائيه :ثلاثلا ثحبملا

 فقر 0 ع ع ءامصلا لامتشإ :لوألا بلطملا

 ”48 0 ا بوثلا لدس : يناثلا بلطملا

 يدا مفلا ءاطغو مثلتلا :ثلاثلا بلطملا

 فق ' ةالصلا يف ةأرملا باقتنإ : عبارلا بلطملا

 ”544 ل ةالصلا يف رعشلا صقع :سماخلا بلطملا

 هيلع يذلا بوثلا سيل :سداسلا بلطملا

 س0 0 7 4 < < ح < ح حج ةالصلا يف ةروص قمل



 ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةنيزلاو سابللا 4

 .... ةالصلا يف راجتعإلا :عباسلا بلطملا

 . ةالصلا يف ةحابلا سابللا تاثيه :عبارلا ثحببملا

 نايبصلا بايث يف ةالصلا :لوألا بلطملا

 هتساجن يف كشلا لخد امو

 | ع مازتحالا وأ طسولا دش :يناثلا بلطملا

 | ع سايللا عاونأ : ثلاثلا لصفلا

 ا ةمامعلا : سأرلا سايل :لوألا ثحبملا

 . . . ةمامعلا سبل بابحتسإ :لوألا بلطملا

 لل ةمامعلا ردق :يناثلا بلطملا
 0 مسجلا سايل : يناثلا ثحبملا

 ا ع صيمقلا :لوألا بلطملا

 00 ليوارسلا :يناثلا بلطملا

 0 سنربلا :ثلاثلا بلطملا

 | ءابقلا : عبارلا بلطملا

 0 ع ءاذحلا لعنلا سبل :ثلاثلا ثحبملا

 | ع هبابيحتسإ :لوألا بلطملا

 0 لعنلا سبل بادا : يناثلا بلطملا

 ... لعنلا سبالل هركي ام :ثلاثلا بلطملا

 | ءاسنلا ةيذحأ : عبارلا بلطملا

 ةمء معلم ةقيضلاو ةقيقرلا سبالملا : عبارلا ثحبملا

 .. «ءارفلا» تاناويحلا دولج سبل :سماخلا ثحبملا

 0 7 7 2 7 5 2 2 2 7 2 2 >  < < خ 2 + 7 سابللا تائيه : عبارلا لصفلا

 "0 7 : 2 + 3 هلم ممم ملف طسوتلاو لادتعإإلا : لوألا ثحبمملا

 0 مكلا دح : يناثلا ثحبملا

 0 + : + : : : : : - : : + + + : : - + رازإلا دح :ثكلاثلا ثحبمملا



 سرهفلا

 0 ع ع ع ع ع ع ع ع ةرهشلا سايل : عبارلا ثححملا

 | ع ع ع ع سابللا يف هبشتلا : سماخلا ثحببملا

 ةلم ءاسنلاو لاجرلا نيب هبشتلا :لوألا بلطملا

 ةمم ءءء لل نيملسملا ريغب هبشتلا :يناثلا بلطملا

 00 سابللا يف ةماع ماكحأ : سماخلا لصفلا

 0 بايثلا ناولأ :لوألا ثحبمملا

 ةماعلا رفصعلاو نارفعزلاب غبصلا :لوألا بلطملا

 ا ع ع رمحألا نوللا : يناثلا بلطملا

 0 ضيبألا نوللا :ثلاثلا بلطملا

 0 ع ع دوسألا نوللا : عبارلا بلطملا

 | ع ع ع ع رفصألا نوللا : سماخلا بلطملا

 ا رضخألا نوللا : سداسلا بلطملا

 00 ططخملا نوللا :عباسلا بلطملا

 0 سبللا بادأ : يناثلا ثحبملا

 0 ع ع ع ع ع ع ع + ع نمايتلا- ١

 بايثلا نم ديدحلا سبل دنع ءاعدلا ١"

 . ديدجلا هسبل دنع هيخأل ملسملا ءاعد_'"*

 ثكلاشلاث املا
 0 ع ع ع ع ع ع ع ةنيزلا ماكحأ

 0 ع ب اهدودحو ةنيزلا ىنعم يف :لوألا لصفلا

 0 ع ع ع ع ع ع ع ع ةنيزلا ىنعم :لوألا ثحبملا

 0( ع ع ع ع ع ع ع ةنيزلا دودح : يناثلا ثحبملا

 0 ةنيزلا يف لادتعإلا بح

 | ع ع ع ع ع ع ع ع ةنيزلا ةيمهأ : يناثلا لصفلا

145 

 مم

 نايل

 "هك

 "ت1

 "هم



 ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةنيزلاو سابللا 2
 نيرو ا ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ةفاظنلا : لوألا ثحبيملا

 نار ا ةفاظنلا ةيمهأ :لوألا بلطملا
 نيا 0 ا ع ع ع ع ع بايثلا ةفاظن : يناثلا بلطملا

 يالا ل ل ا لم ندبلا ةفاظن :ثلاثلا بلطملا

 الا م ءاجنتسإلا-١

 "مالا ل لل ءوضولا - *

 نيرا 0 لسغلا * 

 نطو كاوسلا

 نيا 0 ع ع ع ع بيطلا ©

 اناا ا ع ع لاحتكإلا 5

 نزلا 0 ةرطفلا نئس : يناثلا ثحبملا

 00 ع ع ع ا ناتخلا :لوألا بلطملا

 را ع ع ع دادحتسالا : يناثلا بلطملا

 ل طبإلا فتن :ثلاثلا بلطملا

 ا ا رافظألا ميلقت :عبارلا بلطملا

 ل ا براشلا صق :سماخلا بلطملا

 ا يي ع ع ع ع ع ع ا ةيحللا ءافعإ : سداسلا بلطملا

 خا ةيحللا قلح راضم

 لن ةيحللا قلحب لصتت رومأ

 م ا بيشلا فتن“ : الوأ

 دب 0 0 .بيشلا رييغت :اينا

 د ا ةيحللا يف هركي ام :ًاثلاث

 ل سأرلا رعش :ثلاثلا ثحبملا

 دف هؤافعإ :لوألا بئطملا

 55 مع عل سأرلا قلح :يناثلا بلطملا

 لا 0 . سأرلا ضعب قلح :ثلاثلا يلطملا



 سرهفلا

 "0 1 2 8 5 »3 : # 2 + > 2 < 2 + 3 رعشلا قرف : عبارلا بلطملا

 00 ع ع + ح + < ح < رعشلا ليجرت : سماخلا بلطملا ْ

 .م ا. ماو دة ا. ةم اواو اعف م رعشلا لصو : سداسلا بلطملا

 0 هجولا رعش صخن : عباسلا بلطملا
 0 ............... ةأرملا ةنيز :ثلاثلا لصفلا

 | ع ع ع ع ع ع ا ةيقلخلا ةنيزلا :لوألا ثحبملا

 0 ا ةيسحلا ةنيزلا : يناثلا ثحبملا

 هام ام دم .امادق مدام ده ادق دةدم اماما ةيقلخلا ةنيزلا : الوأ

 ا ةبستكملا ةنيزلا :ًايناث

 ا عع ع ع ع ع ا ةئيزلا ماكحأ :ثلاثلا ثحملا

 | ع ع ع ع ةنيزلا نم حابي ام :لوألا بلطملا

 0 ةنيزلا نم مرح ام : يناثلا بلطملا

 ا جربتلا - ١
 . «ةيسفنلا» ةيقالخألا جربتلا راضم أ
 0 0 < 3 ةيدستلا جربتلا راضم اس

 ا غابصألا :ًالوأ

 ةماعلا ل لم جلفتلا - 4
 لا

 000 0 1 ا ا ا  ح 7 للحلا : عبارلا ثحمملا

 ةللللم ........ بهذلاب ىلحتلا :لوألا بلطملا

 | ع ع ع ءاسنلل بهذلا سبل- ١

 | لاجرلل بهذلا متاخ سبل  "؟

 د

17 

34 

21 

 ذة

 أ

 قرب

527 

15 
4.54 
14 



 ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةئيزلاو سابللا
 اا لاجرلل بهذلا نسو بهذلا فنأ * 

 | ع ع ع بهذلا ربغب ٍلحتلا : يناثلا بلطملا

 هل لاجرلل ةضفلاب متختلا ١
 . صاصرلاو ساحنلاو ديدحلاب متختلا-؟

 لعل توقايلاو ساملاو قيقعلاب متختلا *" 

 اا ع ع ع ع ع ع ع عع متختلا ةيفيك :ثلاثلا بلطملا

 | هددعو متاخلا نزو : عبارلا بلطملا

 0 متاخلا شقن :سماخلا بلطملا

 0 0 ع ا ع < + < ع + ع ع تويبلا ةنيز : عبارلا لصفلا

 0 ةينآلا :لوألا ثحمملا
 | ةضفلاو بهذلا ةينآ لامعتسإ :لوألا بلطملا
 0 ةضفلاو بهذلا ةينا ذاختإ :يناثلا بلطملا

 . ةسيفنلاو ةنيمثلا يناوألا لامعتسإ :ثلاثلا بلطملا

 | ع ع ع ةبيضملا ةينآلا لامعتسإ : عبارلا بلطملا

 ا ع ع عع ع ع بهذلاب ببضملا أ

 0 ةضفلاب بيضملا - ب
 | ع ةينآلا ريغب تويبلا نييزت : يناثلا ثحبلملا

 | ع ناردحلا ىلع روصلا قيلعت :لوألا بلطملا

 00 ا ا ا 8 حور هل ام روص : الوأ

 ةللل «ليثامتلا» ةدسجملا روصلا أ

 "0 5 4 < © + ح + 5 ةدسجملا ريغ روصلا لاب

157 

1.4 
326 

32 

17 

3 

14 



 مث

 ير ار
 70 ري

 اانازالالا/ . 18705 ا// 2231.0



 3/1105 ا/ل/0(«©.3131



 ظ / | ظ 0
 ع
 ها
8 

8 
 م
00 

8 


