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 رفسلا ماكحأ

 هباداو

 رفسلا ماكحأ يف ةئراقم ةيعوضوم ةسارد

 ةّنسلاو باتكلا ءوض ىلع

 فيلأت

 ققحملا هيقفلا
٠١ 

٠ 

٠ 
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 ليلس ريخ ىلع مالسلاو ةالصلاو «ليبسلا ءاوس ىلإ اناده يذلا هللدمحلا

 .ئده لا حيباصم هلآ ىلعو .هتمعن ّمتأو هنيد هب لمكأ يذلا ؛ليلخلا ميهاربإ لآ نم

 .جاجف تاذ ضرألاو «جاربأ تاذ ءامسلا تمادام ةريثك ةالص «ئقتلا مالعأو

 ماكحألا ضعب هعبتب رّيغتي يتلا تاعوضوملا نم رفسلا َناف «دعب امأ

 ءاهقف نم مامتهالا نم ًارفاو أطسق ثحبلا اذه لان دقو رفاسملل ًافيفخت ةيعرشلا

 .هب سانلا ءالتبا ةرثكل .ةئسلاو ةعيشلا

 اندمع ءاهباوبأو ةيهقفلا بتكلا تاّيط يف ةرثعبم تاعوضوملا هذه تناك الو

 .ميركلا بلاطلا لبق نم اهيلع عالطالا لهسي يكل ءصاخ فلؤم يف اهعمج ىلإ

 لك يف انركذ دقف ءنّراقملا هقفلا بولسأ وه «ثوحبلا هذه يف انبولسأو

 انذخأ ّمث ,مهئارا ىلع مهتالالدتساو نيقيرفلا نم مه املكو ءاهقفلا ًءارآ ةلأسم

 .ةنئسلاو باتكلا ءوض ىلع اهمعد وأ اهتشقانمب

 نع ماشللا طيميو «ةقيقحلا ىلع فوقولا دكؤي .ثحبلا نم نوللا اذهو

 .يملعلا شاقنلا ةديلوو ««ثحبلا تنب ةقيقحلا ْنأ» عاذو عاش دقو ءاههجو

 ةعشألا نأ امكف «ةيئابرهكلا كالسألا ءاقتلاك راكفألا ءاقتلا ْنإف «ةئداحلا ةثداحملاو

 راكفألا لدابتب انمامأ عسي ةقيقحلا رون كلذك ءاباجيإو ًابلس اهاصّتا نم رّجفتت



 هبادا و رقسلا ماكحأ

 علا تل 201 هله اذه هلع | ند وعسل ودكم الانا #ب اه نع
 ىلإ ةيّدؤملا نيباتكلا لهأ ةاباحم ةمصو نع مهظفح ثيح «ةمعنلا مهيلع اهب هللا

 الإ لخد ىندأ هيف ًالوق لئاقل اوكرتي ملف «نيتلملا كنيت ساردناو ءامهيف ام فيرحت
 ضد كقاوزوفا الا ةنيعضلا ىتس هوست الإ بتنرخ هيف لعق لعافلو نوع

 ءافشو ءاهئاوضأب قافآلا ءالتما ىلع ءاضيبلا ةحضاولا ةعيرشلا تمادو «ءاوهألا

 .١7( فيحصتلا نع ةنوصم .فيرحتلا نم ةنومأم ءاهئاودأ نم اهب بولقلا

 وهف نيبعتلا يف ةوسقلا نم ًائيش ثحبلا ءانثأ يف ميركلا ئراقلا دهاش ولو

 رعاش لوق «ماقملا اذه يف اندئارو «لئاقلا ريقحتل ال «ةقيقحلاب راحصإلا لجأل

 ةثاّحبلا انخيش فصي ثيح نسح ىينغلا دبع دمحم ةئاحبلا زعم مارهألا

 :لوقيو (ريدغلا» فّلؤم هل روفغملا ينيمألا

 اعابطو ةقيلخ قري نمكل 6ةجحمل ةموصخلا ببس يفدتشي
 اييفارج نوستلارو:نوةل سادت مهقالخأ يف ءاملعلا كلذكو

 اننعاد يبق قوسفللا لإ نوقف ال هكا الإ نوفا قسما ىح

 ايناس ئاللا نيف استكشيو ده 2 ا

 "”اعايشأ ىوحملايف انبهذ اهم 202 انبولق نيب مالسإلا فلؤيو

 دا الب باتكلا اذه يف ثحبلا اهلوانت يتلا تاعوضوملا نإ

 :ةيلاتلا

 .ةّدم و ًاعنمو ًازاوج رفسلا يف نيفخلا ىلع حسملا.١

 .ءالا نع صحفلا ّدحو رفسلا يف مّميتلا .؟

 .مالعألا ضعب نع ٠١ ص «اراتخملا ةنابإهباتك يف يناهفصالا ةعيرشلا خيش هلقن ١.



 ةمدقم

 .ءام هعم نكي مل اذإ رفسلا يف عاجلا .*

 .لثاملا دقف دنع تّيملا لسُغ.؛
 .رفسلا يف ةماقإلاو ناذألا ريصقت زاوج .4

 .ةيراهنلا بتاورلا طوقس .1

 .ةلحارلا ىلع لفنتلا .

 .نيءاشعلاو نيرهظلا نيب عمجلا زاوج .#

 .عورشملا رفسلا يف ةّيعابرلا تاولصلا رصق .9

 .سكعلابو رضاحلاب رفاسملا مامتئا .
 .سكعلاب وأ ًارفاسم هرخآ يفو ًارضاح تقولا لَّوَأ ناك اذإ .

 .هماكحأو ةيصعملا رفس .

 كيفلل رتسلا»

 .روبقلا ةرايزل رفسلا .

 . ةييمظعألا يبنلا ربق ةرايزل لاحرلا دش .

 ديلا درتي

 .ةعمجلا هب تتاف اذإ رفسلا مكح .

 .ديعلا موي ةالص لبق رفسلا مكح .

 .ناضمر رهش رفس يف راطفإلا بوجو .

 .هماسقأب رفسلا يف موصلا .

 .يدهلا لدب عتمتلا موص .

 .سمشلا بيغم لبق تافرع نم ضافأ نم موص .

 .ةيبطقلا قطانملا يف موصلاو ةالصلا .



 هبادآ و رفسلا ماكحأ 0 01011 /ب

 .رفسلا يف ناهرلا ذخأ 5

 .لاح نيد هيلع يذلا نيدملا رفس .ه

 .مرحملا ريغب ةأرملا رفس .75

 .اهجوز نذإ نودب ةأرملا رفس ."

 .جوزلا رفس دنع ةجوزلا قح طوقس . 8

 .ةجوزلا وأ جوزلا رفس دنع مسّقلا طوقس .4

 .رفسلا دنع تاجوزلا نيب عارقإلا ٠"".

 .رفسلا يف ضئاحلا قالط ١".

 .رفسلا يف ناصحإ ال ١ ١.

 .رفسلا يف ملسملا ىلع رفاكلا ةداهش زاوج .""''

 .رفسلا يف ةتيملا لكأ ىلإ رارطضالا .”5

 .ودعلا ضرأ يف ٌدح ال 0

 تحن ثحبلا اهوانتو ةيهقفلا بتكلا بيترت بسح يتلا تاعوضوملا هذهو
 :نيمسق ىلع فسلا ماكحأ ناونع

 الو نفاسملاب مكحلا صتخيو نضحلا نود عوضوملا وه رفسلا نوكي مسق

 يف راطفإلاو ,ةيعابرلل رصقلا بوجوو «ةيراهنلا بتاورلا طوقسك ؛رضاحلا معي

 .رفاسملاب صتخي امم كلذ ريغ ىلإ .ناضمر رهش
 رثكأ هب رفاسملا ءالتبا نكل ضضاحلاو رفاسملا ّمعي .مكحلا نوكي مسقو

 .كلذ ريغو «ءاملا دقف دنع مّميتلاو .طضملل ةتيملا لكأ لثم اذهو «بلغأو

 عم نفاسملا ماكحأ يف اهانلخدأو تاعوضوملا كلت نع انثحب كلذ لجألف

 .رضاحلا معي اهضعب نأ ملعلا

 نود ينسلا هقفلا يف رفاسملا ماكحأ نم ّدعي اهضعب ْنأ كلذ ىلإ فضأ



 ةمّدقم

 .نيفخلا ىلع حسملا ةّدم ديدمتك يمامإلا

 وهام هموصو رفاسملا ةالص ماكحأ نم انركذ دقف ريدقت لك ىلعو

 رفاسملا ةالص ماكحأ عيمج لاخدإ مزاللا ناكآلإو ءامهماكحأ نيب صخاشلا

 .باتكلا اذه ايانث يف هموصو

 يف ديفي رفسلا :لاقو هبادآا نم نفسلا صخرب َملعلا يلازغلا ركذ دقو ءاذه

 رصقلا :نيتصخر ضرفملا ةةلص يفو «مميتلاو فنا حسم :نيتصخر ةراهطلا

 ةصخر موصلا يفو ءايشام هؤادأو ةلحارلا ىلع هؤادأ :نيتصخر لفنلا ينو .عمجلاو

 ("'.صخر عبس هذهف رطفلا يهو ةدحاو

 :لي ام رفسلا ماكحأ نم رهاوجلا هقف مجعم يف ءاج دقو

 ١. سكعلابو رفاسملاب رضاحلا مامتئا .

 ءام هعم نكي مل اذإ رفسلا يف عامجلا ."

 .زفسلا يف ةالصلا رصق ."

 .رفسلا يف ةماقإلاو ناذألا ريصقت .:

 .ةعمجلا هب تتاف اذإ رفسلا مكح .6

 .ديعلا موي ةالص لبق رفسلا مكح .5

 .رفسلا يف ناهترالا .
 .رفسلا يف تاجوزلا نيب مسقلا .#

 .ةرفاسملا ةجوزلل مسقلا .4

 ("'.هعيدوتو رفاسملا عييشت . ٠١

 .همّلعت نم رفاسملل ّدبال |هيف يناثلا بابلا 18١" /7:مولعلا ءايحإ ١.

 .17184 778/7 :رهاوجلا هقف مجعم ١.



 هبادآ و رفسلا ماكحأ . ف

 وحنلا ىلع رفسلاب ةقلعتملا ماكحألا يليحزلا ةبهو رصاعملا هيقفلا ركذ دقو

 :يلاتلا

 ١.القصر.

 . عمجلا .؟

 .مايأ ةثالث نيفخلا ىلع حسملا .*

 .ناضمر يف رطفلا ةحابإ .:

 .ليوطلا رفسلاب صتخت ةعبرألا هذه :لاقو

 .مرحم ريغب ةأرملا جورخ ةمرح .0

 .ةعمجلا طوقس."

 .نيديعلا طوقس ./

 .ةيحضألا طوقس ./

 .رطضملل ةتيملا لكأ ةحابإ .4

 .ةلحارلا ىلع ةالصلا. ٠

 .هب ضرفلا طاقسإل مّميتلا ١

 .ريصقلا رفسلاب ةقلعتم هذه :لاقو

 (7.رفسلاب ناصتخي ال مّميتلاو ةتيملا لكأ َنأ الإ

 ةلثمتم - ةتيملا لكأو مّميتلا طاقسإ دعب  رفسلا ماكحأ نوكت هركذ ام ىلعف

 .ماكحأ ةعست يف

 نوؤشلاو فاقوألا ةارزول ةيهقفلا ةعوسوملا يف رفسلا ماكحأ تركذ دقو

 :يلاتلا وحنلاب تيوكلا يف ةيمالسإلا

 ١. /7:هتلدأو ىمالسإلا هقفلا 117-715"



 .نيفخلا ىلع حسملا ةّدم دادتما ١.

 .ةالصلا رصق .؟

 .ةالصلا عمج .""

 يوتا بودر كراس

 .ةلحارلا ىلع لفنتلا .4

 .ناضمر يف رطفلا زاوج .5

 .رفاسملل ةعمجلا داقعنا مدع.ا/

 .مرحم وأ جوز عمالإ ةأرملا ىلع رفسلا ميرحت .8
 .ةعمجلا موي رفسلا مكح .4

 (7).لاح نيد هيلع نمل نيدملارفس . ٠

 ءايعوضوم ًاثحب اهثحبنو ةروكذملا ماكحألا ىلع ءاوضألا طّلسن فوسو

 .هناحبس هللا نم لضفب ةنسلاو باتكلا رثأ ضاخملا اذه يف يفتقنو

 انيّمسو هباداو هماسقأو رفسلا دئاوف لوح زجوم ثحبب اهانفدرأ دقو

 هلضفب هلبقي نأ هناحبس هللا نم نيجار «هبادآو رفسلا ماكحأ»ب عومجملا

 .بيجم بيرق هنإ هناسحإو

 .رفس ةدام «5 6-٠ /7 0: ةيهقفلا ةعوسوملا.١





١ 

 نيفخلا ىلع حسملا

 ًارايتخا

 رفسلاو رضحلا يف

 رضحلا يف نيفخلا ىلع حسملا زاوج نيعباتلاو ةباحصلا نم ريثك نع يك
 نيلجرلا ةرشابمب ريم فّلكملا ناو .هيضتقت ةرورض نود نم ًارايتخا رفسلاو

 ناكم نيلجرلا ىلع حسملا زاوج مدع ىلع مهقافّتا عم ءحسملاب نيفخلاو «لسغلاب
 .ًارارطضاو ارايتخا لسغلا

 ىلع حسملا زاوج اوركنأ «ةبطاق تيبلا لهأ ةّمئأو ةباحصلا نم ًافيفل َّنا ريغ

 :مهتمّدقم يفو «مهت ملك كيفاوتس اى راكنإلا ّدشأ «نيفخلا

 ١. لييق بلاط يبأ نب ىلع مامإلا .

 .نمانغ نب هللا ديط خال رح ؟

 .ةشئاع نينمؤملا َمَأ ٠.
 .اضيأ لودعلا هنع يكح نإو «رمع نب هللا دبع .

 يف نيفخلا ىلع حسملا زاوج ركنأ دقف «نيتياورلا ىدحإ ىلع كلام مامإلا .ه



 هبادا و رفسلا ماكحأ ١

 هما أ وأ

 ىلع حسملا زاوج ركنأ هنا هنع نيتياورلا ىدحإف كلام اّمأو :يزارلا لاق

 فرع هنا الولف ةعلاطلا سمشلاك ثيدحلا ملع يف ناك هنا يف عازن الو «نيفخلا

 ىلع حسملا حابأ ام هّنا كلام نع ةيناثلا ةياورلاو ءكلذ لاق املآلإو ًافعض هيف

 ©7.هيف ريدقت ريغ نم ءاش امهم رفاسملل هحابأو ميقملل نيفخلا

 زوجي ال :اهادحإ. تاياور تس كلام نع «عومجملا» يف يوونلا ىورو

 حجرألاو هنع رهشألا يهو ًادبأ زوجي :ةثلاشلا .هركي هنكلو زوجي : ةيناثلا ءحسملا

 ىضاحلا نود رفاسملل زوجي :ةسماخلا ءأتقؤم زوجي :ةعبارلا هباحصأ دنع

 0 هيك ةييقانولا

 هيلإ بسني يذلا دواد نبا وهو ءيرهاظلا دواد نب دمحم ركب وبأ ١.

 ”.يرهاظلا بهذملا

 وه مهملاو «ةلأسملا يف ةّيرهاظلا مامإو نيعباتلاو ةباحصلا فقوم وه اذه

 فالتخالا دوجو تفرع دقو ةلأسملا يف قّقحم ريغ عامجإلا ّناف ةلدألا ةسارد

 ةمهم ةتكن ىلإ ريشن نأ ردجألا نم ىرن عوضوملا بلص يف لخدن نأ لبق و «مهنيب
 .ماقملا يف

 مهف يف داهتجالا ةجيتن ناك اذإ ًاغئاس نوكي امنِإ يأرلا يف فالتخالا َنِ

 يف فالتخالا لجأل ءامهحسمو لجرألا لسغ يف نيلصملا فالتخاك .ةلدألا

 ىلإ مكلجرأو مكسوءرب اوَحَسْمَأو## :هناحبس هلوق يف # وكلجرأ #9 فطع

 نم دبالف «مكسوءرب# ىلع ةفوطعم يه له اهْنأ يف اوفلتخا ثيح - نيبعكلا

 ١ الل ونكلا يفقلا 11

 :عومجملا .؟و؟ ١/ هزل 7



 از دما ل دوك حمس تسمو ياوؤاس يهتر#ا رفسلاو رضحلا يف ًارايتخا نيفخلا ىلع حسملا

 نم دبالف ةقباسلاةلمجلا يف نيتروكذملا «يديألاو هوجولا» ىلع وأ امههحسم

 . لجرألا مكح يف نيتفلتخم نيتفئاط ىلع نوملسملا راص كلذبف ؟|هلسغ

 نم ليلد ةلأسملا يف ناك اذإ اهيف رّوصتي امنإ فالتخالا نم عونلا اذهو

 ل اذإ اًمأو ناهظتسالا يف فالتخالل لباق يلاتلابو داهتجالل لباق ةنسلاو باتكلا

 نيفخلا ىلع حسمي ناك هّناو يبنلا لمع ةيؤر ريغ ءيظفل ليلد يأ اهيف نكي
 هراهنو هليل .سانلا مامأ ًاضوتي ناك ةييهَنأل ءاّدج بيجع اهلثم يف فالتخالاف

 دعب ةباحصلا تراص كلذ عمو .هئوضو ءاهب كّربتلاب نوقباستي سانلا ناكو

 لصفمو «؛كلذك فان و ءاقلطم نيفخلا ىلع حسملل تبثم نيب «نيفنص ىلع هليحر

 .هتايح ةليط هنومزالي نيذلا مه اوناك ةيفانلا ةفئاطلا نأ عم ,رفسلاو رضحلا نيب

 .ًاراثد ال هيي ئبنلل ًاراعش نوّدعي اوناكو ةشئاعو يلعك هنعظو هتماقإ يف

 اوّجتحا دقف «نيفانلا ةلدأ ةسارد كيلإو «ليلدلا وه عبّتملاف ريدقت لك ىلعو

 . تيبلا لهأ ةّمئأ قافتاو ةنسلاو باتكلاب

 زيزعلا باتكلاب جاجتحالا.١

 "7 . «نْيْعَكْلا ىلإ ْمُكَلجَأو مكسور اوُحَسْمأول :هناحبس لاق
 ًاحسم سيل نيفخلا ىلع حسملاو اهسفن لجرألا ةرشابم ضرف ةيآلا رهاظف

 ةروس رخآ يهو ؛ءوضولا ةيأ ىلع ةلمتشملا ةدئاملا ةروس يف ةبآلاو «لجرألا ىلع

 . ةشئاع نينمؤملا ّمَأ هيلع تضن امك يبنلا ىلع تلزن

 (ضر) ةشئاع ىلع تلخدف تججح :لاق نيفن نب ريبج نع مكاحلا ىور
 (ف «تلزن ةروس رخا اهْئِإ امأ :تلاق ءمعن :تلقف ؟ةدئاملا أرقت ريبج اي :يل تلاقو

 ١.المائدة:1.



 هبادا و رفسلا ماكحأ 0001011 ]| ]1 ]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]] 00 ااا ا ١

 .هومرحف مارح نم متدجو امو وراديو لالح نم اهيف متدجو

 .هاجرخي مو نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه :مكاحلا لاق مث

 :لاقو .ةدئاملا ةروس «تلزن ةروس رخآ نا ورمع نب هللا دبع نع اضيأ لقنو

 )١( هححصو يبهذلا هّرقأو .هاجرخي مو نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه

 ليلدب الإ ماكحألا نم ةروسلا هذه يف مع لودعلا انل سيلف اذه ىلعو

 ةدم ولو ًارايتخا رفسلا وأ رضحلا يف هزاوجب ليق اذإ هب باتكلا خسن حمصي يعطق

 .ةريصق

 اهيف خوسنم ال(ةدئاملا) ةروسلا هذه نأ ىلع نورسفملا عمجأ:يزارلا لاق
 5 : 2-5 ١ أ س ع 5 5

 لاق مهضعب َنإف «هللا رئاعّش اوّلحت ال اونمآ يذلا اهيأ اي## :ىلاعت هلوق الإ ةتبلأ

 نيلجرلا لسغ"”بوجو ْنأب لوقلا عنتما كلذك ناك اذإو «ةخوسنم ةبآلا هذه

 «ةيآلا لوزن ىلع امّدقتم ناك هنا ريدقتب نيفخلا ىلع حسملا ربخ نإ مث

 اخسان دحاولا ربخ ناك سكعلاب ناك ولو «نارقلاب اخوسنم دحاولا ربخ ناك

 . ةحصلا نم غلب امهم دحاولا ربخب نآرقلا خسني الو "”. نارقلل

 ةنسلاب جاجتحالا .؟

 ءوضو اذه :لاق ّمث ةّرم ةّرمْوي يبنلا ًأضوت :لاق رمع نبا نع يقهيبلا ىور

 نم ءوضو اذه :لاق مث نيتّرم نيثرم أضوت مث «هب الإ ةالص هل لبقت ال نم

 ءوضوو يئوضو اذه :لاق مث ثالث ثالث ًأضوت ّمث «نيترم رجألا هل فعاضي

 7١١. /”7:مكاحلا كردتسم ١.

 .فخ هل نمل ينّيعتلا بوجولا ديري ."

 . 177/1 ١:يزارلا ريسفت .'"



 رفسلاو رضحلا يف ًارايتخا نيفخلا ىلع حسملا

 (''.يلبق نم نيلسرملا

 عقوأ ول هّنأل .فخلا نود نيلجرلاب لعفلا رشابِيَي يبنلا نا كش الو

 كلذ ءوض ىلعو ءاقافتا يفنم كلذو هب الإ ءازجإلا لصحي مل نيفخلا ىلع لعفلا

 الئث# تيبلا لهأ ةمئ ئأ عامجإ .*

 ركذن «مهنع تاياورلا ترفاضت دقو .عنملا ىلع لي تيبلا لهأ ةّمئأ قفّتا

 :لي ام اهنم

 .نيعأ نب ةرارز نع حيحص دنسب «بيذهتلا» يف يسوطلا خيشلا ىور ١.

 يمت ال ةثالث» :لاقف ؟ةيقت نيفخلا حسم يف :هل تلق :لاق . ةيَيِقرفعج يبأ نع

 ("'.«حجحلا ةعتمو «نيفخلا حسمو نكسملا برش: اذحأ رهف

 : هيف رفعج يبأل تلق :لاق درولا يبأ نع هدنسب يسوطلا خيشلا ىور .؟

 :لاقف نيفخلا ىلع حسم ّمث ءاملا قارأ هيت ًايلع ىأر  هّنأ ينثّدح نايبظ ابأ نإ

 تلقف .«نيفخلا ُباتكلا قبس مكيف 928 يلع لوق كغلب امأ «نايبظ وبأ بذك»

 27 .«كيلجر ىلع فاخت جلث وأ «ةيقت ودع نم لإ ءال» :لاقف ؟ةصخر |مهيف لهف

 هتعمس :لاق هْيَيِغ رقابلا رفعج يبأ نع «ةرارز نع يسوطلا خيشلا ىور ."

 نولوقت ام :لاقف « نع لع مهيفوي يبنلا باحصأ باطخلا نب رمع عمج :لوقي

 ظحالو . 5١9 /١:هننس يف ةجام نبا هاورو ؛ءوضولا يف راركتلا لضف باب ؛١8 /١:ىربكلا نئسلا ١.
 0١. /7:صاصجلل نارقلا ماكحأ

 ". التهذيب:١/ ,"57ثيدحلا ٠١97.

 ''. التهذيب:١/  "77ثيدحلا ١٠١97.



 ةيادا و رفتسلا اكله تدم دل وطال جل ار سلا امل لمع ا عتم همزسم جلع روم صو دك فل درقم ماج موو هااروب نيم ١

 حسمي كي هللا لوسر تيأر :لاقف ةبعش نب ةريغملا ماقف ؟نيفخلا ىلع حسملا يف

 : 922 يلع لاقف .يردأ ال :لاقف «؟اهدعب وأ ةدئاملا لبق» : يَمِغ ىلع لاقف .نيفخلا

 0 ةنالن وأ ةيرهشب نفق نأ لبق ةدكاخلا كلرنأ الإ .نيفحلا ثاتكلا قيسا

 ثيدح يف ةيبلاولا ةبابح نع «يلا ثلا تباث نع هدانساب قودصلا ىور .4

 .نيفخلا ىلع حسمن ال تيب لهأ انِإ) :لوقي هتعمس تلاق ايه نينمؤملا ريمأ نع

 ("' .انتنسب ّنتسيلو انب لتقيلف انتعيش نم ناك نمف

 يشاجنلا هل هادهأ فخ الإ فخ يي ّيبنلل فرعي ملو  :رخآ ناكم يف لاقو

 .هافخ هيلعو هيلجر ىلعتي يبنلا حسمف ءاقوقشم هنم نيمدقلا رهظ عضوم ناكو
 0 .«هيفخ ىلع حسم هّنِإ :سانلا لاقف

 :لاق الثظ دمحم نب رفعج نع «شمعألا نع هدانساب قودصلا ىور .4

 رمأ | ءوضولا غابسإ :هاده هللا دارأو ءاهب كّسمتي نأ دارأ نمل نيدلا عئارش هذه

 ىلإ نيمدقلاو سأرلا حسمو «نيقفرملا ىلإ نيديلاو هجولا لسغ «قطانلا هباتك يف هلل

 طئاغلاو مونلاو حيرلاو لوبلا الإ ءوضولا ضقني الو زئاج ناتّرمو ةّرم ةّرم نيبعكلا
 متي مل هؤوضوو .هباتكو هلوسرو هللا فلاخ دقف نيفخلا ىلع حسم نمو .ةبانجلاو

 (97.(...ةيزجم ريغ هتالصو

 باتكلا ْنأب ناوجلاب لئاقلا ىلع جتحي ناك هنأ ةّغ يلع نع رفاضت ام .5

 ( .نيفخلا ىلع حسملا قبس

 .64/8ح7 98/5 :هيقفلا .؟ ١٠١9١. ثيدحلا ,"١/١51:بيذهتلا ١.

 ام اهيفف 787 /١:ىقهيبلا ننس ظحالو .ءوضولا ّدح ثيداحأ نم ٠١ ثيدحلا «١/48:هيقفلا ."*

 .ثيدحلا كلذ نومضم ديؤي

 .ءوضولا باوبأ نم ١6 بابلا نم 18ثيدحلا 71/9 /١:لئاسولا .5

 .777 ١/ :راطوألا لين ؛917/ /”:ئراقلا ةدمع ؛١717 ١/ :ىقهيبلا نئس .4



 ١ رفسلاو رضحلا يف ًارايتخا نيفخلا ىلع حسملا

 عنملاب لوقلا معدي ام

 :ًاعابت اهركذن عنملاب لوقلا معدت ًاهوجو كانه نإ

 له حسملا نووري نيذلا ءالؤه اولس :لاق (ضر)سابع نبا نبع يور ام .

 لوزن دعب وبي هللا لوسر حسم ام هللاو ؟ةدئاملا لوزن دعب دي هللا لوسر حسم

 ىلع حسمأ نأ نم لإ بحأ ةالصلا يف زنع رهظ ىلع حسمأ نو «ةدئاملا
 00 ا

 نأ نم ّلِإ ّبحأ يامدق عطقت نئل :تلاق اهْمأ ةشئاع نع يور امو .8

 ©” .نيفخ ىلع حسمأ

 لوقلا ىلإ ؛عنم لاب لوقلا نع اعجر ةشئاعو ًايلع نا دحاو ريغ لقن معن
 .زاوجلاب

 ال دحاو ربخ ءالاق امع مهعوجرو عيمجلا دنع تباث عنملاب مهوق َنا ريغ

 .ماقملا يف هيلع داتعالا حصي

 :لاقي نأ نكمي فيكف«هرابنو هليل يبنلا عم اناك ةشئاعو ًاًيلع مامإلا نأ ىلع

 !؟ (ملوق نع الدع «قحلا نبت الو عنملاب ايتفأف يبنلا ءوضو ةيفيك |هيلع ىفخ
 نارقلل اخسان ناك ةدئاملا لوزن نع ارخأتم ناك ول زاوجلاب ذحألا نا .4

 ام نع اق رهاألا نوعا يمال نتا كفو هدحاولا ريخب خسني ال نآرقلاو «ميركلا

 :لاق هّنأ ةّتهنع يور دقو ميركلا نآرقلل ًاضراعم ثيدحلا نوكي ةلاحم الف ءانركذ

 الإو هولبقاف هقفاو نإف هللا باتك ىلع هوضرعأف ثيدح ينع مكل يوُر اذإ»
 ةرفإ . ) هودرف

 .رامح دلج ىلع حسمأل :يزارلا ظفل يف و ١77 /11:يزارلا ريسفت ؛١/48 :ىبسخرسلل طوسبملا.١

 . 151 /١١:يزارلل ريبكلا ريسفتلا .'“ .١/98:طوسبملا ."



 ةحادا قي وفتسلا ءاكملا ايم ملك و تما سمسا لوبن اس عج سونم دم اجاوب داق ود هاجت ”(6

 لوقلاف «لسغلا نع ينغي ال ةرشبلا حسم ْنأ ىلع ةئسلا ءاهقف قفتا

 لقعلا فلاخي بيجع رمأ نيلجرلا لسغ نع ينغي نيفخلا ىلع حسملا َنأب
 .حيرصلا

 طوقس بجوي همدعو زاوجلا يف ءاهقفلا نيب ديدشلا فالتخالا.١

 .هللا باتك رهاظ ىلإ عوجرلا نم صيحم الف ةعناملاو ةزوجملا تاياورلا

 ًارمأ ناك ول حسملا وأ لسغلا ناكم ًارايتخا نيفخلا ىلع حسملا ن7

 ىرن اّنا عم رتاوتلا غلبم غلبل و عازن مهنيب عقي ملو مهّلك ةباحصلا هفرعل ءاعورشم
 .قاسو مدق ىلع مهنيب ناك عازنلا نأ

 نم نيفخلا ىلع حسملا توبث ضرف ىلعو ناوجلا مدع ىلع لدي كلذ ّلك

 :نييلاتلا نيهجولاب ةميركلا ةيآلا نيب و هنيب عمجلا نكميف يبنلا

 ءوضولا ةيآ لوزن لبق ةصاخ ةرتف يف نيفخلا ىلع حسميي مركألا ّبنلا َنأ .أ

 نيب عمجلا نكمي اذبمو يي يبنلا نع رثأ ام خسن باتكلاو «ةدئاملا ةروس يف

 ًارفاضتم ك2 يلع نع يور امو «نيلجرلا ةرشابم موزلو «نيفخلا ىلع حسملا زاوج
 نم ةصخر ناك نيفخلا ىلع حسملا ْنأو ءكلذ ىلإ ريشي نيفخلا باتكلا قبس هنأب

 .ةصخرلا هذه خسن باتكلا ْنَأ ريغ .نامزلا نم ةرتف يفتي يبنلا

 رهظ عضوم ناكو يشاجنلا هل هادهأ فخ ىلع حسم# يبنلا َنا .ب

 هيلعو هيلجر ىلعةي يبنلا حسمف «ةرشبلا حسم نع عنام ريغ ًاقوقشم هنم مدقلا
 ىلع حسمي مل هّنأ ىلإ تافتلا نود نم ءهيفخ ىلع حسم هيي هّنإ :سانلا لاقف «هافخ

 (0).تففخملا تحت نيلجرلا ىلع لب فخلا سفن



 "0 رفسلاو رضحلا يف ًارايتخا نيفخلا ىلع حسملا

 حسم هنأ نمّويي يبنلا نم لقن ام نيب عمجلا نكمي نيهجولا نم انركذ امبو

 ةّمئأ هيلع ام و نيلجرلا ةرشابم موزل نم باتكلا نم دافتسي امو نيفخلا ىلع

 يبأ نب يلع مامإلا مهسأر ىلعو ةباحصلا نم فيفلو اليبظ تيبلا لهأ

 ال يلع عم ٌقحلاو ٌقحلا عم ٌٌنِلع» :هلوقب هيي يبنلا هفرع يذلا ةيمقِبلاط

 (7.2«ضوحلاا يلع ادري ىتح ناقرتفي

 ناك ثيح  ةلمسبلاب رهجلا ةلأسم يف هّمح يف يزارلا مامإلا لاق يذلاو

 هنيدل ًامامإ ًاّيلع ذحتا نمو : ةيرهجلا ةالصلا يف ةلمسبلاب رهجلا موزل ىري يلع

 0 او هنيد يف ىقثولا ةورعلاب كسمتسا دقف

 .زاوجلاب

 حسملا زاوجب نيلئاقلا ةّلدأ

 ناوجلاب نيلئاقلا ةَلدأ سردن يعم ٌملهف «عنملاب نيلئاقلا ةّلدأ ىلع تفرعت دق

 :تاياور ةذع نع ةرابع يهو

 يلجبلا هللا دبع نب ريرج ةياور :لوألا

 هللا دبع نب ) ريرج نع هحيحص يف ملسم هاور |ب زاوجلاب نولئاقلا حتحا
 نيفخلا ىلع حسملا يف تعمسام :لاق هّنأ مهدألا ميهاربإ نع يور و (يلجبلا

 ("7.ريرج ثيدح نم هنأ

 .777 /1:دئاوزلا عمجم و 7١/1١ 4:دادغب خيرات ١.

 ./7؟7ثيدحلاء, 5614-10 /؟ :يوونلل ملسم حيحص حرش ١



 ا ا ا ا "0

 مث ريرج لاب :لاق مامه نع ؛ميهاربإ نع ء.شمعألا نع ملسم جرخأف
 لاب هي هللا لوسر تيأر «معن :لاق !؟ اذه لعفت :ليقف «هيفخ ىلع حسمو أضوت

 .هيفخ ىلع حسمو أضوت مث

 ريرج مالسإ ْنأل ,ثيدحلا اذه مهبجعي ناك :ميهاربإ لاق ءشمعألا لاق

 .ةدئاملا لوزن دعب ناك

 ايام هللا ْنِإ :هلوقب مهباجعإ هجو يوونلا رسف دقو

 ولف 4ْنُكَلْجْأَو أ ؟سوُمُرب اوُحَسْمأَو ٍقِفارَمْلا ىَلِإ م ةيِدْيَو ْمُكَمِوُجُو اوُنِْغأَتا
 فنا حسم يف هثيدح نوك لمتحال «ةدئاملا لوزن ىلع امّدقتم ريرج مالسإ ناك

 وهو «هب لمعي هثيدح ْنأ انملع ارحخأتم همالسإ ناك املف «ةدئاملا ةرابب انوي

 هللاو .ةيآلل ةصصحخمم ةئسلاو .فخلا بحاص ريغ ةدئاملا ةيآب دارملا نا نيبم
 "7 ملعأ

 زيزعلا باتكلل ّناف .هب باتكلا خسنُي ال دحاو ربخ هّنأب الَوأ : هيلع ظحالي

 نئارقلاب فوفحملا ريخلا وأ ة 000

 ,ريرج لمع نع هيوار بّجعتي ثيدح نع ًالضف دحاولا ربخلا ال ملعلل ةديفل
 ا ا واع

 ريغ وهو ةدئاملا لوزن دعب ريرج مالسإ نوكي نأ عرف هب جاجتحالا نأ :ًايناثو

 اهلبق ملسأ ثيح هفالخ تباثلا لب «تباث

 ةافو لبق ملسأ ًاريرج َّنا ربلا دبع نبا مزج :ينالقسعلا رجح نبا لاق

 :لاق هدي يبنلا نا هنع نيحيحصلا يفف .طلغ وهو ار نسرأع دي يبنلا

 رهش يف ةَي يبنلا ىلع دفو هنأب يدقاولا مزجو «عادولا ةجح يف سانلا تصنتسا

 ١.المصدر السابق:١178/7.



 ل ا اا رفسلاو رضحلا يف ًارايتخا نيفخلا ىلع حسملا

 يبنلا عم ىفاو هناو كلذ دعب ناك ةصلخلا يذ ىلإ هثعب ناو رشع ةنس ناضمر

 انل لاق هنا ريرج نع ثّدح يبعشلا ْنِإ :لاق نأ ىلإ  هماع نم عادولا ةّجح

 نأ ىلع لدي اذهف يناربطلا هجرخأ . تام دق ىثاجنلا مكاخأ َنِإ :يَي هللا لوسر

 (7.كلذ لبق تام ىشاجنلا ْنأل يشع ةنس لبق ناك ريرج مالسإ

 نم عست ةنس بجر رهش يف يبنلا ةايح يف يفوت دق ىشاجنلا ْنِإ :لوقأ

 .ةرجه ا

 جرخف «ةشبحلا ضرأب تامدق مكل اخأ ّنِإ :سانلل يبنلا لاق :يبهذلا لاق

 ناك كلذ نا ءاملعلا ضعب لقنف «هيلع لص ّمث ءافوفص مهفصو ءارحصلا ىلإ مهم

 ("'.ةرجهلا نم عست ةنس بجر رهش يف

 لداعي ةرجهلا نم عست ماع يف يثوت هنا ةيملاعلا ةيبرعلا ةعوسوملا يف لقنو

 0 ةيداليم ٠"

 نأ اًذج لمتحملا نم هنأل ريرج ربخب جاجتحالا حمصي الف اذه ءوض ىلعو

 : 3282 ىلع لاق (ى ةدئاملا ةروس هتخسنف نيثكب ةدئاملا لوزن لبق يبنلا لمع نوكي

 هب خسني ال دحاو ربخ وهف «ةدئاملا ةروس دعب ناك همالسإ نا انلمتحا ولو

 .ءىبش الداعي ال ةميظعةلزنم «باتكلل َناف باتكلا

 ةبعش نب ةريغملا ةياور :يناثلا

 انأ انيب :لاق ةبعش نب ةريغملا نع «لاله نب دوسألا نع هدنسب ملسم جرخأ

 ١. الإصابة:١/  »*4مقرب ريرج ةمحرت 75 ١ .

 ". /”0:ةيملاعلا ةيبرعلا ةعوسوملا ."” .8 مقرب 5 577 /١:ءالبنلا مالعا ريس 77١.



 هناا واوفشنلا ءاهكأ يات لع وول هنزل ل مول ا ا وس ع

 ةَوادِإ نم هيلع تببصف ءاج مث ؛هتجاح ىضقف لزن ذإ ةليل تاذّويتنب هللا لوسر عم
 .هيفخ ىلع حسمو أضوتف يعم ناك

 ا ةيعش ني ةرخما لإ يمت اهل ىرخأ قرطب هجرخأ دقو
 هقباوسل هثيدحب جتحيال ةبعش نب ةريغملا نأ :ًالوأ :ةياورلا ىلع ظحالي

 ًاثيدح رشع ينثا نيحيحصلا يف هل نأ نم مغرلا ىلع هدعبو همالسإ لبق ءاركنلا

 .هموق ىلع ةعّورملا هتميرج نم كيلع هولتن ام كلذ يف يفكيو

 ىدهأف سقوقملا ىلع كلام ينب نم رفن عم ةريغملا دفَو :نوخّيؤملا ىور ١.

 مهلهأل اياده نورتشي كلام ونب تلبقأ هدنع نم اوجرخ الف .ىدهأ ام مهل

 .رمخلا مهعم اولمحو اوجرخف

 تبصعو «تضرامتف مهلتق ىلع ُثعمجأف رمخلا برشن انك :ةريغملا لوقي

 تلعجف ءاوركني ملف مكيقسأ ينكلو عّدصُي يمأر :تلقف «مهيارش اوعضوف ؛يبأر
 ُتبثوف ءأركس اومان ىتح نوردي الو نوبرشيف «سأكلا ًاعيمج مهل عرتأو ءمهل فرسأ

 ليفت ف ابلاج هتدجوف ٌةكَْي يبنلا ىلع تمدقف .مهعم ام تذخأواعيمج مهتلتقو

 :تلق ؟متلبقأ رصم نمأ :ركب وبأ لاق ءتملسف فس بايث َئِاعو هباحصأ عم

 ىلإ اهب تئجو «مهبالسأ تذخأو .مهتلتق :تلق ؟نويكلاملا لعف ام :لاق «معن

 مهلاومأ نم ذخأ الو هلبقنف كمالسإ اَمأ» : هيي يبنلا لاقف ءاهسمخيل هللا لوسر

 .دعبامو برق ام ينذخأف «ردغلا يف ريخ الو ردغ اذه ّنأل ائيش

 .ةعاسلا تملسأ مث ءيموق نيد ىلع انأو مهتلتق نإ :تلق

 .«هلبق ناك ام بجي مالسإلا ْناف» :لاق

 ١. مقرب ال /” :يوونلل ملسم حيحص حرش 5/٠ والم والالو اله مقر ظحالو 6١.



 ل يل يي رفسلاو رضحلا يف ًارايتخا نيفخلا ىلع حسملا

 (17. شع ةثالث مهنم لتق ناكو

 هتنيطو هنطاب ثبخ نع فشكيو ةيلهاجلا دهع يف ءاركنلا هتميرج هذه

 ناك نإو مالسإلاو «مههلاومأ يف ًاعمط هماحرأ نم ًاصخش رشع ةثالث لتق ثيح

 ناسنإلا ةريرس ثبخ رّيغي ال هنأ آلإ .يفيلكتلا مكحلا ثيح نم هلبق ام بجي
 ةنسحلا لامعالا ىلإ عاطقنالاو ةبوتلا باب ىلع فوكعلاب الإ هيلع ّبش يذلا
 .هريمض ظاقيإو هلاح لّدبت نع منت يتلاو اهيلع موادتلاو

 ءاريثك فلتخت ملف هدعب اّمأو ؛مالسإلا لبق ءادوسلا هتايح ةفيحص هذه

 :ةيلاتلا رومألا كلذ ىلع دهشيو

 نم هتبطخ يف لاني ةريغملا ناك :لاق ملاظ نب هللا دبع نع يبهذلا جرخأ ."

 ديعسل ةنجلاب مهل دوهشملا ةرشعلا يف ثيدحلا ركذو «هنم نولاني ءابطخ ماقأو ىلع
0 

 رابخأ ةياور ىلع نيعباتلا نم ًاموقو ةباحصلا نم ًاموق عي ةدواعم نا

 بغري العجب كلذ ىلع لعجو ههنم ةءاربلاو هيف نعطلا ىضتقت ذتقت شل ىلع يف ةحيبق

 "'.ةبعش نب ةريغملا مهنم ؛م هوضرأ ام اوقلتخاف .هلثم يف

 نم ةبعش نب ةريغملا لان :لاق كلام نب ةبطق نع هدنسم يف دمحأ جرخأ .5

 ىتوملا بس نع ىهني ناك يي هللا لوسر ْنأ تملع دق :مقرأ نب ديز لاقف «يلع

 (©9.تام دقو ًاّيلع بست ملف

 ./ةمجرتلا مقر 250 /7":ءالبنلا مالعا ريس ١.

 . ةمجرتلا مقر 09١ /”:ءالبنلا مالعا ريس."

 .70/ /١:ديدحلا يبأ نبا ةغالبلا جهن حرش .“

 ."59/5:دمحأ دئسم .5



 هبادا و رفسلا ماكحأ .. <”

 هتبطخ يف الي نينمؤملا ريمأ نم هلين ثيداحأ هدنسم يف ًاضيأ جرخأ دقو .4

 "'.هيلع ديز نب ديعس ضارتعاو
 .ةفوكلاب ةبعش نب ةريغملا ىلإ ءابطخلا تمدق :لاق : يزوجلا نبا لاق 1

 ةبطصملا ىلع هوميقأف هوجرأ :ةريغملا لاقف .مّلكتف ناحوص نب ةعصعص ماقف

 .كلذب هربخأف .بلاط يبأ نب يلع نعلو هللا نعل نم هللا نعل :لاقف ءايلع نعليلف

 تالاظ. نأ ني لع آلا نباي اننهاذإ :لاقف «عربختلا متادكدتلا لاو ميقا :لاتقف
 ("”.هسفن هللا جرخأ هوجرخأ :ةريغملا لاقف هللا هنعل هونعلاف

 ةميق يأب هبرآم لينل هءاهد لغتسي ةيهاد ناك هنأ ىلع يكحت هقباوس نإ

 .مالسإلا باسح ىلع تهتنا نإو تناك

 ينعأ :لاقف .ةفوكلاب صاعلا نب ورمع اعد ةيواعم نأ يبهذلا ىور .ا/

 :لاق ءورمع نب هللا دبع كنبا اهيلع لمعتسا :لاق ؟رصمب فيك :لاق «ةفوكلا ىلع

 هاجانف  فئاطلاب ًالزتعم ناكو  ةبعش نب ةريغملا ءاج كلذ ىلع مه انيبف «معنف

 نيب دعاقلاك نوكتو رصم ىلع هنباو «ةفوكلا ىلع ًارمَع رّمؤت :ةريغملا لاقف «ةيواعم
 ةيواعم لاف .لعفاف :لاق «ةفوكلا كيفكأ انأ :لاق ؟ىرت ام :لاق .دسألا يبحل

 ريمأ ىلع كّلدأ الأ :لاقف ىرمع مهفف ءاذك تيأر دق نإ :حبصأ نيح ورمعل

 نع هلزعاو «ةديكملا نع هتوقو هيأرب نغتساو «ةريغملا :لاق .ىلب :لاق ؟ةفوكلا

 هيلع لخدف .َتيأر ام َمُعِْن :لاق كلذ العف نامثع و رمع كلبق ناك دق للملا

 نامثعو رمع ةنس تركذ مث ء«ضرألاو دنجلا ىلع كترُمأ تنك ينإ :لاقف «ةريغملا

 "'.تلبق دق :لاق «يلبق

 .ركفلا راد عبط ١47 :يزوجلا نبال ءايكذألا باتك .؟ ا ١ تنس ١

 .7ةمحرتلا مقر 27" ٠ /7:ءالبنلا مالعا ريس .'



 امل ا وا رفسلاو رضحلا يف ًارايتخا نيفخلا ىلع حسملا

 لجرلا عّبمتي ناك ام ىدم ىلع ةلالدلا يف هّقح يف نامثعو رمع ةئس تفكو

 !!يهلاومأو نيملسملا قوقح يف عرولاو ةنامألا نم

 رصع يف هيلع ناك امع ريغتي مل هّناو لجرلا تاقبوم ىلع دهشي يذلاو .8

 دهشو باطخلا نب رمع ةفيلخلا رصع يف ةفوكلا ريمأ وهو انزلاب مهما هّنا ةيلهاجلا
 هحلوي هوأر مهْثأ ىلع اودهشف لبشو عفانو ةركب وبأ :مهنم «ةعبرأ دوهش هيلع

 هيبأ نب دايز وهو دوهشلا عبار لواح (ملف ةلحكملا يف دّوْرملا جولو جليو هجرخيو

 هللا زخي مل الجر ىرأل نإ :هلوقب هبطاخف ةهبشلل دحلا هنع أردي نأ ةفيلخلا لواح

 يف ليملاك هلخدي هتيارأ :ةفيلخلا هل لاقف ؛نيرجاهملا نم الجر هناسل ىلع
 ةقارو اناعاتم فيمسو اضيق اسلخ تيأر ينكلو ال :لاقف ؟ةلحكملا

 .ةهبشلاب ٌدحلا هنع أرد كلذبو ...” اهنطبتم

 يف لجرلا كلذ ثيدح لبقي نأ نكميفأ «نيملسملا نيب لجرلا ةناكم هذهف

 !؟مهليلو مهراهن يف نوملسملا هسراوي يدابع رمأ

 نم هنكلو «هلبق ام ّبج مالسإلا ناو هثيدحب جتحي لجر هلا ضرتفن :ًايناثو
 هلبق نوكي نأ لمتحملا نم ذإ ؟ةدئاملا لوزن دعب ناكة#يبنلا لعف نا تبث نيأ

 ديؤيو «سداسلا ماعلا يف ناك يذلا ةيبيدحلا حلص لبق لجرلا ملسأ دقو نيثكب

 .هتلأسف قشمد ةبعش نب ةريغملا مدق :لاق سيردإ يبأ نع يبهذلا هاور ام كلذ

 ©” .هيفخ ىلع حسمف كوبت ةوزغ يف عي هللا لوسر تأضو :لاق

 ١. 4:يناغألا ؛ا/ةمجرتلا مقر 58/7 :ءالبنلا مالعا ريس ١/ 4١47خيرات الطبري:4//7١1؛

 .ةرفوتملا رداصملا نم كلذ ريغ ىلإ 178 /7:لماكلا

 :ءالبنلا مالعا ريس .؟ "77/7 .
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 تاياورلا رئاس ةسارد

 رضحلاو رفسلا يف وأ رفسلا يف يبنلا لعف نيثّدحملا نم دحاو ريغ ىور دق

 اهيف ركذي نأ نود نم يبنلا لعف لقن وه اهيلع بلاغلاو «نيفخلا ىلع حسم هّنأو
 نّيعت مل نيفخلا ىلع حسملاب رمأ هّنأ ضرف ىلعو «نيفخلا ىلع حسملاب رمأ هّنأو هظفل
 [مسق ركذنف «نئسلا يف تاياورلا ةّماع يقهيبلا ركب وبأ عمج دقو «لمعلا فورظ
 :هاورامت اريبك

 .نيفخلا ىلع حسم هك هللا لوسر نأ صاقو يبأ نب دعس نع ١.

 ءامب اعد مث ايئاق لابف موق ةطابس ىلإ هللا لوسر ىشم :لاق ةفيذح نع .؟

 نب مدأ نع حيحصلا يف يراخبلا هاور :لاقو .هيفخ ىلع حسمو أضوتف ءاب هتئجف

 .شمعألا نع رخآ هجو نم ملسم هاورو .سايأ يبأ

 هتلزنمب قيلي ال امي يبنلا ىلإ بسن هنأ ةياورلا هذه فعض يف ىفكو
 .سانلا نم لذارألا الإ هبكتري الو هتناكمو

 نبا نع يورملا نأ عم [مئاق لاب هناي يبنلا ىلإ بسني نأ نكمي فيك

 زيجي ال ميهاربإ نب دعس ناكو «مئاق تنأو لوبت نأ ءافحلا نم :لاق هنا دوعسم

 .[مئاق لاب نم ةداهش

 ام .هوقّدصت الف [ئاق لوبي ناك هيي هللا لوسر نا مكثّدح نم :ةشئاع تلاق

 .ادعاق لإ لوبي ناك

 لعلو :هلوقب ثيدحلا حّحصي نأ لواح اذه لقن امدعب ةمادق نبا نإ مث

 ال عضوم يف هّنا لمتحيو «ةدحاو ةرمألإ هلعفي ملو زاوجلا نييبتل كلذ لف هيي يبنلا

 ©7.هيف سولجلا نم نكمتي

 ١.المغني:١/165.



 "6 رفسلاو رضحلا يف ًارايتخا نيفخلا ىلع حسملا

 حسملا زاوج نّيبي نأ لوسرلا ناكمإ يف َّنأب دودرم لوألا هجولا نم ركذ امو

 .ةعيرشلا ماكحأب نيلابملا ريغ تافص نم دعي يذلا هلعفب ال همالكب نيفخلا ىلع

 «أمئاق لوبأ هللا لوسر ينآر :لاق رمع نع هنئس يف هجام نبا جرخأ دق

 () [ئاق لبت ال رمع اي :لاقف

 نم ٌدبالف لوبلا نم رّهطتي مل هيي يبنلا نأ ثيدحلا رهاظ ّنأ ىلإ ًافاضم

 لعف لقني وهف ةحصلا ضرف ىلعو  ثيدحلا لمج يف ريدقتلاو فذحلاب لوقلا

 هّلعلو .ميركلا نآرقلا لباقم يف ةّبح نوكي الف هفورظ تّقوي نأ نود نم يي يبنلا

 نيعت مل ثيح صاقو يبأ نب دعس ةياور لاح رهظت هب و.ءوضولا ةيآ لوزن لبق ناك

 ؟اهدعب وأ ةدئاملا لوزن لبق ناك له هناو لمعلا فرظ

 86 هللا لوسر تيأر :هيبأ نع ءيرمضلا ةّيمأ نب ورمع نب رفعج نع.
 نيثيدحلا يف مالكلا سفن وه ثيدحلا اذه يف مالكلاو ؛هيفخو هتمامع ىلع حسم

 :نقابملا

 لوسر تيأر يي هللا لوسر نع لالب ينثّدح :لاق ةرجع نب بعك نع .؛
 .رامخاو نيفخلا ىلع حسمو أضوت يي هللا

 ةّرم ةّرم ًاضوت هيي هللا لوسر تيأر :لاق «هيبأ نع «ةديرب نب نايلس نع.

 ٌتعنص :رمع هل لاقف .دحاو ءوضوب اهّلك تاولصلا ىلصو «نيفخلا ىلع حسمو

 رم اينةتلعف ادهع: لاقف .هةعنضت تدك ام ًانينغ

 ةدئاملا ةروس لوزن لبق حتفلا موي اذه هلعفب ْدْكَي هللا لوسر ماق دق :لوقأ

 ءوضوب تاولص سخ حتفلا موي هيي هللا لوسر ىلص :لاق ةديرب ةياور ةداهشب

 ١. :ةجام نبا نئس ١/  21١7مقرب 709.



 هئازاو نفسلا داكك را كوم ع و امم قعر و زمول ولا او وو نم را م م -.

 :لاق هعنصت م ًائيش تعنص كتيأر نإ :رمع هل لاقف .هيفخ ىلع حسمو دحاو

 :هتعنض دمع

 ؟نيفخلا ىلع حسملا نع ةشئاع تلأس :لاق حيرش نب مادقملا ىور .5

 :لاقف .حسملا نع هتلأسف ًاّيلع تيتأف ءينم كلذب ملعأ هّناف ًايلع تيإ :تلاقف

 حصي الو .اثالث رفاسملاو ةليلو موي ميقملا حسمي نأ انرمأي كي هللا لوسر ناك

 ةروس لوزن دعب ناك يبنلا لعف هناو لمعلا فرظ تبني مل ام هريظنبو هب جاجتحالا

 )١( ةدئاملا

 نيفخلا ىلع حسملا ةلأسم لوح تالؤاست

 ثحبلا ديعص ىلع اهحرطن ةلأسملا هذه لوح تالؤاست انه َنِإَمث

 امل دجي اذه انرصع يف نيفخلا ىلع حسملا زاوجب يتفملا هيقفلا لعلو ةساردلاو

 :ةبوجأ

 يف هنكلو ةالصلا ةّحص يف ًأطرشو ةدابع ناك نإو ءوضولا ْنأ كش ال١

 ٌديِرُي ْنِكَلَو# :ءوضولا ةيآ ليذ يف هناحبس لوقي ًأضوتملل ريهطت هسفن تقولا

 ال نيلجرلا ةرشابم عرف وهف ريهطتلل ًاببس مّميتلاو لسغلاك ءوضولا ناك اذإف
 يف رثؤي مل نإ ةراهط عبتتسي ال اهيلع حسمملا َناف ؛نيبروجلا الو نيلعنلاو نيفخلا
 يف هزيوجتف .نيبروجلا وأ نيلعنلا وأ نيفخلا ىلع يتلا خاسوألاب ديلا لاعفنا

 ١. ىربكلا نئسلا :تاروثأملا هذه ىلع فوقولا يف ظحال للبيهقى:١/ 777/71٠١ .

 .:ةدئاملا .؟



 ال ا ا ا ل رفسلاو رضحلا يف ًارايتخا نيفخلا ىلع حسملا

 اهيلإ اعد يتلا ةفاظنلا فالخ ىلع تقؤم ريغ وأ ًاتقؤم ارايتخا رفسلاو رضحلا

 .هميلاعت نم دحاو ريغ يف مالسإلا

 ةباحصلا اهيف فلتخا ةيعرف ةيهقف ةلأسم نيفخلا ىلع حسملا نإ ."

 ةبطاق تيبلا لهأ ةمئأو ةشئاعو سابع نبا و ىلع نع رهتشا دقو .نوعباتلاو

 ءوضولا ةيا ّنأب نالدتسي هكا يعن نمل القه مامإلا ناكو «هنع عنملا مهريغو

 مكحلا ين فالتخالا نع هيف فالتخالا زواجتي الف اذه عمو ءاذه تخسن

 نيّدلا باهش ْنأ ىرن كلذ عمو ؛ةيعرفلا ماكحألا يف فالخلا رثكأ امو «يعرفلا

 هنأ يخركلا نع يراخبلا حيحص ىلع هحرش يف لقني ينالطسقلا دمحم نب دمحأ

 .خوسنمب [حسملا] سيلو «نيفخلا ىلع حسملا ىري ال نم ىلع رفكلا فاخأ :لاق

 ةوزغ يف اهلبق تلزن ةدئاملاو هيي هتاوزغ رخآ يهو كوبت ةوزغ يف ةريغم ثيدحل
 ").حسملل خسنلا نيأف «عيسيرملا

 . نهولا نم همالك يف ام ىفخي الو
 مدع نيب ةمزالم يأ ذإ «لوقلا يف ةالاغملا نم ولخي ال هركذ ام َناف الو اّمأ

 ربخ الإ ةلأسملا يف سيلو مالسإإلا ةريظح نع جورخلاو نيفخلا ىلع حسملا زيوجت

 .اعطق الو الع ديفملا ريغ «ةريغملا ربخك دحاو

 رفك اذإ» يي هللا لوسر لاق دقو «ةقبوم ةئيس رفكلاب فلاخملا ماهتاو
 (9.«امهدحأ اهم ءاب دقف هاخأ لجرلا

 ةوزغ اّمأو ءلقأ وأ رهشأ ةثالثب يهليحر لبق تلزن ةدئاملا َّنأ :ًايناثو

 "".هلبق ليقو «ةرجهلا نم سداسلا ماعلا نم نابعش رهش يف تناك دقف «عيسيرملا

 .717// /١:يراسلا داشرإ :عجار «نمأف .نيأ ناكم ردصملا يف ١.

 .رفاك اي هيخأل لاق نم باب ناهيإلا باتك «١/535:ملسم حيحص ."

 .7/4 /7:ماشه نبال ةوبنلا ةريسلا ."'



 ةكاذا ىرفشلا ةاكشأ بو اعداد هاو اوما سل وو ا ا 6

 اوُيَرَْت ال اونَمآ َنيِذْلا اَهّيَأ اإل :هناحبس 1 يهو مّميتلا ةيآ اهيف لزن معن

 ىَتَح ٍلِيِبَس يرباع الإ ابْئُج الو َنوُنوُقت ام اوُمَلْعَت ئتَح ئراكش منَ ةالّصل

 منعا رجال مح جدأ رثص ىلع وأ ضو م بت

 هللا نإ ْمُكيِديََو ُكِهوُجؤب اوُحَسُم أَ ابْيَط ًاديعَص اوُممَيَتَف َءاَم اوُدِحَت ْمَلَف ءاسننلا
 )01( .ًاروفَغ اًرْفَع ناك

 ىلع حسملا ةلأسم يف نيعباتلاو ةباحصلا نيب عازنلا ْنأ ىلع دهشي امبو ."”

 0 يبنلا نع نيفخلا ىلع حسملا يوري نم ضعب نا قاسو مدق ىلع ناك نيفخلا

 هللا لوسر نأ هيبأ نع «ةركب يبأ نب نمحرلا دبع نع يقهيبلا ىور .هفالخب لمعي

 (9.هيلجر لسغيو هيفخ عزني (ةركب وبأ) بأ ناكو «ةليلو

 هلمع َّنِإ ثيح هيي يبنلا نع هيوري |يف انهو دجوي ثيدحلا ليذ ناك امو
 ©. هحيحصت نيثّدحملا نم دحاو ريغ لواح «هتياور فالخ ىلع ناك

 هنأ هنئس يف يقهيبلا اهلقن يتلا تاياورلا نم دحاو ريغ نم رهاظلا

 :بابا) هناوتعلا اذبم ًاباب دقع دقو ءاعيمج رضحلاو رفسلا يف نيفخلا ىلع حسملا زوجي

 نا هاجر ةفيذح ةياور تفرع دقو «ارضحلاو رفسلا يف نيفخلا ىلعت# يبنلا حسم

 راتخي نأ زوجي هّنأ كلذ ىنعمو «ةنيدملا يف وهو نيفخلا ىلع حسم هيي يبنلا

 سبلي مل نمب ٌضتخم نيلجرلا لسغ ّنأو «نيفخلا ىلع حسملا هرمع ةليط فلكملا
 .ءوضولا ةمكح الو ةعّرشتملا ةريس الو هقفلا حور هيضترت ال ءيش اذهو «نيفخلا

 ١. نئسلا ." .5”:ءاسنلا الكبرى:١/77/7.

 ١ حرشلا الصغير:١/ ١٠65 ١1617 ١58 ةيهقفلا ةعوسوملا ظحالو 5 /١:ليلكإلا رهاوج ؛

 .«حسملا ةدام .3727ج «ةيتيوكلا



 00 1 رفسلاو رضحلا يف ًارايتخا نيفخلا ىلع حسملا

 :ددصلا اذه يف ءاهقفلا ىواتف كيلإف .كلذ نم كش يف تنك نإو

 ىلع حسملا ةّدم تيقوت «ةلبانحلاو ةّيعفاشلاو ةّيفنحلا ءاهقفلا روهمج ىري
 ىلع حسملا زّوجت ةيكلاملا نكلو سفاسملل ماَيأ ةثالثو رضحلا يف ةليلو مويب نيفخلا

 لسغلا بجومب الإ |مهعزني الف «نامزب تيقوت ريغ نم رفسلاو رضحلا يف نيفخلا
 (مهعزنوءامل لسغلا دري مل ولو ةعمجلا موي ةّرم عوبسأ لك يف امهعزن فلكملل بدنيو

 بجو هريغل وأ ببسل |مهعزن اذإف .هيف اهسبل يذلا مويلا لثم يف عوبسا لك يف ةّرم
 .نيلطرلا لمبغ

 ىلع حسمأ :هللا لوسر اي :تلق :لاق «ةرامع يبأ نبا هاور اب اوّلدتساو
 امو معن :لاق ؟ةثالثو :تلق «نيموي و :لاق ؟ ًاموي :تلق ءمعن :لاق ؟نيفخلا
 )غ0 صاع ه
 . اسعمفت

 ىلع ءوضولا ءاهب حسملا اوزّوجِي مل ءاهقفلا نا وه ًاّقح بيرغلا ءيشلا نا .

 نيفخلا ىلع حسملا اوزّوج كلذ عمو .رفسلا يف الو رضحلا ين ال ةرشابم نيلجرلا
 .نيلُجّرلل ناءاعو امها ىوس يضوتملاب اهل ةلص ال نيفخلا ْنأ نم مغرلا ىلع

 ريسيتلا ؛نيفخلا ىلع حسملا زاوج يف ةمكحلا نا رّوصتي نم كانه مث 5

 تاقوأ يف نيلجرلا لسغو فخلا عزن مهيلع قشي نيذلا نيفلكملا نع فيفختلاو

 (”.رفسلا ةلصاومو لامعتسالا نم هبحاصي امو رفسلا يفو .ديدشلا دربلاو ءاتشلا

 نيفخلا ىلع حسملا صاصتخا بجوي - تحص ول- ةمكحلا نم ركذ امو

 !؟دييقت نود هب ءاتفإلا نم اذه نيأو «ةرورضلاو جرحلا دراومب

 ١ بذهملا حرش عومجملا تتناك للنووي:١/ 006.

 ". /8/”7:ةيهقفلا ةعوسوملا 777.



 هنادا ونفتفقلا ءاكشإ ننوه ندفع و اا ل 011

 ةفلاخم لجأل ناك نيفخلا ىلع حسملا مكح ءاقب ىلع رارصإلا نأ ّنظأو .

 دقو «نيفخلا ىلع حسملا نم عنملاب نورهاجي هتيبو وه ناك ثيح ائتغ يلع مامإلا
 نسحلا نع انيور :رذنملا نب ركب وبأ لاق «ٌّقحتست امئت رثكأ ةلأسملا نوزّوجملا ىطعأ

 ىلع حسمي ناك م هنأ يي هللا لوسر باحصأ نم نوعبس ينثدح «يرصبلا

 .فالتخا نيفخلا ىلع حسملا يف سيل :لاق كرابملا نبا نع انيورو :لاق . نيفخلا

 (7.اذه وحن فلسلا نم تاعامج لاق زئاج وه

 نيفخلا ىلع حسملا اوزّوج ًايباحص نيرشع يلاوح ءامسأ يقهيبلا ركذ امك
 نب ةفيذح و دوعسم نب هللا دبعو صاقو يبأ نبا دعسو باطخلا نب رمع :مهنم

 نب رباج و رساي نب راّمعو يرعشألا ىسوم وبأو يراصنألا بويأ وبأو ناميلا

 يراصنألا دوعسم يبأو دعس نب لهسو كلام نب سنأو صاعلا نب ورمعو هللادبع

 ةمامأ وبأو ةرمس نب رباجو يردخلا ديعس يبأو بزاع نب ءاربلاو ةبعش نب ةريغملاو
 ").يراصنألا ديز وبأ و رزج نب ثراحلا نب هللا دبعو ٍلهابلا

 .زاوجلاب ةقثلا ديزمل ءالؤه ىلع سابع نباو يف اًيلع اوفطع مها بجعلاو

 ةلأسملا عورف

 عورف نم هيلإ عجري امهيف اوفلتخا نيفخلا ىلع حسملا زاوجب نيلئاقلا َنِإ مث
 :ةيلاتلا مضاوملا يف اوفلتخاف اديدش افالتخا

 ىلعأ حسم كلذ نم بجاولا ّنِإ :موق لاقف هيف اوفلتخاف :لحملا ديدحت ١.

 ىأر نم دحأ كلامو ءبحتسم  فخلا لفسأ :ينعأ  نطابلا حسم ّنِإو فخلا

 نبا بهذم وهو« |هنوطبو امهروهظ حسم بجوأ نم مهنمو ؛يعفاشلاو ءاذه

 ١.المجموع : ." .0١0١/١ننس البيهقي:١/ 7177.



 - رفسلا و رضحلا يف ًارايتخا نيفخلا ىلع حسملا

 .كلام باحصأ نم عفان

 وهو «نوطبلا حسم بحتسي ملو طقف روهظلا حسم بجوأ نم مهنمو

 حسم بجاولا نإ :لاقف :بهشأ ّدشو ؛ةعامجو نايفس و دوادو ةفينح بأ بهذم

 كلذ يف ةدراولا راثآلا ضراعت مهفالتخا ببسو .حسم اهِّمَأ ,ىلعألا وأ نطابلا

 كس موق هعنمو موق ميا :ةيبروجلا له حسملا يقولو

 يبأ ابحاص دمحم و فسوي وبأ :كلذ زاجأ نممو «ةفينح وبأو ىعفاشلاو كلام

 هنا . ةيّيهنع ةدراولا راثآلا ةّحص يف مهفالتخا ببسو «يروثلا نايفسو ةفينح

 مأ ؛هريغ فخلا ىلع ساقي له يف اضيأ مهفالتخاو «نيلعنلاو نيبروجلا ىلع حسم

 ؟ اهلحم اهب ىّدعتي الو اهيلع ساقي ال ةدابع يه
 اوفلتخاو حيحصلا فخلا ىلع حسملا زاوج ىلع اوقفتا مهئاف فخلا ةفص ."

 زون فدو ءاريسب درت ناك اذإ بادجي هدم كاس لاقف تناوب

 ها 525011 ل ا

 ادعت وأو .مدقلا هنم رهظي قرخ فخلا مّدقم يف نوكي نأ يعفاشلا عنمو .يروثلا

 .مهفالتخا ببس ركذ مث .هنع نيلوقلا دحأ يف

 ّنِإو تقؤم ريغ كلذ َّنا كلام ىأرف «هيف اوفلتخا ءاهقفلا ّناف تيقوتلا.5

 ةفينح وبأ بهذو «ةبانج هبيصت وأ امهعزني ملام امهيلع حسمي نيفخلا سبال

 .كلذ يف راثآلا فالتخا مهفالتخا يف ببسلاو .تقؤم كلذ نأ ىلإ يعفاشلاو



 هبادا و رفسلا ماكحأ 200 م

 ءوضولا رهّطب نيترهاط نالُجِرلا نوكت نأ وه نيفخلا ىلع حسملا طرش .
 هركذ كلام نع مساقلا نبا نع يور دقو .اذاش ًافالخ الإ هيلع عمجم ءىش كلذو

 نأ دارأ اذإ هريغو ةريغملا ثيدح يف هتوبثل رثكألا هب لاق (منإو بختتملا يف ةبابل نبا

 لمح فلاخملاو .«ناترهاط امهو |هتلخدأ ينإف امههعد» : ِئّيِظ لاقف هنع فخلا عزني

 .ةيوغللا ةراهطلا ىلع ةراهطلا هذه

 ءوضولا ضقاون اهْأ ىلع اوعمجأ مهناف ةراهطلا هذه ضقاون يف فالتخالا .5

 هعزَن نإ : موق لاقف ؟ال مأ ةراهطلا هذهل ضقان فخلا عزن له اوفلتخاو اهنيعب

 لسغ دعب ةالصلا داعأ ىلصو امهلسغي مل نإو «ةيقاب هتراهطف هيمدق لسغو
 لاقو لاق نأ ىلإ ةفينح وبأو يعفاشلاو هباحصأو كلام كلذب لاق نمو ؛هيمدق

 لاق نمو ءلسغ هيلع سيلو ءوضولا ضقني اثدح ثدحي ىتح ةيقاب هتراهط :موق
 تلطب دقف هتفخ عزن اذإ :يح نب نسحلا لاقو .ليل يبأ نبا و دواد لوقلا اذهب

 07 تبل

 اذإف رايتخا ىلع حسملا زاوجب لوقلا ىلع ةينبم عورفلا يف تافالتخالا هذهو

 نولئاقلا بنطأ نإو هتحت لئاطال ًاوغل أرمأ عورفلا يف مالكلا نوكي لصألا لطب

 .اهيف مالكلا زاوجلاب

 .صيخلتب "7-١/6١:دهتجملا ةيادب ١.



١ 

 رفسلا يف مّميتلا

 لاوحأ يف لسغلاو ءوضولا نم ًالدب عورشم مّميتلا نأ ىلع نوملسملا عمجأ

 مدعل امِإ و« ءاملا دقفل اَمِإ ءاملا لامعتسا نع زجعلا :لاوحألا كلت نمو ؛ةصاخ

 .هدوجو عم هل اعتسا ىلع ةردقلا

 متو ةالّصلا اوُبَرْفَ ال اوُنَمآ َنيَِّلا اهي ايل :هناحبس هلوق كلذ يف لصألاو
 منك نو اوُلَِتَْت ىَّتَح ليبَس يرباع الإ ًابنج الو نولوُقت ام اوُمَلْعَت ىَتَح ىراكُس

 اوُدِجَت ْمَلَف ءاسنلا ُمُتْسَمال وأ طئاغلا َنِم ْمُكْدِم ٌدحَأ ءاج ْوَأ ِرَمَس ئلَع وأ ئضرَم

 "0. م اوف ناك هللا نإ مُكيدبأو مكهوجؤب احسن ةيضنأت نط اَديعَص اوبك اه

 مك 5 و اوُِسعأف ةالَّصلا ىلإ منك اذإ اونَمآ َنيذّلا اَهّيأ ايل :هناحبس لاقو

 انج ْمُشنُك ْن ْنِإَو نيَبْعَكلا ىلإ مكلجرأَ م ووري اوُحَسْمَأَو ٍقفارملا ىلإ ْمُكَيديأَو

 ثنحل أ اغلا نب مد دحأ ةاج وأ ِرَغس ىلَ وأ ئضرت مك نو ادوهطا

 ام نم ْمُكيديأَو | ا ل و

 كلل يلع هنن رو كش | ُديُِم كو جَرح ْنم ْمُكََع لي هلل دب

 7.4 نوركضَت

 .5:ةدئاملا ." :17 :ءايتلا.١



 فاذا و رفشلا ءاككل نت شم عع او يم ا وو 0

 :نارمأ رفسلا ماكحأ نم ةلأسملا لعج ىلإ اناعد يذلا ببسلاو

 نا و رفاسملاو ضيرملاب مّميتلا صاصتخا ةفينح يبأ نع يكح ام :لّوألا

 تبجوأ ةيآلا َنأل كلذو ءيلصي الو مّميتي ال ءاملا دقف اذإ حيحصلا رضاحلا

 ريغ رضاحلا حيحصلاف ءرفاسملاو ضيرملا صوصخ ىلع ءاملا دقف عم مميتلا

 ةالصلا طقستف ءوضولا الو مميتلا هيلع سيلف «ةيآلا يف لخاد ريغ ءالل دجاولا

 .روهطب الإ ةالص الذإ

 رفوتت ال ةيصوصخلا هذهو رضاحلل روسيم رمأ ءاملا نادقف زارحإ نا :يناثلا

 نع دعبلا ّدح يف مالكلا عقيف .هب نظي وأ ءاملا دوجو لمتحي ابر لب «رفاسملا يف
 .ٌدحلا اذه نايب كيفاويسو ؛مّميتلا هل حيبي يذلا ءاملا

 ماع مكح مّميتلا :لؤألا

 .اهل مّميتلا عيرشت وه ةيمالسإلا ةّمألا صئاصنخ نم ّنإ

 نهطعي / ًاسمخ تيطعأ) :لاق يي هللا لوسر نا رباج نع .يراخبلا جرخأ

 اّيأف اروهطو ًادجسم ضرألا يل تلعجو ءرهش ةريسم بعرلاب ترصنا : لبق دحأ

 ليدل يايا وم ودرس ةالصلا هتكردأ يتم نم لجر

 (7.«ةماع سانلا ىلإ تثعبو ةصاخ هموق يف ثعبي يبنلا ناكو «ةعافشلا تيلظعاو

 روهط بيطلا ديعصلا ْنإ» :لاق هيي يبنلا نع هذ يبأ نع يذمرتلا جرخأ

 .(ريخ كلذ نإف .هترشب هسميلف ءاملا دجو اذإف .نينس رشع ءاملا دجي مل نإو ملسملا

 .؟7ثيدحلا ءمميتلا باتك ه١ /١١يراخبلا حيحص.١



 م رفسلا يف عميعلا

 (١!.حيحص نسح ثيدح وهو :ثيدحلا جارخإ دعب يذمرتلا لاقو
 نم نكمتي مل نم لكل مّميتلا ةّيمومع ىلع رثكألا نأ ملعاف كلذ تفرع اذإ

 صتخي ليق و .ءالل ًادقاف ًارضاح مأ ًارفاسم مأ ًاضيرم ناكأ ءاوس «ءاملا لامعتسا

 .رفاسملاو ضيرملاب

 كلام بهذف ءاملا مدعي يذلا حيحصلا رضاحلا اَمأ :دشر نبالاق

 حيحصلا رضاحلل مّميتلا زوجي ال:ةفينح وبأ لاقو .هل مّميتلا زاوج ىلإ يعفاشلاو

 .ءاملا مدع نإو

 ريمضلا لائتحا وه ءاملا مدعُي يذلا رضاحلا يف مهفالتخا ببس نأ ركذ مث

 :ينعأ «نيثدحملا فانصأ ىلع دوعي نأ #ًءام اوُّدجَت ْمَلَف:هلوق يف يذلا

 فانصأ عيمج ىلع ًادئاع هآر نمف «طقف نيرفاسملا ىلع وأ «نيرفاسملاو نيرضاحلا

 ىلع وأ طقف نيرفاسملا ىلع ًادئاع هآر نمو «نيرضاحلل مّميتلا زاجأ نيثدحملا

 (”.ءاملا مدع يذلا رضاحلل مّميتلا زجت مل نيرفاسملاو ىضرملا

 يذلا رضاحلا نع مّميتلا طوقس ىلع ةيفنحلا لالدتسا صاصجلا ركذ دقو

 :لاقو« ءاملادّمتف

 :نيئيش مّميتلا ةحابإ يف طرش هناحبس هنإ
 .ضرملا :امهدحأ

 هنم عونمم هنأ الإ أميقم ناكو ًارفاسم نكي مل اذإف «ءاملا مدع عم رفسلا :رخآلاو

 .مميتلاب هتالص زئاج ريغف ء«سبحب

 .امّيقم ناك نإو ءاملل دجاو ريغ وهف :ليق نإف
 يذلا رفسلا امهدحأ :نايئيش هزاوج يف طرش دق هّنأ آلإ .كلذك وه :هل ليق

 ١. مقر «١/17١5:يذمرتلا نئس الحديث١75. ". بدايةالمجتهد:١/577.



 ةنازا و ندسلا داك ايكو اوت وك جل و سعوا وكما وج وس رو أ وفيس نين هيو ع

 رذعتب ةالصلا زاوجو مّميتلا هل حيبأ انِإو .همدع :يناثلاو «ءاملا مدع هيف بلغألا

 دوجوم هيف ءاملا يذلا رضحلا يف ال رفسلا وهو كلذل ةبجوملا ةلاحلل « ءاملا دوجو

 اهنم بلاغلاو اهيف ةداعلا لاح ريغ نم يمدآ لعفب عنملا لصح اهّْنِإو .بلغألا يف
 )١( همدع

 ىلع لالدتسالا يف لاقملا قح ىّدأ بهذملا يفنح صاصمجلا نأ اهبو

 .ةفينح يبأ ىلإ ةبسنلا تّحص ول همامإ بهذم

 اهل ةيرق يف نوكي نأب ءاملا دقف يذلا حيحصلا ميقملا:يسوطلا خيشلا لاق

 ةداعإ الو يلصيو مميتي نأ زوجي ةالصلا تقو قاضو اهؤام بضن نيع وأ رئب

 .يعازوألاو كلام لاق هبو «ءاملا نيب و هنيب ليح اذإ كلذكو هيلع

 هبو «ةالصلا داعأو أضوت ءاملا دجو اذإ :لاق هّنأ الإ .يعفاشلا لاق هلثمبو

 نعو «ءاملا دجي ىتح ربصي لب يلصي الو مّميتي ال :رفز لاقو ءنسحلا نب دمحم لاق

 "9 .رفز لوق لثم ىرخألاو ,دمح لوق لثم امهادحإ «ناتياور ةفينح يبأ
 يف سبح وأ هنع ءاملا عطقنا نأب رضحلا يف ءاملا مدع ناف : ةمادق نبا لاقو

 .يعفاشلاو يعازوألاو يروثلاو كلام لوق اذهو .ةالصلاو مّميتلا هيلعف رصم

 زاوجب رفسلا طرش ىلاعت هللا َنأل ءيّلصي ال :هنع ةياور يف ةفينح وبأ لاقو

 نلعازانب و نسخ لك نعل أسدل دعا نع ور ةقر ويغل روق اان كلا
 .ال :لاق ؟مّميتيأ .فّيضملا ةلزنمبأ «بابلا هيلع

 .رهاظلا لهأ لالدتساب هبشأ وهو ناكمب نهولا نم لالدتسالا ناو اذه

 يف ال ًابلاغ هيف مدعي (َّنِإ ءاملا ّنأل وه اَّنِإ ةيآلا يف رفسلا ركذ َناف ْالَوأ ام

 مدعو رفسلا :ناطرش هيف ءاج ثيح ناهرلا باب يف هركذك ةيآلا يف هركذو ىضحلا

 ١. "مقر ء١158/1:فالخلا .؟ .7457 /7:نارقلا ماكحأ 4 .



 ؛١ رفسلا يف مّميتلا

 ناهرَف ًابتاك اوُدِحَن ْمّلَو رْفَس ىلع ْمُتْنك ْنِإَو# :هناحبس لاق .بتاكلا دوجو
 ًاظفح رضحلاو رفسلا يف ًاقلطم زئاج نهرلا نا كش ال هّنأ عم” 4 ةضوُيْقَم

 .لاومألا ةنايصل

 ةيآلاو ىضحلا يف ال هيف بتاكلا نادقف بلاغلا ْنأل .سفسلا ركذ ءاج اّنِإو

 3 اسرع ننانلا نبهيش ةدتاس ما كتاك ىذلا لوسرلا رصص ل ةرظان
” 

 85 لوسرلا لوق قالطإ فلاخي هعم ةالصلاو مّميتلا زاوج يفن َناف :ًايناثو

 .تاياورلا نم دحاو ريغ يف

 ديعصلا» :لاق هنا هيي هللا لوسر نع «رذ يبأ نع يذمرتلا هجرخأ ام ١.

 (9.ّرم ام ىلع «نينس رشع ءاملا دجي مل ولو ملسملا ءوضو بّيطلا

 ادجسمو ًاروهط ةبّيط ضرألا يل تلعج» :لاق ناوي هنع ملسم هاور ام ١.

 (0.«ناك ثيح ىلص ةالصلا هتكردأ لجر اّيأف

 ءاملا دجي مل ولو ملسملا ءوضو بيطلا ديعصلا» ه2 هنع يئاسنلا هاور ام ١

 ججح رشع 5 050
 رفاسملاو ضيرملا صوصخ ىلع اهلمحو ىضاحلاو رفاسملا معي اهقالطإو

 .ليلد الب لمح
 نم ًالاح أوسأ رفاسملا ضيرملا ناكل ةفينح يبأ نع لقن ام ّمت ولف:ًاثلاثو

 .هيلع بجت الو امهيلع ةالصلا بهجت ثيح حيحصلا رضاحلا

 ١. كيدخحلا 70/1: قلورتلا نك .7787:ةرقبلا 11
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 ةناذا قوقيسلا ماكاو اتت يمك تا ديمو وتو وراطل او هولا رولا هجوم تن ل رمق يعد دوسلدورف سووا 7

 ريصقلاو ليوطلا رفسلا نيب قرف ال

 .ريصقلاو ليوطلا رفسلا ّمعت رفاسملاو رضاحلا ٌّمعت اى ةيآلا ْنِإ
 :هحرش يف ةمادق نبا لاقو .هليوطو رفسلا ريصق يف مميتيو :يقرخلا لاق

 .رفس مسا هيلع عقي ام كلذ نود ام هريصقو ءرطفلاو رصقلا حيبي ام رفسلا ليوط

 تنك ْنِإَول : لجو زع هللا لاقو «ليوطلا رفسلا يف الإ حابي ال :ليق دقو :لاق نأ ىلإ

 يف مّميتلا ةحابإ ىلع هقلطمب ّلدي «اومّميتف- : هلوق ىلإ  رَّفَس ئلَع ْوَأ ئضرَم
 هيف مّميِتلا ىلإ جاتحيف هيف ءاملا مدع رثكيف رثكي ريصقلا رفسلا ّنألو ,رفس ّلك
 "0.ليوطلاك ضرفلا هب طقسي نأ يغبنيف

 ءاملا دقف ول ناسنإلا نأ ىلإ ةّماع ةيمامإلا تبهذ ثيداحألاو ةيآلا قالطاإلو

 .مّميتلا هيلع بجي ًاريصق وأ ناك ًاليوط رفسلا يف و ًارضح وأ ًارفس

 يف ءاملا مدع ولف «هريثكو هليلق رفسلا «ءاملا مدع يف طرتشي ال :ةمالعلا لاق

 ةداعإ الو مّميتلا بجو ًاسوبحم ناك وأ ًاحيحص ناكو رضحلا وأ ريصقلا رفسلا
 (7 هيلع

 ءاملا دقف اهدحأ :مّميتلل ةغّوسملا بابسألا ركذ دنع «ىهتنملا» يف لاقو

 لهأ رثكأ لوق وهو ؛عمجأ انئ ماع بهذم وهو ءاريصق وأ ناك ًاليوط ءارفس

 «9.ملعلا

 اه هللا دبع ابأ تعمس :لاق نانس نبا نع حيحصلا يف ينيلكلا جرخأ

 اذإف ءٌلصيِلو ضرألا نم حسميلف ًابنج ناك وأ ًاروهط لجرلا دجي مل اذإ :لوقي
 (.«اهالص يتلا هتالص هتأزجأ دقو لستغيلف ءاملا دجو

 ١. /7:ةركذتلا . . 7701 /1:ينغملا ١67.
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 ةيصعملاو ةعاطلا رفس نيب قرفال
 ؟ ًاضيأ ةيصعملا رفس ّمعي وأ ةعاطلا رفسب ّضتخي مّميتلا له

 الف ةميزع مّميتلا ْنأل .ةيصعملاو ةعاطلا رفس نيب قرف ال :ةمادق نبا لاق

 رفس يف حيباف يفسلا صتخي ال مكح هنألو .صخرلا ةيقب فالخب هكرت زوجي

 ©0.ةليلو موي حبسمك «ةيصعملا

 ْنأل .ةيصعم وأ ةعاط ناك اذإ رفسلا نيب قرف ال :«ىهتنملا» يف ةمالعلا لاقو

 سفسلاب صتخي ال ةصخر هنألو .هكرت زوجي الف ءاقلطم دقافلا ىلع بجاو مّميتلا

 (7.ءازجإلا بجوف اهب ًارومأم تعقو اهّمأل .هيلع ةداعإ الو ةيصعملا رفس يف غاسف

 .ةلأسملا يف فالخلا دوجو مدع |مهمالك نم رهاظلاو

 نمو :لاق ثيح فاللخلا دوجو مدع «جاتحملا ينغم» نم ًاضيأ رهظيو

 دقفل ةيصعم رفس يف مّميت ول هنا «ةميزع وأ ةصخر مّميتلا َنأ يف فالخلا دئاوف

 0.الفآلإو ءاضقلا بجو ةصخر انلق نإف ءاملا

 ةصخر آل ةميزع مميتلا

 ةفيظولاب لمع دقف « ىلصو هل ةغّوسملا طورشلا دوجو دنع ناسنإلا مّميت اذإ

 نم امهريغ وأ رصعلا وأ رهظلا ةالص ناونع هلمع ىلع قبطناو هبجاوب ماقو
 نم رثكأ فّلكملا ىلع بجي ال هّنأ ىلع ةّمألا عاجإل ,فيلكتلا طقسيف ؛تاولصلا
 .دحاو خنس نم ةدحاو ةالص

 يرارطضالا قادصملاب رمألا لاشتما ْنأ ىلإ ةيمامإلا تبهذ كلذ لجألو

 .1 /":بتلطملا ىهتنم. ١ اا لا



 هبادآ و رفسلا ماكحأ 21

 .مهدنع فالخ الب فيلكتلل طقسم

 ولو ملسملا ءوضو بّيطلا ديعصلا يي هلوق انركذ ام ءارو كلذ ىلع لديو

 .«نينس رشع ءاملا دجي مل

 رشع ءاملا دجي مل ولو ملسملا ءوضو بيطلا ديعصلا» :ملسم ظفل يفو

 .'ججح

 .فيلكتلا هب طقسيف ءوضولا ماقم موقي مّميتلا نأ ثيدحلا رهاظف

 نب هللا دبع ةحيحص يف ام ىلع الث قداصلا مامإلا لوق مدقت دقو

 .«اهالص يتلا هتالص هتأزجا دقو»:نانس

 ىلع اوبّترف .هصخر وأ ةميزع مّميتلا نأ يف اوفلتخا ةنسلا لهأ ْنأ ريغ

 :«(جاتحملا ينغماا يفو ءاهموجو ةيناثلا ىلعو ,.ءاضقلاو ةداعإلا طوقس لوألا

 مزج هبو «ةميزع ليقو .ةصخر وهو ةرجهلا نم تس هني ضرف هنأ ىلع نورثكألاو

 "7 .دماحوبأ خيشلا

 رفاسملل ةصخر مّميتلا ْنَأ ىلإ ءاهقفلا روهمج بهذ :ةيهقفلا ةعوسوملا يفو

 .ةميزع هنإ ةيعفاشلا ضعبو ةلبانحلا لاقو .ضيرملاو

 يفو «ةميزع هنإ :ةلاسرلا لوق رهاظف «رفاسملل مّميتلا يف ةيكلاملا فلتخاو

 ٌقح يف ةميزع هنأ يدنع ٌقحلاو :يلداتلا لاق و .ةصخر هنإ :ةعامج نبا رصتخم

 .هل معتسا نع زجاعلا دجاولا ٌقح يف ةصخر «ءالل مداعلا

 وه يذلا ديعصلاب ىفتكا ذإ ريهطتلا ةادأ يف وه صيخرتلا هجو ْنِإمث

 .ءوضولا ءاضعأ رطش ىلع هراصتقال ريهطتلا لحم يف ًاضيأ وهو ؛ثّولم

 ١. ينغم المحتاج:١/ /41.



 2 رفسلا يف مّميتلا

 ةصخر انلق نإف ءاملا دقفل ةيصعم رفس يف مميت ول ام :فالخلا ةرمث نمو

 ©0.بهجت مل الإو ءاضقلا بجو

 ءاملا نع دعبلا ٌدح :يناثلا ماقملا

 ىّمسي ال هنأل« هدوجو مدع نيتي مل اذإ ءاملا بلط مّميتلا زاوحل طرتشي

 يتلا ةفاسملا ريدقت يف اوفلتخا ءاهقفلا نا ريغ .دجي مو بلط اذإ الإ ًافرع ءاملا دقاف

 .اهيف ءاملا بلط مزلي

 هيلإ ءايشألا برقأ هنأل .هلحرب ْىئدتبي نأ وه بلطلا ةيفيك :ةيمامإلا تلاقف

 لئاح هنود ناك ولو «هأربتساو هدصق ءاملا ىلع لدي ًائيش وأ ةرضخ ىأر نإ مث

 هدصق همزل ءام ىلع َلُذ نإو هلأس ءاملاب ةربخ هل نم دجو نإو «بلطو هيلإ دعص

 نإف .مهنم بلط ةقفر هل ناك نإو .تقولا توف وأ «هلام وأ .هسفن ىلع فخي ملام

 ةولغو «ةنزح تناك نإ مهس ًةولغ ةعبرألا هبناوج نع بلطيلف هّلك كلذ رذعت

 5 هود اذفاقددعي الونءانك لع ندع ةلييص كناك نإ نيس

 نيميلا نع قييضتلا لبق هبلط دعب مّميتلا حمصي ا(منِإو :ةزمح نبا لاق
 "9 .اهلهس يف نيتيمرو ضرألا نزح يف ةيمر رادقم راسيلاو

 اذإ .هبلط يف لقنلا هب رتاوتو تاياورلا هب تدرو ام ّدحو :سيردإ نبا لاقو

 (©9.مهس ةولغف ةنزح تناك اذإو ءنيمهس ةولغ ةلهس ضرألا تناك

 ,ةولغف ةنوزح تناك نإ رفسلا يف ءاملا بلطي' : قش يلع نع خيشلا جرخأ

 0©2.(«كلذ نمرثكأ بلطي ال نيتولغف ةلوهس تناك نإو

 .19:ةليسولا .“ ١6١. /؟:ةركذتلا ." .؟5١/594:ةيهقفلا ةعوسوملا.١
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 ةنادا و نقسلا ءاكك لاو دعا بيج ووو اوتو مو وول و ورسول تنام ازبو ع 7روا دم دم سن امنسل هناعتج ومس 6.5

 لداعي اب رتلا بسح رذدقيو «عارذ ةئامعبرأ يهو .مهس ةيمر رادقم ةولغلاو

 .ًارتم 5

 .هلح نع ًالضف ءاملا بلط لصأ يف اوفلتخا دقف ةّئسلا ءاهقف اّمأو

 بهذم وهو ء.مّميتلا ةّحصل ءاملا بلط طارتشا دمحأ نع روهشملاو

 :اله هلوقل ةفينح بأ بهذم وهو .بلطلا طرتشي ال : دمحأ نع يورو.يعفاشلا

 ول ام هبشأف «هنم ًابيرق ءاملا دوجوب ملاع ريغ هّنألو .«ءاملا دجت ملام كيفاك بارتلا»

 (7.دجي ملف بلط

 ميهافملا نم اوُمّمَيَتَف ءام اوُدِحَت ُملَق# :هناحبس هلوق نأب :هيلع ظحالي

 ريغ هنا هيلع قدصي ال هّنكل «ًالقع دجاو ريغ ناك نإو وهف «ةيلقعلا ال ةيفرعلا

 هناحبس لاق دقو .هنكسمو هلزنم نم ةبرقم يف ءاملا دوجو لمتحا اذإ افرع دجاو
 دجَي ْمَل ْنَمْف# :لاق مث اًسامتي نأ لبق نم ةبقر ريرحت هيلع بجي هنأب رهاظ نميف
 لإ ةبقرلا نادجو مدع قدصي الف "” «اسامتتي نأ ٍلبَق ْن ِنْيَعِباَتُم ِنْيَرْهَش ُماِصَن

 .افرع روسيملا رادقملا بسح صحفلا دعب

 ؟هيف بلطلا هيلع بجي يذلا ذحلا وه |مف بلطلا بوجوب انلق ولف

 ًائيش وأ ةرضخ ىأر نإ ّمث هلحر يف بلطي نأ بلطلا ةفصو :يعفاشلا لاقف

 .هدنع بلطو هاتأ مئاق ءيش وأ ةوبر هبرقب ناك نإو «هأربتساف هدصق ءاملا ىلع لدي

 مهيلع لدي ةقفر هل تناك نإو «هراسيو هنيمي نعو هءاروو همامأ رظن نكي ل نإو

 .مداع وهف دجي مل نإف .ههايم نع هلأس ناكملاب ةربخ هل نم دجو نإو ءمهنم بلط

 ىشخي وأ هلام وأ هسفن ىلع فخبي ملام ًابيرق ناك نإ هدصق همزل ءام ىلع لد نإو

 تيفولا تعي مو هتمفر تاوف

 ١ المغني:١/ ." .5726.؟:ةلداجملا “". المغنى:١/ 7١14.



 نإ هيلاوح رظنو «هتقفرو هلحر نم هبلط همهوت نإو :هجاهنم يف يوونلا لاقو

 (7.مميت دجي مل نإف ؛هرظن ردق دذرت «دذرت ىلإ جاتحا نإو ءوتسمب ناك

 هل زجي مل ًءام كانه ْنا هنظ ىلع بلغ نإو :ةيادحلا فلؤم لوقيف ةيفنحلا اّمأو

 الو ةولغلا رادقم بلطي ّمث ليلدلا ىلإ ًارظن ءاملل دجاو هّنأل ؛هبلطي ىّتح مّميتي نا
 "9 .هتقفر نع عطقني يك” ًاليم غلبي

 (©9.ناليم ةيكلاملا دنع بلطلا ّدح نا ةيهقفلا ةعوسوملا يف ركذ دقو

 عورف
 .زجوم هجو ىلع اهيلإ ضّرعتلاب سأب ال ًاعورف انه َّنِإ مث

 يف يئابطابطلا ديسلا لاق «نيتولغلاو ةولغلا قوف ءاملادوجو ملع ول ١.
 ىلع ًاديعب ءاملا ناك اذإ لإ حيحص هركذ امو .«تقولا ءاقب عم هبلط بجو" :ةورعلا

 .لّمأت هبلط بوجو يفف ءًافرع نادجولا مدع هعم قدصي وحن

 «بورضملا ّدحلا قوف هدوجوب نظ لب ءاملا دوجوب ملع كانه نكي مل اذإ .”

 ؟ال وأ صحفلا هيلع بجي لهف

 .ديزألا بلط بوجو يف ملعلاك هب نظلا سيلو :يئابطابطلا ديسلا لاق
 .طوحأ ناك نإو

 نأل .نانئمطالا ّدح غلابلا نظلا و قلطملا نظلا نيب ليصفتلا رهاظلا

 .نتملا مسق (8/8 /١:جاتحملا ينغم ١.

 .ًارتم ١8144 وأ خسرف ثلث وأ ةوطخ فالآ ةعبرأ انهاه هب دارملاو ىصبلا وه ةغللا يف ليملاو .؟

 نبا هلقن ام ىلع قبطني ال ةولغلا رادقم نم هلقن امو «يفنحلا هقفلا يف فيلأت وهو ١. /١:ةيادحلا ."*

 .ّرم اك ةيفنحلا نع ةمادق

 .مميت ةدام « 500 ١/ 5:ةيهقفلاةعوسوملا .:



 هنادا و نفتسشلا ءاكحأا يي ويبيع م اع ا ار د 5/4

 نانئمطالا ّدح لمشي ابر ةّسلاو باتكلا يف دراولا ملعلاف افرع ملع نانئمطالا

 .ايفرع املع نانئمطالاو ًايقطنم املع ئمسي يذلا مزاجلا عطاقلا ملعلاب صتخي الو
 بوجو طقس اهضعب وأ بناوجلا عيمج يف ءاملا مدعب نالدع دهش اذإ ."

 اهزن دقو نادجولا مدعب ملعلا ةلزنمب وهف ءاعرش ةنّيبلا ةيجحل هيف وأ اهيف بلطلا
 .ملعلا ةلزنمب عراشلا

 بلطلا بجي ديزألا رادقملا يف ءاملا دوجو ىلع دحاو لدع دهش اذإ .:

 لصفك ليلدلاب جرخ ام الإ يدنع تاعوضوملا يف دحاولا لدعلا ةيجحل

 .كلذ ربغو لالحلا ةيؤرو تاموصخلا

 ديسلا لاق روكذملا ّدحلا نم ديزأ يف ءاملا دوجو ىلع ةنّيبلا تدهش اذإ .5

 .نالدع دهش اذإ نيرادقملا نم ديزألا يف بلطلا بوجو رهاظلا :يئابطابطلا

 ءاملا نكي مل اذإ حيحص هنا وهو ينادجولا ملعلا يف قبس ام هيف ىوقألاو

 .افرع نادجولا مدع هعم قدصي وحنب اديعب

 يفكي لب «ةنّيبلا ةيجحك ةبانتسالا يفكي لب بلطلا يف ةرشابملا بجيال .5

 .ةبانتسا كانه نكي مل نإو اهربخ

 ءاملا بلطيل ًادحاو نولزانلا ثعب ول ىّتح ةبانإلا زوجي ِهَّنِإ :يعفارلا لاق

 نذأي ملو هرمأي ل نّمع بلطلا هبلطب طقسي ال هّنا فالخ الو لكلا نع هبلط أزجأ

 217 :هيفهل

 ءاملا دوجوب نانئمطالا ليصحتل يقيرط رمأ صحفلا ْنأ يف :هيلع ظحالي

 نأكو ,نيربخملا ربخب هيف هل نذأي ملو هرمأي مل نمل ًاضيأ لصاح وهو .همدعو

 .ةيعوضوم هل صحفلا ْنا ىقلت يعفارلا

 "ا ا



١ 

 ءام هعم نكي مل اذإ رفسلا يف عامجلا

 عامجلا هل زوجي لهف هب لستغيل ءام هعم نكي ملو رفسلا يف فلكملا ناك اذإ

 ؟الوأ

 ءامهعم نكي مل اذإ رفسلا يف هركيو :«عئارشلا» يف يلحلا قّقحملا لاق
 (7١).هب لستغيل

 لبق ءوضولل هيفكي ءام هعم ناك نإو عاجلا مداعلل زوجي :ةمالعلا لاقو

 نع ملاسلا «متئش ىنأ مكثرح اوُنأف# :ىلاعت هلوق وهو ؛يضتقملاب ًالمع تقولا
 (9.ةراهطلاب ةالصلا بوجو وهو ء.ضراعملا

 نب قاحسإ هاور امل ؛ءاملا دجي مل اذإ رفسلا يف هركيو: يكركلا قّمحملا لاقو

 ءاملا دجي الو رفسلا يف هلهأ هعم نوكي لجرلا :تلق :لاق « ةّيَنُق مظاكلا نع رامع

 .«هسفن ىلع فاخي نأ الإ كلذ لعفي نأ بحأ ام» :لاق ؟هلهأ يتأيأ

 يف ةكراشملا ىلإ ارظن كلذ لمتحي ؟لسغلا هنكمي مل اذإ رضحلا يف هركي لهو

 (0.ةّلعلا

 .ةولخلا ماكحأ + .حاكنلا باتك .عئارشلا ١.

 .70 /117:دصاقملا عماج .'' ١79. /7”:بلطملا ىهتنم.؟



 ةئادا و نفسلا ةاكشأا هك ممناةمام مة م اع هد

 .اهيلع قفتم ةيمامإلا دنع ةلأسملاو

 هيف ؟تنعلا فخي مل اذإ هتجوز امج مداعلل هركي لهو :ةمادق نبا لاقو

 :ناتياور

 .اهؤاقب انكمم ةراهط هسفن ىلع تّوفي هّنأل ؛هركي :امهادحإ

 يعازوألاو يروثلاو ةداتقو نسحلاو ديز نب رباج لوق وهو «هركي ال :ةيناثلاو

 .رذنملا نباو يأرلا باحصأو قاحسإو
 .هلهأ بصيلف لايل عبرأ هلهأ نيب و هنيب ناك نإ هنأ يعازوألا نع يكحو

 .اهبصي الف اهنود اف ثالث ناك نإو

 بزعأ نإ ليي يبنلل لاق رذابأ َّنأل ؛ةهارك ريغ نم اهتباصإ زاوج ىلوألاو
 ديعصلا» :ةكَييبنلا لاقف ويظن لان ةبانحجلا ينبيصتف ٍلهأ يعمو ءاملا نع

 .يئاسنلاو دواد وبأ هاور «روهط بيطلا

 هباحصأب ىلصو ءءاملل مداع وهو ةّيمور هل ةيراج نم سابع نبا باصأو

 .هوركني ملف رامع مهيفو

 امهريغو رامعو رذ يبأ يف يبنلا نع ةنونسم ةئس وه :ةيوهار نب قاحسإ لاق
 ('7.((ّميت ّمث امهالسغ امهيجرف هب نالسغي ام ءاملا نم ادجو و العف اذإف

 : اله تيبلا لهأ قرط نم زاوجلا ىلع لديو

 نع «هئابآ نع ؛هيبأ نع سضعج نع «ينوكسلا نع .قودصلا هجرخأ ام ١.

 :لاق «ءام ريغ ىلع تعماج «تكله هللا لوسر اي :لاقف هيي يبنلا ىتأ هنأ رذ يبأ

 رذ ابأ اي» :لاق مث ءيهو انأ تلستغاف ءامبو هب انرتتساف «لمحمب يي يبنلا رمأف

 ("”. «نينس رشع ديعصلا كيفكي

 ١.المغنى:١/ . .7174-778الفقيه:١/  08مقرب 77١.



 هآ ءام هعم نكي مل اذإ رفسلا يف عامجلا

 نأ بحأ ام» :لاق ؟هلهأ يتأيأ ءاملا دجي الو ,هلهأ هعم نوكي لجرلا : ةيَتقميِهاربإ

 ().«هسفن ىلع فاخي نأ الإ كلذ لعفي

 .نايتإلا ةهارك يف ةرهاظ ةياورلاو

 نب يلع هللا لوسر ىصوأ :لاق يردخلا ديعس يبأ نع «قودصلا ىور ١

 ةريسم رفسلا ىلإ تجرخ اذإ كلهأ عماجت ال ...يلع اي» :لاقف ةييِق بلاط يبأ

 (9.ءاملا دقف ةروص ىلع ةلومحم ةياورلاو «نهيلايلو مايأ ةثالث

 وأ تابودنملا نم هب ىصوأ ام رثكأ ّنأل هيزنتلا ىلع لومحم يهنلاو

 .تاهوركملا

 ناك اذإ ام ّمعت |ى ؛هدعبو تقولا لوخد لبق ٌمعت تاياورلا تاقالطإو

 دقف هدعب امأو .تقولا لبق اب زاوجلا ّصخ ةمالعلا َّنأ ريغ ئيضوتم ريغو ىضوتم

 هيلع عامجلا ميرحخن هجولاف .ىوضولل هيفكي ام هعمو تفقولا لخدول.١

 .ةيئاملاب ةالصلا وهو بجاولا تّوفي هنأل «ذئنيح

 كذلتب ةالصلا لعف هيلع بجو .ةراهطلا ىلع وهو تقولا لخدول ١.

 .نكمتلا عم لمعلا لبق اهضقن هيلع مرحو ةراهطلا

 .ءوضولل هيفكيام هعم سيلو ةراهطلا ىلع سيلو تقولا لخد ول ."

 امك بارتلاو ذئنيح هيلع ةيئاملا ةراهطلا بوجو مدعل .هلعف زاوج برقألاف

 ىرغصلل صقانلا لعف زاج امىكو «ىربكلا يف اذكف ىرغصلا يف ءاملاماقم ماق

 ١. مقر 18 /17/:بيذهتلا /ا/١١1.

 /7”:هيقفلا .؟  6٠١مقرا# ١717.



 هبادا و رفسلا ماكحا 0 0 مه

 (7.ىريكلااذكف

 فالخ ىلع هّنكل طايتحالاو رابتعالل ًاقفاوم ناك نإو هركذ ام نأ ىفخي الو

 .تاياورلا قالطإ

 نم ّنأل كلذو ءًاضيأ ةثلاثلا ةروصلا يف ميرحتلا نابتعالا ىضتقم َّنأ ىلع

 «نيروهطلا دحأ بارتلا» :درو ولف .عوضوملا تبثي ال مكحلا نأ ةفورعملا دعاوقلا

 لب «ءالاب لاستغالا ناكم مّميتلا مث عاجلا فلكملل زوجي هّنا :هانعم سيلف

 هنأ ال «ءاملا ناكم بارتلا موقي ايتخا الب ةلاحلا كلت هيلع تأرط ول هّنا هانعم

 ةضيرفلا ءادأو ربكألا ثدحلا ىلإ ءرغصألا ثدحلا نم هسفن جارخإ هل زوجي

 .ةيبارتلا ةراهطلاب

 ثالثلا روصلا عيمج - يف ةمرحلا وه ىوقألا ناك «ةزّوجملا تاياورلا الولو

 .ملاعلا هللاو تقولا دعب

 /”:ىهتنملا.' 17١.



 رفسلا يف لثاملا مدع عم تيملا ليسغت

 ليه رع الو ةيقرتألاو ةيروشالا قيكيللاو ليئاعلا نوقلنال[ بف
 .رظن وأ سمل مزلي ملو سابللا قوف نم ناك ولو ًارايتخا سكعلا الو ةأرملل لجرلا

 :ةيلاتلا دراوملا ةدعاقلا كلت نم ينثتسا دقو

 ١. لفطلا .

 .ةجوزلاو جوزلا ."

 .مراحملا .'؟

 .ةيباتكلاو يباتكلا .

 لكلا ةسارد كيلإو «ةريخألا ثالشلا بتارملا يف بيترتلا ةياعر موزل عم

 .رخآلا دعب ادحاو

 ثالث نبا لفطلا ١.

 ةأرملاو لجرلا نم لكل زوجي «نينس ثالث نع هنس ديزي ال يذلا لفطلا
 .لث املا دوجو عمو درجتلا عم ولو هفلاخم ليسغت



 هبادا و رفسلا ماكحأ ا اا ا 2 ريا رب سم جوج ولا رن لا و اج حاول ملا دو و ب يب جب هاد نم مق ا هَ

 نإو هبايث نم ًادّرجم لفطلا لسغ ءاسنلل َنأ ىلع ءاملعلا عمجأ :ةمالعلا لاق

 :نالوق انئ العلف «هريدقت يف اوفلتخا نكل ءارارطضاو ًارايتخا ًايبنجأ ناك

 .نينس ثالث نبا لسغت :خيشلا لاق

 تَِّبَص ربكأ ناك نإو ءادّرجم نينس سمح نبا لسغت :رالس و ديفملا لاقو
 (') بص هيلع

 ىلإ ّىبصلا نع ىنثّدح يَ هللا دبع يبأل تلق :لاق يرصنلا ةريغملا ثراحلا ىلوم

 ؟ءاسنلا هلسغت مك

 (0.(نينس ثالث ىلإ») :لاقف

 .لوألا وه ةيمامإلا ءاهقف نيب روهشملا نكلو "”نيزيمملا ريغ ةيبصلاو

 :ةنسلا اًمأو «ةّيمامإلا ىدل ام اذه

 نبا يفو «نينس عبس نود هل نم لسغ ةأرملاو لجرللو :«ريبكلا حرشلا ”يفف
 .ناهجو عبسلا

 لهأ فلتخاو «رذنملا نبا هاكح عامجإ وهف ريغصلا لفطلل ءاسنلا لسغ امأ

 .نينس عبس نود هل نم لسغ ّن :دمحأ لاقف .هّدح يف ملعلا

 .هقوف وأ [ميطف ناك اذإ :نسحلا لاقو

 .سمخ وأ عبرأ نبا :يعازوألا لاقو

 .ملكتي مل يذلا:يأرلا باحصأ لاقو

 .؟"”1//١:ةركذتلا . ١

 . :١١7/8 حيقنتلا .'' .١ثيدحلا 16١ /”:يناكلا.؟



 لثامملا مدع عم تيملا ليسغت

 نيب رئخي مو «ةالصلاب رمؤي مل نينس عبس نود هل نم نإ :لاقو لدتسا مث

 00 ةوملس ول اهةيشأ هل ةروع الو .هيوبأ

 رخآلا ليسغت امهنم لكل زوجيف ةجوزلاو جوزلا .؟
 2" انئ ملع رثكأ دنع ًارايتخا هتجوز لسغ جوزلل :ةمالعلا لاقو

 هيلإ بهذ «(ًارايتخا)هتجوز وأ لجر الإ لجرلا لسغي الو :اضيأ لاقو

 (0.ةفاك ءالعلا

 ابأ تلأس :لاق .نانس نب هللا دبع نع ينيلكلا هجرخأ ام هيلع لديو

 ل نإ اهلسغي وأ ءتومت نيح هتأرما ىلإ رظني نأ هل حلصيأ لجرلا نع يبق هللادبع
 نيح اهجوز نم كلذ لثم ىلإ رظنت له ةأرملا نعو ؟اهلسغي نم اهدنع نكي
 (©9.(«كلذب سأب ال» :لاقف ؟تومي

 .مامإلا باوج يف ال يوارلا لاؤس يف ءاج |منإ لثاملا مدعب زاوجلا دييقتو

 هتأرما لجرلا لسغيو :يعفاشلا لاقف ةنسلا اَمأو «ةيمامإلا ىدل ام اذه

 ةمطاف هتأرما ّللعو وركب ابأ اهجوز سيمع تنب ءامسأ تلسغ دقو ءاهجوز ةأرملاو

 هبي هللا لوسر تنب

 هديب هلوقب الالدتسا ةجوزلا لسغ جوزلل زوجي ال :يروثلاو ةفينح وبأ لاقو

 .7117 /7:ينغملا ليذ يف ريبكلا حرشلا ١.

 لمج حرش يف جاربلا نباو 2176 /١:طوسبملا يف يسوطلا خيشلاو 27٠ :عنقملا يف قودصلا مهنم .”

 يف قّقحملاو 5 ٠ :مسارملا يف رالسو .7737:هقفلا يف يفاكلا يف حالصلا وبأو 2165 :لمعلاو ملعلا

 .0 ٠ :عئارشلل عماجلا يف يلحلا ديعس نباو «"ا/ /١:مالسإلا عئارش

 .7 71و" هال /١:ةركذتلا ."“

 .؟ثيدحلا «.161/ /”:يناكلا .5



 ةناذآ و نفسلا ةاكحأ دمت م سئ م 0

 «”.اهتنبو ةأرما جرف ىلإ رظني يرما ىلإ هللا رظني ال
 عمجي نأ هب دارملا ْنَأ لامتحال «هنايئتري ام ىلع ثيدحلا ةلالد مدع رهاظلاو

 :ةييرلاو مالا عكتيمأب حاكنلا يف |مهنيب

 نأ ىلع ملعلا لهأ عمجأ :رذنملا نبا لاق .اهجوز ةأرملا لسغتو :يقرخلا لاقو

 ءامسأ هتأرما هلسغت نأ ركب وبأ ىصوأ هنأل كلذو .تام اذإ اهجوز لسغت ةأرملا

 .ةمئاص تناكو سيمع تنب

 كيفان ةيز نيرت اج ىسراواولل دبع أ قارنا يوما | نبع
 .هتأرما

 . هتأرما لسغ جوزلل ْنا دمحأ نع روهشملا :«ينغملا» يف ةمادق نبا لاق

  اهنع هللا يضر  ةمطاف لّسغ (ضر) ًاّيلع ْنا»:رذنملا نبا ىورامانلو

 لاق هي يبنلا نألو ءاعامجإ ناكف هوركني ملف ةباحصلا يف كلذ رهتشاو

 (7.ةجام نبا هاور «كتنفكو كتلّسغل لبق تم ول»:ةشئاعل

 ةروعلا رتس عم عاضر وأ بسنب مراحملا 1

 نم همراحم ضعب هلسغي نأ زاج ةجوزلاو ملسملا رّذعت ولو :ةمالعلا لاق
 (9 انؤالع هيلإ بهذ .سايثلا ءارو

 مدع عم همراحم نم اهريغ وأ  ةجوزلا  هلّسغت جوزلا تام اذإ :خيشلا لاقو

 (4*).هندّرجي الو بايثلا ءارو نم لاجرلا

 . ١6-١5 /* :ينزملا رصتخم حرش وهو يعفاشلا مامإلا بهذم هقف يف ريبكلا يواحلا 2

 .7207 /١:ةركذتلا ."” . 170-277 /7 :ىنغملا .؟

 .؟”:ةياهنلا .5



 نا لثامملا مدع عم تيملا ليسغت

 ءاعابشروأ ابعت يتم ةدحناو ١ حاكن لجرلل زوجي ال نسم مراحملا نم دارملاو

 0-0-5 ألا تنبو ةلاخلاو ةّمعلاو تحرر تلات

 تلاسا لاق مزادع نيروصب نع ودك هوعا اهديعلاوو

 ا «معن» :لاق ؟ اهلّسغي هتأرما هعمو رفسلا يف جرخي لجرلا نع اليف هللا دبع ابأ

 (١".«ةقرخ اهتروع ىلع يقلي اذه وحنو هتتخأو

 تومي لجرلا نع لئس هّنا هيي هللا دبع بأ نع ءيبلحلا نع ًاضيأ جرخأو

 نإ ةبارق تاذ وأ هتأرما هلّسغت» :لاق ؟ءاسنلا الإ هلسغي نم هدنع سيلو

 (9.(هل تناك

 دنع مرحم تاذ لسغب سأب ال :كلامو دمحمو نسحلا نع ةمادق نبا ىكحو

 ("0.ةرورضلا

 ةيباتكلاو يباتكلا .

 ثالثلا قئارطلا رفوتت ملو لثامم كانه نكي ملو ةملسملا وأ ملسملا تام اذإف

 ملسملا رمأ ءباتكلا لهأ نم ةرفاكلا وأ رفاكلا يف لثاملا رصحناو ركذلا ةفنآ

 نإو «هدعب تّيملا لسغيو ًالَوأ لستغي نأ يباتكلا ّلجرلا ٌةملسملا وأ «ةيباتكلا ةأرملا

 وأ ركلا يف ليسغتلا نكمأ ول هنأ اك ءنّيعت تيملا ندبو ءاملا سمي ال نأ نكمأ

 ندع يراخلا
 رفاك كانه ناك نإف ءمحر تاذ الو كانه ملسم الو تام ول :ةمالعلا لاق

 مث ؛مالسإلا لهأ لسغ هنمّلعو لاستغالاب ًارفاك الجر تاملسملا ءاسنلا ضعب رمأ

 .86ثيدحلا ١158 /:يفاكلا ١.

 . 1178/7 : ينغملا.'* .١ثيدحلا .161١ا/ /”:يناكلا .؟



 هبادآ و رفسلا ماكحأ 0 و وود يوب سال دو وس كج ا رم درت و ما و 6همب

 (7.كلذك هلسغي

 :ةلأسملا يف ناتقثوم ةيمامإلا نيب روهشملا وه يذلا لوقلا اذه ىلع ّلديو

 .ًاحيرص مكحلا اذه ىلع اتّلد دقو «ةأرملا يف ىرخألاو ,لجرلا يف امهادحإ

 يوذ نم ةملسم ةأرما الو .ملسم لجر هعم سيلو ملسم لجر تام نإف :تلق

 لستغي» :لاق ؟ةبارق ْنهنيب و هئيب سيل تاملسم ءاسنو ىراصن لاجر هعمو «هتبارق

 .«ًرطضا دقف .هنولسغي مث ىراصنلا

 نم ملسم لجر الو .ةملسم ةأرما اهعم سيلو تومت ةملسملا ةأرملا نعو

 مث ةينارصنلا لستغت» :لاق ؟نوملسم لاجرو ةينارصن اهعمو ءاهتبارق يوذ
 () «اهلسغت

 ىتأ :لاق مع يلع نع «هئابأ نع« يلع نب ديز نع هدانساب خيشلا جرخأ

 فيك)» :لاَمف ؟مرحم وذ اهعم سيلو انعم تيفوت ةأرما نإ :اولاقف رفن بي هللا لوسر

 لهأ نم ةأرما متدجو امأ »:لاقف ءأآبص ءاملا اهيلع انببص :اولاقف «؟متعنص

 (0.«اهومتمٌمي الفأ» :لاق ءال :اولاق ؟اهلسغت باتكلا

 هندب فيظنت ىنعمب يوغللا ىنعملاوه ةيباتكلاو يباتكلا لاستغا نم دارملاو

 .ةيضرع |مهتساجن ناو تاذلاب باتكلا لهأ ةراهط ىلع ناتلاد ناتياورلاو

 ىلع ةّلادلا رابخألل نيتضراعم اههنوكب نيتقثوملا ةشقانم ّنأ ملعي كلذبو

 تاذلاب مهتساجن ىلع ليلد لدي مل ذإ ءلّمأت نم ولخي ال باتكلا لهأ ةساجن

 ١. التذكرة:١/  . ."54/:يفاكلا  159الحديث؟١7.

 ''. التهذيب:١/  »5 47ثيدحلا ١57 .



 هو لثامملا مدع عم تيملا ليسغت

 .مهتساجن هنم مشت ام ىوقأ تاذلاب مهتراهط ىلع ليلدلا لب .ةحضاو ةلالد

 .هلحم يف ليصفتلاو
 رثكأ لاق باتكلا لهأ ةساجنب لئاقلا روهشملا ةفلاخم نع زارتحالا لجألو

 ول امك اذهو .نّيعت تيملا ندب وأ ءاملا يمذلا ّسمي ال نأ نكمأ اذإ هنأب انئ املع

 .ءاملا هدي بيصي ال ىتح ًازافق سبل

 رانكلا نير هداه فلنا رفاكا ليغ تفي الر هنالك نانا
 :ىراصن ءاسنو مرحم وذ اهعمو رفس يف تيفوت ةأرما يف لوحكم لاقو ءاهلهأ نم

 .ءاسنلا اهلسغي

 اودجو نإ :لاق ءلجر نهعم سيل ءاسن عم تام لجر يف نايفس لاقو

 ةأرما تلّسغو ؛ءاسنلا هيلع يلصيو هلسغي نأ أضوت اذإ سأب الف ًايسوحم وأ ًاينارصن
 ملسمالإ هلسغي ال :لاقو «هللا دبع ابأ اذه بجعي ملو «ةينارصن ةأرما ؛:ةمقلع

 الف ةدابعلا لهأ نم سيل هّنألو ,ملسملا هلسغ رهطي الف سجن رفاكلا ّنأل ءمّمييو

 ©0.نونجملااك ملسملل هلسغ ٌحصي

 ةيباتكلاو يباتكلا دقف اذإ .ه

 نم نفدي :انؤاملع لاق نافكلا نم دحأ تّيملا عم نكي مل نإو :ةمالعلا لاق

 .يعازوألا لاق هبو «مارح هيلإ رظنلا َنأل «مّميت الو لسغ ريغ
 «ةفينح وبأو كلام لاق هبوءلسغي الو مّميي :امهدحأ .ناهجو يعفاشللو

 .مرحمب سيل نم ىلإ رظنلا هلسغ يف نأل

 هيلع لساغلا رميو «هتحت نم ءاملا بصيو بوثلا قوف نم لسغي :يناثلاو

 ١.المغنى:1794/7.



 هبادآ و رفسلا ماكحأ

 (١).نيهجولاك ناتياور دمحأ نعو «يعخنلا لاق هبو ؛؟ةقرخ هذي ىلعو

 يف ٍلماعلا ّرحلا خيشلا اهعمج يتلا تاياورلا نم ةلمج انؤاملع هيلع ام لديو
 ().«لئاسولا»

 ؟رفسلا لئاسم نم ةلأسملا ّدعل هجولا وه ام

 ةلأسملا هذبب ءالتبالا نكلو ًادحاو ناك نإو رفسلاو رضحلا يف مكحلا نإ

 «تاياورلا ضعب يف رفسلا ظفل ءاج كلذلو ىضحلا نم رثكأ رفسلا يف اهبتارمب

 .رفسلا ماكحأ يف اهنع ثحبلا ىلإ كلذ اناعد دقو

 ١. التذكرة:١/ 514".

 .تيملا لسغ باوبأ نم ”١بابلا .يناثلا ءزجلا:لئاسولا ظحال .؟
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 رفسلا ىف ةماقإلاو ناذألا ريصقت

 ؛ةصاخ ظافلأب ةالصلا تاقوأب مالعإلا :ًاعرشو «مالعإلا قلطم :ةغل ناذألا

 نأ ريغ «ةيعفاشلاو ةيفنحلا دنع كلذك وهو «ةيمامإلا دنع ةدكؤم ةّئس ناذألاو

 ىلع سمخلا تاولصلاب راصمألاو ىرقلا يف ةيافك ضرف هنوك ىلإ تبهذ ةلبانحلا
 .رفسلا نود رضحلا يف لاجرلا

 :يللاتلا وحنلاب ناذألا ةروصو

 عيمجلا دنع تاّرم 5 ربكأ هللا

 عيمجلا دنع ناتّرم هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ

 عيمجلا دنع ناتّرم هللا لوسر ًادّمحم نأ دهشأ

 عيمجلا دنع ناتّرم ةالصلا ىلع يح

 عيمجلا دنع ناتّرم حالفلا ىلع يح

 طقف ةيمامإلا دنع ناتّرم لمعلا ريخ ىلع يح

 عيمجلا دنع ناتّرم ربكأ هللا

 مهريغ دنع ةّرمو «ةيمامإلا دنع ناتّرم هللا الإ هلإ ال



 ةيادآ و نفسنلا ةاكجأ برايم ست امون ومب هوان و روتاا وإ نوح ةطليوحم دودو دم ينحساوج سب ميو وسمت +

 ةالصلا ةماقإب مالعإلا ًاعرشو ؛هسلجأ دض :ةماقإ ميقي ماقأ نم ةماقإلاو

 .ةصاخ ظافلأب

 :دراوم ةثالث يف هعم فلتختو «ناذألاك ةيمامإلا دنع يهو

 ناتّرم ربكأ هللا ١.

 ةدخاو ةثف هللا الإ هلإ ال .؟

 .(لمعلا ريخ ىلع يح» دعب نيتّرم «ةالصلا تماق دق» ةفاضإ .

 «بحتسم ةيمويلا ضئارفلا يف ءاسنلاو لاجرلل ةالصلا ةماقإ ْنأ فورعملاو

 .اهبوجو ىلإ مهضعب بهذو

 لجعتسملاو رفاسملل زوجي هّنأ وه ماقملاب ةلص هل يذلاف ريدقت لك ىلعو
 .ةماقإلاو ناذألا نم لصف لك نم دحاوب ءافتكالا

 رّصقي ناذألا» :لاق ِةْيتِغ رفعج يبأ نع «ةيواعم نب ديرب نع «خيشلا جرخأ

 (1).«ةدحاو ةدحاو ةماقإلاو ءادحاو ادحاو ناذألا , ةالصلا رصقت | رفسلا يف

 :لوقي يي هللا دبع ابأ تعمس :لاق يزارلا نامعنلا نع ًاضيأ جرخأو

 (9.«رفسلا يف قاط قاط ةماقإلا نم كئزجي»

 5١9. ثيدحلا مقر 11 /7:بيذهتلا.١

 77١. ثيدحلا مقر .17 /7:بيذهتلا .؟
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 ةيراهنلا بتاورلا طوقس
 رحفلا ادعام

 رفسلا يف

 مامأ «ىنثم ىنثم .تاعكر نامث .ةعكر نوثالثو عبرأ :ةيمويلا بتاورلا

 نيتعكرلا دعب ةميلستب تاعكر عبرأو ؛رصعلا لبق .كلذك تاعكر ناثو ؛رهظلا

 تاعكر ناهثو ؛ةعكر نابسحي ؛ءاشعلا دعب سولج نم ناتعكرو ؛برغملادعب

 .رجفلل ناتعكرو ؛رتولاو .عفشلا اتعكر و «ليللا ةالصل «نيتعكر لك دعب ةميلستب

 ادعام طقستو ءرجفلاو رصعلاو رهظلا لفاون نع ةرابع ةيراهنلا لفاونلاو

 ().ةيمامإلا دنع فالخ الب رفسلا يف رجفلا يتعكر

 ام ركذنف ءاهددع يف بهاذملا تفلتخا دقف ةئسلا دنع ةيمويلا بتاورلا اّمأو

 :زيجولا حرش يف يعفارلا لاق رثكألا هيلع
 رهظلا لبق ناتعكرو «حبصلا لبق ناتعكر .تاعكر رشع :نورثكألا لاق

 رمع نبا نع يور امل ,ءاشعلا دعب ناتعكرو .برغملا دعب ناتعكرو «هدعب ناتعكرو

 ١. بهذم ىلع ةيعرشلا ماكحألا ريرحت الإمامية:١/11/7.



 ةئازا ؤ.وقسلا ءاكخا نيو تع مقوم ومسبش كو اهبجب اسس وامل وم ومم نسال وسحاب خم نسالا ع

 دعب نيتعكرو ءاهدعب نيتعكرو ءرهظلا لبق نيتعكر « هللا لوسر عم تيّلص :لاق

 ناك ديو هنا ةصفح ينتثّدحو .هتيب يف ءاشعلا دعب ناتعكرو « هتيب يف برغملا

 . رجفلا علطي نيح نيتفيفخ نيتعكر يلصي
 ههنا لاقر هةيمتلا لها نو ويسكاوراا هدغ ن قرخأ لارقأ لإ ناشإ هن

 نأ يف فالخلا (َّنإ و.بابحتسالا لصأ يف فالخلا سيلو .باحصألل هجوأ ةسمخ

 تاليلا نعاض لاق اذهو لكلا بابهعتالا لينك آو ؟!ذاهديقااورلا لكؤلا

 ةرشع ينامث لامكلا ّمتأو ءلّوألا هجولا وهو «تاعكر رشع لامكلا ىندأ» : ةعامجو

 ().ريخألا هجولا وهو ةعكر
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 ةيراهنلا بتاورلا طوقس ىلع صوصنلل ًاعبت ةيمامإلا ءاهقف قفّتا دقو اذه
 . فالتخا نود نم

 لفاون هنع طقست الو راهنلا لفاون هنع طقست رفاسملا :يسوطلا خيشلا لاقو

 نأ هل سيل لاق نم سانلا ينو زّيمي لو لفنتي ال نأ زوجي :يعفاشلا لاقو «ليللا

 يف ةلحارلا ىلع رِتوُي ناك هّناي# يبنلا نع يور ًاضيأو .ةقرفلا عامجإ :انليلد

 9 .هتلحار هب تهجوت (ثيح رفسلا يف ةلحارلا ىلع لفنتي ناك هّنأو رفسلا

 .ةروصقم ضئارفل ةعبات اهتألف :راهنلا لفاون رصق اّمأو :ةمالعلا لاقو

 .اهطاقسإ ةمكحلا تضتقاف

 ددع يف ةنسلا ءاهقف ءار ىلع فوقولا لواح نمو 11١7-2111 /7:يعفارلل زيجولا حرش يف زيزعلا ١.

 هتلدأو يمالسإلا هقفلاو.177-١/778:ةعبرألا بهاذملا ىلع هقفلا باتك ىلإ عجريلف بتاورلا

 .اهيف مالكلا طسب دقو ٠١ 19/7 :يليحزلا ةبهو :رصاعملا هيقفلل

 .78/ ةلأسملا نفاسملا ةالص ١. :فالخلا ."



 رفسلا يف ةيراهنلا بتاورلا طوقس

 .ليللاو راهنلاب لفنتي نأ زوجي :يعفاشلا لاقو

 الف ضرفلا ضعب طقس اذإ هّنأل ؛ًاقلطم لفنتلا نم نيعباتلا ضعب عنمو

 )١( .ةلفانلاب يتأي

 ادعام ةيراهنلا لفاونلا طوقس ىلع الي مهنع تاياورلا ترفاضت دقو

 . الش مهنع يور ام ضعب ركذب كربتنو ,رجفلا
 :لاق ِيّيَغ امهدحأ نع ءملسم نب دمحم نع هدنسب يسوطلا خيشلا ىور ١

 ًائيش امهدعب الو نيتعكرلا لبق لصت ال» :لاق ؟رفسلا يف ًاعّوطت ةالصلا نع هتلأس
 00 راهن

 ايه هللا دبع ابأ تلأس :لاق طانحلا ىيحي يبأ نع هدانساب ًاضيأ ىورو .؟

 رفسلا يف ةلفانتلا تحلص ول ب اي» :لاقو ؟رفسلا يف راهنلاب ةلفانلا ةالص نع

 ْ (0.(«ةضيرفلا تمت

 ناتعكر رفسلا يف ةالصلا :لاق ريصب يبأ نع هدانساب ينيلكلا ىور ."“

 يف ّنهعدت ال تاعكر عبرأ اهدعب َناف برغملا الإ ءيش امهدعب الو |مهلبق سيل
 (49. ضح الو رفس

 بتاورلا صوصخ طوقس يف صخلتي يذلا ةيمامإلا هيلع تقفّتا ام اذه

 .اهريغ نود طقف رجفلا لإ ةيراهنلا

 :(مألا» يف يعفاشلا لاقف ةّئسلا لهأ امأو
 هللا لوسر نع تباثو .رصقي مل وأ رصق ءاراهنو اليل عّوطتي نأ رفاسمللو

 .رصقي وهو اليل لفنتي ناك هنا

 ١ . /5:ءاهقفلا ةركذت 5١6-5١5.

 .فجنلا ط « 5 ةثيدحلا ء126صو "؟ثيدحلا 1 /7:بيذهتلا .؟و'

 .فجنلا ط :474 /*:يفاكلا . 4



 هناذآ ىو رفسلا ةاككل تت يراسل قا د وب وجا وزو تو الو و ملا ور ا او 8

 ءاعبرأ رصعلا لبقو «نيتعكر ءارفاسم رهظلا لبق يّلصي ناك هّنا هنع ىورو

 (7.حتفلا ماع رصق دقو ءىحض تاعكر ناثب حتفلا ماع لفنت هّنا تباثو

 .ةبتارلا نئسلا لعف عماجلل بحتسي:انباحصأ لاق :يوونلا لاقو

 (7”.اضيأ رصاقلل كلذ بحتسيو

 ةيداحلا ةلأسملا يف رفسلا بادآ لصف يف ًاليصفت لاوقألا ركذ هّنإ مث

 بتاورلا نيب قرف ريغ نم رفسلا يف لفاونلا ةالص بابحتسا بسنو نيتسلاو

 كلامو نمحرلا دبع نب ركب يبأ و ريبزلا نب ةورع و «دمحم نب مساقلا ىلإ اهريغو
 دمحأو ةباحصلا نم ةفئاط تلاق هبو :لاق هنا يذمرتلا نع لقنو «ءاملعلا ريهامجو

 بتاورلا ىلصي ال هنا :ةفئاط ىلإ بسن امك ؛ملعلا لهأ رثكأو قاحسإو
 """.رمع نبا بهذم وهو رفسلا يف

 :نيلوق ىلع ةنسلا لهأف يوونلا هركذ ام ءوض ىلعو

 يفو ءاهريغو بتاورلا نيب قرف ريغ نم رفسلا يف لفاونلا بابحتسا .أ
 .اهريغو ةيراهنلا نيب بتاورلا

 ةيليللاو ةيراهنلا نيب قرف ريغ نم ًاقلطم رفسلا يف بتاورلا طوقس .ب
 .اهريغ طوقس مدعو

 ةيراهنلا لفاونلا طوقسب لوقلا ليلد

 ةيراهنلا بتاورلا صوصخ طوقس وهو .دحاو لوق ىلع مهف ةيمامإلا ام
 نب صفح هاور اب ةيمامإلا دنع راتخملا ىلع لالدتسالا نكميو .اهريغ نود طقف

 :لاق .مصاع

 .رفاسملا عوطت باب ١.11

 .7/85 /1:عومجملا .'" .701/ /1:عومجملا .؟



 تلا ا ا ا رفسلا يف ةيراهنلا بتاورلا طوقس

 لبقأ مث «نيتعكر رهظلا انل ىّلصف .ةكم قيرط يف رمع َنبا ٌُتبحص
 ثيح ّوحن ةتافتلا هنم تناحف هعم انسلجو سلجو هلحر ءاج ىّتح هعم انلبقأو

 تنك ول :لاقف نوحّبسُي :انلق ؟ءالؤه عنصي ام :لاقف ءًامايق ًاسان ىأرف لص

 ىلع دزي ملف رفسلا يفي هللا لوسر تبحص ينا .يخأ نباي يتالص تمهأ ًاحّبسم

 ىتح نيتعكر ىلع دزي ملف هنع هللا يضر ركب ابأ تبحصو هللا هضبق ىّتح نيتعكر

 .هللا هضبق ىّتح نيتعكر ىلع دزي ملف هنع هللا يضر رمع تبحصو «هللا هضبق

 هللا لاق دقو .هللا هضبق ىّتح نيتعكر ىلع دزي ملف هنع هللا يضر ناشع تبحصو

 0.ملسمو "”يراخبلا هاور 7 (ةّئَسَح ٌةوسأ هللا ٍلوُسَر ين مُكَ ناك ْدَقَلا :ىلاعت

 هدعب ءافلخلا اذكو يي هللا لوسر بحص هنأو رهظلا ةبتار وه ةياورلا درومو

 نا لاقي نأ نكميو ءئيش ا|مهيلع اوديزي نأ نود نيتضيرف نيتعكر الإ مهنم ري ملف
 احّبسم تنك ولا :لاق هّنا ةداهشب كلذك رصعلا ةبتار ناو ءصصحم ريغ دروملا

 .رصعلاو رهظلا ّمعي ليلعتلا ْناف «يخأ نباي يتالص تمهتأ

 دزي ملف :هلوقف «بتاورلا رئاس طوقس ىلع لدي ام رمع نبا ةياور يف سيلو

 ال ؛ةيراهنلا وأ رهظلا ةبتار ىلإ رظان ةعبرأ عضاوم يف هللا هضبق ىّتح نيتعكر ىلع

 .ةيليللا بتاورلا رئاس

 ًاقلطم لفاونلا طوقس مدعب لئاقلا ةّلدأ

 ةبتار ؛ةيليل مأ تناك ةيراهن اقلطم لفاونلا طوقس مدعب لئاقلا نإ مث

 .١7:بازحألا ١.

 .اهلبقو ةالصلا ربد رفسلا يف عّوطتي مل نم باب «45 /7:يراخبلا حيحص ."

 .اهرصقو نيرفاسملا ةالص باب «145 /7:ملسم حيحص .'



 هنادأ ةنقسلا اكشاي دو ومعلوم بم ولولا ا سلا تا كالا هنو ني نخا 7

 يف يوونلا اهعمج دق ءمهامرم ىلع لدت ال تاياورب ٌلدتسا  اهريغ وأ تناك

 .«عومجملا»

 ثيح رفسلا يف هتلحار ىلع لفاونلا يلصي ناك هيي يبنلا نأ ىلع لدام ١.

 "*تهجوت

 بحتسي هنا ةداهشب ةيراهنلا ال ةيليللا لفاونلا وه دارملا ْنأ :هيلع ظحالي

 . راهنلا نود ليللا يف ريسلا

 لوسر لاق « سنأ ثيدحل ليللا رخآ يف رفسلا بحتسي :يوونلا لاق
 .نسح دانساب دواد وبأ هاور .«ليللاب ىوطت ضرألا ّناف ةحجدلاب مكيلع» يي هللا

 ناف :ةياور يف لاقو .ملسمو يراخبلا طرش ىلع حيحص وه :لاقو مكاحلا هاورو

 (').رفاسملل ليللاب ىوطت ضرألا

 ةالص نع اومانف رفس يف هيي هللا لوسر عم اوناك مهّنأ ةداتق وبأ هاور ام .؟
 رفظن مك ؛ .سمشلا تعفترا ىتتح اوراسف « 1 و ا

 ىلص مث نيتعكر هيب هلل هد ةالصلل لالب نذأ مث ءأضوتف يي هللا لوسر
 "7.ملسم هاور .موي لك عنصي ناك امك عنصف ةادغلا

 بتاورلا وه طقاسلا ْنِإ انلق دقو ,رجفلا ةلفان ناك هاضق ام ّنأ :هيلع ظحالي

 .ةيمامإلا بهذمل ًافلاحم نوكي الف نجفلا ادع ام ةيراهنلا

 تاعكر ينامث اهتيب يف حتفلا موي لص ل يبلانا يناه مأ نع يور ام 3

 (*!.ىحضلا ةحبس ىرخأ ةياور يفو ء.ىحض كلذو

 ١. :عومجملا ." .587/4:عومجملا 4/ 0 71.

 /5:عومجملا.ةو'' 75/85.



 0 1111 رفسلا يف ةيراهنلا بتاورلا طوقس

 ةحبس»:هلوقل «ةيراهنلا بتاورلا ريغ دارملا نا رهاظلا نأب : هيلع ظحالي

 يوونلا مهنم ,تاعكر يناث اهناو ىحضلا ةالصب دحاو ريغ هرسف دقو «ىحضلا

 ينامث اهلضفأو ءىحضلا ةالص ةبتارلا نئسلا نمو :لاق «عومجملا» نم عضوم يف

 ينامث اهّالص 5 يبنلا َّنا : اهنع هللا يضر بلاط يبأ تنب يناه ّمَأ تور امل :تاعكر

 (1) تاعكر

 |ف ةرفس ةرشع ينامث هللا لوسر تبحص :لاق بزاع نب ءاربلا هاور ام .

 "”.رهظلا لبق سمشلا تغاز اذإ نيتعكر كرت هتيأر
 تيلص :لاق رمع نبا نع «ينوعلا ةيطع نع «ةاطرأ نب جاجحلا هاور ام .4

 "”.نيتعكر اهدعبو نيتعكر رفسلا يف رهظلا هيي يبنلا عم

 هنأ ىلإ افاضم هثيدحب جتحي ال فيعض ةاطرأ نب جاجحلا نأ :هيلع ظحالي

 . هفالخ رمع نبأ نع تبث

 يف رمع نبا نع تبث ام فالخ ىلع تاياورلا هذه ةلالد انضرتفا ولو

 نب هللا دبع نا فورعملا نأل كلذو «نيرحخآلا ةياور ىلع مّدقت هتياورف نيحيحصلا

 لزن هيي يبنلا نأ ىّتح هيف لص ناكم لك يني هللا لوسر راثآ عبتتي ناك رمع

 اليكل ءاملا اهلصأ يف ّبصيو ةرجشلا كلت دهاعتي رمع نبا ناكف ةرجش تحت

 ينبت

 نع هلأس ماشلا لهأ نم ًالجر نأ ّدح ىلإ ةلاسرلا راثآب هكّسمت غلب دقو

 ناك :يماشلا لاقف ءلالح يه :رمع نب هللا دبع لاقف جحا ىلإ ةرمعلاب عتمتلا

 .078/”:عومجملا.١

 . 31 /1:عومجملا ."و"
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 ةئاداو نقيستلا ةاكفلا تيرم تما دعا يكمل وج وو را اسم واوا ويحول لا سرح قرا ا هدي اسم و ةدو وأ وبجو معع 2

 اهعنصو اهنع ىمن يبأ ناك نإ تيأرأ :رمع نب هللا دبع لاقف ءاهنع ىهن دق كابأ

 )١( نَي هللا لوسر اهعنص دقل :لاقف خس

 هرم كح ولا ايضوصضخ .هريغ ٌثيدح هّئيدح لداعي الف اذه ىلعو

 .ادبأ رفسلا يف رهظلل لفنتلا امهنم ري مل هّنأو هدعب ءافلخلا ةريسو هيي يبنلا

 ١. مقرب 187/7” :يذمرتلا نئس 5 7.
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 ةلحارلا ىلع لفنتلا

 عم رفسلا يف ةلحارلا ىلع ةلفانلا ةالص زوجت هنأ ىلع ءاهقفلا ةملك تقفتتا

 .الامجإ رايتحخالا

 نوك نيب قرف ريغ نم ًاقلطم زوجي :[ةيعفاشلاو ةيفنحلاو] ةيمامإلا تلاق
 . اريصق وأ ًاليوط رفسلا

 (7.ليوطلا رفسلا يف الإ كلذ زوجي ال :كلام لاقو

 : لاق نأ ىلإ ةردقلا عم ةلحارلا ىلع ةضيرفلا زوجت ال :يلحلا ةمالعلا لاق

 نأ بحتسيو .تهّجوت ثيح هّجوتيو ءًارايتخا ةلحارلا ىلع لفنتلاب سأب الو
 (2:ل وأ ًارفاسم ناك ءاوس مارحإلا ةريبكتب هّجوتي

 لهأ عمجأ دقو نايتخالا عم ًارفس ةلحارلا ىلع لفنتلاب سأب الو :ًاضيأ لاقو

 عمجأ انؤ|ملعو ىصقلا هيف حابي يذلا ليوطلا رفسلا يف كلذ زاوج ىلع ةفاك ملعلا

 نب نسحلاو ثيللاو يعفاشلا لاق هبو ,ءكلذك ريصقلا رفسلا نأ ىلع

 .5 4 مقرب 2549 /١:يبسوطلل فالخلا ١.

 راشأ يذلا رفاسملا ريغ يف مالكلا كيفاويسو 5١. 5 ةلأسملا مقر 214٠ /١:ةيعرشلا ماكحألا ريرحت .”



 هبادا و رفسلا ماكحأ 07

 رفسلا يف ةلحارلا ىلع لفنتلا حابي ال :كلام لاقو .دمحأو يأرلا باحصأو يح

 .ريصقلا

 لاق 07 4هللا هج مدّ اوُلوُت امتبأَف ُبرَْملاَو ٌقِرْشَملا هللوإ» :ىلاعت هلوق :انل

 قلطم وهو «كريعب كب هّجوت ثيح ةصاخ عّوطتلا يف ةيآلا هذه تلزن :رمع نبا

 .عازنلا لحم لوانتي

 يفو .هريعب ىلع روي ناك ْهْيي هللا لوسر نا رمع نبا نع روهمجلا هاور امو
 .ضئارفلا الإ هسأرب ئموي ههجو ناك ثيح هتلحار رهظ ىلع حّبسي ناك :ةياور

 ابأ لأس هّنا يبلحلا نع حيحصلا يف خيشلا هاور ام انقرط نم هيلع ٌلديو

 ناك ثيح معن» :لاقف ؟ةبادلاو ريعبلا ىلع ةلفانلا ةةلص نع يش هللا دبع

 90. (ؤ5ي هللا لوسر لعف كلذكو يشوف

 : 928 رفعج وبأ يل لاق :لاق ملسم نب دمحم نع حيحصلا يف ًاضيأ ىورو

 "7.«لمحملا يف نيتعكرلاو رتولاو ليللا ةالص لص»
 نب دمحمو ىيحي نب ناوفصو ةريغم نب هللا دبع نع حيحصلا يف ًاضيأ ىورو

 لص)» :لاق «لمحملا يف ةالصلا يف اثه هللا دبع بأ نع ؛مهباحصأ نع ويمع يبأ

 (4).«كنكمأ فيكو نيلجرلا دودمتو ًاعّبرتم

 0 .رصقلاك هيف لوطلا طرتشاو رفس ةصخر هنأب كلام جتحا

 ىلإ يدؤت ٌالثل عّوطتلا يف فيفخت ةلحارلا ىلع رفسلا ةحابإ ّنا :هنع بيجأو

 نإ يهو «ةقشملا هيف ىعاري رصقلاو ءليوطلاو ريصقلا هيف يوتسي وهو اهعطق

 (0.قيرطلا يف ًابلاغ دجوت

 .ة ل" مما" هما ثيدحلا 27578 /7”:بيذهتلا .ةواو'" ١0 ١. :ةرقبلا ١.

 1١86-185. /5:بلطملا ىهتنم .5 .5806 /١:ىنغملا .*



 0 هلجارلا ىرغ لتتلا

 صوصن ضعب ركذن كلذ عمو «ةلأسملا يف نيقيرفلا ءارآ انركذ ام رهظ دقو

 .ةنسلا ءاهقف

 ًالزان رفسلا يف عّوطتلا يف سأب الو :ريبكلا حرشلا يف يمدقملا ةمادق نبا لاق

 هتلحار رهظ ىلع حّبسي ناك هيي يبنلا نع رمع نبا ىور امل ةلحارلا ىلع ًارئاسو

 .هسأرب ئموي ناك ثيح

 .هيلع قفّتم .سنأو رباج كلذ وحن ىورو

 .ديعس هاور رفسلا يف عّوطتي ناك ٌةيي يبنلا ْنا يظ يلع نعو

 #2 يبنلا تتاف املو «هريعب ىلع رتوي ناك ِةييَي يبنلا نا اهلا فيدال

 ().هيلع قفّتم .اهلبق رجفلا يتعكر لص حبصلا ةالص

 ام اّمأو ؛ةلحارلا ىلع لفنتلا ىلع لدت رمع نبا ةياور نا كيلع بهذي الو
 ريغ نم رفسلا يف لّفنتلا زاوج ىلع نآلدي اّناف يناه ّمُأ ثيدح ليذو يلع نع يور
 اهثيدح ردص معن .اهيف مالكلا هندى ا يهو اهريغو ةلحارلاب دييقت

 .دوصقملا لع لدي

 ناف هب تهّجوت ثيح ةلحارلا ىلع رتولا ةالص اّمأو :دشر نبا لاقو

 ىلع رتوي ناك هنا :ينعأ ْيِكَي هلعف نم كلذ توبثل ,كلذ زاوج ىلع روهمجلا

 تحص دق ذإ ءضرفب تسيل اهْنأ ىلع ةجحلا يف هنودمتعي ام وهو «ةلحارلا
 ىلع ةضورفم ةالص طق ىلص هنا هنع حصي مو ةلحارلا ىلع لفنتي ناك هّنا يم هنع

 (97.ةلحارلا

 رفسلا يف ناك نإف اهيف رظنيف ةلفانلا اّمأو ::بذهملا» يف يزاريشلا لاقو

 لمحملاو ةيرامعلاك اهرهظ ىلع رودي نأ هنكمي ناك نإف ءترظن هتباد ىلع وهو

 .5 4ا/ /7:دهتجملا ةيادب .؟ ١١7. /7:ىنغملا.١



 ةنادا و رفسلا ءافعأ ا بيرو متسع يزف مس سمعا و دارو ةيفوطا او وم نيكي هيك حمس مم 21

 كرتي نأ زاج كلذ هنكمي مل نإو «ةنيفسلاك اهنأل ةلبقلا ىلإ هجوتي نأ همزل عساولا

 هللا لوسر ناك» :لاق رمع نب هللا دبع ىور امل .هجوت ثيح اهيلع يلصيو ةلبقلا

 رفسلا يف كلذ زوجيو "هب تهجوت امثيح رفسلا يف هتلحار ىلع يلصي
 ريصقلا يف دوجوم اذهو نيسلا نع عطقني ال ىتح زيجأ هّنأل نيصقلاو ليوطلا
 '""ليوطلاو

 ليوطلا رفسلا نيب قرفلا مدع ىلإ تبهذ ةيمامإلا نا :لاقي نأ نكمي يذلا

 .مهتمئأ نع ةيورملا تاياورلا قالطإب ًاذخأ ريصقلاو

 لقن :ىوس ريصقلا رفسلا يف زاوجلا ىلع ليلد مهل سيلف ةّنسلا لهأ اَمأو
 هلعلو ؛قالطإلا هيف رّوصتي ال .هل ناسل ال ءيّبل ليلد لعفلا نا امبو «يبنلا لعف

 .ليوطلا رفسلا صوصخ يف رتوي ناك يي
 معي وهو عّوطتلا نع عاطقنالا مدع وه زاوجلا نم ةياغلا ْنأب لوقلا اّمأو

 هلف اهتيجحب لاق نمف .ةصوصنم ال «ةطبنتسم ةلع وهف ريصقلاو ليوطلا رفسلا

 .ليوطلا رفسلا ىلع رصتقيفالإو ميمعتلل اهب كّسمتلا

 رضحلا يف ًايشامو ةلحارلا ىلع لفنتلا

 مالكلا اَّلإ «قامّتا دروم رفسلا يف ةبادلا وأ ةلحارلا ىلع لّفنتلا ّنأ تفرع دق

 صوصنلل ًاعبت انؤاهقف هيلإ بهذ ام اذهف ىضحلا يف اهريغ ىلعو اهيلع لفنتلا يف
 ريغ يف ةلحارلا ىلع ةلفانلا ةالص زوجي :يسوطلا خيشلا لاق «تيبلا لهأ ةّمئأ نع

 يقاب لاقو .يعفاشلا باحصأ نم يرخطصالا ديعس يبأ بهذم وهو فسلا
 .زوجي ال :هباحصأ

 ١.المجموع:7/ 711-7١17.



 لجرلا يف يثق مظاكلا مامإلا نع «نامثع نب دامح هاور ام زاوجلا ىلع ٌلديو

 (0.«سأب ال» :لاق ءراصمألا يف ةباد ىلع وهو ةلفانلا يّلصي

 يّلصي لجرلا يف اهثظ نسحلا بأ نع ؛جاجحلا نب نمحرلا دبع ىورو

 ال .معن» :لاقف ؟هب تهّجوت ثيح هتباد ىلع وهو راصمألا يف لفاونلا
 (90.(هب سأب

 اذإ :«بذهملا» يف يزاريشلا لاقف ةنسلا لهأ دنع اّمأو «ةيمامإلا ىدل ام اذه

 . ةلبقلا ريغ ىلإ اهيلصي نأ زجي مل رضحلا يف ةلفانلا تناك

 عطقني ال ىتح رفسلا يف صخر امنإ هنأل زوجي :يرخطصالا ديعس وبأ لاقو

 ىضحلا لاح نم بلاغلا ْنأل ,لّوألا بهذملاو صضحلا يف دوجوم اذهو عّوطتلا نع

 .ةلبقلا لابقتسا يف هيلع ةقشم الف ماقملاو ثبللا

 :هجوأ ةعبرأ رضاحلا لفنت يف يوونلا لوقي

 زوجي ال :نيمّدقتملا انباحصأ روهمح هلاق يذلا صوصنملا حيحصلا ١.

 زوجي هناف مايقلا ريغ ءيش لك يف ةضيرفلا مكح هتلفانل لب بكارلل الو يشاملل

 .ادعاق لفنتلا

 :هريغ و نيسح ىضاقلا لاق ءامل زوجي يرخطصالا ديعس وبأ هلاق ام .؟

 ىلع يّلصي وهو ككسلا يف فوطيو دادغب بستحم يرخطصالا ديعس وبأ ناكو

 .هتباد

 نأ هنكمي ىبشاملا نأل .نيسح ىضاقلا هاكح «ىبثاملا نود بكارلل زوجي .*

 .بكارلا فالخب ًادجسم لخدي

 رايتخا اذه :يعفارلا لاق .ةالصلا لك يف ةلبقلا لابقتسا طرشب زوجي .

 ١. ثيدحلا ,733706 /”:بيذهتلا ." .089 ثيدحلا ,35719 /”:بيذهتلا 694١.
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 (7.لافقلا

 ةيطرش ىلع لد ام قالطإل ناوجلا مدع وه ةئسلا لهأ بهذم ىلع هبشألا

 يقابلا يقبو رفسلا يف عوطتلا هنع جرخ «ةالصلا لاح يف رارقتسالاو لابقتسالا

 .قالطإلا تحت

 لابقتسالل ةمزلملا تاقالطإلا دافم نع اوجرحخ مهناف ةيمامإلا اّمأو

 ةيهْللا لوسر مهفرع نيذلا مهتمثأ نع تدرو صوصن لجأل هرارقتسالاو

 .«يترتعو هللا باتك «نيلقثلا مكيف كرات نإ»:هلوقب

 لين» يف يناكوشلا هركذ يرخطصالا ءارو ةيمامإلا قفاوي نم كانه ْنأ ىلع

 ةهج لبق رفاسملل ةلحارلا ىلع عوطتلا زاوج ىلع لدي ثيدحلا نإ :لاق «راطوألا

 .مهريغو ظفاحلاو يقارعلاو يوونلا لاق [ى عامجإ وهو .هدصقم

 ديعس وبأو فسوي وبأ هزّوجف صضحلا يف كلذ زاوج يف فالخلا امنإو
 نع انيور دقو :مزح نبا لاق رسهاظلا لهأو يعفاشلا باحصأ نم يرخطصالا

 نولصي اوناك :لاق يعخنلا ميهاربإ نع رمتعملا نب روصنم نع نايفس نع عيكو
 (ضر)نيعباتلاو ةباصلا نع ةياكح هذهو :لاق تهجوت |[ثيح مهتاودو مهلاحر ىلع

 لاق ءكلام نب سنأ نع يكحم وهو :يوونلا لاق رفسلاو رضحلا يف ًامومع

 ركذب اهيف حرصي مل يتلا ثيداحألا مومعب كلذ ىلإ بهذ نم ٌلدتسا :يقارعلا

 لمعي لب ديقملا ىلع قلطملا لمحي ال هنا يف مهتدعاق ىلع شام وهو رفسلا
 (9.|مهنم لكب

 ل رفسلا ماكحأ نم رفسلا يف ةلحارلا ىلع لّفلا جرخي انركذ ام ءوض ىعو
 نيبو رضح او ,رفسلا نيب قرفلا مدع ىلع انتمثأ نع صوصنلا رفاضت نم تملع
 .ةنسلا لهأ نم مهقفاو نم تملعو «يشملاو بوكرلا

 ١.المجموع: 5١19/7  ." .17١:راطوألا لين 7/ 5 ١5 .
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 :ةفلتخم ًاروص نيتالصلا نيب عمجلل نأ ملعا

 .ةفرعو ةفلدزملا يف نيتالصلا نيب عمجلا ١.

 .رفسلا يف نيتالصلا نيب عمجلا ."

 .لحولاو رطملاك راذعألا لجأل رضحلا يف نيتالصلا نيب عمجلا .”

 .رذع الب ًارايتخا رضحلا يف نيتالصلا نيب عمجلا .

 نيتروصلا نود نايلوألا ناتروصلا وه رفسلا ماكحأ نم ّدعي يذلاف
 يف تفلتخاو ةفرعو ةفلدزملا يف عمجلا ىلع ءاهقفلا ةملك تقفّتا دقو «نيتريخألا

 .زجوم هجوب رداصملاو لاوقألا ركذ عم ثحبلاب ةدحاو لك ذخأن نحن اهف ءامهريغ
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 ةفرعو ةفلدزملا يف نيتالصلا نيب عمجلا

 ةفرعو ةفلدزملا يف نيتالصلا نيب عمجلا ناحجر ىلع ءاهقفلا ةملك تقفتتا

 .مهنيب فالخ ريغ نم

 ةفرعب رهظلا تقو يف رصعلاو رهظلا نيب عمجلا نأ ىلع اوعمجأ :يبطرقلا لاق

 يف اوفلتخا ا(ّنإو ءًاضيأ ةئس ءاشعلا تقو يف ًاضيأ ةفلدزملاب ءاشعلاو برغملا نيبو
 "".نيناكملا نيذه ريغ يف عمجلا

 عمجلا زوجي ال :يأرلا باحصأو نيريس نباو نسحلا لاق :ةمادق نبا لاقو

 ("”.اهب ةفلدزملا ةليلو ةفرعب ةفرع موي يفالإ

 جحي مل نينس عست ثكم تي هللا لوسر نا هللادبع نب رباج نع ملسم جرخأ

 مهلك ريثك رشب ةنيدملا مدقف «ححاح يي هللا لوسر نا ةرشاعلا يف سانلا يف نذأ مث

 ةفرع ىتأ ىّتح  :لاق نأ ىلإ هلمع لثم لمعيو ةييهللا لوسرب ٌمتأي نأ سمتلي

 ءاوصقلاب رمأ سمشلا تغاز اذإ ىتح اهم لزنف «ةرمنب هل تبرض دق ةبقلا دجوف

 ماقأ مث نْذَأ مث :لاق نأ ىلإ  سانلا بطخو يداولا نطب ىتأف هل تلحرف

 ىتأ ىّبح  :لاق نأ ىلإ  ًائيش امهنيب لصي ملو رصعلا لصف ماقأ مث نهظلا ىّلصف

 "9 .ًائيش |مهنيب حبسي ملو نيتماقإو دحاو ناذأب ءاشعلاو برغملا اهب ىلصف ةفلدزملا
 .رادقملا اذه ىلع رصتقن نيملسملا نيب قافّتا دروم ةلأسملا ْنا ابو

 ١. عمجلا يف يناثلا لصفلا ناونع تحت ءا/٠ /١:دهتجملا ةيادب .

 ". :ينغملا ”37/1 ١ . '. يبنلا ةّجح باب «79-57 /4:ملسم حيحص .



 رفسلا يف نيتالصلا نيب عمجلا

 ىلإ  هيبحاصو ةفينح يبأو يعخنلاو نسحلا ريغ  ءاهقفلا مظعم بهذ

 نيب عمجلا «ءالؤه ريغ روهمجلا دنع زوجيف فسلا يف نيتالصلا نيب عمجلا زاوج

 برغملا نيبو «ةيناشلا تقو يف ًاريخأتو ىلوألا تقو يف [يدقت رصعلاو رهظلا

 برغملا رصعلاو رهظلا : يه عمجت يتلا تاولصلاف ءاضيأ اريخأتو آميدقت ءاشعلاو

 هي لوا كارلا عيتتر ل عيمتلا يتيم ءاهادس تاشقوبق ءانيتعلاو
 لاوقألا يناكوشلا ركذ دقو .ريخأتلا عمج ةيناثلا تاولصلا تقو يف عمجلاو «ميدقتلا

 :يلاتلا وحنلاب

 نم ريثك ءاريخأتو اميدقت ًاقلطم رفسلا يف عمجلا زاوج ىلإ ب هذ ١.
 .يبهشلاو قاحسإو دمحأو يعفاشلاو يروثلا :ءاهقفلا نمو «نيعباتلاو ةباحصلا

 نسحلا لوق وهو .ةفلدزمو ةفرعب لإ ًاقلطم عمجلا زوجي ال :موق لاقو .؟

 .هيبحاصو ةفينح يبأو يعخنلاو

 هب دج نمب صتخي عمجلا نا كلام نع روهشملا وهو :ثيللا لاقو .“

 ندا

 .رئاسلاب صتخي :بيبح نبا لاقو .5
 .رذع هل نمب صتخي رفسلا يف عمجلا ْنِإ :يعازوألا لاقو.ه

 عمج زوجي هنا كلام نع يورم وهو «مزح نبا هراتخاو :دمحأ لاقو .1

 .ميدقتلا نود ريخأتلا



 ةناذاو نفشلا ءاكحأ ا دعو مووز ياسحو هور دسم تيارا اجبت ثرولا مهد طيتتسسم ياست هبال اناا فها مو

 :ةتسلا لاوقألا يه هذه

 .«تفرع نم لإ روهمجلا قافّتا دروم لامحإلا هجو ىلع ةلأسملا تناك اذإف

 :نيماقم يف ثحبلا نم ٌدبالف

 ؟ريسلا هب دج نمب صتخم عمجلا له.١

 ؟ميدقتلا ٌمعي الو ريخأتلا عمجب صتخي زاوجلا له .؟

 :لوقنف لوألا ماقملا ام

 :نيفنص ىلعي يبنلا لعفل ةيكاحلا رابخألا ْنِإ

 .رفسلا يف ريسلا هلجعأ وأ ريسلا هب دج اذإ عمجي تي هنأب حرصي فنص

 هب ّدج اذإ ناك هيي هللا لوسر َّنا رمع نبا نع عفان نع ملسم جرخأ ١.

 "'.ءاشعلاو برغملا نيب عمج ريسلا

 برغملا نيب عمجي يي هللا لوسر تيأر :هيبأ نع« ملاس نع ملسم جرخأ .؟
 ©9.ريسلا هب دج اذإ ءاشعلاو

 اذإ يي هللا لوسر تيأر :لاق هابأ ْنا هللا دبع نب ملاس نع ملسم جرخأ ."”

 ةالص نيبو اهنيب عمجي ىّتح برغملا ةلص رخؤي رفسلا يف ريسلا هلجعأ
 اشعل

 رخؤي رفسلا هيلع لّجع اذإ# يبنلا نع ءسنأ نع ملسم جرخأ .5
 نيبو اهنيب عمجي ىّتح برغملا رخؤيو ءامهنيب عمجيف رصعلا تقو لٌوأ ىلإ رهظلا
 (9.قفشلا بيغي نيح ءاشعلا

 .ةالصلا باتك نم رفسلا يف نيتالصلا نيب عمجلا زاوج باب ١6 /١:ملسم حيحص ."و"و١

 .ةالصلا باتك نم رفسلا يف نيتالصلا نيب عمجلا زاوج باب 15١., /7:ملسم حيحص .4



 /1 رفسلا يف نيتالصلا نيب عمجلا

 .(ريسلا هب دج اذإ) ديق الب هللا لوسر لعف يكحي رخآ فنصو

 لبق لحترا اذِإ يي هللا لوسر ناك :لاق كلام نب سنأ نع ملسم جرخأ ١.

 تغاز نإف ءامهنيب عمجف لزن مث رصعلا تقو ىلإ رهظلا رخأ سمشلا غيزت نأ

 ©7.بكر ّمث رهظلا ىلص لحتري نأ لبق سمشلا

 نيب عمجي نأ دارأ اذإ يي يبنلا ناك :لاق سنأ نع ملسم جرخأ .؟

 "”.|هنيب عمجي مث رصعلا تقو لَوأ لخدي ىّتح رهظلا رخأ رفسلا يف نيتالصلا

 ةوزغ يف ناك هيي يبنلا نا :لبج نب ذاعم نع يذمرتلاو دواد وبأ جرخأ .'”

 (هيلصي رصعلا ىلإ اهعمجي ىّتح رهظلا رخأ سمشلا غيزت نأ لبق لحترا اذإ كوبت
 اذإ ناكو اس ّمث ًاعيمج رصعلاو رهظلا لص سمشلا غيز دعب لحترا اذإو «ًاعيمج
 دعب لحترا اذإ ناكو ؛ءءاشعلا عم اهيلصي ىّتح برغملا رخأ برغملا لبق لحترا

 ©"0.برغملا عم اهالصف ءاشعلا لسع برغملا

 يف ناك يي يبنلا نع (ضر) سابع نبا نع هدنسم يف دمحأ جرخأ .؛

 مل اذإف بكري نأ لبق رصعلاو رهظلا نيب عمج هلزنم يف سمشلا تغاز اذإ رفسلا

 اذإ و ىصعلاو رهظلا نيب عمجف لزن رصعلا تناح اذإ ىّبح راس «هلزنم يف هل غزت

 بكر هلزنم يف نحت مل اذإو ءءاشعلا نيب و اهنيب عمج هلزنم يف برغملا هل تناح

 (©.امهنيب عمجف لزن ءاشعلا تناك اذإ ىتح

 هدنسم ف يعفاشلا هاورو :دمحأ دئسم نع ةياورلا هلقنث لعب يناكوشلا لاقو

 .ةالصلا باتك نم رفسلا يف نيتالصلا نيب عمجلا زاوج باب :. ١ /" :ملسم حيحص .؟و١

 .١177ثيدحلا «نيتالصلا نيب عمجلا باب «ةالصلا باتك 8/7 :دواد يبأ نئس .

 نيب عمجلا باب «ةالصلا باتك «18/7:دواد بأ ننس ؛1 41 /6:لبنح نب دمحأ دنسم .5

 .7١؟٠١7نيثيدحلا
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 نيبو اهنيب عمجي ىّتح رهظلا رخأ سمشلا لوزت نأ لبق راس اذإو :هيف لاقو هوحنب

 '""رصعلا تقو يف رصعلا
 تاياورلا دييقتو ديقملا ىلع قلطملا لمح وه ةدعاقلا ىضتقم نإ :لوقأ

 هجو ىلع ةرات يبنلا لعف لقن كلام نب سنأ نأ ىّتح «ةديقملا يف اهب ةقلطملا

 "7 .دييقتلا هجو ىلع ىرخأو «قالطإلا
 هل ناسل ال يبل ليلد لوسرلا لعفل ةيكاحلا تاياورلا َّنأ :كلذ ىلإ فضأ

 سيلو .ظفللا نأش قالطإلا ْنأل ,قالطإلا هيف دقعني ال هنأش اذه ناك امو

 امل انراقم ناك هلمع لعلو يوارلا هلقن ءلمع هنم ردص لب ظفلت# لوسرلل كانه

 .مكحلا يف هلخد لامتحا مدعل يوارلا هركذي ملو ريسلا هب دج
 :دشر نبا ريشي اذه ىلإ هّلعلو .ريسلا هب ّدج اذإ الإ عمجي ال اذه ءوض ىلعو

 ").طقف العف لقن امنإ عمجلاو
 يف دراولا ديقلا ْنا وه (طارتشالا مدع)رخآلا لوقلا معدي نأ نكمي يذلاو

 را يبل نويت دل يلا يئاغلاورزقلا وس ازبنلا «كاجاا) تاياورلا

 « «نهب ْمُتْلَخَد يتاللا مُكءاسن ْنِم مكروُجُح يف يتاللا مُكُيئابَرَول :هناحبس
 اذإ ةأرملا نا بلاغلا نكل هال مأ لجرلا رجح يف تناكأ ءاوس «ةمرحم ةبيبرلا ناف

 ىلع اومكح كلذ لجألو .يناثلا جوزلا تيب ىلإ اهعم اهتنبا تبحطصا تجّوزت
 .ال وأ جوزلا رجح يف تناك ءاوس ءقلطم ةبيبرلا ةمرح

 ١. /7:راطوألا لين 711

 .51/4 /7:ةقّقحم ىرخأ ةعبط يفو 2177 /١:دهتجملاةيادب
 . 5 /7:ةقّقحم ىرخأ ةعبط ىفو «10/7 /١:دهتجملاةيادب 3
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 رع رذعل رضحلا يف نيتالصلا نيب عمجلا

١ 

 رذعلا لجأل رضحلا يف نيتالصلا نيب عمجلا

 مل ثيح ةيفنحلل ًافالخ رذعل ءاشعلاو برغملا نيب عمجلا زاوج وه روهشملا
 .ةفلدزملاو ةفرعب جحلا يف الإ اقلطم عمجلا اوزّوجي

 :هوجو نم اوفلتخا دقف عمجلاب نولئاقلا اّمَأو

 ؟هريغو هّمعي وأ نطملاب زاوحلا صتخي له :لوألا

 ؟رصعلاو رهظلا ٌمعي وأ ءءاشعلاو برغملاب زاوجلا صتخي له :يناثلا

 ">؟ريخأتلا عمج معن وأ ميدقتلا عمجب زاوجلا صتخي له :ثلاثلا

 .ةثالثلا هوجولا يف مه ملك لقن كيلإو

 .رطملاب زاوحجلا صاصتخا وه ةيعفاشلا نم رهاظلاف «لّوألا امأ

 حيرلاو لحولا اّمأو رطملا يف نيتالصلا نيب عمجلا زوجي :يزاريشلا لاق

 "”.اهلجأل عمجلا زوجي الف ضرملاو ةملظلاو
 نأ ىلإ يعفاشلا هزاجأف رطملا رذعل رضحلا يف عمجلا امأ :دشر نبا لاقو

 ىمغي نأ فاخ اذإ هل هحابأ اكلام ّنإف .ضيرملل رضحلا يف عمجلا اّمأو  :لاق

 "'.يعفاشلا كلذ عنمو .نطب هب ناك وأ هيلع

 حيرلاو لحولا لجأل  رطملا ءارو - كلذ زوجي لهو :ريبكلا حرشلا يف لاقو

 .اهيلإ ضّرعتلل ةجاح ال ةريثكف اهعورف اّمأو .فالتخالا سوؤر وه هانركذ ام معن ١.

 .نتملا مسق .70/8/5 :عومجملا ."

 .نيعضوم يف « 175-1177 /١:دهتجملا ةيادب 18
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 ىلع طاباس تحت هقيرط دجسم يف وأ هتيب يف ىلصي نمل وأ «ةدرابلا ةديدشلا
)٠ )١. 

 .سىهجو

 ؟نيرهظلا معي وأ ءاشعلاو برغملاب زاوجلا صتخي له يأ «ناثلا اًمأو

 ناك ًاليل يعفاشلا هزاجأف رطملا رذعل رضحلا يف عمجلا اّمأو :دشر نبا لاقف

 "9 .ليللا يف هزاجأو راهنلا يف كلام هعنمو ءاراهن وأ
 رصعلاو رهظلا نيب عمجلا زوجي باحصألاو يعفاشلا لاق :يوونلا لاقو

 برغملا نيب زوجي هّنِإ ًالوق نيمرحلا مامإ ىكحو .رطملا يف ءاشعلاو برغملا نيبو
 لاق و.كلام بهذم وهو سىصعلاو رهظلا نيب زوجي الو برغملا تقو يف ءاشعلاو

 [يدق يعفاشلا صوصن نم فورعملا وه لّوألا بهذملاو .ًاقلطم زوجي ال :ينزملا

 7 ليدحو

 .ريخأتلا عمج نود ميدقتلا عمجب زاوحلا صاصتخا يأ .ثلاثلا اًمأو

 ءامهنم ةلوألا تقولا يف رطملا يف نيتالصلا نيب عمجلا زوجي :يزاريشلا لاقف

 :نالوق هيف ؟ةيناثلا تقو يف امهعمجي نأ زوجي لهو

 تقو يف هب عمجلا زوجي رذع هنآل نوجي :«ءالمإلا» يف [يعفاشلا] لاق

 .رفسلا يف عمجلاك ةيناثلا تقو يف عمجلا زاجف ىلوألا

 ريغ نم عمجف رطملا عطقنا ابر رخأ اذإ هنأل نوجيال :(مألا» يف لاقو
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 . ١١4 /7 :ينغملا ليذ يف ريبكلا حرشلا ١.

 .1 7/1 :نيتحملا ةباذب

 . +: :عومجملا .'"

 .1//50:عومجملا.5



 رو رذعل رضحلا يف نيتالصلا نيب عمجلا

 ال رخأ عضاوم يف تافالتخا مهو .ثالثلا طاقنلا يف لاوقألا لامحإ اذه

 .اهركذل ةجاح

 .رذعل رضحلا يف عمجلا زاوج ىلع ليلدلا دوجو وه مهملاف .كلذ تفرع اذإ

 هولمح ثيح قالطإلا هجو ىلع رضحلا يف عمجلا زاوج ىلع لد ام ١.

 .قلطملا رذعلا ةروص وأ رطملا ةروص ىلع

 1 ءاشعلاو وغلا نيطعلاو رهظلا ابن ارث

 ءاهقفلا رثكأو ًاكلام َناف رذع ريغل رضحلا يف عمجلا اّمأو :دشر نبا لاق

 هنأ ىلع هلّوأت نم مهنمف «سابع نبا ثيدح موهفم يف مهفالتخا مهفالتخا ببسو

 .ًاقلطم همومعب ذخأ نم مهنم و ,كلام لاق امك رطم يف ناك

 نيبو رصعلاو رهظلا نيب عمج هيي يبنلا نا (ضر) سابع نبا هاور ام .؟
 دارأ ام :سابع نبال ليق ,رطم الو رفس الو فوخ ريغ نم ةنيدملاب ءاشعلاو برغملا

 ©"”.هتّمأ جرحي ال نأ دارأ :لاق ؟كلذب

 لواح كلذلو ءاملسم ًارمأ ناك رطملا يف عمجلا نا يطعي ثيدحلا رهاظف

 اوفع لب راذعالا رئاس وأ رطملاةياغل نكي مل عمجلا اذه ّنأب َنيبي نأ سابع نبا
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 نم ًارايتخا رفسلا يف عمجلا نوكي رذعلا لجأل رضحلا يف عمجلا زاج ولف

 (منِإَف رضاحلا اّمأو رذع الب نيتالصلا نيب هيف عمجي رفاسملا ْنأل .رسفسلا ماكحأ

 الف كيفاويس امك ًاضيأ ًارايتخا رضحلا يف زاوجلاب انلق اذإ اّمأو .هريغ وأ رذعل عمجي
 .رفسلا ماكحأ نم نيتالصلا نيب عمجلا نوكي

 . ةعبارلا ةروصلا يف مالكلا يقب «ةثلاثلا ةروصلا يف مالكلا مت انه ىلإ



 /ا/ ًارايتخا رضحلا يف نيتالصلا نيب عمجلا

 ًارايتخا رضحلا يف نيتالصلا نيب عمجلا

 نإو ًارايتخا رضحلا يف نيتالصلا نيب عمجلا زوجي هّنأ ىلع ةيمامإلا تقفنا

 .لضفأ قيرفتلا ناك

 نيبو رصعلاو رهظلا نيب «نيتالصلا نيب عمجلا زوجي :يموطلا خيشلا لوقي

 عمجي نأ نيب قرف الو ءلاح لك ىلعو رضحلاو رفسلا يف «ةرخآلا ءاشعو برغملا

 دعبو لاوزلا دعب كرتشم تقولا ْنأل «ةيناثلا تقو وأ امهنم ةلوألا تقو يف اههنيب

 ("'.هانّيِب ام ىلع برغملا

 يف ةالصلا نايتإ ىنعمب سيل ةيمامإلا بهذم ىلع نيتالصلا نيب عمجلا نإ
 ليصفت كيلإو «ةليضفلا تقو ريغ يف نايتإلا دارملا لب ءيعرشلا اهتقو ريغ

 .بهذملا

 اذإ هّنِإ ليغ تيبلا لهأ ةّمتأ نع ةدراولا صوصنلل ًاعبت  ةيمامإلا تلاق

 ىتؤُي رهظلا ةالص ّنأ الإ_رصعلاو رهظلا تقو يأ ناتقولا لخد سمشلا تلاز

 نيب كرتشم تقو بورغلاو رهظلا نيب تقولاف كلذ ىلعو نصعلا لبق اهب

 عبرأ رادقمو رهظلاب لاوزلا نم تاعكر عبرأ رادقم صتخي هنا ريغ «نيتالصلا

 يأ يف رصعلاو رهظلا لص ولف «كرتشم تقو اههنيب امو رصعلل رخآلا نم تاعكر
 كرتشم تقولا ْنأل كلذو ءامهتقو يف امهم ىتأ دقف بورغلاو لاوزلا نيب نم ءزج

 هيف حمصي الو تقولا لّوأ نم تاعكر عبرأ رادقم رهظلاب صتخي هنا ريغ ءامهنيب

 .تاولصلا تاقوأ يف هنيب ام كيفاويسو "ه١ ةلأسملا .١/088:فالخلا.١
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 نايتإ حمصي الو نقولا را نه تافكر عبرأ رادقمب رصعلاب صتخيو رصعلا

 .هيف رهظلا

 تقولا ريغ يف نيتالصلا نيب عماجلاف كلذ لجألو .بهذملا عقاو وه اذه

 .ًءاضق ال ءادأ هتالصف اهتقو يف ةضيرفلاب تأ هب صتخملا

 .ةليضف تقو  ءازجإلا تقو ءارو  نيتالصلا نم لكلف كلذ عمو

 دعب ثداحلا صخاشلا لظ غولب ىلإ لاوزلا نم رهظلا ةليضف تقوف

 دنع نيلثملا ىلإ لثملا نم رصعلا ةليضف تقوو .هلثم ءاهتنالا دعب وأ مادعنالا

 .زوهتكملا

 ىلإ ناتقولا لخد سمشلا تبرغ اذإف ءءاشعلاو برغملا تقو ملعي كلذبو

 امهنيب امو كلذك هرخآب ءاشعلاو هئادأ رادقمب هلّوأب برغملا صتخيو «ليللا فصن

 ةالص ةليضف تقوف «؛ةليضف تقو نيتالصلا نم لكل نا كلذ عمو .كرتشم تقو

 ءاشعلا ةليضف تقوو «ةيبرغملا ةرمحلا يهو قفشلا باهذ ىلإ برغملا نم برغملا
 20: ليللا ثلث لإ قفشلا تناهذ نيم

 نا روصتتُي هنا لجأل نيتالصلا نيب ةيمامإلا ةعيشلا عمج برغتسي نم رثكأو

 يتأي هنأ هلاب نع برغ هنكلو ءاهتقو ريغ يف نيتالصلا ىدحإ ٍلصي عماجلا

 نوكي نأ ورغ الو ءءازجإإلا تقو يف اهم يتأي هنكلو ةليضفلا تقو ريغ يف ةالصلاب

 .ةثالث ًاتاقوأ ةالصلل

 ثالث وأ هرخآو تقولا لّوأ نم تاعكر عبرأ يف اك صاصتخالا تقو .أ

 .ليللا فصن لبق تاعكر عبرأو برغملا دعب تاعكر

 .ةيمويلا تاقوأ يف لصف .١/17:ىقثولا ةورعلا ظحال ١.



 /4 ًارايتخا رضحلا يف نيتالصلا نيب عمجلا

 .نيئاشعلاو نيرهظلا يف هليصفت تفرع لقو .ةليضفلا تقو .سب

 .هجراخو ةليضفلا تقو نم ّمعأ ءازجإلا تقو نوكيف «نيتالصلا

 لخد سمشلا تلاز اذإ هنا تيبلا لهأ ةّمئأ نع تاياورلا ترفاضت دقو

 .هذه لبق هذه نأ آلإ ناتقولا

 تلاز اذإ» :لاق شاف رمعج يبأ نع «ةرارز نع هدانئساب قودصلا ىؤور

 برغملا :ناتقولا لخد سمشلا تباغ اذإو نصعلاو رهظلا :ناتقولا لخد سمشلا

 ():«ةرحلألا ءاشعلاو

 هللا دبع ابأ تلأس :لاق ةرارز نب ديبع نع هدانساب ىسوطلا خيشلا ىور

 رهظلا تقو لخد سمشلا تلاز اذإ) :لاقف ؟رصعلاو رهظلا تقو نع الي

 بيغت ىتح ًاعيمج امهنم تقو يف تنأ مث هذه لبق هذه ّنا الإ نصعلاو

 20 هلا

 .رادقملا اذه ىلع انرصتقا ةرفوتم نومضملا اذبم تاياورلاو

 رمأب سيل عمجلا نا نّيبتي هانّيب اك ةثالث تاقوأب عتمتت تاولصلا تناك اذإف

 ةّمئأ نع درو كلذ لجألو .ءتقولا لصأ ال تقولا ةليضف هب توفي اّنإو لكشم

 .يمامإلا هقفلا تايرورض نم ةلأسملاف آلإو ءًاكربتو ًانّميت عمجلا

 نا هي قداصلا نع «نانس نب هللا دبع نع هدانساب قودصلا ىور.١

 يفءاشعلاو برغملا نيب عمجو «نيتماقإو ناذأب رصعلاو رهظلا نيب عمج يي هللا لوسر

 .باوبألا هذه نم 7١بابلا نم ١ ثيدحلا يف ًاضيأ هدروأو ١. الفقيه:١/ ١4٠«

 .717/7:بيذهتلا .؟
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 20 «نيتماقإو دحاو ناذأب ةلع ريغ نم رضحلا

 :لاق يقع هللا دبع يبأ نع رامع نب قاحسإ نع هدانساب ًاضيأ ىورو .؟

 لاقف .ببس الو ةلع ريغ نم دحاو ناكم يف رصعلاو رهظلا ىلص ةييهللا لوسر ْنإ)»
 تدرأ نكلو ال :لاق ؟ءيش ةالصلا يف ثدحأ :- هيلع موقلا أرجأ ناكو  رمع هل

 هدا لعوعسوا ذأ

 ىلص» :لاق هي هللا دبع يبأ نع «ةرارز نع هدانساب ينيلكلا جرخأ .*

 ةّلع ريغ نم ةعامج يف سمشلا تلاز نيح رصعلاو رهظلا سانلاب هللا لوسر

 نإ و «ةعامج يف ةلع ريغ نم قفشلا طوقس لبق ةرخآلا ءاشعلاو برغملا مهب ىلصو

 "© .«هتَمَأ ىلع تقولا عستيل يَ هللا لوسر لعف

 يف ٍلماعلا رحلا خيشلا اهعمج يتلا ةرفوتملا تاياورلا نم كلذ ريغ ىلإ

 (؟!.(ةعيشلا لئاسو)ا

 .نيتالصلا نيب عمجلا يف ةعيشلا ةيرظن نيبت انه ىلإ

2 2! 2 

 ةنسلا هقف يف تقولا يف عيونتلا

 هقفلا صئاصخ نم تقولا يف عيونتلا اذه نأ هل ةربخ ال نم رّوصتي اهبرو

 امهنيب ناك نإو نيهقفلا الك يف دجوي ةثالث تاقوأ ىلإ تقولا عيونت ناف يمامإلا

 .ةيمكلا يف فالتخا

 ١. الفقيه:١/  187للع .” .8857 مقرب الشرائع: »737١الباب١١.

 *. /7”:يناكلا  »,787الحديث١ .
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 01 ًارايتخا رضحلا يف نيتالصلا نيب عمجلا

 «ةليضف تقو :تاقوأ ةثالث رهظلل :عرف :بذهملا حرش يف يوونلا لاق

 تقو دعب ام رايتخالا تقوو ءهِلَوأ ةليضفلا تقوف .رذع تقوو ,رايتخا تقوو

 وأ رفسب عمجي نم ٌٌّقح يف رصعلا تقو رذعلا تقوو .تقولا رخآ ىلإ ؛ةليضفلا

0 
 تقوو ةلينعف تدقو :تاقوأ ةغيزأ اذ :نيسح يضاقلا لاقو :لاق ّمث

 .هعبر لثم ءيشلا لظ راص اذإ ةليضفلا تقوف .رذع تقوو ءناوج تقوو ايتخا

 رذعلاو .تقولا رخآ وهو هلثم هلظ راص اذإ زاوجلاو .هفصن لثم راص اذإ رايتخالاو

 "”.رطم وأ رفسب عمج نمل رصعلا تقو

 ةقفاوملا ضعب ةيمامإلا قفاوي نم

 :لاقو يوونلا هلقن «ةيمامإلا هيلإ تبهذ ام ضعبب لوقي نم كانه نأ امك

 تقو هدعب امو رصعلا تقو لخد هلثم ءىشلا لظ راص اذإ :سوواطو ءاطع لاق

 .سمشلا برغت ىتح كارتشالا ليبس ىلع رصعلاو رهظلل
 ًاكرتشم يقابلا لعجي ّمث ,رهظلل هلثم ءيشلا لظ ةروريص صخي لوقلا اذهف

 .ةيمامإلا هيلإ بهذ امم بيرق وهو ءسمشلا برغت ىتح امهنيب

 رصعلا تقو لّوأو رهظلا تقو رخآ وهف هلثم هلظ راص اذإ : كلام لاقو

 (9.رهظلا تقو جرخ نيب ةدايز لثملا ىلع داز اذإف .كارتشالاب

 ىلإ هلثم لظلا ةروريص دعب :ينعأ - تقولا نم [مسق لعجي لوقلا اذهو

 .رصعلاو رهظلا نيب ًاكرتشم ًاتقو ةنّيب ةدايز هنع لظلا ةدايز

 ١. /:عومجملا /71.
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 كلذ ريغ لإ 1١ نيستا بورق لإ دقي ريطلا فلفو نا ايه | نهيق مذ

 .يمامإلا هقفلل ةقفاوم عون اهيف يتلا لاوقألا نم

 ةنسلا نم ةقفاوملا مامت ةيمامإلا قفاوي نم

 .يمامإلا هقفلا تايرورض نم ناك نإو ًارايتخا نيتالصلا نيب عمجلاو

 .ةنسلا ءاهقف نم فيفل مهقفاو لب هيف ةدرفتم ةّيمامإلا تسيل نكلو

 نم مهنمف .سابع نبا ثيدح موهفم ف مهفالتخا .مهفالتخا ببسو

 .رطم يف ناك هنأ ىلع هلّوأت

 :هلوق وهو هثيدح يف ةدايز ملسم جّرخ دقو ءاقلطم همومعب ذخأ نم مهنمو

 (9.رهاظلا لهأ كّسمت اذبم و نطم الو رفس الو فوخ ريغ نم

 الو رطم الو رفس الو فوخ الب عمجلا نم مهبهاذم يفعرف :يوونلا لاق

 زوجي ال هنا روهمجلاو دمحأو كلامو ةفينح بأ بهذمو (يعفاشلا) انبهذم ءضرم

 وأ ةجاحل نيريس نبا هزّوجو :لاق .ببس الب هزاوج ةفئاط نع رذنملا نبا ىكحو

 ا"'.ةداع هذختي ملام

 ىهف ليلدلا تقفاو نإف ,لاوقألا ال ليلدلا وه مهملاف ريدقت لك ىلعو

 .ليلدلا وه عجرملافالإو

 .ةققحملا ةقيظلا ه7 ا/5 7/7 دوتجملا ةيادي أ .710 /7:عومجملا ١.
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 - ارايتخا رضحلا يف نيتالصلا نيب عمجلا

 نإ ِرْجَملا َنآَُو ليلا ٍقَسَع ىلإ سمسا ِكوُلُدِل ًةالّصل | مِقأل :هناحبس لاق

 0 ًدوُهْشَم ناك رْجْفلا َنارَق

 ةرهدارملا نأب اننلق ولف «نسمكلا تاولضلا تانقوأ ناببل ةءافكتم ةيآلا نإ

 تاولصلل ًاتاقوأ ليللا قسغو كولدلا نيبام نوكيف ؛هفاصتنا وه ليللا قسغ

 ام نوكيف .سمشلا بورغب نيرهظلا تقو جورخ ىلع لد ليلدلا نأ ريغ «عبرألا

 ليللا قسغو بورغلا نيب ام نوكي امك نيرهظلل ًاكرتشم ًاتقو بورغلاو كولدلا نيب

 .فاقعلاو نر فملا اك دق انو

 تقو نايبل ةيآلا لفكتت ٍذئدنعف ءسمشلا بورغب قسغلا رسفي ابرو

 .لّوألا ريسفتلا وه فورعملاو ءءاشعلاو برغملا نود رجفلا ةالصو نيرهظلا

 رخأ ىلإ عّسوم رهظلا ةالص تقو نأ ىلع ةلالد ةيآلا يفو :يسربطلا لاق

 ليللا قسغ لإ لاوزلا وبه: فلا ضيفشلا كولد قه لعج هت اخيسللا نأل ناهنلا

 ىلإ لاوزلا نم تقولا يف اكرتشا رصعلاو رهظلا نا آلإ عبرألا تاولصلل ًاتقو
 درفأو قسغلا ىلإ بورغلا نم تقولا يف اكرتشا ةرخآلا ءاشعلاو برغملاو ءبورغلا
 تاولصلا بوجو نايب ةيآلا يفف « رجفلا نآرقَو# :هلوق يف ركذلاب رجفلا ةالص

 (9.اهتاقوأ نايبو سمخلا

 ىلاعت هللا لاق» : لاق ثيح يي رقابلا مامإلا هيلع صن يذلا وه هانركذ امو

 نهامس تاولص عبرأ .«*ليللا قسغ ىلإ سمشلا كولدل ةالصلا مقأ 915 هيبنل

 نارقو# :ىلاعتو كرابت لاق مث .هفاصتنا وه ليللا قسغو ,نهتقوو نهنّيبو هلل

 ١ . /'؟ :نايبلا عمجم 3 .,/8:ءارسإلا 5"5.
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 () «ةسماخلا هذهف *«ًادوهشم ناك رحفلا نآرق ّنِإ رحفلا

 هذه نأ الإ سمشلا لاوز نم امهتقو لّوَأ ناتالص اهنم» : هئثِغ قداصلا لاقو

 ليللا فاصتنا ىلإ سمشلا بورغ نم امههتقو لّوأ ناتالص اهنمو .هذه لبق

 (9.«هذه لبق هذه نأ الإ

 لاوزلا نم اهتقو ىدامتي رهظلا ةالص ْنأ ىلإ موق بهذ دقو :يبطرقلا لاقو
 هلاقا# هلك كولد: اذهو:كولذلا لغ اسوحو قلغ :هنتاحبس هللا نأل «تورقلا لإ

 "97 .ةرورضلا ةلاح يف يعفاشلاو كلام هيلإ راشأو «ليصفت يف ةفينح وبأو يعازوألا

 ساّبع نبا نع هاكحو  ةملظلا لّوأ روهظب قسغلا انرسف نإ :يزارلا لاقو

 ريدقتلا اذه ىلعو ,برغملا لَّوأ نع ةرابع ٌقسغلا ناك  ليّمش نب رضنلاو ءاطعو
 تقوو «برخملا لَّوأ تقوو «لاوزلا تقو :تاقوأ ةثالث ةبآلا يف روكذملا نوكي

 .رجفلا

 تقولا اذه نوكيف رصعلاو رهظلل ًاتقو لاوزلا نوكي نأ يضتقي اذهو :لاق

 نوكيف ءاشعلاو برغملل ًاتقو برغملا لّوأ نوكي نأو «نيتالصلا نيتاه نيب ًاكرتشم

 نيب عمجلا زاوج ىضتقي اذهف «نيتالصلا نيتاه نيب ًاضيأ ًاكرتشم تقولا اذه

 يف عمجلا ّنأ ىلع ليلدلا لد هنأ آلإ ءاقلطم ءاشعلاو برغملاو رصعلاو رهظلا

 دنعو رفسلا رذعل ًازئاج عمجلا نوكي نأ َبَجوف نوجي ال رذعع ريغ نم رضحلا
 أ*'.هريغو رطملا

 ١. نيلقثلا رون : ”/ ٠٠" الحديث717١,

 /":نيلقشلا رون .؟ ٠7 .71ا/1/ثيدحلا ء7

 ماكحأل عماجلا القران:١/ 4 7١.

 :ريبكلا ريسفتلا.؛ ١ 7/ /707.



 4م ًارايتخا رضحلا يف نيتالصلا نيب عمجلا

 ةّجحب «هنع هلودع نكل «ءيش هءارو سيل ٌقح ,ماقملا يف يزارلا هققح امو

 ذإ ءبيغلاب مجر «ليلدلا دوجول زوجي ال رذع ريغ نم رفسلا يف عمجلا نا
 بسح باتكلاو ؟باتكلا وه ليلدلا لهف ,رذع الب زاوجلا مدع ىلع ماق ليلد ّيأ

 أ. ناوجملا اع ضروسفلل ا فاقت كتفازبسو ةملا وأ ةاوقلا لق رل رد شل

 لهأ نم ًاضيأ زاوجلاب لوقلا تفرع دقو عامجإ عضوم زاوجلا مدع سيلف عامجإلا
 باتكلا ءارو سيلو ؛زاوجلا ىلع اظبشتيِبلا لهأ ةّمتأ قابطإ ىلإ ًافاضم «ةّنسلا

 ("7.ةيرق نادابع ءارو سيل اى «ةججح عامجإلاو ةدِسلاَو

 ًارايتخا رضحلا يف نيتالصلا نيب عمجلاو ةّئسلا

 نيتالصلا نيب عمجلا زاوج ىلع قحلاب عداصلا نع تاياورلا ترفاضت دق

 هاور ام مدقنلف «ديناسملاو نئسلاو حاحصلا باحصأ اهاور ًارايتخا رضحلا يف

 .هريغ هلقن ام ركذن مث نتملاو دنسلاب ملسم

 نب ديغس نع نيبزلا نع +كلام لع تأرق :لاق ىيحب نب ىيح انثدح.1

 برغملاو ًاعيمج رصعلاو رهظلا هي هللا لوسر لص :لاق سابع نبا نع هيبج
 .رفس الو فوخ ريغ يف ًاعيمج ءاشعلاو

 :سنوي نبالاق نيهز نعاعيمج مالس نب نوعو سنوي نب دمحأ انثّدحو .١؟

 ىلص :لاق سابع نبا نع نيبج نب ديعس نع نيبزلا وبأ انثّدحءريهز انثّدح

 ا لا . حلا وه ام قيقحت يف ةقرشم فقاوم نم يزارلا مامإلل مكو ١.

 اوحسماو# : هناحبس هلوق ريسفت يف نيلجرلا حسم لوح هققح ام ظحال .ةيهاو هوجول هنع

 ريسفت يف *مكنم رمألا يلوأو» هلوق نم دارملا لوح ص أمو ٠ #نيبعكلا ىلإ مكلجرأو مكسوؤرب

 .امهريغو *مكنم رمألا يلوأو لوسترلا اوُعيطأو هللا اوُعيطأ» :ىللاعت هلوق



 هبادآ و رفسلا ماكحأ 0 55

 :ريبزلا وبأ لاق .رفس الو فوخ ريغ يف ةنيدملاب ًاعيمج رصعلاو رهظلا يي هللا لوسر
 نأ دارأ :لاقف ينتلأس امك سابع نبا تلأس :لاقف ؟كلذ لعف مل: ًاديعس تلأسف

 .هنلا نما دجبأ عضال

 ؛ةيواعم وبأ انثّدح :الاق بيرك وبأو ةبيش يبأ نب ركب وبأ انثّدحو ."“

 عيكو انثّدح :الاق بيرك يبأل ظفللاو  جشألا ديعس وبأو بيرك وبأ انثّدحو

 نبا نع هريبج نب ديعس نع «تباث يبأ نب بيبح نع ءشمعألا نع امهالك
 يف ةنيدملاب ءاشعلاو برغملاو رصعلاو رهظلا يبدي هللا لوسر عمج :لاق سابع
 :لاق ؟كلذ لعف مل :سابع نبال تلق :لاق «عيكو ثيدح يف رطم الو فوخ ريغ

 :لاق ةةقل13 لزدارأ اه: نيانع نزال لبق ةيراعم بأ تودع قاودعتلا و لاك

 هنأ جرحي ال نأ دارأ

 نع وىرمع نع «ةنييع نب نايفس انثّدح «ةبيش يبأ نب ركب وبأ انثّدحو .5
 ًاعبسو ًاعيمج ًاينامث يي يبنلا عم تيّلص :لاق سابع نبا نع ءديز نب رباج
 لّجعو برغملا رخأو رصعلا لّجعو رهظلا رحخأ هنظأ ءاثعشلا ابأ اي :تلق ءاعيمج

 7: كاذ نظأ انأو :لاق ءءاشعلا

 قحلا نم ينغي ال - كيفاويس اك يروصلا عمجلا ىلإ عجر ول هنظام

 .هيف مالكلا كيفاويسو ءائيش

 نع نانيد نب ورمع نع «ديز نب دامح انثّدح «ينارهزلا عيبرلا وبأ انثّدح .

 رهظلا ")اين امثو ًاعبس ةنيدملاب لص هيي هللا لوسر نأ ساّبع نبا نع ديز نب رباج

 .ءاشعلاو برغملاو رصعلاو

 .سماخلا ثيدحلا ةنيرقب ةنيدملاب ٌةْييهللا لوسر كلذ لعف ١.



 0/ ًارايتخا رضحلا يف نيتالصلا نيب عمجلا

 نع «تيرخلا نب ريبزلا نع .دامح انثّدح «ينارهزلا عيبرلا وبأ ينثّدحو ١.

 سمشلا تبرغ ىتح رصعلا دعب امرين نسايع ةياادطخ لانك :قشف نيهنلا ةيغ

 ىنب نم لجر هءاجف :لاق ةالصلا ةالصلا :نولوقي سانلا لعجو .موجنلا تدبو

 مآ ال ةئسلاب ينمّلعتأ :سابع نبا لاقف «ةالصلا ةالصلا :ينثني الو رتفي ال ميق

 لاق .ءاشعلاو برغملاو ىصعلاو رهظلا نيب عمج هيب هللا لوسر تيأر :لاق ّمث .كل

 .هتلأسف ةريره ابأ تيتأف ءيش كلذ نم يردص يف كاحف :قيقش نب هللا دبع

 .هتلاقم قّدصف

 هللا دبع نع نيدح نب نارمع انثّدح «عيكو انثّدح ,رمع يأ نبا انثّدحو .

 :لاق مث ؛تكسف « ةالصلا: سابع نبال لجر لاق :لاق ليقعلا قيقش نبا

 ةالصلاب انمّلعتأ كل مآ ال :لاقمت «تكسف «ةالصلا :لاق مث ؛تكسف «ةالصلا

 237 .ةي هللا لوسر دهع ىلع نيتالصلا نيب عمجن انكو
 .هريغ هلقن ام كيلإ و .هحيحص يف ملسم هلقن ام اذه

 :ًاين امثو ًاعبس ةنيدملاب كصوت يبنلا نا :سابع نبا نع يراخبلا جرخأ .4

 :لاق ؟ةريطم ةليل يف هلعل : بويأ لاقف ءءاشعلاو برغملاو نصعلاو رهظلا
000 

 © .ًاعيمج ًاين امثو ًاعيمج ًاعبس

 ناونعلا ْنأ عمو .رضحلا يف نيتالصلا نيب عمجلا باب 711-2518 /0:يوونلل ملسم حيحص حرش.١

 هلعلو .اهلقن انكرت رفسلا يف نيتالصلا نيب عمجلا اهيف ءاج تاياور ثالث هيف لقن رضحلاب صاخ
 .هنايب كيفاويس امك رفسلا يف اهلثم رضحلا يف عمجلا ةيفيك َنأب ًازاعيإ بابلا اذه يف اهلقن

 .ةالصلا باتك نم رصعلا ىلإ رهظلا ريخأت باب 1١١.« /١:يراخبلا حيحص .1

 .ةالصلا باتك نم برغملا تقو باب 21١7 /1١:يراخبلا حيحص ."



 1 01 4, مب

 ىلص سابع نباو بوَيَأ يبأو رمع نبا نع لاسرإب يراخبلا جرخأ ٠٠.
 ('١).ءاشعلاو برغملا ُةيَيَي ئبنلا

 لوسر عمج :لاق سابع نبا نع نيبج نب ديعس نع يذمرتلا جرخأ ١.

 .هتّمأ جرحيال نأ دارأ :لاق ؟كلذب دارأ ام :سابع نبال ليقف :لاق

 ريغ نم هنع يور دق سابع نبا ثيدح :ثيدحلا لقن دعب يذمرتلا لاق

 ("'.ليقعلا قيقش نب هللا دبعو ريبج نب ديعسو ديز نب رباج هاور ؛هجو

 نبا نع .ديز نب رباج تعمس:لاق ةداتق نع دمحأ مامإلا جرخأ . 5

00 

 هنا ديز نب رباج ينربخأو :رمع لاق «نايفس نع دمحأ مامإلا جرخأ .

 تلق ءاعيمج ًاعبسو ًاعيمج اين ان ةييهللا لوسر عم تيلص :لوقي سابع نبا عمس

 ؛ءاشعلا لججعو برغملا رخأو .رصعلا لجعو رهظلا رخأ هنظأ ءاثعشلا ابأ اي :هل

 (©9 كلذ نظأو :لاق

 .ةمتعلاو ءاشعلا ركذ باب 1١7 /١:يراخبلا حيحص ١.

 ققحم نإ مث .رضحلا يف عمجلا يف ءاج ام باب «1417 ثيدحلا مقر "04 /1:يذمرتلا نئس ١.
 نأ اك.ظحالف سابع نبا نع ثيدحلا اذه اهب يور يتلا هوجولا ىلإ شماه لا يف راشأ باتكلا

 .هلحم يف كيفاويس ثيدحلا اذه ىلإ ةبسنلاب ًاضوفرم ًاريسفت يذمرتلل
 .777 ١/ :دمحأ دنسم .'*

 ىتح ةّجحب سيل وهف كيفاويس [ى يروصلا عمجلا هب دارأ نا هنظ امو 55١ /١1:دمحأ دنسم .؛

 .ائيش قحلا نع ينغي ال نظلاو ؛ناظلل



 4 ًارايتخا رضحلا يف نيتالصلا نيب عمجلا

 ًاموي سابع نبا انبطخ :لاق «قيقش نب هللا دبع نع دمحأ مامإلا جرخأ . 5

 يفو ةالصلا هنوداني سانلا قلعو موجنلا تدبو سمشلا تبرغ ىتح رصعلا دعب

 ينملعتأ :لاق ءبضغف «ةالصلا ةالصلا :لوقي لعجف ميمت ينب نم لجر موقلا

 دبع لاق ؛ءءاشعلاو برغملاو رصعلاو رهظلا نيب عمج هيي هللا لوسر تدهش ةنسلاب
 ("7.هقفاوف هتلأسف ةريره ابأ تيقلف ائيش كلذ نم يسفن يف تدجوف :هلل

 ىلص :لاق هنا سابع نب هللا دبع نع ريبج نب ديعس نع كلام جرخأ .4

 الو فوخ ريغ يف ًاعيمج ءاشعلاو برغملاو ًاعيمج رصعلاو رهظلا هي هللا لوسر
0 

 ىلص :لاق «سابع نب هللا دبع نع نيبج نب ديعس نع دواد وبأ جرخأ .7

 .رفس الو فوخ ريغ يف ًاعيمج ءاشعلاو برغم او ءاعيمج رصعلاو رهظلايي هللا لوسر
 «9.رطم يف ناك كلذ ىرأ :كلام لاق

 لوسر انب لص :لاق «سابع نبا نع «ديز نب رباج نع دواد وبأ جرخأ .

 .ءاشعلاو برغملاو .صعلاو رهظلا ًاعبسو ًاين امث ةنيدملاب هللا
 ريغ يف :لاق سابع نبا نع «ةمأوتلا ىلوم حلاص هاورو :دواد وبألاق

 (49 طم

 لوسر ىلص :لاق «سابع نبا نع هيبج نب ديعس نع يئاسنلا جرخأ .

 (*.رفس الو فوخ ريغ نم ًاعيمج ءاشعلاو برغم او ًاعيمج رصعلاو رهظلا هيي هللا

 ١.مسند أحمد:70١/١.

 .4ثيدحلا ,رفسلاو رضحلا يف نيتالصلا نيب عمجلا باب ؛«44١ /١:كلام أطوم .”

 ريسفت يف مالكلا كيفاويسو .نيتالصلا نيب عمجلا باب «.١١15ثيدحلا .5 /7:دواد يبأ ننس .''

 .7١؟85١ ثيدحلا «قباسلا ردصملا .: .ثيدحلل كلام

 .رضحلا يف نيتالصلا نيب عمجلا باب 74٠« /١:يئاسنلا ننس .0
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 ناك ِةْيَي يبنلا نا سابع نبا نع نيبج نب ديعس نع يئاسنلا جرخأ .4

 ريغ نم ءاشعلاو برغملاو رصعلاو رهظلا نيب نيتالصلا نيب عمجي ةنيدملاب لصي

 هل بح هلت ل نوكي القل لاق« 24 لبق طم آلو فرخ
 ءارو تيلص :لاق سابع نبا نع ؛ءاثعشلا يبأ نع يئاسنلا جرخأ ٠.

 ©" .ًاعيمج ًاعبسو ًاعيمج ًاين ا يو هللا لوسر

 ةرصبلاب ىلص هّنا سابع نبا نع ءديز نب رباج نع يئاسنلا جرخأ ١.

 نيف كلل دق ل انهت نمل اوديرعلا ودود ىلا هني سبا رصعلا ويلا
 ناث رصعلاو ىلوألا .ةنيدملاب هللا لوسر عم ىلص هنا سابع نبا معزو ءلغش

 "".ءيش |مهنيب سيل تادجس

 ةمأوتلا ىلوم حلاص نع ءسيق نب دواد نع قازرلا دبع ظفاحلا جرخأ .""

 برغملاو نصعلاو رهظلا نيب يي هللا لوسر عمج :لوقي سابع نبا عمس هنا
 ؟كلذ لعف هارت ل :سابع نبال تلق لاق ءرطم الو رفس ريغ يف ةنيدملاب ءاشعلاو

 كا هنو هارأ :لاق

 رهظلا نيب تي هللا لوسر عمج :لاق سابع نبا نع قازرلا دبع جرخأ ."

 لعف هارت َمِل :سابع نبال تلق :لاق ,فوخ الو رفس ريغ يف ةنيدملاب .صعلاو
 0 .هتمَأ نم ًادحأ جرحي ال نأ دارأ :لاق ؟كلذ

 نبا ْنا هربخأ ءاثعشلا ابأ ْنا رانيد نب ورمع نع قازرلا دبع جرخأ 5

 .رضحلا يف نيتالصلا نيب عمجلا باب /١:يئاسنلا ننس ١.

 .رضحلا يف نيتالصلا نيب عمجلا باب 4 /١:يئاسنلا ننس ."

 .تاعكر نامث تادجس ناث نم دارملاو ميقملا هيف عمجي يذلا تقولا باب .387 /١:يئاسنلا نئس ."

 .5 1570 .5 575 ثيدحلا ,.506-005 /7:قازرلا دبع فنصم .6و؟



 7000001 ًارايتخا رضحلا يف نيتالصلا نيب عمجلا

 لاق «ةنيدملاب ًاعيمج ًاعبسو ًاعيمج ًاين امث هللا لوسر ءارو تيّلص :لاق «هربخأ سابع
 نم مّدقو ًاليلق رهظلا نم رخأ يبنلا نظأل يّنأ :ءاثعشلا يبأل تلقف ءجيرج نبا

 7 كلذ نظأ انأو :ءاثعشلا وبأ لاق ءًاليلق رصعلا

 ءائيش ّقحلا نم ينغي ال نظ ءاثعشلا وبأ هقّدصو جيرج نبا هنظ ام :تلق

 ناو لمحلا اذه فعض كيفاويسو .ًايقيقحال ًايروص ناك عمجلا نا :هلصاحو

 نم تقولا رخاوأ ةفرعم ْناف قيرفتلا نم رثكأ جارحإلا بجوي يروصلا عمجلا
 .قيرفتلا نم لكشأ ةيناثلا ةالصلا نم هلئاوأو ىلوألا ةالصلا

 :لاق رمع نب هللا دبع نع .بيعش نب ورمع نع قازرلا دبع جرخأ .
 ل :رمع نبال لجر لاقف رصعلاو رهظلا نيب رفاسم ريغايقم هللا لوسر انل عمج
 "77. لجر عمج نإ هتمأ جرحي ال نأل :لاق ؟كلذ لعف يبنلا ىرت

 :لاق هللا دبع نب رباج نع هدنسب ؛راثآلا يناعم» يف يواحطلا جرخأ .5

 نم صخنرلل ةنيدملا يف ءاشعلاو برغملاو رصعلاو رهظلا نيب ْهْيَي هللا لوسر عمج
 (© .ةلع الو فوخ ريغ

 ماع ىفوتملا)يناهفصالا هللا دبع نب دمحأ ميعن وبأ ظفاحلا جرخأ .

 لص هنا معزو ىصعلاو رهظلا نيب عمج سابع نبا ّنا ديز نب رباج نع (ه

 (*”.رصعلاو رهظلا ةنيدملاب هللا لوسر عم

 ١. ثيدحلا ,.0657 /7:قازرلا دبع فنصم 177 1.

 ”. ثيدحلا ,.0057 /7:قازرلا دبع فئصم /5717 5.

 “'. :راثآلا يناعم ١/١1 .

 .ديز نب رباج باب 4٠ /”:ءايلوألا ةيلح . ؛



 ةقادا و نفشلا ةاككأ نمزج د جيناك زورا ما او تام هب ع .٠

 ًاعيمج تاعكر عبسو ًاعيمج تاعكر ين امني هللا لوسر ىلص :( ضر) سابع نبا لاق

 "7 .ةلع الو ضرم ريغ نم
 نيب هيي هللا لوسر عمج :لاق ةريره يبأ نع هدنسم يف رازبلا جرخأ .4

 (9.فوخ ريغ نم ةنيدملا يف نيتالصلا

 :لاق دوعسم نب هللا دبع نع هدنسب ريبكلاو طسوألا يف يناربطلا جرخأ ٠

 لق اجل ورورحلاو حلاو ريل نيب  ةنيدملاب ينعي تي هللا لوسر عمج

 د .ينمأ جرحت الثل كلذ تعنص :لاقف .كلذ يف

 مالكلا انطسبو «ديناسملاو نئسلاو حاحصلا نم اهانعمج ًاثيدح نوثالث هذه

 مهرباكأو نيثّدحملا ظافح اهلقنب ىنتعا ثيداحأ اهّمأ ىلع ئراقلا فقيل «لقنلا يف

 ثيدحلا بتك يف ةثوثبم تاياور كانهو ءاهضفري وأ اهركانتي نأ دحأل نكمي الو

 (؛7 راصتخالا لجأل اهركذ نع انضرعأ

 :مهؤ|سأ ةيلاتلا صاخشألا ىلإ يهتنت ةرفوتملا ديناسألا هذهو
00 

 يي ىبنلا فيضم يراصنألا ٍبوُيأ وبأ .“

 ىسودلا ةريره وبأ .5

 .يراصنألا هللا دبع نب رباج .

 .ديز نب رباج باب 4٠ /7”:ءايلوألا ةيلح . ١
 . 17 ١مقر ثيدحلا .7/7* ١/ :رازبلا دئسم .؟

 .0176١٠ثيدحلا 579/٠١, :ريبكلا مجعملا .”

 0117/17/1 7171/73/7 737/74 مقرب 7157-70١ /8:لامعلا زنكو 15 /”:طسوألا مجعملا ظحال .؛

 .7 71 واللا الا



 11 ووو سول ومما دوم وحلاس او وماما هموسة نمو هز حا جوج عمجلا تاباورل فلاخملا تاريربت

 .دوعسم نب هللا دبع ."

 ريغ نسم نيتالصلا نيب ةنيدملاب عمج هيي لوسرلا ْنأ يف ةحيرص تاياورلاو

 مهوتم مقوتي الشل هتيعورشمو عسمجلا هجو نايبل عمج :ةّلع الو رطم الو فوخ

 «ةليضفلا تقو يف نايتإلاو تيقوتلا ىلع رمتسي## ناك امل ةضيرف قيرفتلا نأب
 .لضفأ تيقوتلا ناك نإو زئاج عمجلا نا تبثأ هلمعب هنكلو

 عمجلا تاياورل فلاخملا تاريربت

 ريغ لواح ةجئارلا ةيهقفلا بهاذملل ًافلاخم تاياورلا نومضم ناك الو

 اهذخأ ناكم ةّمئألا ىوتف ىلع تاياورلا عاضخإ ايتفلا لهأو نيثّدحملا نم دحاو

 نا ريغ «تاياورلا هذهب لمعلا مهنم ريثك كرتف «لطابلا نع ّنحلا زيبمتل ًاسايقم
 ةيادب» يف دشر نبا مهءامسأ ركذ ءاهئوض ىلع اوتفأو اهب اولمع مهنم ًافيفل
 اهيلإ أجتلا يتلا راذعألا كيلإو سم ام ىلع «عومجملا» يف يوونلاو «دهتجملا
 .توبكنعلا تيب نم نهوأ يهو فلاخملا

 اهم لمعلا روهمجلا كرت. ١

 طوقس بجوي وهو ءاهب لمعلل روهمجلا كرت تاياورلا هذه ىلع ذخؤي امث َنِ
 .اهم لالدتسالا

 :ملعلا لهأ دنع اذه ىلع لمعلاو :عمجلا ثيداحأ ركذ دعب يذمرتلا لوقي

 (7.ةفرعب وأ رفسلا يف الإ نيتالصلا نيب عمجي ال نأ

 يقتحم نمدخاو نيف هيلع ةز قر

 ١. ننس الترمذي:١/ 7615.



 هبادا و رفسلا ماكحأ :٠١١

 اهيف ءالعللو اهارت امك ملسم يف ةتباثلا تاياورلا هذه :يوونلا لوقي .أ

 تعمجأ ثيدح يباتك يف سيل :هباتك رخآ يف يذمرتلا لاق دقو .بهاذمو تاليوأت

 الو فوحخ ريغ نم ةنيدملاب عمجلا يف سابع نبا ثيدح الإ هب لمعلا كرت ىلع ةّمألا

 (''.ةعبارلا ةرملا يف رمخلا براش لتق ثيدحو .رطم

 ثيدح وهف هلاق اى وه رمخلا براش ثيدح يف يذمرتلا هلاق يذلا اذهو

 لمعلا كرت ىلع اوعمجي ملف سابع نبا ثيدح اّمأو .هخسن ىلع عامجإلا لد خوسنم
 "”.اهيلإ ريشن يتلا تاليوأتلا ضعب ركذ ّمث لاوقأ مهل لب هب

 كرتو .حيحص ثيدحلا نا كافخي الو :يذمرتلا ىلع در يناكوشلا لاقو .ب

 ذخأ دقو هب لالدتسالا طوقس بجموي الو هتحص يف حدقي ال هب لمعلل روهمجلا

 نكلو هب ذخأي مل هنا يذمرتلا مالك رهاظ ناك نإو فلس اى ملعلا لهأ ضعب هب

 "9 .مّدقم تبثملاو .هريغ كلذ تبثأ دق

 رضحلا يف عمجلا زاوج ةمئألا نم ةعامج بهذم :ىيسولآلا لاقو .ج

 .كلام باحصأ نم بهشأو «نيريس نبا لوق وهو ؛ةداع ذختي ال نمل ةجاحلل

 نعو «يعفاشلا مامإلا باحصأ نم ريبكلا يشاشلا لافقلا نع يباطخلا هاكحو

 نذنملا نبا هراتخاو ,ثيدحلا باحصأ نم ةعامج نعو يزورملا قاحسإ يبأ

 لوسر عمج :لاق امل هّنا ءاضيأ ملسم هاورو .سابع نبا نع مص ام رهاظ هدّيؤيو

 ليق :رطم الو فو ريغ يف ةئيدملاب ءاشعلاو برغملاو ىصعلاو رهظلا يبي هلل
 .هتْمأ نم ًادحأ جرحي ال نأ دارأ :لاقف ؟كلذ لعف 1 :هل

 .هريغ الو ضرمب هلّذعي ملف ةقشملا ىنعمب جرحلا نم وهو

 .هريغ وأ رطم يف ميقملا عمج باب تحت 7١8 /7:يناكوشلل راطوألا لين ."



 ٠١ نيتالصلا نيب عمجلا تاياورل فلاخملا تاريربت

 تيد ناتك فا رسلا :هباتك رخآ يف يذمرتلا لوق نأ انركذامت ملعيو

 ريغ نم ةئيدملاب عمجلا يف سابع نبا ثيدح الإ هب لمعلا كرت ىلع ةّمألا تعجأ
 «عبتتلا مدع نم ئشان ««ةعبارلا ةرملا يف رمخلا براش لتق ثيدحو رطم الو فوخ

 عامجإلا لد خوسنم ثيدح هنأب اوحرص دقف حيحص ٍناثلا ثيدحلا يف هلاق ام معن

 ١7 :هخسن ىلع

 .ثيداحألا هذبم لمعلا نع ضارعإ كانه سيل هنا رهظ دوقنلا هذهمو .د

 قيرفتلاو تيقوتلا نوك وه ثيداحألا هذه نومضمب روهمجلا ءاتفإ مدع لعلو
 . طوحأ

 انراصعأ يف قيرفتلا نا وهو ءرخآ طايتحا عم فلاخي طايتحالا اذه نكل

 فالخب  ًانايع هاندهاش امك ةالصلا كرت ىلإ لاغشألا لهأ نم ريثكب ىدأ اذه

 .هدض ىلإ طايتحالا بلقني اذهمو ءاهئادأ ىلع ةظفاحملا ىلإ برقأ هناف عمجلا

 هللا ديري  اورّسعي الو اورّسيي نأو عمجلاب ةماعلا اوتفي نأ ءاهقفلل طوحألا نوكيو

 "7 «حَرَح ْنِم ِنيّدلا يف ْمُكيَلَع لَعَج اَمَوإل "” 4 رسْعْلا ُمُكَبُديرُي الَو رسل ُمُكَب
 د رف جم دما ل و وعرف اقلاطل عقلا اركي لع ليسلاز

 (9.ًانّبم [كحم ًاباتك لب تعمس

 ريخأتلاو ميدقتلا عمج ىلع صني ال ثيدحلا .؟

 يف مامتلا ردبلا» هباتك يف يبرغملا دمحم نب نيسحلا نيدلا فرش يضاقلا لاق

 نّيعم ريغ هنأل هب جاجتحالا حصي ال سابع نبا ثيدح ْنِإ :«مارملا غولب حرش

 . *سمشلا كولدل ةالصلا مقأ# ةيآلا ريسفت يف "١1-١5 /0١:يناعملا حور ١.

 .//: جلا .'" .186:ةرقبلا ."

 .4:نيدلا فرش مامإلل ةيهقف لئاسم .4



 اا ا ٠١

 بجوف .مكحت اهنم دحاو نييعتو ملسم ةياور رهاظ وه (ى ريخأتلاو ميدقتلا عمجل
 روذعملل تاقوألا ثيدح ْف مومعلا لع ءاقبلا نم بجاو وه ام ىلإ لودعلا

 .١ صصخملا توبثب رفاسملا صيصختو هريغو

 يف عمجلا َناف اهحوضول عمجلا ةيفيك لقني مل سابع نبا نأ :هيلع ظحالي
 ميدقتلا عمج نيتروصلا اتلكب رفسلا يف زوجي هنأ امكف ,رفسلا يف عمجلاك رضحلا

 نبا توكسو ءرضحلا يف كلذكف "”.قبس ايف هب صيصنتلا ّرم اك ريخأتلا عمجو

 مدع همالك نم اومهف مهْثأ نع برعي ةيفيكلا نع ةاورلا لاؤس مدعو سابع
 هدي يبنلا نأ قم اان لاؤسلا مهيلع ناك الإو نيتروصلا نم ةدحاول ةيصوصخم ا

 .ريخأتلا عمج وأ ميدقتلا عمج وحن ىلع عمج

 .نيدروملا يف سابع نبا مالك يف ليلعتلا ةدحو كلذ ديؤيو

 ةرفس يف ةالصلا نيب عمج يي هللا لوسر ْنا سابع نبا نع ملسم جرخأ

 :لكيعس لاق .ءاشعلاو برغملاو رصعلاو رهظلا نيب عمجف كوبت ةوزغ يف اهرفاس

 ع م يه

 "”.هتما جرحي ال نأ دارأ :لاق ؟كلذ ىلع هلمح ام :سابع نبال تلقف

 مدع وهو ةلعلا مومع وه نيتروصلا نيب قرملا مدعو قالطإلا كديؤيو

 نيتالصلا نيب قيرفتلاب مازتلالا يف جارحإلاف ءهنم جرحلا عفرو ةّمألا ىلع جارحإلا
 .قيرفت عمج وأ ميدقت عمج تناكا ءاوس «نيتروصلا نم ةدحاو لكب لصحي هعفرو

 ّرم دقف يخأتلا عمج ةروصب ثيدحلاب لمع سابع نبا نا كلذ ىلإ فضأ

 لعجو موجنلا تدبو سمشلا تبرغ ىّتح رصعلا دعب موي بطخ سابع نبا نا

 . 417 /؟ :مالسلا لبس هباتك يف ريمألاب فورعملا يناعنصلا ليعامسإ نب دمحم ديسلا هاكح ١.

 .يناثلا فنصلا نم رفسلا يف نيتالصلا نيب عمجلا لصف يف ءو'” ةياورلا ظحال .؟

 .01ح «نيتالصلا نيب عمجلا باب 3١75 /60:يوونلل ملسم حيحص حرش ."'



 /١٠٠١ نيتالصلا نيب عمجلا تاياورل فلاخملا تاريربت

 :لوقيو ينثني الو رتفي ال ميت ينب نم لجر ءاجف ةالصلا ةالصلا :نولوقي سانلا

 نم ّرم ام رخآ ىلإ كل مآ ال ةنسلاب ينمّلعتأ :سابع نبا لاقف«ةالصلا ةالصلا

 .ثيدحلا

 ىلع ةلادلا ةلئاملا تاياورلا هذه مامأ فقو ال فلاخملا نا ٌئراقلا رمعلو

 ىلإ دمع «فالخلا ىلع روهمجلا هقف ْنأ ىأرو قيرفتلا لباقم عمجلا زيوجت

 نب ىسوم ليئارسإ ينب لاؤسب هبشأ يهو ةهبشلا هذهب ىتأ كلذلو ءاهب كيكشتلا

 '"". اهنولو ةرقبلا نس نع نارمع

 ًايروص ًاعمج نيتالصلا نيب عمجلا ناك ."

 نكي مل عمجلا نأ ىلإ أجتلا ثيداحألا هذه لحل ضرعت نم دحاو ريغ نإ

 رخأ كي هنا ىنعمب ءايروص ًاعمج ناك لب رفسلا يف عمجلا يف (ىًايقيقح ًاعمج

 لخد اهمامتإبو رهظلا لصف تاعكر عبرأ رادقم اهتقو نم يقب دح ىلإ رهظلا

 نم ةدحاو لك نأ عم نيتالصلا نيب ًاعمج ناكف رصعلا ىلصو رصعلا تقو

 3 2 ٠ م 9 0 3

 «ثيدحلا حارش نسم دحاو ريغ يف رهاظلا وه اذهو .اهتقو يف اهب يتا نيتالصلا

 :مهت ملك كيلإو

 اهالصف اهتقو رخآ ىلإ ىلوألا ريخأت ىلع هلّوأت نم مهنمو :يوونلا لاق ١.

 .عمج ةروص هتالص تراصف اهالصف ةيناثلا تلخد اهنم غرف |ملف هيف

 ةفلاخم رهاظلل فلاخم هّنأل ءلطاب وأ فيعض ًاضيأ اذهو :لاقو هدر مث

 يدا بهل ال دمار ةيينطتخ نيس فاثردكذ ىدانلا ىساننع قنا نمفو تف ل
 اذه در يف حيرص .هراكنإ مدعو هل ةريره يبأ قيدصتو هلعف بيوصتل

 ./١-51/:ةرقبلا ةروس رظنا.١



 هبادآ و رفسلاماكحأ 202020000022200 ١٠م

 0 يواعلا

 نيب عمج يَ لوسرلا نا وهو «هانركذ اهب هيلع دري نأ يوونلا ىلع ناكو

 ود احرص رثكأ رويك ذم | ىعفلاب عمجلاو هناا وه وبا عفر ةيغب نيتالصلا

 .قيرفتلا

 ًاقيض دشأ ناكل هوركذ ام ىلع ناك ولف .ةصخر عمجلا ّنِإ :ةمادق نبا لاق

 اهتقو يف ةالص لكب نايتإلا نأ ءاهتقو يف ة ةالص لكب نايتإلا نم اجرح مظعأو

 :اهلفف وراق آلإ لوألا عقر خف قب ال اهيدجو يكول قرط ةأغارم نك عسر

 ءاشعلاو ءبرغملا و رصعلا نيب عمجلا زاجل ءاذكه عمجلا ناك ول من

 ىلإ قباسلا هجولا ىلع ربخلاب لمعلاو كلذ ميرحت يف ةّمألا نيب فالخ الو حبصلاو

 "”.فّلكتلا اذه نم ىلوأ هنم مهفلا

 نبا هركذ ام سفنب ليوأتلا اذه ىلع در "”ريبكلا حرشلا يف يسدقملا نأ اك

 .ةمادق نبا ظفلب انرصتقا كلذلو دحاو نيباتكلا الك يف ظفللاو «ةمادق

 نيتالصلا نيب عمجلا زاوج رّسف نم ىلع امهنع هانلقن اهب ادر اهنا معن
 رفاسملا) نيماقملا الك يف عمجلا كالم ناك الو ,يروضلا عيمجلاب رتاعملا

 ًاجرحم يروصلا عمجلا ناكو ةَمَألا نع ةقشملاو جرحلا عفر وهو ءادحاو (رضاحلاو

 .اضيأ ماقملا يف امهمالك انتبثأ ءدشأ وحن ىلع

 نود يقيقحلا عمجلا ىلع ةياورلا يف عمجلا يباطخلا لمح انركذام لجألو

 ١. /0:ملسم حيحص حرش 510.

 طانملا ناك املو ,رفسلا يف نيتالصلا نيب عمجلا لمح نم مالك قن يف هركذ ء1١١-7١1١5 /7:ىينغملا .""

 . ماقملا يف هانلقن ادحاو

 . ١١8 /7:ينغملا ليذ يف ريبكلا حرشلا .'"



 0 0-00 نيتالصلا نيب عمجلا تاياورل فلاخملا تاريربت

 :لاقف .ءيروصلا

 رخآ يف اهالص ىّتح رهظلا رخأ نم ىلع عقي ال ًافرع 'عمجلا» مسا رهاظ

 يف امهنم ةالص لك ىلص دق اذه أل ءاهتقو لّوأ يف اهالصف رصعلا لّجعو اهتقو

 .اهب صاخلا اهتقو

 ءامهادحإ تقو يف ًاعم ناتالصلا نوكت نأ امهنيب فورعملا عمجلا اّنِإَو :لاق

 "7.كلذك ةفلدزمو |مهنيب ةفرعب عمجلا ْنأ ىرت الأ

 ًايروص ناك عمجلا نأ ىلع يناكوشلا ةّلدأ

 هوجوب هدّيأو ءيروصلا عمجلاب عمجلا ريسفت دّيؤي نم يناكوشلا نإ مث

 : ةث الث

 نبا نع ىئاسنلاو دواد وبأو يراخبلاو أطوملا ف كلام هجرخأ ام :لّوألا

 عمج نيتالص آلإ اهتاقيم ريغل ةالص ىلص قي هللا لوسر تيأر ام :لاق ءدوعسم

 .اهتاقيم لبق ذئموي رجفلا ىلصو ةفلدزملاب ءاشعلاو برغملا نيب

 عم .ةفلدزملا عم ف هرصحو عمجلا ّقلطم دوعسم نبا ىفن :يناكوشلا لاق

 عقاولا عمجلا نأ ىلع لدي وهو «مّدقت امك ةنيدملاب عمجلا ثيدح ىور نم هنأ

 نكمأ ام عمجلاو هاتياور ضراعتل ًايقيقح ًاعمج ناك ولو ءيروص عمج ةنيدملاب
 "".بجاولا وه هيلإ ريسملا

 رفاضت عم ةفلدزملا يف عمجلا رصح هنألءهب حتحيال هنأ :الّوأ هيلع ظحالي

 جّرعي ال رهاظلا كورتم ثيدحلاف «ةفرعو ةفلدزملا يف عمج هيي هنأ ىلع تاياورلا

 ١. ح 67 /7؟:نئسلا ملاعم ١57 ١« نوع المعبود:١/ /47.

 ". .اريسملا» ناكم (ريصملا»ردصملا يفو .7117 /7:رايخألا ديس ثيداحأ نم راطوألا لين



 ةيادا و نفشلا ناككأ دم دوو عم وتو ووو يرص او و اوم عودت قا جال يملا تم وك هع هع وا ول اشو ١٠١

 .ماقملا تاياور يف عمجلا نم دارملا ىلع ةنيرق حمصي الو «هيلع

 ةنيدملا يف نيتالصلا نيب ِلي# لوسرلا عمج ىور هسفن دوعسم نبا نا :ًايناثو

 كلذ يف هل ليقف ءاشعلاو برغملاو رصعلاو رهظلا نيبْتي هللا لوسر عمج :لاقو

 "17 يتم جرحت الثل كلذ تعنص :لاقف

 ةفرعم ّناف ءيقيقحلا قيرفتلا نم اجرح ّدشأ يروصلا عمجلا نأ تفرع دقو

 الف ,ةقباسلا راصعألا يف ًالكشم ناك طبضلا هجو ىلع اهلئاوأو تاقوألا رخاوأ

 يف رصح لا ةياور نأ ىلع ليلد اذهو ؛يقيقحلا عمجلاب عمجلا ريسفت نم صيحم
 .اهم جتحي ال ةكورتم ةفلدزملا

 يي هللا لوسر انيلع جرخ :لاق رمع نبا نع ريرج نبا هجرخأ ام :يناثلا

 ءاشعلا لّجعيو برغملا رخؤيو ءامهنيب عمجيف رصعلا لّجعيو رهظلا رخؤي ناكف
 "'.يروصلا عمجلا وه اذهو ءامهنيب عمجيف

 ذخؤي ال هّنكلو يروصلا عمجلاب ًارعشم ناك نإو ثيدحلا ّنأ :هيلع ظحالي

 مّدقت دقف ,رفسلا يف كلذ لعفُي# ّيبنلا ْنأ دارأ نإف .هنم دارملا لامجإل كلذو هب

 .ًايقيقح ًاعمج ناك ,رفسلا يف نيتالصلا نيب لوسرلا عمج نأ

 نأ لبق لحترا اذ يي هللا لوسر ناك :لاق هنأ كلام نب سنأ نع ملسم ىور

 (7.|مهنيب عمجف لزن مث ىصعلا تقو ىلإ رهظلا رخأ سمشلا غيزت

 ىلإ رهظلا رؤي رفسلا هيلع لّجع اذإ هي يبنلا ّنأ :هنع ىرخأ ةياور يفو
 ءاشعلا نيبو اهنيب عمجي ىتح برغملا رخؤيو « امههنيب عمجيف رصعلا تقو وأ
 )4 28 ءلا . رْغي ىتح

 /7١1. /” :راطوألا لين .؟ ٠١. مقرب ةياورلا ظحال.١

 .غ48و 4 1مفرب فسلا يف نيتالصلا نيب عمجلا زاوج باب (0ج ,ملسم حيحص حرش .و"'



 ١١١ نيتالصلا نيب عمجلا تاياورل فلاخملا تاريربت

 ضحلا يف يروصلا عمجلاب نيتالصلا نيب عمج يي هللا لوسرلا نأ دارأ نإو
 سابع نبا ثيدح ْنِإ ثيح «يقيقحلا عمجلا ىلع تاياورلا رفاضت تفرع دقف

 حرطي نأ نكمي الف يقيقحلا ىلع تاياورلا رئاس لم ىلع ةنيرقو هيف حيرص هريغو
 .رمع نبال لمجم ثيدحب هلمعو ةمالا ريح ثيدح

 رهظلا يبنلا عم تيّلص :سابع نبا نع يئاسنلا هجرخأ ام :ثلاثلا

 برغملا رخأو رصعلا لّجعو رهظلا رخأ» ءاعيمج ءاشعلاو برغملاو ًاعيمج رصعلاو
 نم هاورام ْنأب حّرص دق بابلا ثيدح يوار سابع نبا اذهو ««ءاشعلا لّجعو

 "'.يروصلا عمجلا وه روكذملا عمجلا

 رخأو رصعلا لّجعو رهظلا رخأ :هلوق ينعأ  ريسفتلا ْنأب :هيلع ظحالي

 ام ةنيرقب ءديز نب رباج نم لب «سابع نبا نم سيل  ءاشعلا لجعو برغملا

 لوسر عم تيلص :لوقي سابع نبا عمس هنأ ديز نب رباج نع دمحأ مامإلا هجرخأ
 لّجعو رهظلا رخأ هّنظأ ءاثعشلا ابأ اي: هل تلق ءاعيمج ًاعبسو اعيمج اين (ن هللا

 (9.كلذ نظأ انأو :لاق « ءاشعلا لّجعو برغملا رخأو رصعلا

 الإ هولَوُأ امو «هبارضأو ءاثعشلا يبأ نم ريسفتلا ّنأ ىلع حضاو ليلد اذهو

 ال ضرف تيقوتلا ْنأ اومعزف «تاولصلا نيب قيرفتلاو تيقوتلا ىلع اوداتعا مّأل
 مهنم لك ذختاو ةياورلا دافم يف اورّيحت ةلئاحلا تاياورلا هذه ىلع اوفقو الو «كرتُي

 .يروصلا عمجلاب ءاثعشلا وبأ هرّسفو ءبرهم

 ١. :راطوألا لين */ 7١5.

 دنسم .؟ أحمد:١/ 77١.



 هبادا و رفسلا ماكحأ ١١

 يف نيتالصلا نيب عمجلا زّوجي مل نم هيلإ أحل يذلا عبارلا ليوأتلا وه اذه

 .ارايتخنا رضحلا

 هع وستتم الهو نطملا رذعب عمج هنأ ىلع هلّوأت نم مهنم :يوونلا لاق

 ريغ نم ىرخألا ةياورلاب فيعض هّنأب هيلع در ّمث ,نيمّدقتملا رابكلا نم ةعامج

 ١( .رطم الو فوخ

 الإ و روهمجلا ىوتف ىلع ةياورلا قيبطت وه ليوأتلا نم عونلا اذهل ببسلا َنِ
 تاياورلا صوصن تأرقتسا ولو رذع الب ناك عمجلا اذه ْنأ يف ةحيرص تاياورلاف

 ناك لب رذعل نكي مل عمجلا ْنأ ىلع تفقول هريغو سابع نبا نع اهانلقن يتلا

 امك 616 كك 2١ مقر ةياورلا ظحال )رفس الو فوخ ريغ يف :اهضعب يفق

1). 

 و7١ 21١:4 ؛”مقرب ةياورلا ظحال)رطم الو فوخ ريغ يف :رخآ ضعب يفو

19). 

 .(7؟7 ةياورلا ظحال )رطم الو رفس ريغ يف : اهضعب يفو

 .(7؟ ”ةياورلا ظحال)ةلع الو فوخ ريغ نم :اهضعب يفو

 .(7/8ةياورلا ظحال)ةلع الو ضرم ريغ نم :اهضعب يفو

 .حوضوب لامتحالا اذه دري يذلا تاياورلا يف دراولا ليلعتلا كلذ ىلإ فضأ

 :اهصن كيلإو

 ١. /0:يوونلل ملسم حيحص حرش 576.



 00000000 نيتالصلا نيب عمجلا تاياورل فلاخملا تاريربت

 ظحال)(هنمَأ نم ًادحأ جرحي ال نا دارأ):هلوقب تاياورلا ضعب يف لّلُع دقف
 .(58و5١و١١1و و١ مقرب ةياورلا

 .(19 ةياورلا ظحال) جرح هتمأ ىلع نوكي الثل :رخآ ضعب يف و

 0 ةناورلا فمما تت ا لع ةعسوتلل هارأ :رخأ ضعب يفو

 0180: اورلا ظحال] لور و ةاهتما رع الان رخل يطع نو

 .( ٠ ةياورلا ظحال)يتمَأ جرحت الثل :رخآ ضعب يفو

 رفسلاو رطملا رذعل نكي مل عمجلا ْنأب نعذي تاياورلا هذه يف رظانلاف

 يأ ةلجل فدل قف نيتقاعصلا نيعخ قحاب عئابفلا نار ىرخأ ةلعل الز قرقلاو
 تيقوتلا نا مقوتم مقوتي الئلو هتمَأ لع رمألا عستيل هناحبس هللا نم رمأب -رذع
 نم دحاو لكل كلذ عمو ءركنت ال ةليضف وه لب هنع فلختلا نكمي ال ضرف
 .تيقوت الب نيتالصلا نيب عمجلا ةّمآلا داحأ

 نا نابو ميغلا فشكنا مث رهظلا ىلصف ميغ ناك هّنأ ىلع هلّوأت نم مهنمو

 .اهالصف لخد رصعلا تقو

 :لاق ثيح يوونلا هركذ ام هنهو يف ىفكو ناكمب نهولا نم لامتحالا اذهو

 برغملا يف هيف لامتحا ال نكلو رصعلاو رهظلا يف لامتحا ىندأ هيف ناك نإ و هنإ
 ىّتح ءاشعلاو برغملا نيب عمج لب نيرهظلاب ًاصتخم نكي مل عمجلا نأ عم ءاشعلاو

 (7.ءاشعلا تقو ىلإ برغملا رخأ سابع نبا نا



 هبادآ و رفسلاماكحأ 202020000002200 ١١غ

 حيرصتلا ةاورلا ىلع ناك ةلاحلا هذه يف عمجلا ناك ول هنا كلذ ىلإ فضأ

 ءارظن «هريغ اذكهو لقني ملو حّرص وأ ديقلا نع لفغ ةمألا ربح نا لمتحيفأ كلذب

 .دوعسم نب هللا دبع و رمع نب هللا دبعو ةريره يبأ

 ضرمل عمجلا ناك .5

 ةلومحم ةياورلا ْنأب لاقو نيتالصلا نيب عمجلا هقوري ال نم ضعب هلّوأ دقو

 نيسح يضاقلاو لبنح نب دمحأ نع يوونلا هلقن ؛هوحن وأ ضرملا رذعب عمجلا ىلع
 يوونلا هراتخاو .ةيعفاشلا نم ينايورلاو ىلوتلاو يباطخلا هراتخاو ةيعفاشلا نم

 «ةريره يبأ ةقفاومو سابع نبا لعفلو ثيدحلا رهاظل هليوأت يف راتخملا وهو :لاقو

 7 .رطملا نم ّدشأ هيف ةقشملا َّنألو

 يف درو دقو «طوقسلاو نهولا يف تاليوأتلا رئاسك ًاضيأ هّنأب :هيلع ظحالي

 .ةلع الو ضرم ريغ نم رخآلا ضعبلا يفو «ةلع الو فوخ ريغ نم تاياورلا ضعب

 نكي ملو ءاشعلاو برغملا نيب عمج سابع نبا نا وه كلذ لطبي يذلاو

 تقو ىضم ىتح همالك لاطو سانلا بطخي ناك لب ءضيرم الو ضرم كانه

 .دحاو تقو يف ءاشعلا عم برغملا لصف برغملل ةليضفلا

 نكي مل نمل ال ضيرملا صوصخل زوجيف «ضرملل ريخأتلا ناك ول هنأ ىلع
 مع ضرملا َّنا لاهتحاو «هباحصأ ةماع عم نيتالصلا نيب عمج يبنلا نأ عم ًاضيرم

 ("".دعبلا ةياغ ديعب عيمجلا

 نيب يي هعمج ناك ول :لاقف ينالقسعلا رجح نبا ظفاحلا حّرص انركذ ابو

 .؟١ /7:يناكوشلل راطوألا لين ظحال .؟



 او ويا و اا روصو ملا سبط حو حا جوس و نيتالصلا نيب عمجلا تاياورل فلاخملا تاريربت

 هنأ رهاظلاو رذعلا كلذ وحن هب نم الإ هعم ىلص امل ضرملا ضراعل نيتالصلا

 ("'.هتياور يف سابع نبا كلذب حّرص دقو .هباحصأب ىلص

 لمحل ىنعم الو :لاق هنا رذنملا نبا نع هملاعم يف يكحي يباطخلا وه اذهو

 :هلوق وهو هيف ةلعلاب ريخأ دق سابع نبا ْنأل ناذعألا نم رذع ىلع هيف رمألا

 عمجي نأ ًاسأب ىري ال ناك هّنا نيريس نبا نع يكحو اهتم جرحت ال نأ دارأل

 ").ةداع هْذخَتي ملام ءيش وأ ةجاح تناك اذإ نيتالصلا نيب

 حيحصلا وه اذهو يباطخلا مالك لقن دعب يذمرتلا نئسل قمحملا لاقو

 ليلد ال فلكت هّناف هريغ وأ رذعلا وأ ضرملاب لوأتلا اًمأو .ثيدحلا نم ذخؤي يذلا

 تورط وأ لاما هز هيقتالق نئانأ نع روركلا نمونك قزاةيجألا قو هيلع

 مهل هيفرت اذه يفو نوجّرحتيو كلذ نم نومثأتيو نيتالصلا نيب عمجلا ىلإ ةرهاق

 "".نيريس نبا لاق | ةداع هذختي ملام ةعاطلا ىلع ةناعإو

 عمجلا رصحف كي يبنلا هعّسو امل ًاضيأ قييضت هّنكلو ّقحلا وه هركذ امو

 كانه تناكأ ءاوس قالطإلا هجو ىلع عّسو هللا نم نذإب يبنلا ْنَأ عم ةجاح هل نمب

 .ال وأ ةلع

 تقو) اهتقو يف ةالص لكب ىتتأ نمو لضفأ تيقوتلا نا كش ال معن

 يف نايتإلا لاجمف كلذ عمو «كرتشملا تقولا يف اهنايتإ نم لضفأ (ةليضفلا

 .عسوأ ةعيرشلا

 ١. /7:يرابلا حتف 714.

 ملاعم .؟ السنن:١/ 7516.

 "'. .ركاش دمحم دمحأ ملقب ةقيلعتلا مسق ؛١/708:يذمرتلا ننس



 هبادا و رفسلا ماكحأ ١١

 ةمهبملا راذعألا دحأل عمجلا ناك .

 كلسم مهضعب كلس الكشم ارمأ .عمجلل غّوسملا رذعلا نييعت ناك امل

 .نييعت نود نم «ةغّوسملا راذعألا دحأل ناك عمجلا ناو لامجإلاو ماييإلا

 زاب نب زيزعلا دبع قباسلا ةيدوعسلا يتفم لامتحالا اذه ىلع جّرع نمبو
 فّعض ال وهف «يراخبلا حيحص حرشب يرابلا حتف» ىلع هل ةرصتخم ةقيلعت يف

 .فيعض عمجلا اذه هلوقب (يروصلا عمجلا) عمجلا ريسفت يف رجح نبا راتخم

 :لاق

 ةروكذملا تاولصلا نيب عمج هيي هنأ ىلع روكذملا ثيدحلا لمح باوصلا

 .كلذ وحنو لحو وأ ديدش درب وأ بلاغ ضرم نم مويلا كلذ ةضراع ةّقشمل

 هتمأ جرحي ًالثل :لاق ؛عمجلا اذه ةّلع نع لئس ال ءسابع نبا لوق كلذ ىلع ٌلديو
 "فاش ديدس ميظع باوج وهو :لاقو عمجلا اذه نسحتسا ّمث

 نهولاو فعضلا يف هفًعض يذلا عمجلاك عمجلا اذه نأ :هيلع ظحالي

 نيتالصلا نيب عمج هناف ؛هلمعو سابع نبا ةياور فلاخي هنأل كلذو ءءاوس

 .لحو وأ ديدش درب وأ بلاغ ضرم كانه نوكي نأ نود نم ةرصبلا يف

 ال جرحلا َناف ءةّمألا نع جرحلا عفر :ينعأ «ليلعتلا قالطإ كلذ ىلإ فضأ
 هجو ىلع تاولصلا نيب قيرفتلاب سانلا مازلإ ٌمعي لب اذعألا روصب ٌصتخي

 .ةايحلا ربع باجيإلا

 نيب عمج نّمع رظحلا ةلازإ» ب ىّمسملا فينملا هفيلأت يف قيّدصلا نبال نإ
 :انه هداريإب سأبال ًامالك «رضحلا يف نيتالصلا

 .زاب نب زيزعلا دبع قيلاعتب ." 54 /١:يراخبلا حيحص حرشب يرابلا حتف ١.



 50000 ا نيتالصلا نيب عمجلا تاياورل فلاخملا تاريربت

 ذاوخ ملت ترون نع موكل عقر كلذ لق هناي تع 29 ىلا ةإخالات
 ٌيَي يبنلا نم حيرصتلا اذه دعب رطملا ىلع هلمحف .هيلإ اوجاتحا اذإ عمجلا

 .لوسرلاو هلل ةضراعمو ةاورلل بيذكت لب .رهاظ فسعت «هوور نيذلا ةباحصلاو

 ليلعتلا نع ةاورلا لدع املو .هفالخب هيي ّيبنلا حّرص امل رطملل كلذ لعف ول هنأل

 يف يداني نأ يدانملا رمأي ناك هنأ يي هنع اوور اك «جرحلا يفنب ليلعتلا ىلإ .هب

 اوحّرص دقو فيكف عمجلا يف كلذ اوركذي ملو «لاحرلا يف اولص الأ» :ةريطملا ةليللا

 ! ؟رطملا يفنب

 عمجو ةالصلا رخأ ثيدحلا اذهل يوارلا سابع نبا َنِإ :لاقو ًاضيأ فاضأو

 يبنلا عمجب حجتحي نأ زوجي الويب يبنلا عمجب حتحا مث «ةبطخلاب هلاغشنا لجأل

 يف يذلا سردلا وأ ةبطخلا دّرجمل عمجلا ىلع_رهاظ نيب رذع وه و  رطملل
 هقحلي الو ةالصلا تقو دنع هنم يهتني وأ هيلإ دوعي مث ةالصلل هعطقي نأ هناكمإ

 "".لحولاو رطملا ةلاح يف جورخلا يف ناسنإلا قحلي [ى ةقشم الو ررض هيف

 هناحبس هللا نم رمأب هيي لوسرلا نم عيرشتلا اذه نا :مالكلا ةليصح

 ةايحلا ةلعصأ ةفاك ىلعو روصعلا ّرم ىلع قيبطتلل ةلباق ةنورم ةعيرشلل ىفضأ

 .تروطت اهم ةروطتملا

 ىلع فقي يعانصلا برغلا يف ةروطتملا ةايحلا ىلع ةصحاف ةرظن ىقلأ نمف

 نيملسملا ىلع قاش رمأ  رصعلاو رهظلا ًاصوصخ  نيتالصلا نيب قيرفتلا َنأ
 كرت وأ «ةريبكلا ةقشملا لمحت ىلإ اَمِإ ,رمألا يهتني وحنب نيفظوملاو لاّمعلا ةصاخ

 .ةضيرفلا نع ضارعإلا ىلإ رمألا رجني برو ءسأر نم ةالصلا

 ١. :رضحلا يف نيتالصلا نيب عمج نّمع رظحلا ةلازإ ١١1 ١2١.



 ةئاذا ةرفسلا ةاكتإ يتمم تماس ل ل هاج ل وال د وا يح ع ىلا احل لير هوز دعا تدم مع وز ١١م

 اهب ىدان يتلا ةحامسلا رابتعالا رظنب اوذخأي نأ نيعاولا ةئسلا ءاهقف ىلعف

 نأو «مهتاباسح «يف رابخألا اهب تءاج يتلا ةعسلاو «مهتاداهتجا يف «مالسإلا

 قفاوم هب حومسم رمأ نيئاشعلاو نيرهظلا نيب عمجلا نا ةحارصب الملل اونلعي

 دقف عمج نمو .تيقوتلا لضف هلف قّرف نمف ءلضفأ تيقوتلا ناك نإو ةعيرشلل
 .ةضيرفلا ىّدأ

 تحمس يذلا عورشملا عمجلا نع ىبنو «نيتالصلا نيب قيرفتلا ضرف نمف
 ىلإ هللا ًةدابع هركأ دقف ؛مهنع جرحلل ًاعفرو «دابعلل ًافيفخت ةسّدقملا ةعيرشلا هب

 .هللا دابع

 اذه َنِإ:لاق هيي هللا لوسر نا ليه هئابآ نع ةيقظرقابلا رفعج وبأ ىور

 بكارلاك اونوكتف «هللا دابع ىلإ هللا ًةدابع اوهركُت الو .قفرب هيف وُلغوأف «نيتم نيدلا
 20 .ىقبأ ًارهظ الو .عطق ًارفس ال يذلا تّبنملا

 .هبكرم بطعأ دقو «هرطو ضقي مل قيرطلا يف يقب يأ

 ١. «ةدابعلا يف داصتقالا باب .8777/7:يفاكلا الحديث١ .



 ١1 نيتالصلا نيب عمجلا زاوجل نيفلاخملل تالاكشإ

 ةبوجاو ةلئسأ

 نبا ةياورب جاجتحالا ىلع ضرتعا «نيتالصلا نيب عمجلا زّوجِي مل نم نإ مث

 .اهليلحت عم اهركذن هوجوب هريغو سابع

 «شنحثيدحو عمجلا :لّوألا

 نبا نع «ةمركع نع ءشنح نع يذمرتلا هجرخأ ام اهضراعي عمجلا رابخأ

 نم باب ىتأ دقف رذع ريغ نم نيتالصلا نيب عمج نم :لاق كي يبنلا نع سابع
 017 رئابكلا باوبأ

 يبحرلا سيق نب نيسح بقل وهو ءشّنَح هدنس يف نا هفعض يف ىفك:لوقأ

 .ةياغلل فيعض وهو يطساولا
 .هثيدح بتكي الو ةركنم هثيداحأ :يراخبلا لاقو .كورتم :دمحأ لاق

 .ةقثب سيل :يئاسنلا لاقو .فيعض :نيعم نباو ةعرز وبأ لاقو

 :ينطقرادلا لاقو ءًادج ةركنم هثيداحأ :يدعسلا لاقو .كورتم :ةرم لاقو

 (7.ثيدحلا اذه هريكانم نم يبهذلا ّدعو كورتم

 ال «رئابكلا نم باب ىتأ دقف نيتالص نيب عمج نم) :هثيدح يف ليقعلا لاقو

 805 يبنلا ّنا سابع نبا نع مص دقو ؛هل لصأ الو .هب آلإ فرعي الو هيلع عباتُي

 ""'.رصعلاو رهظلا نيب عمج

 .هثيدحب جتحي ال فيعضوهو ةمركع ًاضيأ هدنس يف ْنا كلذ ىلإ فضأ

 7١. 47 مقر ةمحرتلا .0 57 /١:لادتعالا نازيم ." .١/70577:يذمرتلا ننس ١

 .07//١:بيذهتلا بيذبت ."“



 هبادا و رفسلا ماكحأ . ”١

 سيرعتلا ةليل ثيدحو عمجلا :يناثلا

 ًاعمج نيتالصلا نيب عمجلا زاوج ىلع لد ام نيب ةضراعملا مّموتت اترو

 نبا نع هريسفت يف يسولآلا هلقن سيرعتلا ةليل ثيدح نم ملسم هاور امو ًايقيقح
 ثيدح يف ملسم يف طب ضراعم سابع نبا ثيدح ْنِإ :مامههلا نبا لاق :هلوقب ماملا

 رحتؤي نأ ةظقيلا يف طيرضتلا الإ و طيرفت مونلا يف سيل : لاقي هنأ سيرعتلا ةليل
 .(ىرخأ ةالص تقو لخدي ىتح ةالصلا

 (37.ٌلاجم كلذ يف ثحبللو :مامهلا نبا مالك لقن دعب يسولآلا لاق

 .دّرلل لب ثحبلل لاجم  يسولآلا هركذ امك لالدتسالا يفو

 ريخأتلا عمجب ٌصتخي لب ؛ميدقتلا عمج لمشي ال سيرعتلا ثيدح نإ الأ

 .«ىرخأ ةالص تقو لخدي ىّتح ةالصلا رحتؤي» :لاق ثيح

 نيب هيي يبنلا عمج نأ نع كاح (هنع هللا يضر) سابع نبا لعف نإ :ًايناث

 ًاموي سابع نبا انبطخ :هيفو نم امك ملسم هاور ام ىلع ريخأت عمج ناك نيتالصلا
 ةالصلا :نولوقي سانلا لعجو موجنلا تدبو سمشلا تبرغ ىتح رصعلا دعب

 لاقف «ةالصلا ةالصلا :ينثني الو رتفي ال ميمت ينب نم لجر هءاجف :لاق «ةالصلا

 رهظلا عمج هللا لوسر تيأر لاق ةتابشلل ه1 تسلا تملك :سابع نبا

 كلذ نم يردص يف كاحف :قيقش نب هللا دبع لاقف .ءاشعلاو برغملاو رصعلاو
 (9.«هتلاقم قّدصف هتلأسف «ةريره ابأ تيتأف ءيش

 ؟لحألاب ىلوأ نيثيدحلا يأف

 . 4سمّشلا ِكوُنُدِل ةالَّصلا مِقَأل ةيآ ريسفت يف 14 /10:يناعملا حور.١
 ْ ."مقرب ةياورلا ظحال ."



 نيتالصلا نيب عمجلا زاوجل نيفلاخملل تالاكشإ

 رجفلا ةالص تقو لخدي ىّتح ءاشعلا ةالص ريخأت ىلع لومحم ثيدحلاو

 لخدي ىتح رومأب ناسنإلا هيف لغشني يتلا سيرعتلا ةلمل يف ةياورلا دورو هدّيؤيو

 .رجفملا ةالص تقو

 هب جتحي ال تباث بأ نب بيبح ثيدح .'

 تباث يبأ نب بيبح اهدنس يف درو «'”هلسم اهجرخأ يتلا ةثلاثلا ةياورلا َنِإ

 .ءاهقفلا رثكأ هب لوقي ال ثيدح اذه :نئّسلا ملاعم يف يباطخلا هقح يف لاق

 ا: بيع رهأ نه زفلكت ام الإ نتس ةداتيساو

 .قح ءاهقفلا رثكأ هب لوقي ال ثيدحلا ْنأ نم هركذ ام ْنأب :هيلع ظحالي

 اًمأو .مهؤامسأ تّرم دقو ىوتفلا هنع ذخؤي نمو ءاهقفلا نم ريثك هب لوقي نكلو
 ًاقفاوم قيرفتلا نوكل اّمِإ ذخألا مدع يف هجولا نأ تفرع دقف هب رثكألا ذخأ مدع

 .25 يبنلا لمع هيلع ٌرمتسا امل افلاخم هنوك وأ طايتحالل

 فالخ ىلع هذه انفورظ يف قيرفتلا موزلب ءاتفإلا ْنأ ّرم دقف طايتحالا اما

 .ًاسأر ةالصلا كرت ىلإ هببسب رمألا يهتني |مبر هّنأل «طايتحالا

 هرارمتسا َّنأ ىلع ةّمألا مهفيل ءًاضيأ عمج هنأ تفرع دقف #8 يبنلا لعف اّمأو

 .ضرفب تسيلو ةدكؤم ةنس قيرفتلا ىلع

 هركذ ام فلاخي وهف «تباث بأ نب بيبح يف اوملكت مهّْئأ نم ركذ ام اّمأو

 الب حاحصلا دارفأ نم لك هب ّيتحا :لاق ثيح .«لادتعالا نازيم» يف يبهذلا

 .45 ص ظحال 1

 /١١517. مقر 56 /؟:نئسلا ملاعم ."



 هيادآ و رفسلا ماكحا

 (١١:ةعامحو نيعم نب ىيحن هلو :لاقو ددرت

 ىلع روهمجلا قمنا نيذّللا نيحيحصلا دحأ يف تدرو ةياورلا ْنأ ىلع

 يف ملسم مامإلا هاور ثيدحب كنظ اف .امهيف درو اب لمعلاو |مههثيداحأ ةّحص

 ! ؟ هححص

 ١. نازيم الاعتدال:١/ ١1594٠9.
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 رفسلا يف رصقلا له
 ؟ةصخر وأ ةميزع

 يف رصقلا ةيعورشم ىلع ةيوبنلا ةّنسلاو زيزعلا باتكلل ًاعبت نوملسملا قفّنا
 .فوخ هعم نكي مل نإو رفسلا

 !؟ةصخر وأ «ةدكؤم ةئس وأ «ةميزع رفسلا يف رصقلا ْنأ يف مالكلا اْنإ

 :ليصفتلاب اهيلإ ريشن ةثالث لاوقأ انه

 ةالص ّلك يف رفاسملا ضرف َّنِإو «ةميزع اهْنأ ىلإ ةيفنحلاو ةيمامإلا تبهذ
 .ناتعكر ةيعابر

 يف هنم َري مل هناف ءُوييَي يبنلا لعفل ةدكؤم ةئس رصقلا :ةيكلاملا تلاقو

 .ةالصلا ّمتأ هنا هرافسأ

 يف ديزي ال ناكف يبنلا تبحص :لاق هلا رمع نبا نع ناخيشلا جرخأ

 ().كلذك نامثعو رمعو ركب وبأو «نيتعكر ىلع رفسلا

 .8مقرب ةالصلا باتك نم اهرصقو نيرفاسملا ةةالص باب 7١5 /0:يوونلل ملسم حيحص حرش ١.



 هبادا و رفسلا ماكحأ : ١١

 نأ رفاسمللف «رييختلا ليبس ىلع ةصخر رصقلا :ةلبانحلاو ةيعفاشلا تلاقو

 .رصقي وأ متي

 .ةميزعو ضرف رفسلا يف ريصقتلا :«فالخلا» يف ىبمسوطلا خيشلا لاق

 نإف «ناتعكر ةرخآلا ءاشعلاو رصعلاو رهظلا :ثالثلا تاولصلا هذه يف بجاولاو

 .ةداعإلا هيلع بجو ملعلا عم ًاعبرأ ىلص

 دهشت ناك نإف «نيتعكر ىلع داز نإ :لاق هنأ الإ : انلوق لثم ةفينح وبأ لاقو

 يلصيف ميقمب متأي نأ الإ ةلفان نوكي نيتنثا ىلع داز امو هتالص تّحص ةيناثلا يف

 .ضرفلا اهب طقسأ ةضيرف لكلا نوكيف ًاعبرأ

 بهذم ءاهقفلا ينو .رمعو اليثظ ىلع بهذم ةميزع ريصقتلا ْنأب لوقلاو
 .هباحصأو ةفينح يبأ

 نأ نيبو نيتعكر رفسلا ةالص ٍيلصي نأ نيب رايخلاب وه :يعفاشلا لاقو
 .هنع ضرفلا كلذب طقسيف ءًاعبرأ رضحلا ةالص ٍلصي

 . لضفأ ريصقتلا :يعفاشلا لاقو

 نب هللا دبعو نامثع :ةباحصلا يف لاق هبهذمبوءلضفأ مامتإلاو :ينزملا لاقو

 ©).روث وبأو يعازوألا :ءاهقفلا يفو .ةشئاعو صاقو يبأ نب دعسو دوعسم

 .لاوقألا يه هذه

 ةفاسملا نع ةرات اهيف ثحبيف «لاجملا عساو رفاسملا ةالص يف ثحبلا نإ مث

 ردقعلاب رضقلا نصت لاطادلاو رشننلا مونت نبغي ىرخ او سصقلا نهض روت يتلا
 رفاسملا هنم أدبي يذلا عضوملا يف ةئلاثو ؟ ًاضيأ ةيصعملا رفس معي مأ حابملا

 77١. ةلأسملا ,ةالصلا باتك .١/554:فالخلا.١



 ١٠١م ؟ةصخر وأ ةميزع رفسلا يف رصقلا له

 كانهف .عضوم يف ماقأ اذإ رفاسملا هيف متي يذلا نامزلا رادقم يف ةعبارو ؛رصقلاب

 هنأب لوقي نم كانهو «'ةيعفاشلاو ةيكلاملاك مايأ ةعبرأ ةماقإ ةّين يفكي لوقي نم

 ثحابملا نم كلذ ريغ ىلإ «ةيمامإلا هيلع | ماَيأ ةرشع ةماقإ ىون اذإالإ رصقي
 وأ ةميزع رصقلا نوك وهو رخآ عوضوم ىلع زّكرن نحنو هرفاسملا ةالص ىلإ ةعجارلا
 ثحبم يف لخدن ال اى ةعبرألا عضاوملا يف لخدن الو .ةصخر وأ ةدكؤم ةنس

 ىلإ انجوحي عيضاوملا كيتاه يف ثحبلا ْناف ؛ءاهقفلا اهركذ يتلا رصقلا طورش

 (رفاسملا ةالص يف رظانلا ءايض» باتك يف اهريرحتب انمق دقو درفم باتك فيلأت

 . عوبطملا

 :لوقنف عوضوملا بلص يف لخدنلف كلذ تفرع اذإ

 ْمُكِيَلَع َسْيَلَف ضْرألا يف ُمَتْبَرَص اذإو# :هناحبس لاق دقف باتكلا اّمأ

 اوناك َنيرفاكلا نا اورَمَك َنيذّلا ُمُكَْفَي نأ مُتْفِح ْنِإ ةالَّصلا َنِم اورُصْفَت نأ حانُج

 ةيآلا تادرفم ريسفت

 مكيلع سيلف اهيف مترس اذإ يأ .رفسلا نع ةيانك ضرألا يف برضلا ١.

 اولصتف  اهددع نم :ينعي  ةالصلا نم اورصقت نأ مثإ الو - جرح :ينعي  حانج

 "”.نيتعكر تايعابرلا

 كلذ ديؤيو“© «نآرقلا ماكحأل عماجلا» يف يبطرقلا رسف ًاضيأ اذهمو

 .جاتحملا ينغمو ريبكلا حرشلا نع ًالقن 704/7-27504:هتّلدأو يمالسإلا هقفلا ١.

 . 79:7 /:نارقلا نييشفت قف قابلا ا انما

 0١. /0:نارقلا ماكحأل عماجلا .



 ةفاذا و رفسلا ءاكخا نة يام م وو دع لال الر ل م لا وق تيس خيم ١

 :هئاحتيس يا ل ع ا

 01). اويبَتف هللا لبس يف ْمُثَْرَص اذ اوُنمآَنيّلا اهي اي»

 "7. «تْوَملاٌةببصُم ْمُكَباَصَأَف ضْرألا يف ُْْبَرَص ذو ”ةناعمتلاقو

 اوُناَم ام اندنع اوناك ول ٌىّرغ اوُناك أ ٍضْرَألا يف وُ ٌرَض اذإ9 :هناحبس لاقو

 "7. اولد امو

 ,«نايبتلا» يف خيشلا ةرابع يف مّدقت !ك مثإلا ىنعمب وهف حانجلا اّمأو .؟

 .ةريثك تايأ يف مثإلا يف هلامعتسا رفاضت دقو

 َفَجَّطَي نأ هيَلَع حانُج الق َرمَتْعأ وأ َتِبَبْلا ٌجَح ْنَمَّقل :هناحبس لوقي

 (9.جامهب
 وه عيمجلا يف دوصقملاو «ةرم "0 ز زيزعلا باتكلا يف "حانج» ةظفل درو دقو

 .انركذام

 لاق هّنأكف سخأتملا طرشلل ءازج «حانُج ْمُكْيَلَع سيلفا: هلوق نا .*

 نم اورصقت نأ حانج مكيلع سيلف اورفك نيذلا مكنتفي نأ متفخ نإ :هناحبس
 .«ةالصلا

 «نيتعكر ىلإ تاعكر عبرأ نم تاعكرلا ددع فيفخت وه رصقلا نم دارملا .4

 ءاميولا ىلإ دوجسلاو عوكرلا لدبت نم اهفصوو ةالصلا ةيفيك فيفختب رسفي ابرو

 ةالص يف درو اك .فورظلا هيضتقت ام بسح ًايشام وأ ًابكار ةالصلاب نايتإلا وأ

 .ةرياسملاو ةدراطملاو فوخلا

 .5١٠١:ةدئاملا ." 45 :ءاسلا+١

 .60/8١:ةرقبلا . 8 15 51نارفعتلا



 ل اق اش د او رولا اج جس طش روما ؟ةصخر وأ ةميزع رفسلا يف رصقلا له

 نبا نع جيرج نباو سابع نبا ىلإ تاياورلا ضعب يف ىنعملا كلذ بسن

 207 .هريسفت يف صاصجلا ركب وبأ هيلإ لامو هيبأ نع سوواط

 هقف» يف يدنوارلا بطقلاو 2"”(هراصتنا» يف ىضترملا ديسلا نم رهظي ابرو

 (0.(«نآرقلا

 نا وه اليه تيبلا لهأ ةّمئأ تاياور هيلعو نيرسفملا نيب فورعملا نكلو
 يف «نم» ةظفلف كلذ ىلعو«ةيعابرلا تاولصلا تاعكر فيفخت وه رصقلا نم دارملا

 .ةالصلا نم ًائيش يأ ةيضيعبت «ةالصلا نم» :هلوق

 اهتدايزب لئاقلا شفخألا نع ءاقبلا وبأ هلقن ام بسح ةدئاز نم لعج اًمأو

 (*'.زيزعلا باتكلاب قئال ريغ وهف تابثإلا يف

 سيل رفسلا نا اهرهاظو ,فوخلل قفارملا رفسلاب رصقلا صحت ةيآلا نإ مث

 ةيآلا ترسف ةئسلا ّنكل ,فوخلل قفارملا رفسلا وه عوضوملا لب «ًالقتسم ًاعوضوم
 .ريصقتلل ًالالقتسا رفسلل تطعأو

 .هتاياور كيفاوتس امك نمألاو فوخلا يتلاح يف رصقي ناكتيي يبنلا َناف

 بلاغ ْنأل «ةعقاولا ةلاح لا ريرقتل ناك هنأك ةيآلا يف فونخلا ىلع رصقلا قيلعت اّمأو

 .هنم ولخت مل ةيَي يبنلا رافسأ

 تلزن يتلا فورظلا ىلإ ةبسنلاب يبلاغ ديق ةيآلا يف ديقلا ّنا :ىرخأ ةرابعبو
 ذخأ دقف ,نمألا رفس نود فوخلا رفسب ريصقتلا رصحي نأ لواح نمف ءاهيف ةبآلا

 لهأ ةّمئأ مهمدقم يفو نيملسملا قافتاو ةيوبنلا ةئسلا كرتو ةيآلا رهاظب

 .باتكلا ءانرقو نآرقلا لادعأ مهنوكب لوسرلا مهفّرع نيذلا بع تيبلا

 .07:راصتنالا ." .104 /7:نارقلا ماكحأ ١.

 . 17١ /0:يناعملا حور يف ىسولآلا ءاقبلا يبأ نع هلقن .4 .5/5١60:نارقلا هقف .”*
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 :هناحبس هلوق وهو ةيآلا رهاظب كّسمت ةصخر رصقلا نا معز نم ْنِإ مث
 .هدوصقم ىلع ٌلدي ال ريبعتلا اذه ّنأ نع لفغ هّنكلو .4حانُج ْمَكْيَلَع سْيلَنل

 داجيإ رصقلا ْنا رّوصتي بطاخملا نأكف ءرظحلا مهوت عفر ماقم يف تدرو ةيآلا نأل

 سفنلا بيطتل ,مهوتلا اذه عفدل ةيآلا تلزنف روظحم رمأ وهو ةالصلا يف صقن

 ("”.هيلإ نئمطتو رصقلاب

 ْنِم َةَوْرَملاَو افّصلا ْنإ# :هناحبس هلوق يف هلثم درو دقف بيرغب كلذ سيلو

 َعَوطَت ْنَمَو امهب َفّوطَ ْنَأ هيلع حان الف َرَمَمْع وَ تْيَبلا ٌجَح ْنَمَف هللا رئاعَش
 27. «ميلَع ٌركاش هللا ّنإف اريك

 اودهاش ءاضقلا ةرمع يف ةورملاو افصلا نيب فاوطلا اودارأ ال نيملسملا ْناف

 هلوق لزنف ءامهنيب فاوطلا نم نوملسملا جّرحتف «ةورملاو افصلا قوف مانصألا دوجو

 . «هللا رْئاعَش ْنِم ةَْرَملاَو افّصلا ّنإإ# :هناحبس

 لاقي منص ةورملا ىلعو فاسا :هل لاقي منص افصلا ىلع ناك :يسربطلا لوقي

 فاوطلا نع نوملسملا جّرحتف ءامهوحسم اههب اوناك اذإ نوكرشملا ناكو «ةلئان :هل

 نم ريثكو يبعشلا نع لوقنم وهو «ةيآلا هذه ىلاعت هللا لزنأف ءنيمنصلا لجأل اهبب

 لجأل اهب فاوطلا نع مهجترحت ىلإ مهب فاوطلا نع حانجلا عفر عجرف «ءاملعلا
 هنكمي ال عضوم يف ًاسوبحم ناسنإلا ناك ول امك .فاوطلا نيع ىلإ ال نيمنصلا

 حانج ال :هل لاقيف «هريغو جرخملا نم هيلإ هجوتلا هركي ام ىلإ هجوتلاب الإ ةالصلا

 نيع ّنأل ؛ةالصلا نيع ىلإ حانجلا عفر عجري الف .ناكملا كلذ ىلإ ةالصلا ين كيلع

 .ناكملا كلذ ىلإ هّجوتلا عجري (نإو ةبجاو ةالصلا

 .ةفرعملا راد ط 744 /١:فاشكلا ١.

 .60/8١.ةرقبلا ."



 اا 1 ا ةّنسلا نم ةميزع رصقلا ناب لوقلا ةّلدأ

 ةءانفتلا معلا كلذ ناكل ةكاانلا ةيغرنأ قع رح ةنازر تيري
 هباحصأ نم لجر لغاشتف «مانصألا اوعفري نأ مهيلع طرشي هللا لوسر ّنا كلذو

 دقو فطَي مل ًانالف نإ : هل ليقن ل هللا لوسر ىلإ اوءاجف «مانصألا تديعأ ىتح

 مانصألاو يأ *|مبب فّوطي نأ هيلع حانج الف# ةيآلا هذه تلزنف .مانصألا 53

 ().اهلاح ىلع مانصألاو نوعسي سانلا ناكف :لاق ءامهيلع

 نيتعكر ىلإ اهليدبتو ةالصلا رصق َناف ؛ماقملا يف مالكلا اذه سفن يرجيو

 تررضلا دعب سن ةضيرعلا كرا هنا دوصتيو ململا + حرحتي ىحا رومألا نم

 نم اوُرصقت نأ ٌحانُج ْمُكيَلَع َسْيَلَف ضرألا يف ْمُتبَرَض اذإو» :هناحبس لوقي
 .4ةالّصلا

 ةتكاس يه لب :ةصخرلا ىلع الو ةميزعلا ىلع ّلدت ال ةيآلاف اذه ءوض ىلعو

 :بناحلا اذه درع

 ىلإ عوجرلا نم صيحم الف «لاوقألا دحأ ىلع ٌلدت ال ةيآلا َّنا نيبت انه ىلإ
 ام

 علا

 ةئسلا نم ةميزع رصقلا أب لوقلا ةّلدأ

 رصقلا نأ ىلع ديناسملاو نئسلاو حاحصلا يف ةثوثبملا ةرفاضتملا ةئسلا تلد

 :ٍلي ام ريثكلا نم ركذنف «هرافسأ ةماع يف رصقي يبنلا ناكو «ةميزع

 ةالصلا تضرف :تلاق اهنا يي يبنلا ةجوز ةشئ ةشئاع نع ملسم جرخأ ١.

 ("”.رضحلا ةالص يف ديزو رفسلا ةالص تّرقأف رفسلاو رضحلا يف نيتعكر نيتعكر

 .ةيآلا ريسفت يف 71١ /١:نايبلا عمجم ١.

 نم جرخ اذإ رصقُي باب ,50 /7:يراخبلا حيحصو ؛5/١١١:يوونلل ملسم حيحص حرش .؟

 .ةالصلا باتك نم هعضوم



 هيادآ و رفسلا ماكحأ ا م ا را م ب اس ل ١ و

 تناك اذإ رفسلا ةالص ّنأل .بوجولا ىلع ضهان ليلد وهو :يناكوشلا لاق

 .رضحلا يف عبرألا ىلع ةدايزلا زوجت ال اهْنأ | اهيلع ةدايزلا زجت مل نيتعكر ةضورفم

 اهيف شقان هبهذم مامإ هقف ىلع ةياورلا عاضخإ لواحي نم ضعب ْنِإ مث

 :اهصن كيلإو .هباتك يف يناكوشلا اهلقن «ةيهاو هوجوب

 ةالصلا ضرف نامز دهشت مل اًبناو «عوفرم ريغ ةشئاع لوق نم ثيدحلا نا .أ

 .ارتاوت لقنل ًاتباث ناك ول هّناو

 نم ثيدحلا عمس هنا وه ةيوارلا ةلادع ىضتقم ْنأب :هيلع ظحالي

 .هنم هعمس رخآ لدع نم وأ يي ىبنلا

 طقسل ه8 يبنلل اهتمزالم نمز ىلع ةشئاع تاياورب ذخألا يف انرصتقا ولو

 ءاهدهاشت مل ثداوح يورت ام ًاريثك اهناف نابتعالا نع اهتاياور نم ريبك طسق

 يف يراخبلا اهلقن «يبنلا ىلع يحولا لوزن ةيفيك ةياور جذومنك ماقملا يف ركذنو

 رهشلا ناك اذإ ىّتح ًارهش ةنس لك نم ءارح يف رواجييَي هللا لوسر ناك

 يتلا ةليللا تناك اذإ ىّتح ءارح ىلإ هيي هللا لوسر جرخ هيف هناحبس هللا هثعب يذلا

 نع درو ام ىلإ كلذ فصو كرتنلو هللا رمأب ليئربج هءاج .هتلاسرب اهيف هللا همركأ

 : هلوَقِبْتيَو هللا لوسر

 ؟ًأرقا :لاقف باتك هيف جابيد نم طمنب  مئان انأو - ليئربج ٍينءاجف»

 ؟ًارقاام :تلق

 ؟ًارقأ ام :تلق :لاق ؟أرقا :لاقف ينلسرأ مث توملا هنا تننظ ىتح هب ىتّنغف

 :لاق ؟ارقا :لاقف ينلسرأ مث توملا هنا تننظ ىتح هب ينتغف :لاق



 - ةّنسلا نم ةميزع رصقلا َّناب لوقلا ةّلدأ

 (0)....ًأرقأ اذام :تلق

 موي دلوت مل اهْمَأ عم لوسرلا ىلع يحولا لوزن ةيفيك لسرت فيك اهْنأ ىرت
 . كاذ

 .تردق يأ ءتضرف: اهلوقب دارملا نا .ب

 ةالص يف ديزف ءاهيلع راصتقالا دارأ نمل :ينعي ءتضرف :اهلوق نم دارملا .ج

 "7 راصتقالا زاوج ىلع رفسلا ةالص تّرقأو متحتلا ليبس ىلع ناتعكر رضحلا

 ريسفت وهو .ههجو نع ليلدلل فرص نيهجولا نم الك َنأ :مهيلع ظحالي

 وأ هيبن مالك وأ هناحبس هللا مالك ريسفت نيب قرف ريغ نم ضوفرم رمأ وهو «يأرلاب
 .هريغ مالك

 ةالص تّرقأف نيتعكر تضرف ام لَوَأ ةالصلا نأ ةشئاع نع ملسم جرخأ .؟

 يف متت ةشئاع لاب ام :ةورعل تلقف :يرهزلا لاق .رضحلا ةالص تمتأو رفسلا

 (0.نامثع لّوأت اك تلّوأت اهْنإ :لاق ؟رفسلا

 .رفسلا يف ةشئاع مامتإ يف مالكلا كيفاويسو

 يب مكيبن ناسل ىلع ةالصلا هللا ضرف :لاق سابع نبا نع ملسم جرخأ .'"

 29 .ةعكر فوخلا يفو نيتعكر رفسلا يفو ًاعبرأ رضحلا يف

 فيك سابع نبا تلأس :لاق«يلذهلا ةملس نب ىسوم نع ملسم جرخأ .5

 ؟ مامإلا عم لصأ مل اذإ ةكمب تنك اذإ ّلصأ

 (00 956 ساقلا يبأ ةنس .نيتعكر :لاقف

 .قلعلا ةروس ريسفت يف 1771 /”و 7 /١:يراخبلا حيحص ١.

 .86/١١7:يوونلل ملسم حيحص حرش .'" ١ 7١. /7:راطوألا لين .؟

 7١. 5 /0:ملسم حيحص حرش .6و



 هبادآ و رفسلا ماكحأ 202020000000000 ١مم

 نع باطخلا نب رمع نب مصاع نب صفح نب ىسيع نع ملسم جرخأ .4
 27 نيتعكر رهظلا انل ىلصف :لاق «ةكم قيرط يف رمع نبا تبحص :لاق هيبأ

 ىّتح نيتعكر ىلع دزي ملف رفسلا يف هللا لوسر تبحص ينإ :لاق نأ ىلإ

 رمع تبحصو «هللا هضبق ىّتح نيتعكر ىلع دزي ملف ركب ابأ تبحصو هللا هضبق

 ىتح نيتعكر ىلع دزي ملف ناثع تبحص مث .هللا هضبق ىّتح نيتعكر ىلع دزي ملف
 . «ةنَسَح ٌةَوسأ هللا لوُسَر يف ْمُكَل ناك ْدَْل :هللا لاق دقف هللا هضبق

 ءاعبرأ ةنيدملاب رهظلا ىلص 5 هللا لوسر نا سنأ نع ملسم جرخأ .5

 ا"'.نيتعكر ةفيلحلا يذب رصعلا ىلصو

 نع كلام نب سنأ تلأس :لاق يئانهلا ديزي نب ىيحي نع ملسم جرخأ .

 ةثالث وأ لايمأ ةثالث ةريسم جرخ اذإ هيي هللا لوسر ناك :لاقف ؟ةالصلا رصق

 .نيتعكر ىلص «كاشلا ةبعشا خسارف

 روهشملاو «لايمأ ةثالث ةريسم جورخلا دعب رصقلا أدبم نا ثيدحلا رهاظو

 .هفالخ ىلع

 نأل ,ةجاحلا بسحب عقو انو طارتشالا ليبس ىلع سيل اذه :يوونلا لاق

 ةضيرف روضح دنع جرخيف ًاليوط ًارفس رفاسي ناك ام هّنا هرافسأ نم رهاظلا

 تقو نم ًاديعب رفاسي ناك (َّنِإو ءاهّمتيو ةنيدملا برقب اهرصق كرتيو ةروصقم

 .ذئنيح اهيلصيف كلذ وحن وأ رثكأ وأ لايمأ ةثالث ىلع هكردتف ةروصقملا

 جرخي نيح نم رصقلا زاوج ىلع تادضاعتم نارقلا رهاظ عم ةقلطملا ثيداحألاو

 7 .ًارفاسم ىّمسي ذئنيح هّناف دلبلا نم

 7 /٠١ /0:يوونلل ملسم حيحص حرش ." "5 0



 ةّنسلا نم ةميزع رصقلا ّنأب لوقلا ةّندأ

 طمسلا نب ليبحرش عم تجرخ :لاق ريفن نب ريبج نع ملسم جرخأ ./
 :لاقف هل تلقف «نيتعكر لصف اليم رشع ةينث وأ رشع ةعبس سأر ىلع ةيرق ىلإ
 لوسر تيأر (ى لعفأ اَّنِإ :لاقف هل تلقف «نيتعكر ةفيلح لا يذب ىلص رمع تيأر

 "7 . لعفي وبي هللا

 يف فالتخالا (مّناو ءأمئاد رفسلا يف رصقيييَي هللا لوسر َّنأ ىلع لاد ثيدحلاو

 ةريسم جورخلا دعب وأ رمع هيلع ىرج (ى دلبلا نع جورخلا وه رصقلا أدبم نأ

 .اليم رشع ةين ا
 الف (ًآليم ١/6 وأ ًاليم ١7 سأر ىلع ليبحرش رصق» :هلوق امأ :يوونلا لاق

 ءانثأ يف تناك اهّنأ ىلع لّوأتي وأ نوهمجلا فلاخي ًائيش لعف يعبات هنأل هيف ةجح

 (”.رهاظ ليوأتلا اذهو «هتياغ اها ال هرفس

 .انثحب راطإ نع جراخ فالخلا عضوم وه اف ريدقت لك ىلعو

 نمتيَب هللا لوسر عم انجرخ :لاق كلام نب سنأ نع ملسم جرخأ .4

 ؟ةكمب ماقأ مك :تلق .عجر ىّتح نيتعكر نيتعكر للصف ةكم ىلإ ةنيدملا

 © ده

 ضعب قفاوي ناك نإو ِماَيأ ةرشع اهيف هتماقإ عم ةكم يف يبنلا رصق نإ مث
 ةين ّناف «ةيمامإلا بهذم فلاخي (ى .كلام مامإلا بهذم فلاخي هنكل بهاذملا

 لب طبضلاب ةلماك ةرشع نكت مل ةماقإلا لعلو «مامتإلل ةبجوم رفسلل ةعطاق ةرشعلا
 ةماعلا ةرقعلا نيخ ضقنت [ىرو ةفرغةرشع تناك

 هلقن ام ضعب كيلإو .هحيحص يف ملسم هلقن ام ةعستلا ثيداحألا هذه

 .هريغ
4 

 .8/6/١5:يوونلل ملسم حيحص حرش 0 لا



 هبادآ و رفسلا ماكحأ 0 ا ل طا ا و ب ا ا وك ل و هاما ١م ع

 هللا لوسر عم توزغ :لاق .نيصحلا نب نارمع نع دواد وبأ جرخأ ٠ ١.

 اي :لوقيو «نيتعكر الإ يلصي ال ةليل 18 ةكمب ماقأف حتفلا هعم تدهشو

 «).رفس موق اًناف ًاعبرأ اوَلص دلبلا لهأ

 ال ةليل ١8 ماقأ هنا يبنلا ىلإ بسن ام اّمأو .هردص ثيدحلا نم ذخؤيو

 اهيف هتماقإ لوط ةمركملا ةكم يف رصقلا ىلع يبنلا ديكأت ْنا ريدقت لك ىلعو

 نيد يف نولخدي اوناك نيذلا ةكم لهأل ةالصلا ماكحأ ميلعت ددصب ناك هنأ عم -

 ماقم يف قفوأ هنوكل «ةالصلا ٌمتألالإو «ةميزع رصقلا نوك ىلع ليلد  اجاوفأ هللا

 .فيكلاو مكلا يف مومأملا ةالص عم مامإلا ةدحو لجأل «ميلعتلا

 ةالصو رفسلا ةالص :لاق هنأ رمع نع هننس يف ةجام نبا جرخأ ١.

 27.8 دمحم ناسل ىلع رصق ريغ مامت ناتعكر ىحضألاو رطفلاو «ناتعكر ةعمجلا

 يف نيتعكر هيي هللا لوسر ضرتفا :لاق سابع نبا نع يناربطلا جرخأ .؟

 ”'.ًاعبرأ رضحلا يف ضرتفا امكرفسلا
 :اهصن كيلإو «ةيهقفلا بتكلا يف ةثوثبم تاياور كانهو

 نفسلا يف ةالصلا نع رمع نبا لأس هنا زرحم نب ناوفص نع يور . ٠١

 (©9.رفك ةئسلا فلاخ نمف ناتعكر :لاقف

 ءانمّلعف لالض نحنو اناتأ هللا لوسر َّنِإ :لاق رمع نبا نع يورو .5

 «.رفسلا يف نيتعكر لصن نأ انرمأ لجوزع هللا نأ انملع |هيف ناكف

 .040 مقرب 47١ /”:يذمرتلا نئسو ؛774١ مقرب 2٠١ /7:دواد يبأ ننس ١.

 ١189. /7:ةيارلا بصن .” . ٠١75 مقرب 077708 /١:نئسلا .؟

 .يئاسنلا هاور : لاق ٠١« 5 /””:راطوألا لين .4 /٠١7. /7:ينغملا .5



 7 ةّنسلا نم ةميزع رصقلا ّناب لوقلا ةّلدأ

 حلصي ال متح ناتعكر رفسلا يف ةالصلا :زيزعلا دبع نب رمع لاقو .4

 )١١( اهريغ

 ىتح ناتعكر رفاسملا ةالص :لاق يبنلا نع باطخلا نب رمع نعو . 5

 ").تومي وأ هلهأ ىلإ بوؤي

 ملف نيتعكر ةكمب رهظلا ىّلص باطخلا نب رمع نا ميهاربإ نع .
 «لمكيلف دلبلا لهأ نم مكنم ناك نمف فس موق انإ ةكم لهأ اي :لاق فرصنا

 (9.دلبلا لهأ لمكأف

 ةالض نع مغ نبا تلأس:لاق يدزألا هللا دبع دونكلا يبأ نع .

 (©.امهودرف متئش نإف «ءامسسلا نم اتلزن ناتغكر :لاقف ؟رفسلا

 نيعباتلا نيب قاسو مدق ىلع مئاق عازن دوجو نع فشكي ثيدحلاو

 .ةباحصلاو

 نيتعكر نيتعكر ةالصلا تضرف :لاق ءيدنكلا ديزي نب بئاصلا نع . 4

 © .رفسلا ةالص تّرقأو رضحلا ةالص يف ديز مث

 (0.ةالصلا داعأ ًاعبرأ رفسلا يف لص نم :لاق دوعسم نبا نع.

 لوتسر اهالبصق :ةيفعكر نيككر ةةاصلا تيضرف::لاق نال ةرع الا

 رضحلا ةالص يف ديزو «هللا ءاش ام ةنيدملاب اهالصف ةنيدملا مدق ىّتح ةكمب يي هلل

 7. اهلاح ىلع رفسلا يف ةالصلا تكرتو نيتعكر

 .70 5 /7:صاصجلل نآرقلا ماكحأ .؟ .5/١77:ىلحملا؛8/1١٠؟:ينغملا.١

 . ١١7 /4:ريدغلا يف اك فسوي يبأل /هو ٠٠ :راثآلا .”

 .نوقثوم هلاجرو :لاق ١155« /7:دئاوزلا عمجم .4

 .ةشئاع نع ثيدحلا اذه ريظن ٌرمو 2160 /7:دئاوزلا عمجم .4

 ١65. ص :هسفن ردصملا .“ . ١60 /”:دئاوزلا عمجم .1
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 دبع ىلإ ماشلا ىلإ كلام نب سنأ انب قلطنا :لاق رمع نب رفعج نع
 ىلص ةقانلا جفب انكو عجر |ملف ءانل ضرفيل راصنألا نم الجر نوعبرأ نحنو كلملا

 نيتعكر مهيتعكر ىلإ نوفيضي موقلا ماقو هطاطسف لخد مث «نيتعكر رهظلاانب

 دهشاف .ةصخرلا تلبق الو ةنسلا تباصأ ام هللاوف هوجولا هللا حّبق :لاقف 000

 قرمي اى نوقرمي «نيدلا يف نوقّمعتي ًاماوقأ َنِإ) :لوقي وي هللا لوسر تعمسل
 (''.«ةّيمرلا نم مهسلا

 ةالص ام :تلقف رمع نبا ىلإ تجرخ :لاق ليحارش نب ةمايث نع.

 (7,ثيدحلا رخآ ىلإ .ًاثالث برغملا ةالض لإ نيتعكر نيتعكر :لاق ؟رفاسملا

 ناسل ىلع مكل ضرف لجو زع هللا نإ سانلا اهّيأ :لاق ةريره بأ نع." 5

 «7. ًاعبرأ رضحلا يف ةالصلايي مكيبن

 دبع ابأ اي رفسلا ةالص فيك نمع نبا تلأس :لاق برح نبا نع .6

 مكين ةنس نوعبتت ال اًمِإ و .مكتربخأ يي مكين ةنس نوعبتت متنأ امِإ :لاق ؟نمحرلا

 جرخ اذإ ْةييَي هللا لوسر ناك :لاق قي انّيبن ةئس «عبتا امريخف :انلق ؟هكريخأ الف

 (*”.اهيلإ عجري ىتح نيتعكر ىلع دزي مل ةنيدملا نم

 نإ طق نم مكرابخ# لاقل ه5 ىتنلا نع هيلا نيديعوي نع“
 (5) .( طفأو رفسلا

 نيعباتلاو هباحصأو ٌةيمظعألا يبنلا نع صوصنلا نم هيلع انفقو ام اذه

 «باطخلا نب رمع :مهنم ؛مهريغو ةباحصلا نم فيفل اهب ذخأ دقو .ناسحإب مهل

 .190/ ؟ :دئاوزلا عمجم ؛ 164/1“ :دنسملا :دمحأ مامإلا ١.

 /١65. ؟ :دنسملا :دمحأ مامإلا .؟

 /5٠٠. ” :هسفن ردصملا ."”

 ١١١. /7:ىنغملا .ه ١١١. /7:ىنغملا؛ ١75 /7:دمحأ دئسم .5



 دامحو «ليعامسإ يضاقلاو .نسحلاو .معطم نب ريبجو «رباجو «سابع نباو «هنباو

 ©7.نويفوكلاو «ةداتقو نيزعلا دبع نب رمعو «نايلس يبأ نبا

 رصع نم ةعيشلا ءاهقفو « اليبظتيِبلا لهأ ةّمئأ قافتا كلذ ىلإ فضأ

 .اذه انموي ىلإ ليغ نينمؤملا ريمأ مامإلا

 ال ةصخر رفسلا يف رصقلا َنأب لوقلل ًالاجم ثيداحألا هذه عم ىرتأ

 لوقب هنع برعي يي هللا لوسر ناكل ًاغئاس رفسلا يف مامتإلا ناك ولو !؟ةميزع

 .دروملا اذه ريغ يف لعفي [ى هزاوج نايبل ةّرم رمعلا يف هنايتإب ولو لعفب وأ

 دنع أضوتي هي يبنلا ناك :لاق ةديرب ثيدح نم هحيحص يف ملسم جرخأ

 كْنِإ :رمع هل لاقف .دحاو ءوضوب تاولص ىلص حتفلا موي ناك |ملف ةالص لك

 (9. زاوحلا نايبل 5 («هتعنص ًادمع١ :لاقف ؟هعنصت نكت م ًائيش تعنص

 اهمتأ نم اودقن ىّتح ةباحصلا رباكأ ىلع يفخ امل صيخرت كانه ناك ولو

 ةلأسم رصقلاو مامتإلا ْنأب نيّمتملا لمع ريربت ةميق ملعت كلذبو .ًاّرم ًادقن

 (©7.ءاملعلا اهيف فلتخا ةيداهتجا

 نينس يف نامثع ىّتحو هدعب ءافلخلاو يي لوسرلا ْنأ ىلع تاياورلا ترفاضت
 نينس نامث دعب نامثع ّمتأ اًملف «ءانثتسا نود ئنم يف نورصقي اوناك هتفالخ نم

 ىنم يف ةالصلا ّمتأ ةفيلخلا ْنا دوعسم نب هللا دبع عمس املو ؛هيلع ةجض تماق

 /0١1". 0 :نارقلا ماكحأل عماجلا :يبطرقلا ١.

 .108/ ١ :راطوألا لين ١ ١557! :حيحصل | :ملسم ١.

 /50١7. ؟ :ةرضنلا ضايرلا :يربطلا نيدلا بحم .“
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 تملأ اذإ الإ ةملكلا كلت لاقت الو «٠ نوعجار هيلإ اَنِإَو هلل انإ# :لاق يأ ءعجرتسا

 نيدلا يف ةبيصم نامثع لعف ىقلت دوعسم نب هللا دبع نأ ىلع لدي اذهو «ةبيصم
 .اميظع ًاءزرو

 ةباحصلا ىقلتم ّنأب نعذي ًاعابت اهلقننس يتلا تاياورلا هذه يف رظانلاو

 امل ةّئس وأ ةصخر رصقلا ناك ولف آلإو «عورشم ريغ مامتلاو ةميزع رصقلا نوك وه
 .نامثع ّدض نيعباتلاو ةباحصلا ةظيفح تراثأ

 هللا لوسر نع «هيبأ نع «هللا دبع نب ملاس نع هحيحص يف ملسم جرخأ ."

 نيتعكر نامثعو رمعو ركب وبأو نيتعكر هريغو ©') لئنمب رفاسملا ةالص ىلص هنا

 (9 ًاعررأ اهمتأ ّمث هتفالخ نم اردص

 «نيتعكر ىنمب يَ هللا لوسر ىلص :لاق رمع نبا نع ملسم جرخأ .

 دعب ىلص نامثع ّنا .هتفالخ نم ًاردص نامثعو ركب يبأ دعب رمعو «هدعب ركب وبأو

 ىلص هدحو اهالص اذإو ًاعبرأ ىلص مامإلا عم ىلص اذإ رمع نبا ناكف ءاعبرأ

 .هتيب يف اهديعي ناك هنا يتأيسو ").نيتعكر

 يبنلا ىلص :لاق رمع نبا نع .مصاع نب صفح نع ملسم جرخأ .4

 «نينس تس :لاق وأ نينس ةيناث ناثعو رمعو ركب وبأو رفاسملا ةالص ئنمب ©

 ول مع يأ :تلقف .هشارف يتأي مث نيتعكر ىنمب لصي رمع نبا ناكو :صفح لاق

 (©9.ةالصلا تمتأل تلعف ول :لاق ؟نيتعكر اهدعب تيلص

 بفاخةةيمام لاق .يعازخلا بهو نب ثراح نع ملسم جرخأ 6

 .ثنؤتف ةعقبلا دصق نإو ركذيف عضوملا دصق نإ ءدصقلا بسحب ثنؤتو ركذت نم ن١

 نيرفاسملا ةالص باتك نم ئنمب ةالصلا رصق باب.9/5١5:يوونلل ملسم حيحص حرش .؛واو"

 .اهرصقو



 00 .لونم ةّجح يف نيتعكر لصف ءاوناك ام رثكأ سانلاو ئنمب هللا لوسر

 ىنمب نامثع انب ىلص :لوقي .ديزي نب نمحرلا دبع نع ملسم جرخأ ١".

 نبتسم :لاق مث .عجرتساف .دوعسم نب هللا دبعل كلذ ليقف .تاعكر عبرأ

 تيلصو «نيتعكر نمب قيدصلا ركب يبأ عم تيلصو .نيتعكر ىنمب هيبَي هللا لوسر

 د ل للا نك لل عدن تك ب باجمل نخ زرمعدم

 290 ناتلبقتم

 رمعو ركب وبأو يبنلا ناك اى عبرألا لدب نيتعكر ىلص ناهثع تيل هانعم نإ

 .نولعفي هتفالخ ردص يف ناثعو

 وه يبنلا لعف نم دوعسم نب هللا دبع ىقلتم نأ يف ةحيرص ةياورلا تناك املو

 عبرأ نم يظح تيلف) :هلوقب هفدرأو عجرتسا كلذلو .ةميزع رصقلا نوك

 :لاقو ةأطولا فيفختو رثألا ليوأت هريغو يوونلا لواح (ناتلمقتم ناتعكر «تاعكر

 -دوعسم نباف اذه عمو .هايحاصو ويب هللا لوسر هيلع ناك ام ةفلاخم ةهارك هدوصقم

 ناك ولو ءأمتم نامثع ءارو لصي ناك اذهلو «مامتإلا زوج ىلع قفاوم  هنع هلل يضر

 .دحأ ءارو هكرت زاجتسا امل ًابجاو هدنع رصقلا

 ول ينمتلل الو عاجرتسالل ىنعم ال ذإ ,رهاظ فسعت هركذ ام نا ىفخي الو

 يبنلا راتخا هّنا ريغ يي يبنلا هغلبأو عرشلا هغّوس ًاعورشم ًالمع ةفيلخلا لمع ناك

 نيرفاسملا ةالص باتك نم ئنمب ةالصلا رصق باب.4/0١7:يوونلل ملسم حيحص حرش ١.

 - .اهرصقو
 باب .4/5١75:يوونلل ملسم حيحص حرشو ريصقتلا يف ءاج ام باب 257 /١؟:يراخبلا حيحص .؟

 .ئنمب ةالصلا رصق
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 .رخآلا لدعلا يفن مدع عم لضفألا رييختلا يدرف دحأ

 امدنع رفسلا يف ةالصلا ّمتأ هنأ نم دوعسم نب هللا دبع ىلإ يزع ام نإ ّمث

 يأرل ًافالخ ناهثع هآر امل ًاعابّتا ةيعطقم ةسايس ةاعارم ناك (ّنإف نامثع عم لص

 دبع نا .هخايشأ نع ةّرق نب ةيواعم ينثّدح :شمعألا لاق ىصقلا موزل يف هسفن

 ©0.رش فالخلا :لاق ؟ ًاعبرأ تيلص ّمث ناثع ىلع تبع :هل ليقف ءاعبرأ ىلص هللا

 دبع قيرط نم انيور :مزح نبا لاق سمع نب هللا دبع لاح رهظي هنمو
 مامإلا عم ىلص اذإ ناك هنا رمع نبا نع «عفان نع ءرمع نب هللا دبع نع «قازرلا

 (7.اهداعأ نيتعكر هيف ىلصف هلزنم ىلإ فرصنا ,تاعكر عبرأ ئنمب

 مهدنع يهو ثلا نم ًافوخ ةينمزلا ةسايسلا نوؤش ةياعر نوري اوناك ءالؤهو

 ءاهرييغتو اهطوبق مامأ فوقولاو هللا دنع نم تلزن (ى ماكحألا ظفح ةياعر نم ىلوأ

 يف ًاعبرأ يلصي نأ ىبأ يف يلع اذهف .كلذ فالخ ىري ةباحصلا ضعب نأ آل

 متئش نإ» :لاقف «سانلاب لص :هل ليق ثيح ءةّيمأ ينبو نامثع رارصإ مغر نم
 - نينمؤملا ريمأ ةالص الإ ال :اولاق .نيتعكر ينعي ( هللا لوسر ةالص مكل تيلص

 هازل وربه لب اق ءادبز هدا نع نرخ
 1 اد انين عمم اينو ريض ةنرزج | نيياودت نقم يحب ف وانه

 .مامتإلل يعرش رذع مهل نكي مل نإو دبألا ىلإةيب يبنلا

 انيلع مدق امل :لاق نيبزلا نب هللا دبع نع هدنسب لبنح نب دمحأ مامإلا جرخأ

 راد ىلإ فرصنا ّمث ,نيتعكر رهظلا انب ىلصف :لاق «ةكم هعم انمدق ًاّجاح ةيواعم

 1041/1 سفاشلل ءآلا بناتك :© نيرا واذ: نأ نك

 .طقف «يبأ»”خسنلا ضعب يف :شماهلا يفو 737٠١. /4 :ىلحملا .؟

 77١. /4:ىلحملا .5 .يلع ىبأف :حيحصلاو عوبطملا يف اذكه ."



 دحأ باع ام :هل الاقف ناثع نب رمعو مكحلا نب ناورم هيلإ ضب: :لاق«ةودنلا

 ٌمتأ هنأ ملعت ملأ :هل الاقف :لاق ؟كاذ امو :|مل لاقف «هب هّئبع ام حبقأب كمع َنبا

 عم |مهتيّلص دق ؟تعنص ام ريغ ناك لهو (ىكحيو :امل لاقف :لاق ؟ةكمب ةالصلا

 كفالخ نإو اهمتأ ناك دق كمع نبا َناف :الاق رمعو ركب يبأ عموُتي هللا لوسر

 .بيع هل هايإ

 ©).ًاعبرأ انب اهالصف رصعلا ىلإ ةيواعم جرخف :لاق
 ةميزع رفسلا يف رصقلا نأ ىلع راثآلاو ثيداحألا نم لدي ام ّجت انه ىلإ

 حلاصملل ًاعابتا وأ ًاداهتجا ةِيي# لوسرلا ليحر دعب تثدح ةثودحأ مامتإلا ناو

 راثآلاو تاياورلا هذهو لَو هِي يبنلا ةموادم مامأ .هيقفل صيخم الو «ةيعطقملا

 .اهيلإ تابخإلاو امل عوضخلا نم ًايناث

 ال ةدكؤم ةنس وأ ةصخر رصقلا َنأب لوقلا ةّلدأ ضرعتسن نأ انيلع يقب معن

 ألم ناك اذإ اهيلإ دنتسي نأ هيقفلل حمصي ال ةياغلل ةيهاو ةّلدأ يهو ةميزع
 .هتلدأ نع مكحلا طابنتساب

 ةصخرلاب نيلئاقلا ةلدأ

 . اغا اهتكذل ووعد ةروعلا فراقك دعم: ةزللاقل] لدم

 لخعا اع لدتا ةيآلا نأب انلق ثيح هيف مالكلا ىضم دقف « باتكلا اَمأ

 ناك ثيح رظحلا مّهوت عفر نايب ددصب يه لب «ةميزعلا وأ ةصخرلا :نيلوقلا
 حانجال هنأب) هناحبس َنيِبف «ةالصلا يف صقن داجيإ هنا موت ةئظم ةالصلا رصق

 !؟ةصخر رصقلا نأ ىلع ةلالدلا نم اذه نيأو (ةالصلا نم اورصقت نأ مكيلع

 35 / ؟:لبج نيدمحأ نسما
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 .ةيورملا راثآلاو تاياورلا مهملا ان

 نينزلق]ل :ىالطتلا نيرمعلا تلو: لاق وكتما نب نا عر نزيف هتان مورخلأ
 ات ٌتثبجع :لاقف «اورفك نيذّلا مكنتفي نأ ةالصلا نم اورصقت نأ حانج مكيلع

 اولبقاف مكيلع اهب هللا ّنم ةقدص» :لاق ؟يي هللا لوسر تلأسف .هنم َتبجع

 )١( «هجتقدص

 .ةقدصلا لوبق هيلع بجي ال هيلع قّدصتملا نا :ةلالدلا هجو

 ىلع لدي اهلوبقب رمألا نإ :هلوقب روكذملا لالدتسالا نع يناكوشلا باجأو

 (2.بولطملا وهو اهنع صيخت ال هنأ

 سايق َّنِإ :لوقيو ًاضيأ رخآ هجوب لالدتسالا ىلع دري نأ يناكوشلل ناكو

 نأل كلذو «قرافلا عم سايق مهايادهو سانلا تاقدص ىلع «هتيدهو هللا ةقدص

 ناك اذإ ةقدصلا وأ ةيدهلا لوبق هيلع بجي ال هيلع قّدصتملا وأ هيلإ ىدهملا

 كلذو ءاهوبق بجيف هناحبس هللا وه قّدصتملا ناك اذإ اّمأو «هلثم ًاناسنإ قّدصتملا

 ةقاث يه ليو طاش اروبا تبل هناي هتانانتماو «ينانتما رمأ هللا ةقدص ْنآل

 يضتقت رشبلل ةيتاذلا حلاصملا َنأب هللا ملعي ثيحف «ةيهلإلا ةغلابلا ةمكحلا نم

 .مهيلع ًاضورفم ًارمأ لوبقلا ريصيف «دابعلا ىلع اهم ّنمي نانتمالا كلذ

 ثيح هللا ةقدص در مرحي هنا ليغ تيبلا لهأ ةّمتأ ثيداحأ نم رهظي ابرو

 ىضرم ىلع قّدصت لجوزع هللا نإ » : يبي هللا لوسر لاق: ِةيظ قداصلا لاق

 هر نأ ةقاليستوف دمت |ذإ مدا ا هناطنإلا و نيققتلاب امرنا بيقزي يتلا
 (0.(!؟هيلع

 ١ . /0:يوونلل ملسم حيحص حرش  7١7مقرب .

 ". /”:راطوألا لين ١  ." .7١.ثيدحلا مقر 019 /60:ةعيشلا لئاسو



 ١ع ةصخرلاب نيلئاقلا ةّلدأ

 عيرشتلاب ءاردزا ماقملا يفو ءقّدصتملل ةناهإ عون ةقدصلا در يف نأكو

 .يملإلا

 نع .دوسأ نب نمحرلا دبع نع لّوألل ظفللاو يقهيبلاو ينطقرادلا جرخأ .؟

 رّصقو «ُثمصو ٌرطفأف ناضمر يف ةرمع يفي يبنلا عم تجرخ :تلاق ةشئ

 ؟ُثمهأو ترّصقو .ثمصو ٌترطفأ ءيمأو يبأب هللا لوسر اي :تلقف «ُثمَتأو
 )0( .ةشاغار تكينحأ :لاقف

 ترمس ةشئاع ْنِإ) :ةدايزب يقهيبلاو يئاسنلا ًاضيأ هجرخأ :يناكوشلا لاق

 الا نأ :تلاق ةكم تمدق اذإ ىّبح ةكم ىلإ ةنيدملا نم هللا لوسر عم

 ناكمإو ٌالَوُأ دنسلا ةّحص نهر ةياورلاب جاجتحالاو .2«ترصقو ٌثمهأ هللا لوسر

 اناث نوهيف ل ايدعلألا

 .يعخنلا ديزي نب دوسأ نب نمحرلا دبع نع ريهز نب ءالعلا هيفف دنسلا اّمأ
 «تابثالا ثيدح هبشي ال ام تاقثلا نع يوري ناك :نابح نبا لاق .ةشئاع نع

 .تابثالا قفاوي مل اميف هب جاجتحالا لطبف

 لخدو ةشئاع كردأ دق نمحرلا دبعو «نسح دانسا اذهو :ينطقرادلا لاق

 ().اهنم عمس دقو هيبأ عم وهو قهارم وهو اهيلع

 اذه عمو ءاهنم عمسي ملو ريغص وهو اهيلع لخد :متاح وبأ لاقو

 ضرف ىللعو !؟ةشئاع نم هعامس تبثي مل وار لوقب ذحألا نكمي فيك فالتخالا

 .قهارم وأ ريغص وهو عمس دقف عامسلا

 هنع هلقن اك لسرم هنا «للعلا» يف ينطقرادلا لمتحا كلذ لجألو

 . ١57 /”:ىربكلا نئسلا ١18/8« /7 :ىنطقرادلا نئس.١

 4١. مقر .18/8 /7:ينطقرادلا ننس."



 هبادآ و رفسلاماكحأ 220202000000000 ١ م5 ع

 2 .«راطوألا لين» يف يناكوشلا

 هيبأ نع نمحرلا دبع نع هلقن ةرات ينطقرادلا نا «ةّلب نيطلا يف ديزي يذلاو

 "”!.ةشئاع نع نمحرلا دبع نع ىرخأو .ةشئاع نع
 ثيدحلا اذه يف هيبأ نع لاق نم هنا يروباسينلا ركب يبأ نع يقهيبلا لقنو

 0 .أطخأدقف

 دخلا لوجف]4 اذه

 :تلاق اهّمأ ةشئاع ثيدح يف ءاج هّنأ :ًالّوأ هيلع ظحاليف نومضملا اَمأو

 يعطقلا خيراتلا فلاخي ام اذهو خلا ناضمر ةرمع يفي هللا لوسر عم تجرخ

 #15 يبنلا ةرمع ْنا فالخ ال»:ةيبلحلا ةريسلا يف ءاج دقف ءٌةُيي# لوسرلا ةريس يف

 نوهركي اوناك مهّئاف «نيكرشملل ًافلاخم ةدعقلا يذ يف نهّلك يأ «عبرأ ىلع دزت

 ةرمع ةعبرألا كلت لّوأو ...روجفلا رجفأ نم يه نولوقيو جحلا رهشأ يف ةرمعلا

 .تيبلا نع نوكرشملا اهيف هذص يتلا ةدعقلا يذ يف تناك يتلا ةيبيدحلا

 .ةدعقلا يذ يف تناكو ءاضقلا ةرمع يهو لبقملا ماعلا نم هترمع :اهيناثو

 يف تناكو ةناّرعجلا نم تناكو نينح مئانغ مسق نيح نب هترمع :اهثلاثو

 .ةدعقلا يذ

 .ةدعقلا يذ نم نيقب سمخل مرحأ هناف عادولا ةجح عم وي هترمع :اهعبارو

 «9.عادولاةجحب اهنرق يتلا ىوس ًاثالئةيييهَللا لوسر رمتعا : ةشئاع تلاق دقو

 عم يبنلل نكي مل هنأ عم ثيدحلا نومضمب ذخألا نكمي فيكف اذه ىلعو

 ! ؟ناضمر رهش يف ةرمع هيأ هتجوز

 ١. :راطوألا لين 7/7  .7١/7:ينطقرادلا ننس .؟ ١8/8 مقرب  4و1١ .

  7/”:ةيبلحلا ةريسلا.1 م ل ةدسلا 714٠ 7551.



 ةصخرلاب نيلئاقلا ةّلدأ

 ةشئاع نوك وهو «ةراكن ثيدحلا اذه نتم يف نإ :؛رينملا ردبلا» يف لاق

 ّنهنم سيل رمع عبرأألإ رمتعي م هِي هنا روهشملاو .ناضمر ةرمع يف هعم تجرخ

 يذ يف اهمارحإ ناكف ءهتَّجَح عم يتلا الإ ةدعقلا يذ يف نهّلك لب ناضمر يف ءيش

 5 يشرعو نيعيحصلا ل فورعملا وه اذهو: ةكحلا ىذ:ق اهلمفوةدعفلا
 اورّصق هباحصأو ة5يبنلا نأ عم تماصو ةشئاع تمتأ فيك هنأ :ًايناثو

 نم مايإلا ربع ىوري ام ىلع تناك لب «دحاو موي لمع اهلمع نكي ملو اورطفأو

 يلاوح يف نيدلبلا نيب ةفاسملا عطقت لفاوقلا تناكو «ةفرشملا ةكم ىلإ ةرونملا ةنيدملا

 ىأرمب يهو ًةباحصلاو يي ّيبنلا نينمؤملا َمأ فلاخت نأ لقعي لهف ؛مايأ ةرشع
 ! ؟هريغو ٌةدوَي يبنلا نم عمسمو

 ةشئاع نكت لو «ةشئاع ىلع بذك ثيدح اذه :ةيميت نبا لاق كلذلو

 يه متت مث نورصقي مهدهاشت يهو «ةباحصلا رئاسو هيي يبنلا فالخب يلصت

 .بجوم الب اهدحو

 تّرقأو رضحلا ةالص يف تديزف نيتعكر ةالصلا تضرف :ةلئاقلا يهو فيك

 هللا لوسر فلاختو هللا ضرف ىلع ديزت اهنا اهب نظي فيكف !؟رفسلا ةالص
 (")!! ؟هباحصأو

 يلع نب رصن انث ,مهجلا يبأ نب روصنم نب دمحم نع ينطقرادلا جرخأ .*

 َّنا :ةشئاع نع ؛ءاطع نع «يلصوملا دايز نبا ةريغملا نع دواد نب هللا دبع انث
 .رصقيو رفسلا يف ةالصلا متي ناك دي هللا لوسر

 "”.يوقلاب سيل يلصوملا دايز نب ةريغملا :لاق مث

 نيل وقبل نع ٌالقنء 7١7 /:راطوألا لين ١.
 .707 /”:راطوألا لين يف يناكوشلا ًاضيأ هلقنو ١71 /1:داعملا داز :ةيزوجلا ميق نبا ."



 ةنبادا ووقستلا ءاكجا بور ودا دامس مم سدح وسو هوما اح واجمل مدرسا طنا 14 :١

 :لاق «دواد وبأ انث :لاق ءسنوي انثدح :لاق «يسلايطلا دواد وبأ جرخأ .5

 لوسر لعف دق كلذ لك :تلاق ؛.ةشئاع نع ثدحي ءاطع تعمس :لاق ةحلط انث

 ().رطفأو ماص رفسلا يف هيي هللا

 يف لاق مث ؛نتملا يف فيفط فالتخا عم دانسالا اذهب ينطق رادلا هلقنو

 (2.فيعض ةحلط :هرخآ

 سيل ةريغملا نأ نم تفرع امل .هب جتحي ال دنسلا نأ :نيتياورلا ىلع ظحالي

 نع رفاضت ام نامواقي الف جاجتحالا ةّحص ضرف ىلعو ءفيعض ةحلطو يوقلاب

 َّنأ نم ةباحصلا نع رفاضت ام مواقي ال اى صقلا ىلع ًالعفو ًالوق ةييبنلا

 .هيلع ةّلادلا تاياورلا ترم دقو رفسلا يف هرمع ةليط رصقي ناك ةيّييبنلا

 لمتحملا نم نكلو متي ناك هّناو يبنلا لعف يورت ةشئاع َنألف ةلالدلا اّمأو

 نا هّلحم يف ررق دقو ؛هرفس يف رصقلا طئارش عامتجا مدع ةروص يف ناك همامتإ نا

 (ىف ءاّدج لمجم نيتياورلا كنيت يف لمعلاو .ههجو ملعي ىّتح هب جتحي ال لمعلا
 دوجو مدعل نوكي نأ لمتحي رفسلا يف ةصخرلا لجأل مامتإلا نوكي نأ لمتحي

 .رصقلا طئارش

 :لاق ثيح «تاياورلا هذه لوح ًاعماج ًامالك «ىلحملا» يف مزح نبال نإ مث

 يدزألا ريهز نب ءالعلا هب درفناف .دوسألا نب نمحرلا دبع قيرط نم يذلا اّمأ

 .لوهجم وهو «هريغ هوري مل

 نب دمحأ هيف لاقو «هريغ هوري مل دايز نب ةريغملا هب درفناف ءءاطع ثيدح امو

 .ركنم وهف هدئسأ ثيدح لك فيعض وه :لبنح

 .ةمركملا ةكم ط .504/57:يسلايطلا دنسم ١.

 . 184/7 :ينطقرادلا ننس .؟



 ةصخرلاب نيلئاقلا ةّندأ

 - ةباحصلا ْنِإ :لاق ثيحو ملسم حيحص ىلع هحرش يف يوونلا هاور ام .4

 ممتملا مهنمو رصاقلا مهنمف دي هللا لوسر عم نورفاسي اوناك  مهنع هللا يضر

 ١١ ضعب ىلع مهضعب بيعي ال رطفملا مهنمو مئاصلا مهنمو

 انضعب ٌمتيف رفاسن هللا لوسر باحصأ انك :لاق «سنأ نع ةمادق نبا لقن

 :لاق ّمث ءدحأ ىلع دحأ بيعي الف انضعب رطفيو انضعب موصيو انضعب رصقيو
 ركتي مو ةالصلا متي ناك نم مهيف نا ليلدب ُءُفطةباحصلا عامجإ كلذ نألو

 (9.سنأ ثيدح ليلدب هيلع نوقابلا

 .هريغو ملسم حيحص يف ام مامتإلا زاوج ىلع ةثلاثلاةجحلا :يناكوشلا لاقو

 مهنمو «متملا مهنمو رصاقلا مهنمف هللا لوسر عم نورفاسي اوناك ةباحصلا نا

 ا". ضعب ىلع مهضعب بيعي ال رطفملا مهنمو مئاصلا

 رهش يف رطفلاو موصلا زاوج باب يف ملسم جرخأ دق هنأب :هيلع ظحالي
 يراصنألا هللا دبع نب رباجو يردخلا ديعس يبأ نع تاياور عبس رفاسملل ناضمر

 ىلع رودت تاياورلا لب «مامتإلاو رصقلا نم رثأ ّيأ اهيف سيل كلام نب سنأو

 رصقيو انضعب متيف» :سنأ ىلإ بسن ام ردصم يل رهظي ملف ,راطفإلاو موصلا
 (4). «انضعب

 .تاياورلا هذه نم اجذومن ركذنو

 .اهرصقو نيرفاسملا ةالص باتك 35١١ /0:يوونلل ملسم حيحص حرش ١.

 .9/7١٠:ىنغملا .؟

 .ملسم حيحص حرش يف يوونلا هركذو 27١77٠١ /7":راطوألا لين .

 موصلا زاوج باب.١ 17 /7:ملسم حيحص ظحالو 14 قر قال قك قد 45 ق'"”” ثيدحلا



 ةنادآ قوفسلا ءافحأا نين وددت هس كيش ومات ستاا ا  دما ناوسدمملا تينخبساو دا دأساخ اة ومس فاما ١ مب

 هللا لوسر عم انرفاس :لاقف رفسلا يف ناضمر موص نع (ضر) سنأ لئس

 .مئاصلا ىلع رطفملا الو رطفملا ىلع مئاصلا بعي ملف ناضمر يفي

 مهنمو رصاقلا مهنمف»:هلوق ملسم حيحص يف دجن ملو :يناكوشلا لاق

 (7.راطفإلاو موصلا ثيداحأ الإ هيف سيلو «متملا

 علطا يبنلا نا تبث نيأ نم نكل ملسم حيحص ىلإ يزع ام ةّحص ضرفنلو

 يباحصلا لمع سيلو ؟ انيلع ةجح ريرقتلا نوكي ىتح هيلع مهّرقأف مهلعف ىلع
 .هلمعو هيي يبنلا لوق ىلإ أدنتسم هنوك ملعي ملام ةجح هدّرجمب

 يف مهنيب فالخلاو ةّجحب سيل هرصع يف ةباحصلا عامجإ ْنِإ :يناكوشلا لاق

 ("'.هتوم دعب روهشم كلذ

 نأ تفرع دقو فسلا يف مامتإلا زاوجل ًاليلد نوكي نأ نكمي ام ّمت انه ىلإ

 يتلا «ةلئاحلا راثآلاو تاياورلا مامأ اهب جتحي نأ نكمي الف ءامال بارس عيمجا

 .ةباحصلا ىلإ يهتنت ةفلتخم قرطب تيور

 يبأو تباث نب ديزو رباجو ةفيذح قيرط نم ًاضيأ هانيورو :مزح نبا لوقي

 (7.ةحصلا ةياغ يف ديناسأب هللا لوسر نع مهلك رمع نباو ةريره

 كيلإو «ةيباحصلاو يباحصلا لمعب كّسمتلا وهو رخآ ءيش انه يقب

 .هتسارد

 ةشئاعو نامثع لعفب جاجتحالا

 هنأ عم نم يفو ةكم يف ٌّمتأ يذلا نامثع لعفب مامتإلا زاوج ىلع حجتحي ابرو

 .ةنيدملا يف ًانطوتمو ةكم نع ًارجاهمو ًارفاسم ناك

 .54/١77:ىلحملا .'* 7١. 7 /:راطوألا لين .؟و١



 ةشئاعو نامثع لعفب جاجتحالا

 ىلإ دنتسي ملام ةّجح سيل يباحصلا لعف نأ :جاجتحالا اذه ىلع ظحالي

 .هريغ لعف ال موصعملا لعف يه ةجحلا ْناف هللا لوسر نع حيحص ثيدح

 ةباحصلا نم ريثك هركنتساو نامثع دض ةجضلا تماق هنا كلذ ىلإ فضأ

 .دوعسم نب هللا دبع عجرتسا ىتح

 ام .حلاص ليلد نود نم هسفن دنع نم ّمتأ نامثع نأ ىلع لدي يذلاو

 .ةشئاع نع ةورع نع يرهزلا نع ملسم هجرخأ
 امك تلّوأت اهْمِإ :لاق ؟رفسلا يف متت ةشئاع لاب ام :ةورعل تلقف :يرهزلا لاق

 (1) نافع لّوأت

 لمع ناك |مف :ةورعل تلقف .يرهزلا لاق :لاق .«ىلحملا» يف مزح نبا هلقنو

 :لاق ؟نيتعكر نيتعكر اهضرف ىلاعت هللا ْنَأ تملع دقو رفسلا يف متت نا ةشئاع

 9 .نمب ةالصلا مامتإ نم ناهثع لّوأت ام كلذ نم تلوأت

 اذهو «ليوأتلا ىلإ أجلي ملو هب ّجتحال مامتإلا زاوج ىلع ليلد نامثعل ناك ولف

 .هب ملعأ وه صاخ غّوسمب ٌمتأ هنكلو نّيعتم رفسلا يف رصقلا نأ ىلع ليلد

 راذعأ تحنب نينمؤملا 0 ةفيلخلا لعف ريربت لواحي نمم دحاو ريغ ماق دقو

 !!|ىل

 :(هليوأت يف ءالعلا فلتخا :يوونلا لاق

 .ازئاج مامتإلاو ًازئاج رصقلا ايأر امهّتا نوقّقحملا هيلع يذلا حيحصلاف ١.

 .مامتإلا وهو نيزئاجلا دحأب اذخأف

 ناكل مامتإلا زاوج ىلع ليلد كانه ناك ولف «ليوأتب سيل هنأ :هيلع ظحالي

 .نيرفاسملا ةالص باتك 35١7. /0:ملسم حيحص حرش ١.

 77١. /4:لحملا.؟



 ا ا 001 6١و

 هوجوب نينمؤملا مو ةفيلخلا لعف اولَوُأ كلذلو ءليوأت نود نم هب ّيتحي نأ هيلع

 : ينعا ,ىرخا

 .(مهزانم يف امهتأكف مهم ةقفاز نينمؤملا مامإ ناثع نا .؟

 ىلع موادت اذالف ءكلذب امهنم ىلوأ يبنلا نا لّوؤملا نع بزع :هيلع ظحالي
 !؟.صقلا

 .ةكمب لّهأت نامثع ْنا ."*

 رفاس يي يبنلا ْناف «قباسلا هجولا ىلع ظحول ام لثمب :هيلع ظحالي

 .رّصق دقو ةيكم ّنهنم هجاوزأب

 ضرف نا اونظي ًالثل هعم اورضح نيذلا بارعألا لجأ نم كلذ لعف .4

 .ًارفسو ًارضح ادبأ ناتعكر ةالصلا

 نمز يف ًادوجوم ناك ىنعملا اذه ّنأب قباسلا ىلع ظحول اب :هيلع ظحالي

 .ليق امث رثكأ نامثع نمز يف ةالصلا رمأ رهتشا لب «يبنلا

 مامإلا اهلقن يتلاو هيقفلا اهيلإ نكري ال يتلا ةهفاتلا هوجولا نم كلذ ريغ ىلإ
 (1).رريم ريغ ًاضيأ هنأ تفرع دقو «لّؤألا هجولا آلإ لكلا لطبأو هحرش يف يوونلا

 هَنأب ةيوارلااهّنأ عم ًاليلد نوكي ال ةشئاع ةيباحصلا لعف َّنأ ملعي كلذبو

 رفسلا ةالص تّرقأف رفسلاو رضحلا يف نيتعكر نيتعكر ةالصلا ضرف هناحبس
 ().رضحلا ةالص يف ديزو

 هلوق ريسفت يف ىور ثيح ةشئاع لعف لوح ًامالك يربطلا ريرج نبال نإ

 دبع نب دمحم نب هللا دبع نب رمع نع هدنسب  ضرألا يف ْمُبَرَض اذِإَو : ىلاعت

 .اهرصقو نيرفاسملا ةالص باب 35١7 /60:ملسم حيحص حرش ١.

 7١7. /09:ملسم حيحص حرش ."



 ةشئاعو نامثع لعفب جاجتحالا

 يف :لوقت ةشئاع تعمس :لوقي يبأ تعمس :لاق ءقيدصلا ركب يبأ نب نمحرلا

 ْنِإ :تلاقف «نيتعكر رفسلا يف يلصي كني هللا لوسر نإ :اولاقفءمكتالص اومتأ رفسلا

 ©77.متنأ نوفاخت له .فاخي ناكو برح يف ناك يب هللا لوسر
 اهرفس يف تمتأ نإ اهّمأ ةشئاع ليوأت يف ليق :هلوقب يناكوشلا هيلع قلعو

  :لاق نأ ىلإ ةعاط رفس يف نوكي |ْنإ اهدنع رصقلاو ّييغ يلع لاتقل ةرصبلا ىلإ

 قيرط نم حيحص دانساب يقهيبلا هجرخأ ام هيف ليق ام نسحأف ةشئاع لوأت اّمأو

 تيلص ول :اهل تلقف ءاعبرأ رفسلا يف لصت تناك اهّثأ هيبأ نع ةورع نب ماشه

 رصقلا ْنا لّوؤت اهْنُأ ىلع لاد وهو ؛يلع قشي ال هّنِإ يتخأ نباي :تلاقف «نيتعكر

 ().لضفأ هيلع قشي ال نمل مامتإلا ناو ةصخر

 ١. /4:يربطلا ريسفت ١06.

 ". /”:راطوألا لين 7١7.
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 ميقملا وأ رضاحلاب رفاسملا مامتئا

 بهذ ءادرفنم مّلسيو هضرف ىلع رصتقي «ميقملا وأ رضاحلاب رفاسملا ٌمتتا اذإ

 .ةعكر نم لقأ وأ ةعكر وأ اهعيمج ةالصلا كردأ ءاوس «تيبلا لهأ ءاملع هيلإ

 هيلع لب «مامتلا مزلي ال ميقملا فلخ رفاسملا مرحأ اذإ :خيشلا لاق

 .اهرخآ يف وأ هتالص لَوأ يف هكردأ ءاوس ءملس .هضرف هسفنل لص اذإف نيصقتلا

 هيلع بجوأ نمو مامتلاو ريصقتلا نيب رايخلاب رفاسملا لعج نم لك :لاقو

 يف وأ ةالصلا لّوأ يف هكردأ ءاوس مامتلا همزلي هنا :(هباحصأو ةفينح يبأك) ريصقتلا

 ().رصقلا هل ناك اهنم لقأ ناك نإو ءّمتأ ةعكر هعم كردأ نإ :كلام لاقو

 هضرف بالقنال ًاببس متملاب رفاسملا ءادتقا نوكي مامتإلا بجوأ نم لوق ىلعو

 مدع رصقلا يف طرتشي الو :هلوقب مّهموتلا اذهل ًاّدر ةمالعلا لاق كلذ لجألو

 عباتي الو رفاسملا رّصق ميقمب رفاسم متئا ولف «عمجأ انئ لع دنع ميقملاب مامتثإلا

 (9.هيوهار نب قاحسإ لاق هبو ءاندنع ميقملا

 ١. الخلاف: »681١/١:ةركذتلا ." .رفاسملا ةالص ؛78ةلأسملا ٠7/5  »5ةلأسملا 54٠.



 هناذا و رفشلا اعمل وباع مودم داموا قاومت واف ارت باف مل مقاما رب ادجلاود ف ونار ا ماعم نا وود 6١غ

 .ًادرفنم مّلسو هضرف ىلع رصتقاو متي مل ميقمب رفاسملا متئا اذإو :ًاضيأ لاقو
 نم لقأ وأ ةعكر وأ اهعيمج ةالصلا كردأ ءاوس « ليه تيبلا لهأ ءاملع هيلإ بهذ

 1١( ةعكر

 وحنلاب مهلاوقأ ليصافت ةمالعلا لقن دقف مهريغ اّمأو «ةيمامإلا ىدل ام اذه

 :لاقو «يلاتلا

 ةعكر كردأ ءاوس .همامإك مامتلا هيلع بجي هنا سابع نباو رمع نع يورو

 باحصأو دمحأو روث يبأو يعفاشلاو يعازوألاو يروشلا لوق وهو ؛رثكأ وأ لقأ وأ
 .يأرلا

 .رّصقي نأ هل :يبعشلاو سوواطو هيوهار نب قاحسإ لاقو

 ءّمتأ ةعكر كردأ نإ :ةداتقو يرهزلاو يعخنلاو يرصبلا نسحلاو كلام لاقو

 (”.رصق اهنود كردأ نإو

 :هوجو رصقلا موزل ىلع لديو

 وه رصقلا َّنِإ ثيح «فالخلا »يف يسوطلا خيشلا هب لدتسا ام:لؤألا

 نأ حان ْمُكيَلَع َسْيلَف ٍضْوَألا ين ْمُتبَرَص اذِإإ) :هناحبس هلوق قالطإ ىضتقم
 براضلا ضرفو ء«ضرألا يف براض مومأملا نأ ضورفملاو "” 4ةالّصلا َنِم اوُرصقَن

 ماق اذإ الإ ةّجح قالطإلاو هيلع لمعلا متيو رصقلا يوني نأ هيلعف نصقلا وه
 (9.هفالخ ىلع ليلدلا

 مارح دئازلاف نيصقتلا بجاولا نإ :ليلدلا اذهل ًادكؤم ةمالعلا لوقي

 «0.رجفلاك مامتئإلاب دزت ملف نيتعكر اهلعف زوجي ةالص اهثألو ,رجفلا ىلع دئازلاك

 1 اعلا # ."41 /7:ىهتنملا .” 89٠١ /7:ىهتنملا.١

 941١". /7:ىهتنملا .ه .ريسي فرصتب ”/ةلأسملا .081/1:فالخلا .4



 1 و اع لوا واوا وطمس و ل اج راووط د مساس اقااج امخ عواد وووسواوأا ميقملا وأ رضاحلاب رفاسملا مامتثئا

 ةضيرفلا بالقنال ًاببس ٌجتملاب ءادتقالا نوكي نأ بئارغلا نم نا :لصاحلاو

 ذخؤي الف .هناحبس هب قّدصت لل ًاّقحتسم ًارفاسم هنوك عم مامتإلا ىلإ رصقلا نم

 .همدع كيفاويسو «عطاق ليلدب الإ بيرغلا لوقلا اذهب
 . الش تيبلا لهأ ةّمئأ نع يور ام :يناثلا

 راع أ نا .ملسم نب دمحم نع حيحص دنسب قودصلا جرخأ

 ىلص نإف «ملسيو نيتعكر هتالص متيلف روضح موق فلخ رفاسملا ىلص اذإ :لاق

 0 :ةرصملا قةيعكلاو رهظلا ةيقارألا لججيلف ىيلفلا نعت

 نع هللا دبع ابأ تلأس :لاق «نامثع نب دامح نع حيحص دنسب خيشلا جرخأ

 ("'.«ءاشي ثيح يضميو نيتعكر ٍلصي» :لاق ؟ميقملا فلخ ٍلصي رفاسملا

 اذإ) :لاق 1 هلا بغا يع .ناكسم نب هللا دبع نع خيشلا جرخأ

 لمعجيلف ىلوألا تناك نإف ؛مهتالص يف نيرضاح ماوقأ عم رفاسملا لخد

 ةلفان نيتلوألا لعجيلف رصعلا تناك نإف «نيتلوألا نيتعكرلا يف ةضيرفلا

 (7.«ةضيرف نيتريخألاو
 (9.هلئاسو يف ٍلماعلا رحلا اهعمج يتلا تاياورلا نم كلذ ريغ ىلإ

 عيمج كردأ ءاوس «مامتئالا همزل ميقمب متئا ىتم رفاسملا ْنِإ :ةمادق نبا لاقو

 .لقأ وأ ةعكر وأ ةالصلا

 :لاق ؟ميقملا دهشت يف لخدي رفاسملا نع هللا دبع ابأ تلأس :مرثألا لاق

 لاق هبو «نيعباتلا نم ةعامجو سابع نباو رمع نبا نع كلذ يورو .ًاعبرأ يلصي

 .08١17ثيدحلا مقر «7581//١:هيقفلا ١.

 .701ثيدحلا مقر «.1506 /7:بيذهتلا ."

 .5ثيدحلا 176 /":بيذهتلا .*

 .9 و4 ءال ,58 .5 ثيدحلا ؛ةعامجلا ةالص باوبأ نم 8١بابلا ؛5:لئاسولا ظحال .:
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 .يأرلا باحصأو روث وبأو يعفاشلاو يعازوألاو يروثلا

 دزت ملف نيتعكر اهلعف زوجي ةالص اهنأل ىصقلا رفاسملل :قاحسإ لاقو
 .رجفلاك م|متثالاب

 ميقملا ةالص نم كردي رفاسملا يف :لذح نب ميمتو يبعشلاو سوواط لاقو

 .نايزجي نيتعكر

 نإو متأ ةعكر كردأ نإ :كلامو ةداتقو يرهزلاو يعخنلاو نسحلا لاقو

 (١).رصق اهنود كردأ

 :هوجوب ماهتإلاب لئاقلا جتحا

 اذإو ءاعبرأ اهالص مامإلا عم ىلص اذإ ناك هّنا رمع نبا نع يورام ١.

 (7 .نيتعكر اهالص ةدحو لض

 َّنأب لوقي ناك رمع نبا ناف ؛هيف نحن اهب هل ةلص ال هنأب :هيلع ظحالي

 ماعلا عم وجو نيشسلا ل محي ريع يدم ايبلع رحلوا هدي راع معلا يق رصملا
 .ًارصق تيبلا يف هتالص ديعي هنكلو «ةملكلا ةدحول أظفح

 تاعكر عبرأ ئنمب مامإلا عم ىلص ناك اذإ هنأ رمع نبا نع عفان ىور

 ا اعيامأ نحكر هبا لسن دمر كربلا
 نب ةيواعم ينثّدح :شمعألا لاق .دوعسم نب هللادبع هب ماق ام كلذ ريظنو

 .تيلص ّمث نامثع ىلع تبع :هل ليقف ًاعبرأ ىلص هللا دبع نأ هخايشأ نع هتّرق

 (9.-ش فالخلا :لاق

 ١. المغنى:١178/7.

 ". ملا 1865/7: نيهدبلا نكس ا 5 ثيدحلا «.587 /١:ملسم حيحص :174/7

 ". /::ىلحملا 77١.

 . ١159 /١:يعفاشلل مالا باتك 4٠١8/1 :دواد يبأ ننس .4



 011-00 01111- ميقملا وأ رضاحلاب رفاسملا مامتئا

 (7.«مكتمئأ ىلع اوفلتخت ال» : ييِغ هلوق .؟

 ةفالخ تناك اذإف ءلوسرلا ءافلخ مه ةّمئألا نم دارملا ْنَأب :هيلع ظحالي

 ! ؟ةعامجلا مامإ نم اذه نيأف .هتفلاخم مرحتو هلوق عاطي ةيعرش ةفيلخلا

 الف هب متؤيل مامإلا لعج |منإ رداصملا ضعب يف ءاج ام انركذ ام دّيؤيو

 .هيلعاوفلتخت
 رصق نا فرخ ةزايعيو ةنطرلاب امه إب ًافالعت نيل هنا هيلإ فضأ

 فالتخال ةالصلا نم جورخ وه اّْنِإو مامإلا ىلع ًافالتخا سيل ةالصلا

 .نيتضيرفلا

 لاح يف نيتعكر ىلصي رفاسملا لاب ام :هل ليق هنأ سابع نبا نع يور ام .”*

 ©0.ةّئسلا كلت :لاقف ؟ميقمب متئا اذإ ًاعبرأو دارفنالا

 دّيقي الو ءلوسرلا ىلإ هدنسُي ملام سابع نبا لوقب جتحي ال هنأب :هيلع ظحالي
 وأ رفاسملاب متتا ًاقلطم رصقلا وه هاضتقم يذلا ميركلا نآرقلا قالطإ هب

 .رضاحلاب
 يّلصي نم فلخ اهيلصي الف نيتعكر ىلإ ةعبرأ نم ةدودرم ةالص ابنا 7

 50. ةعمجلاك عبرألا
 ءمتملا فلخ رفاسملا ةالص نالطب مزل هليلد مص ول هنأب :هيلع ظحالي

 رصتقي له رفاسملا ْناو تاعكرلا ةيّمك يف مالكلا امَّنِإ و .ءادتقالا ةّحص ضورفملاو

 ؟متي وأ نيتعكر ىلع

 .7/9 /7:يقهيبلا ننس ؛5١5 ثيدحلا ؛١/09١3:ملسم حيحص ؛185 /١:يراخبلا حيحص ١.

 . ٠١7/37 :ينغملا شماهب ريبكلا حرشلا ؛79١ /7:ينغملا 1

 .119/7:ينغملا ."



 هبادا و رفسلا ماكحا ل ل ١مهمب

 لامكإ

 هيلع ليلدلاو نضاحلا فلخ رفاسملا ةالص هركت هنا باحصألا نم رهاظلا

 يلصي ال١ : هيف هللا دبع وبأ لاق :لاق يدارملا ريصب يبأ نع خيشلا هاور ام

 ("”.«نيتعكرلا يف فرصنيلف ىلص نإف «ميقملا عم رفاسملا

 لضفلا سابعلا بأ نع .نيصخلا نب دواد نع حيحص دنسب خيشلا جرخأو

 رفاسملا الو رفاسملا يرضحلا موي ال» :لاق هيت هللا دبع بأ نع .كلملا دبع نبا

 مث ملس نيتعكرلا متأ اذإف نييرضح ًاموق ّمأف كلذ نم ءيشب ىلتبا اذإف ءيرضحلا

 روضح موق فلخ رفاسملا ىلص اذإو «[نيقابلل]مهّمأف همّدقف مهضعب ديب ذخأ

 رهظلا نيتلوألا لعجيلف رهظلا مهعم ىلص نإو ليو نيتعكر هتالص متيلف

 (7.«.صعلا نيتريخألاو

 تلمحو «نيتروصلا اتلكل يهنلا ةيمومع يناثلا ثيدحلا نم رهاظلاو

 هذه تناك لعف نإف لعفي ال نأ هل حجرألا نأ دارملاو :ةهاركلا ىلع ناتياورلا

 .هتالص ةيفيك

 ءادتقالا ناك ثيح تاياورلا نم ّرم ام لجأل ةهاركلا ىلع لمحلا نإ مث

 .ةالصلا ةيفيك نع لاؤسلا ناكو [ّلسم أرمأ مامإلاو يوارلا نيب مامتئالاو

 مدعو «ةقيرطلاو ةريسلا ةظحالمب |مهيف زاوحلاب عطقلا ليصحت نكمي لب

 ذإ ءامهريغو يع نينمؤملا ريمأو يبنلا نمز يف كلذ عوقو ةرشك عم عنملا ةيفورعم

 ايه مهتأ اك .مهعم ةالصلا نورضحيو مهدنع فارطألا نم نودّدرتملا لازال

 .708ثيدحلا ١.1760 /”:بيذهتلا.١

 .61/5 ثيدحلا ,777 /7”:بيذهتلا ."



 ١10 دارك جار قا عر ركل قس او زال اال انانمو مس ايام امد الا وير مد ميقملا وأ رضاحلاب رفاسملا مامتئا

 رابخألا نم ربخ لقني مل كلذ عمو «مامتإلا هضرف نم هيف نوُمأي رفس يف مه اولازال

 قرخ ىّتح عاذو عاشل عقو ول ذإ «نيلاحلا دحأ يف مامتثإلا نم مهوعنم الييظ مهنا
 «7.هيلإ يعاودلا رفوتل عامسألا

 ملف نيتروصلا اتلك يف «عنقملا» يف هنعو قودصلا دلاو نع فالخلا لقن دقو

 دقو «نيتياورلا يف دراولا يهنلاب ًاذخأ سكعلا الو رفاسملاب رضاحلا مامتثا اجي

 .ةهاركلا ىلع ناتلومحم اههتأ تفرع

 رفاسملاب رضاحلا متئا اذإ اب ةهاركلا صاصتخا ")قّمحملا نم رهظي اًّبرو
 (9.هريرحت يف ةمالعلا هيلعو «"””همسارم يف يمليدلا رالس هيلعو سكعلا نود

 هْنأل ءاماتو ارصق ناضرفلا فلتخا اذإ ب ةصتخم ةهاركلاف ريدقت لك ىلعو

 ضرف اذإ نيرهظلابو لب برغملاو حبصلاب مامتئالا يف ةهارك الف ةلدألا نم قاسنملا

 ةروص يف سكعلاب وأ ًارصق |مهئاضق ةروص يف رفاسمب رضاح متئا ول اى قافتالا
 (©.لاعلا هللاو ًءادأ |مهئاضق

 ."ا/ه /١:رهاوجلا.١

 .ةعامجلا ةالص ينو 65 /١:مالسإلا عئارش .؟

 .ةعامجلا ةالص ماكحأ ركذ ,87:ةيولعلا مسارملا ."“

 .ةعامجلا ةالص «مامإلا يف :يناثلا بلطملا 371١ /١:ريرحتلا .4

 .70/ا/ /7١:رهاوجلا .0
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 ًارضاح تقولا لّوأ ناك اذإ

 سكعلابو ارفاسم هرخآ ينو

 يف ناك اذإ (ى ءارفاسم رخآلا ضعبلا يفو ءارضاح تقولا ضعب يف ناك اذإ

 تقولا لَوُأ ناك وأ ءًارفاسم تقولا رخآ يف راصو لصي ىلو ًارضاح تقولا لأ

 قلعت لاح رصقلاو مامتلا يف كالملا لهف ءارضاح هرخآ يف راصو لصي لو ًارفاسم

 ؟سكعنيف ءادألا لاح وأ يناثلا يف رّصقيو لؤألا يف ٌمّيف بوجولا

 لهف ؛كلذك لاحلا نوك عم تقولا مامت يف ةالصلا هنم تاف هنا انضرتفا ولو

 نيب ريم وأ .بوجولا قّلعت تقو وأ ء,توفلا لاح ةاعارم وه ءاضقلا يف كالملا

 ؟رصقلاو مامتلا

 2 مسا ع 0

 نم ةلأسملاو ارفاسم هرخاو ارضاح تقولا لّوأ ناك اذإ |يف :')ىلوالا ةروصلا

 ءءدب ُىئداب صوصنلا تفلتخاو لاوقألا اهيف تبراضت دقو .ءصوصنملا هقفلا

 .ظحالف ١7١ ص ةيناثلا ةروصلا كيفاوتسو ١.



 هبادآو رفسلا ماكحأ 11011 ] ز ز]ز ز ز]ز ز]ز] ]1ايام ااا ا ااا يا «<١

 :ةعبرأ يهو صوصنلا لبق ءارآلا ركذنلف

 ١. ديفملاو '') هيوباب نب يلع ةريخ وهو .لاثتمالاو ءادألا لاح ةياعر موزل 5

 سيردإ نباو .««بيذهتلا» يف خيشلاو .'"" «حابصملا» يف ىضترملا ديسلاو «ةعنقملا

 .يعفاشلا نع فالخلا يف خيشلا هلقنو «رئارسلا يف

 نباو «عنقملا» يف قودصلا ةريخ وهو .بوجولا قلعت لاح ةياعر موزل .؟
 © لبفع نأ

 .«فالخلا» يف خيشلا ةريخ وهو .نيرمألا نيب رييختلا .''

 قران ونهر يسارا ازر رقاب تبقرتلا ماوي هبوعيل لاسر
 (© .جاربلا نبا نع ةمالعلا هلقنو «طوسبملا»و «ةياهنلا»

 :مهتارابع نم أمسق ركذنلف لاوقألا ىلع تفقو اذإ

 ١. .ماهتلا هيلعف تقولا لوخد دعب هرصم نم جرخ اذإو :قودصلا لاق "(

 راص ىتح اهّلصي ملف رضاحلا ىلع ةالص تقو لخد اذإو :ديفملا لاق .؟
 () .ريصقتلا ىلع اهألص ًايقاب تقولا ناكو ًارفاسم

 اذإ مامتلا هيلع بجو تقولا لخد دقو هلزنم نم جرخ نإف :خيشلا لاق ."“

 مو رّصق تقولا قّيضت نإف «مامتلا هيف يلصي ام رادقم تقولا نم يقب دق ناك
 ا"” .ممتي

 .0 5١ /7:ظحال هنع فلتخملا يف ةمالعلا هلقن.١

 .نيقابلا صوصن كيفاويس و ؛770 ١/ :ظحال رئارسلا يف هنع سيردإ نبا هلقن .1
 .041 /7 :فلتخملا يف هنع ةمآلعلا هلقن .*
 . ١10 :عنقملا . 65١. /7” :فلتخملا ظحال .:

 .7١:ةياهنلا .ا/ .١١5:ةعنقملا 5



 0000 0  ةزةز سكعلابو ًارفاسم هرخآ يفو ًارضاح تقولا لّوأ ناك اذإ

 اذإ مامتلا هيلع بجو تقولا لخد دقو هلزنم نم جرخ نإف :ًاضيأ لاقو .

 ملو رصق تقولا قيضت نإف «ما|ّتلا ىلع هيف ٍِلصيام رادقم تقولا نم ىقب
 .خيشلل لوألا لوقلا وه اذه "”.ممتي

 ىضم هنا الإ تقولا لخد دقو رفسلا ىلإ جرخ اذإ :«فالخلا» يف لاقو .

 .مامتإلا هل بحتسيو رصقلا هل زاج تاعكر عبرأ هيف يلصي ام رادقم

 هنكمي ام رادقم ئضم ناك نإف تقولا لوخد دعب رفاس نإ :يعفاشلا لاقو

 هّنِإف ٍنزملاّآلِإ ةعاجلا لوقو انلوق اذه :لاق ريصقتلا هل ناك ةعبرأ هيف ٍلصي نأ

 27 .ريصقتلا هل زوجي الو مامتإلا هيلع :لاق

 .ًابحتسم مامتإلا نوك عم رييختلاب ىتفأ دقف «خيشلل يناثلا لوقلا وه اذهو

 ءءادألا نامز رايعملا نوك وهو ثلاث لوق «بيذهتلا» يف خيشلا نم رهظي و

 :هصن كيلإو «هراتخاو «رئارسلا» يف سيردإ نبا هنع هلقن

 وهو ةالص تقو هيلع لخد نميف ةفلتخم تاياورلا :سيردإ نبا لاق ١.

 يلصح نيب رهظألاو ىضحف رفاسم وهو تقولا هيلع لخد وأ ,رفاسف رضاح
 تقو يف مادام رفاسملا رصقيو رضاحلا متيف ءادألا لاح بسح لصي هنا انباحصأ

 هلاح بسحب اهؤاضق آلإ زجي مل تقولا جرخ نإف ءاريخأ ناك نإو «ةالصلا نم

 .اهتقو لّوأ لوخد دنع

 هيلإ بهذي مل ام هنأب هيلع درو ةياهنلا يف خيشلا ةرابع سيردإ نبا ركذ مث

 ام ركذ ّمث ءانيفلاخم نم الو انم ال هباتك يف هركذ فنصم الو .هيقف هب لقي لو دحأ

 :لاق مث هيلع درو ًاّبحتسم مامتإلا نوكو رييختلا نم «فالخلا»نع هانلقن

 ١5١7/١. :طوسيملا.١

 .5317 مقرب نفاسملا ةالص .ةالال ١/ :فالخلا . ”



 ةقاذا و نقشلا ءاكحأ : تعيس نيتك هودمف همك سسوبسسام موج ياعم سباسكم همس :١

 هيلعو بهذملا لوصأو «ةّلدألل قفاوم هّنأل هانرتخاو ُالَوَأ هيلإ انبهذ ام حيحصلاو

 امهريغو ديفملا خيشلاو .هحابصم ف هركذ .ىضترملا ليسحلا بهذم وهو .عامجإلا

 .هيف غلابو كلذ يف لوقلا قّقح هناف هبيذهت يف انخيش بهذمو انباحصأ نم

 ماكحأ باب يف «ماكحألا بيذهت» يف هفالخ لئاسمو هتيابن يف هركذ مع عجرو

 (' .ةالصلا تئاوف

 (7 .رّصق قاب وهو رفاس ّمث ًارضاح تقولا لخد اذإو :ديعس نبا لاق .

 .قاب تقولاو رفاس مث رضاح وهو تقولا لخد ذإو :ققحملا لاقو .#

 رضاح وهو تقولا هيلع لخد اذإ :ةورعلا يف يئابطابطلا ديسلا لاقو .4

 .رصقلا هيلع بجو رفاس مث لصي ملو ةالصلا نم نكمتم

 هنكل .ةورعلا ىلع هتقيلعت يف عمجلاب يدرجوربلا انخياشم ديس لاقو ٠١.

 .فيرشلا هسرد يف هنع لدع

 اذإ .مهصوصن كيفاويسو نيِلّوألا نيلوقلا قفو ىلع ةياورلا تدرو دقو

 .تاياورلا درس لبق ةدعاقلا ىضتقم ركذنلف كلذ تفرع

 ؟ماقملا يف ةدعاقلا ىضتقم وهام

 نم الك بطاخي 4سْمّشلا ِكوُنُدِل ةالَّصلا مِقأ» :هناحبس هلوق ّنا كش ال
 تقولا نم لوألا ءزجلا يف ريصقتلاو مامتإلا نم هلاح يضتقت اب رفاسملاو رضاحلا

 ةياغ لوألا ءزجلاب صتخم هنأ يف مالكلا اّنِإ .ةضيرفلا ةماقإ نم نكمتي هجو ىلع

 ١5. ثيدحلا «ةالصلا تئاوف ماكحأ نم ٠١ بابلا 177/7:بيذهتلا ظحال ؛” 5 ١/ :رئارسلا ١.

 .97:عئارشلل عماجلا ."



 00 ا ا ا سكعلابو ًارفاسم هرخآ يفو ًارضاح تقولا لّوأ ناك اذإ

 يف هنا وأ .هلاح ترّيغت نإو تقولا رخآ ىلإ هيف تباثلا فيلكتلا مودي رمألا

 وهف «تالاحلا يلاوت بسح فيلكتلا ريغتيف هلاح ىضتقم وه |ب بطاخم ءزج لك
 نوكي لوألا ىلعف .هفرظو هلاح بسح ةعيبطلا داجيإب فّلكمو بطاخم ءزج ّلك يف
 نامز ٍذئدنع رايعملا نوكي ذإ يناثلا فالخب .ءبوجولا قّلعت لاح وه رايعملا
 .لاثتمالا

 لوألا ءزجلاب باطخلا صاصتخا مدعو يناثلا وه ليلدلا قالطإ ىضتقم و

 .تقولا لَّوأ ناك ولام معي قلطم ؛رفسلا يف رصق» :هلوق :تلق تئش نإو

 هريغ يفو ارفاسم تقولا لَو ناك ولام معي قلطم «ممتأ» :هلوق نأ اك ءارضاح

 ديري يتلا هتالاحو هفورظ فيلكتلا لاثتما يف عبتي هنا «نيقالطإلا ىنعمو ءارضاح

 )١( .اهيف ةيدأتلا

 عطق عم ماقملا يف ةدراولا ةلدألا يف مالكلا |ّنإ ةدعاقلا ىضتقم وه اذه

 ةحيرص «اهنم عبرأ تاياور عست نع زواجتي ال ماقملا يف درو ام عومجمو .هنع رظنلا

 :اهتسارد كيلإو .روهشملا لوقلا يف

 لخدي :اليثق هللا دبع يبأل تلق :لاق رباج نب ليعامسإ ةحيحص ١.

 متأو لص» :لاقف .لهأ لخدأ ىتح يّلصأ الف رفسلا يف انأو ةالصلا تقو لع

 ىتح ٍلصأ الف رفسلا ديرأ يلهأ يف انأو ةالصلا تقو ِّلع لخدف :تلق «ةالصلا

 (” .«هللا لوسر هللاو تفلاخ دقف «لعفت مل نإف ىّصق و لصف :لاقف ءجرخأ

 دقف لعفت مل نإف» ليذلا نا رهاظلاو «نيتروصلا اتلك مكحل ةضرعتم ةياورلاو
 هناف يناثلا ّقشلا دروم وه | رفسلا يف مامتإلا لصأ ىلإ عجار «هللا لوسر تفلاخ

 .ةفيرشلا هسورد نم يريرحت بسح يدرجوربلا ققحملا ديسلل ريرقتلا ١.
 .7 ثيدحلا رفاسملا ةالص باوبأ نم 7١ بابلا 4 ءزجلا :لئاسولا ."



 هبادآ و رفسلا ماكحأ 220000000000000 0 ومب سس مو ناو بع خل ١

 فلاخملا فصوو يو لوسرلا هيف رّصق يذلا رفسلا يف مامتإلا قيداصم نم

 7, ثيدحلا يف |مك يصاعلاب

 رفسلا ديري لجرلا :يَم هللا دبع يبأل تلق :لاق ملسم نب دمحم حيحص .؟

 (9 .«نيتعكر لصف تجرخ اذإ» :لاقف «سمشلا لوزت نيح جرخيف

 ةبيغلا نم مدقي لجرلا يف ليث هللا دبع بأ نع ءملسم نب دمحم حيحص .

 لخديلف تقولا جرخي نأ فاخي ال ناك نإ» :لاقف ةالصلا تقو هيلع لخديف

 ةلأسملا تاياور نم نوكت نيتروصلا نيب لصفلا مدعب انلق ول نكل 0....متيلو

 .يناثلا ماقملا يف ًاضيأ اهلقن كيفاويسو

 تلاز اذإ» :لوقي هت اضرلا تعمس :لاق ءاشولا ىلع نب نسحلا ربخ .5

 رّصق لاوزلا دعب تجرخ اذإف «متأف فسلا ديرت تنأو رصملا يف تنأو سمشلا
 رفسلا دارآ اذإ ان لإ ةرظات لالا نآل نين اعت' ةقوقنلا ني سيل 8:3 دعا

 بجوي رفسلا دصق درجت ْنا مهوت عدر ضرغلاو «هيف ةالصلا ٌمَتيَف جرخي مل دعب وهو
 تلاز اذإ هنأ نم رّرقملاوه ام ىلع ءانب ماقملا يف ةبولطملا يه ةيناثلا ةرقفلاو ىصقلا

 .رصعلا تقو لخد دقو رصملا نع جرخ دقف «ناتقولا لخد سمشلا

 تقو كيلع لخد دقو .ءكلزنم نم تجرخ نإ و» :يوضرلا هقفلا يفام .5

 ةالصلا تقو كيلع لخد نإو .ريصقتلا كيلعف .تجرخ ىتح لصت ملو «ةالصلا

 «© .«مامتلا كيلعف .كلهأ لخدت ىتح لصت ملو رفسلا يف تنأو

 .0ثيدحلا فاسملا ةالص باوبأ نم ؟7بابلا «0 ءزجلا :لئاسولا ١.

 .8و١ ثيدحلا نفاسملا ةالص باوبأ نم ١” بابلا 4 ءزجلا :لئاسولا ."و"

 نب دمحم نب نيسحلا هدنس يف و. ١7 ثيدحلا نفاسملا ةالص باوبأ نم 7١ بابلا 5 ج:لئاسولا .؛

 .هلثم ًاضيأ وهو ءدمحم نب ىلعم و «قثوي مل ءيرعشألا رماع
 . ١ثيدحلا رفاسملا ةالص باوبأ نم ١6 بابلا .5 ءزجلا :كردتسملا .ك



 ان ب ا ا ا سكعلابو ًارفاسم هرخآ يفو ًارضاح تقولا لّوأ ناك اذإ

 اهّماع ءاهديقمو اهقلطم ابخألاب فراع هيقف فيلأت يوضرلا هقفلا و

 .هعلاط نمل حضاو وه [ى داهتجالا لامعا دعب مكحلاب يتأيف ءاهضاخو
 اذإ اميف لاثتمالا تقو وه «نازيملا ْنأ ىلع لدي ام ماقملا يف درو ام عومجم اذه

 ًاصوصخ ناكمب حيرصتلا نم يهو ءلصي ملو سمشلا تلاز دقو هتيب نم جرخ
 .رباج نب ليع|مسإ ةياور

 ل

 لوقلا ىلع نآلدت اهنم ناتنثا .عبرأ تاياور ملسم نب دمحمل نا ملعاو

 ةسارد نم ذبالو ,روهشملا فالخ اهنم رهظتسي ام اهنم ناتنثاو اتّرم دقو روهشملا

 7١ بابلا نم .ملسم نب دمحمل ةعبارلاو ةيناثلا اهنم مهملاو «ةفلاخملا تاياورلا

 .رفاسملا ةالص باوبأ نم

 لخدي لجرلا نع ينم هللا دبع ابأ تلأس :لاق ملسم نب دمحم حيحص ١.

 نإو «نيتعكر ٍِلصي» :لاقف .قيرطلا يف وهو ةالصلا تقو لخد دقو هرفس نم

 (7 .«ًاعبرأ لصيلف ةالصلا تقو لخد دقو هرفس ىلإ جرخ

 امأ .هفالخ يف ًارهاظ نكي مل ول دوصقملا يف رهاظ ريغ هنأ :هيلع ظحالي

 دعب « نيتعكر لصي» :هلوق نكلو يناثلا ماقملا ىلإ ًاعجار ناك نإو وهف لوألا ّقشلا

 يف نيتعكر لصي هنأ يف رهاظ «قيرطلا يف وهو ةالصلا تقو لخد دق و :هلوق

 مكحلل ًاعوضوم سيل ؛نطولا نم برقلا َنأب ًاماهفإ رصملا برق نإو قيرطلا
 هدافمو ةروصلا هذه مكح يف درو يذلا يناثلا ىشلا ىنعم ملعي كلذبو «ماتلاب

 هنأكو هريصقتلل ازوجم نوكي ال صخرتلا ّدح وحن يشملا وأ رفسلل دادعتسالا ّنا

 ىلإ سايقلاب ريدقتلا اذه هجو ملعيو «دلبلا يف وهو ةالصلا تقو لخد و» :لوقي

 .لّوألا ّقشلا

 ١. بابلا . 5 ءزجلا : لئاسولا  7١ثيدحلا فاسملا ةالص باوبأ نم 0.



 هادا ورفشلا ةاكشا درو دا تو ا يعم ا لا م اا اور او ا 15 هاج ولا دبل طوس جب يي بلا ١/ب

 نم ةكم لخدي لجر نع ةئَيغ هللا دبع ابأ تلأس :لاق رخآلا هحيحص .؟

 دقو رفس ىلإ جرخ نإو «نيتعكر يلصي» :لاق ؟ةالصلا تقو لحد دقو هرفس
 7 .«ًاعبرأ لصيلف «ةالصلا تقو لخد

 لخدي» :لوقيو عراضملا ةغيصب ةكم يف لوخدلا نع رعي هنأ :هيلع ظحالي

 ّقشلا نم دارملا نأ ىلع ةنيرق اذهو ءيضاملا ةغيصب تقولا لوخد نع رّبعيو «ةكم
 هبو «نيتعكر يلصيا» :لاق كلذلو «قيرطلا يف وهو ةكم نم برقلا وه لوألا
 قشلا ىلإ سايقلاب  هنأكو ءماقملا يف بولطملا وه يذلا يناثلا ٌّقشلا لاح ملعي

 .؟...هرفس ىلإ جرخي نإ و» :لوقي لوألا

 ام نكل هيلع امهانلمح اميف نيتياورلا روهظ مدع انضرتفا ول كلذ ىلإ فضأ
 عفر يف فاك ءلّوألا لوقلا ىلع ًاليلد ةيناثلا ةياورلا نم ملسم نب دمحم نعانلقن

 هيلع لخديف ةبيغلا نم مدقي لجرلا يف يت هللا دبع بأ نع هاور ام :ينعأ «لامجإلا

 ناك نإو «متيلو لخديلف تقولا جرخي نأ فاخي ال ناك نإ» :لاقف «ةالصلا تقو

 ©” .«رصقيلو لصيلف لخدي نأ لبق تقولا جرخي نأ فاخي

 رصقلاب رمألا ذإ ءامهنع لامجإلا عفرت نيتياورلا ىلإ تمضنا اذإ ةياورلا هذهو
 ةماقإ لجأل مامتلاب رمألاو ءتقولا قيض ةياغل قيرطلا يف ةالصلا ةماقإ لجأل اهيف

 .تقولا ةعس ةياغل دلبلا يف لوخدلا دعب ةالصلا

 عبرأ «:ةلأسملا نع مامإلا لأسي مل ملسم نب دمحم نا مولعملا نمو اذه

 نم لامجإلا أرط امنإو .حوضوب مامإلا باجأو «ةدحاو ةّرم هلأس |منإو ؛تارم

 .ةاورلا بناج

 ١. بابلا , 5 ءزجلا : لئاسولا  7١ثيدحلا نفاسملا ةالص باوبأ نم ١١.

 بابلا .5 ءزجلا :لئاسولا .؟ ١” ثيدحلا فاسملا ةالص باوبأ نم /.



 00 سكعلابو ًارفاسم هرخآ يفو ًارضاح تقولا لّوأ ناك اذإ

 :ةرجشلا انيتأ ىتح َِيَثظ هللا دبع يبأ عم تجرخ :لاق لابنلا ريشب ريخ ."

 نم دحأ ىلع بجي مل هنإ) :لاق ؛كيبل :تلق «لابن اي» :ةّْغ هللا دبع وبأ يل لاقف

 لبق ةالصلا تقو لخد هنا كلذو «كريغو يريغ ًاعبرأ لصي نأ ركسعلا اذه لهأ

 7 .«جرخن نأ

 انديس ركذ دقو «ةياورلا ليلق وهو «قيثوت هيف دري مل ««ةرجشاوخأ نيشبو
 ةياور لداعي الف ءثالث تاياور ةعبرألا بتكلا ين هل نا يدرجوربلا قّقحملا
 يف اهب نايتإلل ةعبرألا بوجو دارملا نوكي نأ لمتحيو «هيقفلا رباج نب ليعامسإ
 ريصقتلا زوجي ,رفسلا دصق نأ نم مهوتي امل ًاعفد ءلحملا نم جورخلا لبق لحملا

 لمتحيو جورخلا دعب الص امهئأ هيف سيل» :لئاسولا يف لاق كلذلو «جرخي مل نإو

 .«ةنيدملا يف ايلص |ىنوك

 نب ليمج باتك نع ًالقن «رئارسلا تافرطتسم» يف سيردإ نبا هاور ام 4
 :ثالث تارقف نم بكرم وهو ِيييغ امهدحأ نع ؛ةرارز نع «جارد

 هلهأ لخد ىتح رفسلا يف رصعلاو رهظلا ىسن زفاسم لجر يف لاق هنا .أ

 .«تاعكر عبرأ يلصي» :لاق

 يلصي :لاق جرخي ىتح ميقم وهو رصعلاو رهظلا ةالص يسن نمل لاقو .ب

 .«هرفس يف تاعكر عبرأ

 كلت ىلص رفاس مث ميقم وهو ةالص تقو لجرلا ىلع لخد اذإ :لاقو .ج

 ("” .هرفس يف تاعكر عبرأ ميقم وهو هيلع اهتقو لخد يتلا ةالصلا

 ١. بابلا . © ءزجلا :لئاسولا  7١ثيدحلا نفاسملا ةالص باوبأ نم ٠١.

 :لئاسولا عجار.ةدحاو ةياور اههنأ عم نيتياور ةروصب لئاسولا يف ٍلماعلا هاور و .578 /7:رئارسلا .

 .5١و ١7 ثيدحلا نفاسملا ةالض باوبأ نم 7١ بابلا ,ه ءزجلا



 هبادآ و رفسلا ماكحأ 000000006 ا١ا/»و

 ريغ هجو ىلع بوجولا قّلعت تققو وه طانملا ّنأ يف ةحيرص ةثلاشلا ةرقفلاو

 ام ءاضق يأ ثلاثلا عرفلا ىلإ ناتعجار امهف هنااا ناكوققلا لمار :زيراشل لباق

 .هيف مالكلا كيفاويسو ءرفسلا يف تاف

 هنا رهاظلاو ءليمج باتك نم سيردإ نبا ىلإ لصو ام رابتعا يف مالكلا ان

 ىلإ ام يا وشو هذ انيس لع ةكيسملا ارقد نك قمة ذا لا دهرتل

 .ًاربتعم ارثأ نوكيو ليمج
 نع «يمرضحلا ىنثملا نب دمحم باتك نع كردتسملاو راحبلا يف هاور ام .4

 نإ :ةيثغ هللا دبع يبأل تلق :لاق «يبراحملا حيرذ نع ءحيرش نب دمحم نب رفعج

 :تلق :لاق «ًاعبرأ)» :لاق ؟ىلصي مك ةالصلا تقو لخد دقو ارفاسم لجرلا جرخ

 .هلهأ لخدي نأ لبق نيتعكر يلصي» :لاق ؟رفسلا يف وهو ةالصلا تقو لخد نإو

 (7 .«ًاعبرأ لصيلف رصملا لخد نإف

 :لاق كلذلو ءقّلعتلا تقو طانملاف نفسلا ىلإ بهاذلا نيب لصفي ثيدحلاو

 ٍلصيف» :لاق كلذلو ءادألا تقو طانملاف رفسلا نع بيآلا نيبو ؛ًاعبرأ يلصي

 .«لخد اذإ اعبرأ

 ناك نإو صخرتلا دح لبق ةالصلاب نايتإلا ىلع لوألا ةرقفلا لمح نكميو

 لباقم يف اهم ةربع الف .ةداجولا قيرط نع ةلوقنم ةياورلا نا ابو ,رهاظلا فالخ

 نيب ةجراد اهيلع ةءارقلاو ةساردلا لزت مل يتلا ةعبرألا بتكلا نع تايورملا

 .خياشملا

 «7 .ًاًدج ةبرطضم يهو رامع نب ةيواعم ةياور .7

 .7 ثيدحلا فاسملا ةالص باوبأ نم ١6 بابلا . ءزجلا : كردتسملا.١

 ١. ثيدحلا .ضئارفلا دادعأ باوبأ نم 77 بابلا “٠ ءزجلا :لئاسولا ."



 رتل ير ل ل سكعلابو ًارفاسم هرخآ يفو ًارضاح تقولا لّوأ ناك اذإ

 ةبرطضم ىلإ ءاهتناو هراشب ربخ نم ءادتبا ةريخألا ةعبرألا ْنا نّيبت انه ىلإ
 ةعقاو يف ًادراو ًاربخ اّمِإ هنوكل «دنسلا ثيح نم هيلإ دانتسالا ٌمِصي ال امم ناّمع

 وه جاجتحالل لباقلاو.جاجتحالل ال دييأتلل حلصت بتك يف ًاّيورم وأ .ةصاخ
 برست مث ةدحاو ةياور ةروصب مامإلا نع اردص دقو ملسم نب دمحم احيحص

 يفاني ال ام ىلع |مهلمح ناكمإ عم هنع ةاورلا بناج نم «هنومضم ىلإ فالتخالا

 .لّوألا فنصلا

 ال بوجولا قّلعت نامز وه طانملا ّنأب لوقلا ليلد َّناو ٌقحلا نّيبت كلذب و

 .لاثتمالا نامز وه رايعملا ْنأب لوقلا ليلد لداعي

 :لاوقألا رئاس ةسارد يف مالكلا يقب نيلوقلا كرادم تفرع اذإ

 تقو ىضم اذإ .مامتإلاو رصقلا نيب رييختلا نم خيشلا نم رهظي ام :اهنم
 .لضفأ مامتإلا نوك عم «ةّمات ةالصب نايتإلا نم هيف نكمتي

 رصقلا نّيعت ىلع لادلا رباج نبا حيحصب هاعّدم ىلع خيشلا ٌلدتسا دقو

 ىلع رحتآلاو ءازجإلا ىلع لّوألا لمحب «مامتلا نّيعت ىلع لادلا لاّبنلا ريشب ربخو
 .بابحتسالا

 .نيعتلا نود ءازجإلا ىلع رباج نبا حيحص لمح حصي ال هنأب :هيلع ظحالي

 لمح نكمي لهو (ي هللا لوسر تفلاخ هّللاو لقف لعمت 1 نإف رصقو لص» :هلوقل

 يضم وه 0 ضورفملاو .هفالخ ف بدنلا نوك عم ءازجإلا ىلع مالكلا اذه لثم

 ىتح ٍلبصا الف» :رباج لوقل ةالصلا ةماقإ نم هيف نكمتي تقولا نسم رادقم

 رصقلاب هرمأ لئدنعو .جرخو لصي مو ةالصلا نم ًانكمتم ناك هنا هانعمو ('جرخأ



 هئاداورفسلا عاككلا ملا راكم ف قريد اا ول او و و اول ا

 .ًابحتسم مامتإلا نوكيو «ًاريخم نوكي فيكف
 تقو ىضم اذإ ام ىلع روصقم ةلأسملا يف فالخلا :يلماعلا ديسلا لاقو

 حرص كلذبو «ةعامج تارابع يف ضورفم وه (ى طئارشلا ةلماك ةالصلا

 وه ضورلا يفو «يناثلا قّقحملاو كلاسملاو نايبلاو سوردلاو ىركذلا يف ناديهشلا
 ©) .ًاعطق ءادألا لاحب نيعتت كلذ عسي مل اذإو ىركذلا يفو «أقافّتا مزال طرش

 .(فالخلا» ىلإ هبسنو يدرجوربلا ديسلا هلقن ءاقلطم رييختلا :اهنمو

 سيلو .هلئاق ملعي ملو ًاقلطم ال يضاملا وحنلاب رييختلا وه «فالخلا» يف دوجوملاو

 نييختلا يقش نم دحاول ضرعتم نيفنصلا نم ًالك نا روصت ىوس رهاظ ليلد هل

 وهو ةجسلا نركتوبرعللا قبلا يرتب لك كيت نيعيديلا مقريمفرخأ ةزايغتو
 فيس نينا هربا ةحيفسس هدتعاسال 6 .مامتإلاو رصقلا نيب فّلكملا رييخت

 ("' .«هللا لوسر هّللاو تفلاخ دقف لعفت م نإف» :لاق

 الف ةلداعتم .ةضراعتملا تاياورلا ْنا ةّجحب يرهاظلا رييختلا هنم دارأ نإ و

 (هنوك عرف وهف ءامهدحأب ذحألا يف رهاظلا يف ًاريخخ فّلكملا نوكيف ءامهنيب حيجرت

 ًادنس ٌحصأ لاثتمالا نامز وه كالملا َّنأ ىلع لدي ام ّنأ تفرع دقو «نيتلداعتم

 .ةلالد ىوقأو

 .هيف رصقيفالإو قيرطلا يف ٌمتيف مامتإلل تقولا ةعس نيب ليصفتلا :اهنمو

 ٌلدتسي امبرو ءامهّصن ىضم دقو «طوسبملا»و «ةياهنلا" يف خيشلا نم رهاظلا وهو

 نم مدقي لجرلا يف :لوقي يتق نسحلا ابأ تعمس :لاق رامع نب قاحسإ ةقثومب هل

 فاخي ناك نإو «متيلف تقولا توف فاخي ال ناك نإ » :لاقف ةالصلا تقو يف هرفس

 . 1/81/ /” :ةماركلا حاتفم ١.

 .7ثيدحلا رفاسملا ةالص باوبأ نم ؟١ بابلا «4 ءزجلا :لئاسولا .؟



 سكعلابو ًارفاسم هرخآ يفو ًارضاح تقولا لّوأ ناك اذإ

 تقولا ناك اذإ دلبلا يف مامتإلا وه هرهاظ ْنِإ ثيح 2" .«رّصقيلف تقولا جورخ

 .ًاقّيض ناك اذإ هيف ريصقتلاو ءأعيسو

 تلّصف دقف كانه يتأتسو ةيناثلا ةروصلا ىلإ ةرظان ةياورلا نأ :هيلع ظحالي

 يف ريصقتلاو همدعو ءًاعيسو تقولا ناك اذإ هيف مامتإلاو «دلبلا يف لوخدلا نيب
 نع ملسم نب دمحم حيحص هل دهشيو ءاقّيض تقولا ناك اذإ ءقيرطلا

 ناك نإ» :لاقف ةالصلا تقو هيلع لخديف ةبيغلا نم مدقي لجرلا يف يع امهدحأ

 نأ لبق تقولا جرخي نأ فاخي ناك نإو «ٌمتيلو لخديلف تقولا جرخي نأ فاخيال

 '"" .ارصقيلو لصيلف لخدي
 ل ىتح هرفس نم مدقي يذلا ْنِإ :ثيدحلا ريسفت يف لماعلا ديسلا لوقي

 ًارصق قيرطلا يف لصي الو متيف هنطو لخديف رخؤي ةالصلا تقو جورخ فخي
 .ًارصق قيرطلا يف ٍلصي ذئنيحف .تقولا جورخ فاخي نأ الإ

 نوك روهشملاو ءارضاح هرخآو ًارفاسم تقولا لّوَأ ناك اذإ (يف :ةيناثلا ةروصلا

 :هيف لاوقألا ركذنلو ءادألا تقو طانملا

 تقو رفاسملا ىلع لخد نإف :لاقو روهشملا هيلإ بهذ ام ىلإ ديفملا بهذ ١.

 ىلع اهالص قاب تقولاو ًارضاح راص ىتح اهيسن وأ ًاركاذ رذعل اهكرتف «ةالص
 .لّوألا ماقملا يف هّصن ىضم دقو سيردإ نبا هقفاوو "”.ماهتلا

 ليصفتلاب دلبلا يف لوخدلا دعب «طوسبملا»و «ةياهنلا» يف خيشلا لاقو .؟

 لوخد دعب رفس نم لخد نإو :لاق رصقيف همدعو متيف تقولا ءاقب نيب يضاملا

 مامتلا ىلع ةالصلا ءادأ نم هيف نكمتي ام رادقم تقولا نم ىقب دق ناكو تقولا

 .4و" ثيدحلا رفاسملا ةالص باوبأ نم ١” بابلا .4 ءزجلا :لئاسولا ."و١

 .ةالصلا تئاوف ماكحأ باب ١١7:ةعنقملا .“



 هئادآ ف نقسلا هاك ود يختم وم نع وللا راو اوجاع او و ىو ا واو و وا ١

 «فالنملا» يف ركذي ملو "” .رّضق كلذ رادقم ىقب دق نكي ل نإو «متيلو ٌلصيلف
 .ةروصلا هذه

 هنع يلماعلا ديسلا هاكح «مامتإلاو رصقلا نيب رييختلاب دينجلا نبا لاقو ."'

 ("' .«ةماركلا حاتفم» يف

 مل نكلو نصقلا نّيعتب لوقلا ىكح نإو ةثالث لاوقألاف ريدقت لك ىلعو
 :ةلكاق رعت

 اذك و» :ةمالعلا لوق ليذ يف يلماعلا ديسلا لاق .لّوألا لوقلا وه روهشملاو

 نب يلعو ديفملا ةريخ اذه :«يأر ىلع ّمتأ تقولا ءانثأ يف رفسلا نم رضح ول

 رئارسلاو« يثق اضرلا انالوم ىلإ بوسنملا هقفلاو  |مهنع لقن ام ىلع_نيسحلا
 .ئئهتنملاو ,ماكحألا ةياهنو «ةركذتلاو هريرحتلاو نومرلا فشكو «عفانلاو «عئارشلاو

 عماجو .يواحلا زجوملاو ءنايبلاو .سوردلاو .حاضيوإلاو .ةرصبتلاو .داشرإلاو

 داشرإو .ةيسيملاو ةيرغلاو ةيرفعجلاو عفانلا قيلعتو «عئارشلا دئاوفو .دصاقملا

 ءملاعملا بحاص ةلاسرو «كرادملاو .كلاسملاو ءضورلاو .ةضورلاو «ةيرفعجلا

 روهشملا وهو .قئادحلاو .ضايرلاو «حيباصملاو «حيتافملاو ,ةيافكلاو «ةّيبيجنلاو

 © .نيرخأتملا نيب

 الك مكحل ضرعتت ام نيب يهو .تاياورلا سردنلف «لاوقألا تفرع اذإ
 نم فيفل روهشملا لوقلا ىلع لديو ءامهدحأ مكحل ضرعتت امو «نيماقملا

 :تاياورلا
 ةضرعتملا تاياورلا نم وهو .هصنّرم دقو '*'رباج نب ليعامسإ حيحص ١.

 .١/١5١:طوسبملا ظحال و ,.177١*:ةياهنلا ١.

 44٠. /7:ةماركلا حاتفم .' 44٠. /:ةماركلا حاتفم ."

 .؟ ثيدحلا نفاسملا ةالص باوبأ نم 7١ بابلا .5 ءزجلا :لئاسولا .5



 اور ل سكعلابو ًارفاسم هرخآ يفو ًارضاح تقولا لّوأ ناك اذإ

 .نيماقملا الك مكحل

 لجرلا نع يش هللا دبع ابأ تلأس :لاق مساقلا نب صيعلا حيحص ."؟

 اهيلصي :لاق ءاهيلصي نأ لبق هتيب لخدي ّمث رفسلا يف ةالصلا تقو هيلع لخدي

 210 .«هتيب لخدي ىتح رصقي لازي ال» :لاقو ًاعبرأ

 ةبيغلا نم مدقي لجرلا يف لع امهدحأ نع «ملسم نب دمحم حيحص .'

 لخديلف تقولا جرخي نأ فاخي ال ناك نإ :لاقف «ةالصلا تقو هيلع لخديف

 ("” .(رصقيلو لصيلف لخدي نأ لبق تقولا جرخي نأ فاخي ناك نإو «متيلو

 ىلوألا نا ريغ ءادألا تققو عبتملا نأ يف ةحيرص «ثالشلا تاياورلا هذه و

 ةروصلا مكح نانّمضتت امهف «نيتريخألا فالخب نيتروصلا اتلك مكحل ةنّمضتم

 .طقف ةيناثلا

 ١١ بابلا يف ىلوألا ةياورلاف ءملسم نب دمحمل ةيقابلا ثالثلا تاياورلا اَمأو
 ةرشع ةيداحلاو ةسماخلا ةياورلا يأ  ناتيرخألا اًمأو :لوألا ةروصلا مكحل ةضرعتم

 امهدافم ناو نيتروصلا اتلك مكحل ناتضرعتم اههّئاو امهدافم تفرع دقف  بابلا نم

 «ةروكذملا ملسم نب دمحم ةياور ءوض يفو.ديعن الف ءادألا تقو وه طانملا نوك وه

 - ليصفتلاب لئاقلا خيشلا ىوتف ىلع ًادهاش نوكي نأ نكمي ام ضعب حضوتسي

 هليصفت يف دنتسا دقو .صقيف همدعو متيف تقولا ءاقب نيب  دلبلا يف لوخدلا دعب

 :نيتيلاتلا نيتياورلا ىلإ طوسبملاو ةياهنلا يف هب ىتفأ يذلاو اذه

 مدقي لجرلا يف :لوقي يق نسحلا ابأ تعمس "”رامع نب قاحسإ ةربتعم .5

 6.٠4. ثيدحلا نفاسملا ةالص باوبأ نم 7١ بابلا 4 ءزجلا :لئاسولا . ؟و١

 لمضعلا نيرو نيعقتاان اك نروح نلطارانشلا وب نمامألا ةايقبوودا نييددرم لارعا قننق اديسنإ ا

 .لجرلا ٌقح يف هلاجر يف يشاجنلا ةملك ظحال نمل حضاو وه اى لمأت هيف و ءاهبتدحو



 هبادآو نفسلا ماكحا ه4 تلو دو نام يام اا ل 5/١

 ناك نإو «متيلف تقولا توف فاخي ال ناك نإ» :لاقف ةالصلا تقو يف هرفس نم

 "" . «رصقيلف تقولا جورخ فاخبي

 دعب هقيض وأ تقولا ةعس ىلإ ةرظان تسيل ملسم نبا ةياور ةئيرقب ةياورلاو
 يف ةعس كانه ناك ولف رفسلا يف وهو هقيضو هتعس ىلإ ةرظان لب «دلبلا يف لوخدلا

 .قيرطلا يف رصقيفآلإو متيو دلبلا لخدي تقولا
 ناك اذإ» :لوقي هين هللا دبع ابأ تعمس :لاق مزاح نب روصنم حيحص .4

 .هلهأ لخدي ىتح راسف هلهأ لخدي نأ لبق ةالصلا تقو هيلع لخ دف رفس يف

 0 .«ملإ ّبحأ مامتإلاو متأ ءاش نإو رصف ءاش نإف

 :نع يوُر دقف ثيدحلا دنس امأ و

 .ةمكحلا رداون بحاص «ىيحي نب دمحأ نب دمحم ١.

 دبع نب دمحم :هقح يف يثاجنلا لاق يذلا ديمحلا دبع نب دمحم نع .؟

 اليثك ىسوم نسحلا يبأ نع «ديمحلا دبع ىور ,رفعج وبأ راطعلا ملاس نب ديمحلا

 نم مظاعألا ضعب رهظتساو (7 .«رداونلا باتك هل انباحصأ نم َةَمث ناكو

 دمحم ىلإ عجار هنا رهاظلا نكلو «ديمحلا دبع ىلإ عجار قيثوتلا نا نيرصاعملا

 لقنو لئاسولا بحاص همهف يذلا وه اذهو .هيلإ («باتك هل» 2 ريمضلا عوجرل

 .يشاجنلا لاجر نع هتقاثو

 نإو .ةقث «يفوك «يبرع :هلوقب ىثشاجنلا هفرع يذلا ةريمع نب فيس نع ."

 حيقنت يف يناقماملا هلقن نكل «قيثوتلا نع ةيلاخ لاجرلل ةيطخلا خسنلا نإ ليق

 يف خيشلا هقئو (ك /١1,« / :لاجرلا عمجم يف يئابهقلاو ء/ل4/7” لاقملا

 .4 و ” ثيدحلا نفاسملا ةالص باوبأ نم 7١ بابلا .4 ءزجلا :لئاسولا. "و١

 .4037/ مقر :لاجرلا :يشاجنلا ."



 000*2523 01 ا سكعلابو ًارفاسم هرخآ يفو ًارضاح تقولا لّوأ ناك اذإ

 لاجر يف امك نيع ,ةقث «ينوك ؛يلجبلا بوُيأ يبأ مزاح نب روصنم نع .4

 .ةحيحص ةياورلاف ؛يشاجنلا
 :هلوق ْنأل .ملسم نب دمحم حيحص يف ام ىلع لمحلل لباق ءنومضملا نكلو

 دنعو  لخدي امل ٌدعبو  دلبلا وحن ريسلاب ذخأ ىنعمب «هلهأ لخدي ىتح راسفا

 متيف هلهأ لخدي ىتح ربصلاو رصقيف قيرطلا يف ةالصلا نيب مامإلا هبي كلذ
 ةياورلا تسيلو ئداه بلقب لزنملا يف يلصي هنأل هّلعلو «مامإلا ىلإ ّبحأ مامتإلاو
 .دينجلا نبا ىلإ بسن ام ىلع ةّلاد

 لوقلا ىلع لدي امل سيلو هروصنملا وه ءروهشملا هيلإ بهذ ام نا رهظ اذهب و
 .دامتعالل حلاص ليلد خآلا

 راصو تقولا وأ يف ًارضاح ناك اذإ ام :ينعأ ؛نيتروصلا مكح يف هّلك اذه

 يف مالكلا يقب .ءادألا تقو وه عبتملا نأ تفرع دقو ءسكعلابو هدعب ًارفاسم

 ضّرعت يتلا يهو .نيتلاحلا ىدحإ هلو ةالصلا هتتاف نم مكح وهو ةثلاثلا ةروصلا

 .ةرشاعلا ةلأسملا يف يئابطابطلا ديسلا اهل

 ني ند

 ةضيرف هتتاف اذإ :ةثلاثلا ةروصلا

 هتتاف كلذ عمو سكعلاب وأ ًارفاسم هرخآ يفو ًارضاح تقولا وأ يف ناك اذإ

 قلعت ام بسح اهيضقي وأ ؛هتتاف ام بسح اهيضقي لهف «هريغل وأ رذعل ةالصلا

 ةالصلا هنم تتاف اذإ :يئابطابطلا ديسلا لاق ؟نيرمألا نيب ريختي وأ بوجولا هب

 نيب ريم هنا ىوقألاف .سكعلاب وأ ًارفاسم هرخآ يفو ًارضاح تقولا لّوَأ يف ناكو
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 ناك هنا ضورفملاو تقولا عومجم يف ةالصلا هنم تتاف هّنأل ءامامت وأ ارصق ءاضقلا

 وهو توفلا لاح ةاعارم طوحألا نكلو «مامتلاب هضعب يفو رصقلاب هضعب يف ًافّلكم
 .مامتإلاو رصقلا نيب عمجلا هنم طوحأو تقولا رخآ

 :ةسمح ًالاوقأ ةلأسملا يف َنِإ :لوقأ

 .تقولا رخآ وهو ,روهشملا وهو .توفلا لاح ةاعارم ١.

 يف سيردإ نبا ةريخ وهو .تقولا لّوأ وهو قلعتلا لاح ةاعارم ."
 .(رئارسلا

 يئابطابطلا ديسلاو ينادمحلا قّمحملا ةريخ وهو .نيرمألا نيب رييختلا .*
 .- امهّرس سدق -

 ('' .«ىركذلا» يف ديهشلا نم رهاظلا وهو .مامتإلا نّيعت .4

 ديسلا ةريخ وهو .مامتإلاو رصقلا نيب عمجلاب طايتحالاب لمعلا .5

 .يدرجوربلا
 :نيرمأ ركذن لاوقألا ةلدأ درس لبقو

 نفسلا يف ولو ًامامت ئيضقُي رضحلا يف تئافلا ّنأ ىلع مهتمّلك تقفتا .فلأ

 ترفاضت دقو ىوتفلا هيلعو ىضحلا يف ولو ًارصق ئضقُي رفسلا يف تئافلاو
 .هيلع صوصنلا

 ءرفسلا ةالص نم ةالص هتتاف لجر :هل تلق :لاق ةرارز حيحص يفف

 يف اهاّذأ رفسلا ًةالص تناك نإ ؛هتاف [ى هتاف ام يضقي» :لاق ىضحلا يف اهركذف

 امك رضحلا ةالص رفسلا يف ضقيلف نضحلا ةالص تناك نإو ءاهلثم رضحلا

 ("7 .(هتتاف

 ١. :ىركذلا ١175. ةلأسملا 4.

 ". ثيدحلا «تاولصلا ءاضق باوبأ نم 5 بابلا 0 ءزجلا :لئاسولا ١ .هريغ و



 ا يي ا ا هوس نس دس سكعلابو ًارفاسم هرخآ يفو ًارضاح تقولا لّوأ ناك اذإ

 .بوجولا قّلعت لاح وه نيتقباسلا نيتروصلا يف رابتعالا ْنأب انلق ول.ب
 وه تقولا رخآ ىلإ اقلطم ًءادأ هيلع بجاولا ّنأل «مالك الب ءاضقلا يف هنياعر نّيعتي

 وه هيلع بجاولاف ءأرضاح تقولا لَوَأ ناك ول ًالثم .تقولا وأ يف هيلع بجي ام

 بجاولاف ءًارفاسم هيف ناك ولو ؟؛ًارفاسم هئانثأ يف راص نإو تقولا رخآ ىلإ مامتلا

 رخآ تئافلاف هيلعو «ًارضاح هئانثأ يف راص نإو تقولا رخآ ىلإ رصقلا وه هيلع

 :مهلوقب ًاذخأ تقولا لّوأ هيلع بجو ام ءاضق بجيف هلّوأ يف بجاولا وه تقولا

 .(«تاف امك تافام ضقأ)

 كلت يف ناك ولف «ءادألا لاح وه رايعملا َنأب انلق اذإ عازنلا ىشمتي انإ و

 راص نإو رصقيف ًارفاسم ناك نإو دعب |هيف ًارفاسم راص نإو متيف ًارضاح لاخلا
 ةالصلا هيلع بجو هّنأل ءاضقلا يف عازنلا يتأي ذئدنعف ءاهدعب ًارضاح

 يف مالكلا عقيف «ءادألاو نايتإلا مدع لجأل امهادحإ نيعتي لو نيتفلتخم نيتيفيكب

 رخآ وه يذلا توفلا قّقحت لاح وأ ءبوجولا قلعت لاح وه رايعملا نأ

 .تقولا

 فظوم فّلكملا َّنأل كلذو نوصنملا وه روهشملاف :نيرمألا تفرع اذإ

 دارفألا نيب ًالقع رم وهف .بورغلا ىلإ لاوزلا نم اهل ةبورضملا ةّدملا يف اهم نايتإلاب
 ةيئانثلا نيب رّيمم هنأ |ك رخأ درف ىلإ لودعلاب درف كرت هل زوجيو «ةيلوطلاو ةيضرعلا
 قيضتي رييختلا نكلو رضحلاو رفسلا نم ناتلاحلا هيلع تدراوت اذإ ةيعابرلاو

 امهم ةعيبطلا توف هيلع قدصي الف كلذ عمو .تقولا ءاضقنا بسح ًائيشف ًائيش
 ةيصوصخ لا عم ةدحاو ةالص رادقم الإ تقولا نم قبي مل اذإ الإ تقولا قياضت

 هّنا هيلع قدص اهكرت ولف ءتقولا كلذ يف فلكملا لاح بسح اهيف ةريتعملا

 ال اهؤاضق بجيف ءادألل عبات ءاضقلا نأ مولعملا نمو «ًءادأ ةالصلا كلت تتاف
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 ١7 .اهريغ ءاضق

 ًاكرت «لدب ىلإ لودعلاب اهتايصوصخ عم دارفألا رئاس كرت ناك امل :ةلمجلابو
 ءاهنم نوذأملا ريغ كرتلا ىلإ دنتسي اَّنِإ و ءاهكرت ىلإ توفلا دنتسي الف يعرش نذإب
 .ةدحاو ةالصل الإ عسي ال يذلا تقولا يف هتايصوصخ عم ةعيبطلا كرت وهو

 ىلإ دنتسم لب ؛تقولا رخآ يف اهكرت ىلإ دنتسم توفلا َّنا مّلسن ال :تلق نإف

 قدص امل هئانثأ وأ تقولا لَوأ يف اهب ىتأ ول اذلو .تقولا ءازجأ عيمج يف اهكرت

 .توفلا

 ةداهشب توفلا قدصل ًاكالم سيل هئانثأ وأ تقولا ِلَوأ يف توفلا َّنِإ :تلق

 هلّوُأ يف توفلا ىلع ليلد اذهو ءتوفلا قدص امل تقولا رخآ ىتأو امهيف كرت ول هلا

 .هرخآ وه كالملا لب .توفلا كالم سيل هئانثأو

 يف اهكرتألإ قّقحم هل سيل همدعو توفلا قدص يف مالكلا نا :لصاحلاو

 ةجيتنلا نوكتو هؤاضق بجي يذلا وه تقولا كلذ يف تاف يذلاف .تقولا رخآ

 .تقولا رخآ ةاعارم موزل يه

 ال ةلأسملا يف دوجوملا صنلا نكلو ةدعاقلا ىضتقم وه هتركذ ام :تلق نإف

 ةالصلا تقو لخد لجر نع لئس هنا ِةيْثِظ رفعج يبأ نع «ةرارز ربخ يفف «هقفاوي

 يسنف .هلهأ ىلإ مدق اذإ اهيلصي ديري وهو مدق ىتح ةالصلا رحخأف رفسلا يف وهو
 ةالص نيتعكر اهيلصي» :لاق .اهتقو بهذ ىتح اهيلصي نأ هلهأ ىلإ مدق نيح
 وهو '"” .«كلذ دنع يىلصي نأ هل يغبني ناك نضاسم وهو لخد تقولا ّْنأل شضاسملا

 نع ق.ه ١7594 ماع يأ نامزلا فلاس يف هتررح ام ىلع يدرجوربلا قّقحملا ديسلا تادافإ نم ١.

 .ةفيرشلا هسورد

 باوبأ نم ” بابلا يف هاور و ؛7 ثيدحلا نفاسملا ةالص باوبأ نم ١١ بابلا © ءزجلا :لئاسولا .؟
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 0 سكعلابو ًارفاسم هرخآ يفو ًارضاح تقولا لّوأ ناك اذإ

 تقولا نأل» :هلوق ىضتقم وه اك بوجولا قلعت تقو ةياعر طانملا نأ يف حيرص

 .ارفاسم وهو لخد

 :نيهجول اهيلع دامتعالا نكمي ال ةياورلا ْنِإ:تلق

 رفسلا نم ناتلاح هيلع تدراوت دقو ةالصلا هتتاف نميف تدرو نإو هنا ١.

 ارق اهئانيفق يلفت ءزكل «توخولا قلعت لاخ ةاعغازم اع ب هلاو ويظفتاو

 برعي ؛«كلذ دنع للصي نأ هل ىغبني ناك رفاسم وهو لخد تقولا ّنأل» :هلوقب

 ّرم امل فلاخم وهو ءارضاح ناك نإو رصقي تقولا رخآ يف ًءادأ اهب ىتأ ول هنأ نع

 :بوحبولا قلعت نامرأل ءادألا لاح ةظحالم وه ايعملا نأ نم

 ماقملا يف يأ «نيماقملا الك يف لئاسولا يف ثيدحلا داريإ هجو ملعي كلذبو

 :نيبابلا الكب هتلصل ءاضقلا باب يفو

 هنوكب خيشلا هفصو دقو «ةياورلا قيرط يف يطساولا ركب نب ىسوم عوقو .؟
 7 ايفقاو

 هبهذ ضرعتي مل ثيح ًاّيمامإ هنوك يشاجنلا لب "” يشكلا نم رهاظلا معن

 خياشملا لقنب هتقاثو راهظتسا نكمي نكلو «“”” «ةعامج هيوري باتك هل» :لاقو

 دنس يف مكحلا نب يلعو ناوفصو خيشلا تسرهف يف اى ريمع يبأ نبا :مهنم .هنع

 رضنلاو «نيزر نب ءالعلا ةياور يمظاكلا نع يناقماملا لقنو «هباتك ىلإ ىثاجنلا

 «هئع رباكألا نم ريثك لقن ةاورلا عماج نع لقنو بوُيأ نب ةلاضفو .ديوس نبأ

 «ةريغملا نب هّللا دبعو نامحرلادبع نب سنويو صن يبأ نب دمحم نب دمحأ :مهنم

 .4 مقرب ءمظاكلا مامإلا باحصأ :لاجرلا:يسوطلا خيشلا ١.
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 خياشملا هنع ىور وار ةياور در حصي الف اذه ىلعو .مهريغو ءريشب نسب رفعجو

 قيثوت نم لقأب هيلع مهدامتعا سيلو ,ناوفصو ريمع يبأ نبا لثم ًاصوصخ ةرثكب
 ال نودصلا قوثوم ربخلا نوك وه كالملا نإ :هلحم يف انلق دقو «نييلاجرلا نم دحاو

 .ةقث يوارلا نوك صوصخ

 ميهاربإ نب يلع ريسفت دانسا يف ركب نب ىسوم عوقوب ةياورلا حيحصت امأو
 لاح انحضوأ امل ًاديفم سيلف «هيولوق نبال «تارايزلا لماك» باتك دانسا يف وأ

 .لّوألا لاكشإلا وه مهملاو .«لاجرلا ملع يف تايلك» انباتك يف نيباتكلا

 يناثلا لوقلا ليلد

 ءءادألا لاحب ةربعلا نأ ىلإ نيتقباسلا نيتلأسملا يف بهذ سيردإ نبا َنأ عم

 :هّصن اذه ام لاق هقّلعت لاحب ةربعلا َنأب ماقملا يف راتخا .بوجولا قّلعت لاح ال

 بجاولاف «ةالصلا ءادأ هتافو رفسلا ىلإ جرخامل الو هلزنم يف ال ءلصي مل اذإ اّمأف

 بجت تادابعلا ْنأل  :لاق نأ ىلإ اهتقو لوخد دنع هلاح بسح اهؤاضق هيلع

 ةرهاط ةأرملا لع سمشلا تلاز ول امك «ءادألا ناكمإب رقتستو تقولا لوخدب

 () .ءاضقلا رقتسا تضاح ىتح لعفت ملف ةالصلا اهنكمأف

 نيب ةالصلا الإ تئافلا سيلو ءتاف ام ءاضق وه ءبجاولا َّنأ تفرعدق

 بسح هيف ةعيبطلا داجيإل لباقلا ريخألا ءزحلا ريغ يف اهكرت نا ريغ بورغلاو لاوزلا
 ءزجلا كاذ يف اهكرت وه .هل قّقحملا امّنِإو توفلل ًاقّقحم سيل ءيىلصملا لاح ىضتقم

 .هلَّوأ ال تقولا رخآ ةياعر وه بجاولا نوكيف

 ىلإ لودعلاب ًانورقم ناك الل ءزجلا كاذ ريغ يف اهكرت َّنِإ :تلق تعش نإو

 مهم ع ١/ :رئارسلا ١.



 ا سكعلابو ًارفاسم هرخآ يفو ًارضاح تقولا لّوأ ناك اذإ

 يف كرتلا وه هل قّقحملا نوكيف «هل ًاقّقحم نوكي ال عرشلاو لقعلا نم ًانوذأمو لدبلا

 ام ءاضق نيعتيف ءلدبلاب ًانورقمالو ًانوذأم اكرت هيف كرتلا سيل يذلا ريحألا ءزجلا

 .هيف تاف

 ءادأ تقو يضم دعب تضاح يتلا ةأرملاب لالدتسالا فعض رهظي كلذبو

 نم اهيلع ةدحاو ةالص نّيعتل كلذو تقولا لْوَأ عبتي اهيف ءاضقلا ْنِإف ؛ةالصلا

 يف ةيقاب تناك لب ةرهاط اهنوك تقو رفاست مل اهنأ ضورفملا ذإ ىصقلا وأ ماهتلا

 اهنوك لاح رفسلاو رضحلا نم ناتلاح اهيلع تلاوت ول معن .تضاح نأ ىلإ اهدلب

 .ًاضيأ مالكلا اهيف يتأي تضاح ّمث ةرهاط

 دارفأ يف ءاهعاقيإ هلو نيّدحلا نيب ةالصلا تبجو دقف ماقملا فالخب اذهو

 تقو عبتي ءاضقلا َنإف .اهلاح فالتخا بسح ةفلتخم ةيلوط دارفأو ةيضرع

 .توفلا

 ًامامت ءاضقلاب لوقلا ليلد

 )١( .ًامامت ًاقلطم ىضقي هنأ ىلإ ديهشلا بهذ

 ديهشلا حيرصك وه لب مهرهاظ نكل :هلوقب رهاوجلا بحاص هحضوأو
 ءاضقلا يف ىعارملا وه ناك ءءادألا تاقوأ نم تقو يف نّيعت ىتم ماهتلا نا مهنم

 لعفلا تقو ارضاح ناك نمف هيلعو .صقلا .توفلا لاح هب بطاخملا ناك نإو

 .ءاضقلا يف مامتلا هيلع بجو .هلاح اهرصقب بطاخملا ةالصلا هتتافو هيف رفاس مث

 .رضح ّمث تقولا يف ارفاسم ناك ول كلذ هيلع بجي هنأ اك

 هيفو مامتلا ةالصلا ف لصألا نذل هلعلو :هلوقب ارهاوجلا» ف هيلع لدتا و

 ١. ةلأسملا ء175:ىركذلا 9.



 ةئادآ و رفسلا ةاكخ اد دن يدنا سا قل د وار الب ل د رم و ١ مب:

 ةبسنلاب تاوفلا لاح ةاعارم ىلع رثكألا ْنا حاتفملا يف لب عنم نكي مل نإ ثحب

 عفترا دق يذلا لوألا ال ةقيقح تئافلا هنا هدّيؤيو ءبوجولا ال رضحلاو رفسلل

 ( .ريخأتلا يف هل عراشلا ةصخرب فلكملا نع تقولا يف هبوجو

 هلمتحا ام اّمأو ءاليلد هل ركذي ملو لامتحا دّرجم ديهشلا هركذ ام َّنا ىفخي الو

 .هدقن يف همالك انافك دقف .هجولا نم رهاوجلا بحاص

 رييختلاب لوقلا ليلد
 يف ينادمح لا قّقحملا هل ٌلدتساو يئابطابطلا ديسلا ةريخ هّنامدقت دق

 رسخخأ ىف الإ هسا قد قدح م نإو توملا نإ :هظفل ام «هيقفلا حابصم»

 يف لعفلا كرت وه هقدص يف ظوحلملا نكلو «لعفلا ءادأ نع هقّيضت دنع تقولا

 وه ةقيقحلا يف هتاف يذلاف ,رخآلا هئزج صوصخ ال هل بورضملا .تقولا عومجب

 هضعب يفو ءارضاح هضعب يف ناك يذلا هل بورضملا تقولا اذه يف ةالصلا لعف

 نأ حصي يك ةزياتم تابوجول ةددعتم تاعوضوم تقولا ءازجا سيلو ءأرفاسم

 وه لب نيخأتلا يف هل عراشلا ةصخرب تقولا يف هبوجو عفترا لوألا ءزجلا نا لاقي

 فالتخاب اهئادأ ةيفيك فلتخت عسوم تقو يف ةالصلا ةعيبطب قّلعتم دحاو بوجو
 نم تقولا ءازججا يف ءىش ىلإ ةسياقملاب ال سيلف ًارضحو ًارفس فّلكملا لاوحأ

 ال قبس ايف هكرت ةطساوب تقولا رخآ يف هلعف َنيعتي اّنإو يعرش بوجو ءوه ثيح

 نم لك ةاعارم نيب ريم فلكملا نوكب ليق ولف «بوجولل ًادروم هصوصخب هنوكل
 0 ب اهدحو ناكل ةيكلاخ

 .١/5١١”:رهاوجلا.١

 .ةيرجحلا ةعبطلا رفاسملا ةالص باتك ١/59 :هيقفلا حابصم ١.



 2غ” 05000 سكعلابو ًارفاسم هرخآ يفو ًارضاح تقولا لّوأ ناك اذإ

 :نيرمأ ىلإ عجري هدافأ ام لصاحو

 قّقحملا نكل .تقولا رخآ ةالصلا كرتب قدصي ناك نإو توفلا نا ١.

 ال ءاهيف اهكرت ىلإ دنتسم وهف تقولا ءازجأ عيمج يف ةعيبطلا كرت نع ةرابع اهكرتل

 .ريخألا ءزجلا يف اهكرت ىلإ

 لب «ةزياهتم تابوجول ةددعتم تاعوضوم تسيل تقولا ءازجأ ْنا .؟

 (رصقلاو مامتلا ةيثيح ىلإ يرسي نأ نود نم) ةالصلا ةعيبطب قّلعتم دحاو بوجو

 ًارضحو ًارفس فّلكملا لاوحأ فالتخاب اهئادأ ةيفيك فلتخت عسوم تققو يف

 ىضتقم هنوكل لب ءبوجولل ًادروم صوصخلاب هنوكل سيل تقولا رخآ يف هنّيعتو
 .هلاوحأ

 فشلتخي يتلا ةالصلا ةعيبط كرت لجأل .فلكملا نوكي كلذ ءوض ىلعو

 نم ةدحاو ّيأ ةاعارم نيب اري فّلكملا تالاح فالتخا بسح اهؤادأ

 .هتالاح

 :نيرمأب هيلع ظحالي

 اهئادأ ةيفيك فلتختو «نيّدحلا نيب ةالصلا ةعيبط وه بجاولا ناك اذإ ١.

 وه ةالصلا ين لصألا َنأل .مامتإلا نّيعتي «نيفلكملا لاوحأ فالتخا بسح

 ىضتقمف .هيلإ جاتحت يهف ةيئانثلا فالخب «نايبلا ىلإ جاتحت ال يهو ةيعابرلا

 نود مامتلا وهو دئازلا نايبلا ىلإ جاتحي ال اب نايتإلا وه ةعيبطلاب رمألا قالطإ

 .رييختلا نم هيعّدي ام بيرقتلا ةجيتن نوكي الف ىصقلا

 ام َّنأ ىلع لد ام نكل «نيديقلا نع ةدرجملا ةعيبطلاب قّلعت نإو رمألا َّنا ."

 ءأارصق رضحلا يف ئضقُي رفسلا يف تاف امو ًامامت رفسلا يف ئضقُي رضحلا يف تاف



 ةياذا و رفسلا ةاكشأ ا رب ماا وم اواو واول حل زيا وو امو دك زد ع ضن حا اوم كم5

 تالاح فالتخا بسح صاخ درف نمض يف اهداجيإ وه بولطملا نوك ىلع لدي
 يف رظنلا ناعمإ بجي كلذ ءوض ىلعو .ءاضقلا ماقم يف اهرابتعاو فّلكملا

 دعاسي يفرعلا قدصلا ّنا تفرع دقو ءاهبرومأملا ةيصوصخلا نم تاف ام صيخشت

 .تقولا رخآ ةاعارم

 .طايتحالا لجأل وهف «عمجلاب لوقلا هجو اّمأو



 ءامّرحم هنوك مدع هب دارملاو ءاغئاس رفسلا نوك ريصقتلا بوجو يف طرتشي

 .مّرحملا رفسلا هلباقيو ءاهوركم مأ ًاحابم مأ ًاّبحتسم مأ ابجاو ناكأ ءاوس

 :ةثالث ماسقأ ىلإ مسقني مّرحملا رفسلا ْنِإ مث

 رفسلا نع هدبع للوملا ىبن اذإ امك ءامّرحم هناونعب رفسلا سفن نوكي نأ ١.

 .وهوه |
 «مّرحملا وه امل ًادجومو ًاققحم راص هنكل مّرحم ريغ هناونعب رفسلا نوكي نأ .”

 ةققحتملا ندبلاب رارضإلاو نيدلاولا قوقعو ةجوزلا زوشنو فحزلا نم رارفلاك

 .اهل قّقحم رفسلا نكل نيوانعلا كلت يه ةلدألا ناسل يف مّرحملا َّنِإف ءرفسلا سفنب

 بجاولا ّناف .ناحجر رذنلا قّلعتم يف ناكو رفاسي ال نأ رذن اذإ ام هريظنو

 .رفسلاب ققحتي ثنحلاو .هثنح وه مّرحملاو رذنلاب ءافولا وه

 وأ انزلل وأ ةمرتحم سفن لتقل رفاس اذإ اى ءامّرحم أرمأ هتياغ تناك وأ ."*

 .املظ لاملا ذخأل وأ ملاظلا ةناعإل



 ةيادا ودرفتسلا اكشن وم مم ومو ديت دوم هوما ماوو داس ملا قو دخن ودجاو موعأ بج دو أ حاووسل منع ١84

 :انباحصأ تاملك مّدقنلف ,ءاهقفلا تاملك ركذنلف كلذ تفرع اذإ

 يف وأ هلل ةعاط هرفس ناك نمل الإ ريصقتلا زوجي الو :ىيسوطلا خيشلا لاق ١.

 ©).ريصقتلا هل زجي مل رئاج ناطلسل ًاعابّتا وأ ةيصعم هرفس ناك نإو «حابم رفس

 كلذل حابرألا بلطو ةراجتلا رفس وهف حابملا اَمأو :جاّرِبلا نبا لاقو .؟

 ناطلسلا عبتم رفس لثم وهف حيبقلا اَمأو .مهيلهألو مهسفنأل توقلا بلطو

 (9.كلذ هبشأ ام و قيرطلا عطق يف ىعسي وأ ٍداع وأ غاب وه نمو ًاراتخم رئاجلا

 رفس عبارلاو ... :لاق نأ ىلإ ماسقأ ةعبرأ ىلع رفسلا :سيردإ نبا لاق."

 نم دبع قابإ وأ قيرط عطق وأ ةياعس وأ يداعلا و يغابلا رفس لثم «ةيصعملا

 نإف ...اراتخم هتعاطو هتنوعم يف رئاج ناطلس عابّتاو اهجوز نم جوز زوشن وأ هالوم

 ("'.ةالصلا يف الو موصلا يف ال ريصقتلا هيف زوجي ال كلذ عيمج

 رئاجلا ناطلسلا عابتاك ؛هرفسب ىصاعلا ّمتيو :ديعس نبا لاقو .5

 (9 هتعاطل

 ةجحك ناك ًابجاو ءاغئاس رفسلا نوكي نأ عبارلا طرشلا :قّقحملا لاقو .4

 ناكولو .ةراجتلل داقيللاك اهعام وأ كيلا ةرايزك نا اودتف وأ مالسإلا

 «00.رئاجلا عابتاك رّصقي مل ةيصعم

 الإ ةعبرألا بهاذملا قمّتا دقف ةئسلا ءاهقف اّمأو :انباحصأ تاملك هذه

 :مهت ملك ضعب كيلإو «ةيصعم سيل رفس يف الإ رصقلا حابي ال هنأ ىلع ةيفنحلا

 عطقو قابالاك .ةيصعملا رهس ف صخرلا هذه حابت الو :ةمالق نبا لاق ١.

 يقرخلا مالك موهفم وهو .دمحأ هيلع ّصن ؛تامرحملاو رمخلا يف ةراجتلاو قيرطلا

 .3737/ ١/ :رئارسلا ." ١١7. ".المهذب:١/ 15١. :ةياهنلا . ١

 ١/ ٠١7. :عئارشلا .4 4١. :عئارشلل عماجلا .4



 رق جينا اوما وطلال طول است انا وع موصلا راطفإو ةالصلا ريصقتو ةيصعملا رفس

 .يعفاشلا لوق اذهو «حابملاو بجاولا هصيصختل

 نم انركذ اب ًاجاجتحا كلذ هل :ةفينحوبأو يعازوألاو يروشلا لاقو

 ؟ يطل اك نسخ تل]ل عبار تانيخ الور ضومسلاا
 ءاوس ةيصعم سيل رفس لك يف رصقلا زاوج انبهذم :يوونلا لاقو .؟

 اذهبو .ةيصعم رفس يف زوجي الو ءاهوحنو ةراجتلا رفسك حابملاو ةعاطلاو بجاولا
 .مهدعب نمو نيعباتلاو ةباحصلا نم ءاملعلا ريهامجو دمحأو كلام لاق

 ال :هنع ةياور يفو ءزغ وأ يح رفس يف الإ رصقلا زوجي ال :دوعسم نبا لاقو

 الو ,ةعاط رفس يف الإ زوجي ال هّنا :ةياور ءاطع نعو ءبجاول رفس يفآلإ زوجي

 :ينزملاو يروثلاو ةفينحوبأو يعازوألا لاقو .انبهذمك ةياورو .ًابجاو هنوك طرتشي

 ا"”.هريغو ةيصعملا رفس يف رصقلا زوجي

 مامإلا بهذم ىلع هقفلا يف جاهنملا حرش ىلإ جاتحملا ةياهن يفو .*

 الب رفاسمو «قيرط عطاقو (ةزشانو قبآك هرفسب يصاعلا صخرتي ال):يعفاشلا

 نذإ ريغ نم هئافو ىلع رداق لاح نيد هيلع رفاسمو «هيف هناذئثتسا بجي «ءلصأ نذإ
 ال صخرلا ْنأل ,ناعي ال يصاعلاو ةناعإلل رفسلا يف صحرتلا ةيعورشم ذإ هميرغ

 «ضرغ ريغ نم ضكرلاب هتبادو هسفن بعتي نأ ركذ نمب قحليو «يصاعملاب طانت

 (©9.حيحص دصق ريغ نم اهيلإ رظنلاو دالبلا ةيؤر درجمل رفاسي وأ

 :ةرصاق هوجوب رصقلا زاوج مدع ىلع ةّئسلا لهأ ٌلدتسا

 لكألا حابأ * هْيَلَع َمُنِالَف داع الو غاب َريَع ٌرطْضَأ ِنَمَّفل :هللا لوق :لألا

 .ديق الب ًاقلطم رصقي رفاسملا نأ ىلع ةلادلا تاقالطإلا وه صوصنلا نم هدارم ١.

 .7170 7175 /5:عومجملا ."* ا ملا

 . ١7/7 :ةرقبلا .4 .هزنتلل رفسلا يف كيفاويسو .177 /7:جاتحملا ةياهخ 4



 201 ا ١و٠

 ىلع غاب ريغ :سابع نبا لاق ءٍداعع الو غابل حابي الف ًايغاب الو ايداع نكي مل نمل
 .مهيلع داع الو ءليبسلا فيخي ,مهتعاىلل قرافم نيملسملا

 ىلإ الصوت حابملا دصقملا ليصحت ىلع ةناعإلل عّرش صخرتلا ْنا :يناثلا

 هزنم عرشلاو «ةدسفملل ًاليصحت مرحملا ىلع ةناعإ عرشل انهاه عّرُش ولف , ةحلصملا

 .اذه نع

 الف ةحابم مهرافسأ تناكو ةباحصلا ٌّقح يف تدرو صوصنلا :ثلاثلا

 .نيصنلا نيب ًاعمج كلذ ىلع هلمح نّيعتيو مهرفسل فلاخم هرفس نميف مكحلا تبثي
 (7١.امهداضتل ديعب ةعاطلا ىلع ةيصعملا سايقو

 ("”.هوجولا هذه سفنب «عومجملا١ يف لدتساو

 .ىعّدملا تابثإ نع ةرصاق اهْمأب عيمجلا ىلع ظحالي
 يداعلل الو يغابلل صخري مل ثيح ةتيملا لكأ يف درو امب لالدتسالا اَمأ

 .مارحلل ليصحت ةروكذملا ةعامجلل ةتيملا لكأ ليلحت يف َنأل ءقرافلا عم سايق وهف

 . مهل مارحلا ليلحت ًالقع حبقتسي «مثإل نوفناجتم وأ نوداعو نوغاب مها ابو

 رصقلا) نالالح كانه ناك امّْنإ و يصاعلل مارح ليلحت هيف سيلف ماقملا امأو

 ! ؟كلذ نم اذه نيأف .فخألا لالحلا هل غّرسف رخآلا نم فخأ امهدحأ (مامتإلاو

 عرشلاو «ةدسفملل ًاليصحت مّرحملا ىلع ةناعإ .صيخرتلا َنأب لالدتسالا اّمأو

 :هناحبس هلوق يف دراولا مثإلا ىلع ةناعإلا نم دارملا ّنأل .مات ريغف ؛اذه نع هزنم

 نمل بنعلا عيبك مثإلا سفن ىلع ةناعإلا وه"” «ناودُعلاَو مّْنإلا ىلَع اوَُواعَت الإ
 .مدلا نوقحم ناسنإ لتق ديري نمل فيسلا ءاطعإو رمخلا عنصي

 .770 /4:عومجملا .؟ .7/١١1:ينغملا ١.

 . ؟:ةدئاملا .'"”



 ا ا موصلا راطفإو ةالصلا ريصقتو ةيصعملا رفس

 يذلا مثإلا ىلع ةناعإ سيلف هرفس يف يصعي نمل ةالصلا فيفخت امأو

 .لاملا ةقرسو ملسملا برضو ليبسلا عطقك هبكتري

 مهرافسأ تناكو ةباحصلا ٌّقح يف تدرو صوصنلا ْنأب لالدتسالا اّمأو

 ًاببس نوكي ال لوزنلا نأش َنألف .حيحص ريغف ءاهريغ يف مكحلا تبثي الف ةحابم

 . صوصنلا قالطإب ةربعلا انو هب مكحلا صاصتخال
 يف مكيبن ناسل ىلع ةالصلا هللا ضرف :لاق سابع نبا نع ملسم جرخأ

 يي يبنلا ىتأ :لاق هنأ ميهاربإ نع يورو «نيتعكر رفسلا يف و ًاعبرأ رضحلا

 يف ينرمأت فيكف «ةراجت يف نيرحبلا ذاكرا ينإ هيي هللا لوسر اي :لاقف «ءلجر

 217 .نيتعكر لص: هيو هللا لوسر هل لاقف ؟ةالصلا

 ىلع لالدتنالل ةح اص ريغ اهنأب تاقالطإلاب لالدتسالا ىلع دري معن

 ددصب يه لب« ةهجلا هذه نم مكحلا نايبل تسيل اهْنأل ؛:ةيصعملا رفس يف رصقلا
 25 يبنلا نكي ملف رصقلل طرشلا وه ام اّمأو .ضاحلا نود رصقي رفاسملا نا نايب

 ال رفاسملا نا يرورضلا نمو .همالك قالطإب ذخؤي ىّبح طورشلا نايب ددصب

 يي لوسرلا اهركذي ملو هقفلا يف ةررحم طورش نمض رصقي لب ءآقلطم رصقي
 .طرشلا اذه ةاعارم نود نم تاقالطإلاب نوكّسمتي ةنسلا ءاهقف بلاغ معن

 .دراوملا بلاغ يف مهنم سوملم اذهو

 نع تردص تاياورب راطفإلا زاوج مدعو مامتإلا موزل ىلع انباحصأ لدتسا

 :اهنم ًارزن كيلإو ءالّك# تيبلا لهأ ةّمئأ
 هك هللا دبع يبأ نع «ناورم نب رامع نع حيحص دنسب قودصلا جرخأ ١.

 ١.المغنى:7/ ٠١١.



 ١ ا ا 000700

 وأ «"”ديص ىلإ هرفس الجر نوكي نأ الإ رطفأو رّصق رفاس نم :لوقي هتعمس :لاق
 وأ ءانحش وأ يدع بلط وأ هللا يصعي نمل ًالوسر وأ ءلجو زع هللا ةيصعم يف

 .نيملسملا نم موق ىلع ررض وأ «ةياعس 7

 ال ةعبس» :هيبأ نع سضعج نعءدايز يبأ نب ليعامسإ نع ينيلكلا جرخأ .؟
 ءايندلا وهل هب ديري ديصلا بلطي لجرلاو : لاق نأ ىلإ :ةالصلا نورّصقي
 7.«ليبسلا عطقي يذلا براحملاو

 :نيوانع ةعبس نع زواجتت ال بابلا تاياور يف ةدراولا نيوانعلاو

 :6 ةياعسلا»# ::ءافحتشلا بلط::# :ناودعلا تلظ.#قزانشلا:١

 دصق .ا/ ءليبسلا عطقي يذلا براحملا .” «نيملسملا نم موق ىلع رارضإلا

 .رئاجلا ناطلسلا

 .راصتخالل ركذن ملام و تاياورلا نم انركذ ام يف نيوانعلا هذه تدرو دقو

 ةدوصقملاةياغلاو لالح رفسلا نأ ينعي ءثلاثلا مسقلا ليبق نم عيمجلاو

 ناك اذإ (يفف راطفإلاو ريصقتلا نع ًاعنام ةمرحم ةياغل رفسلا ناك اذإف «ةمّرحم هنم

 رفسك مارحلل ًاَقّقحم رفسلا ناك وأ هالوم نذإ الب دبعلا رفسك ًامّرحم رفسلا سفن
 .ىلوأ قيرطب ناعنمي زوشنلل ققحملا ةجوزلا

 مارحلا ْناف «يناثلا مسقلا ليبق نم ناطلسلا ةعياشم نأ لاقي نأ نكمي لب

 يف هلوق نأ كلذ ىلإ فضأ .ناونعلا كلذل قّقحم رفسلاو ملاظلا ةناعإ نع ةرابع

 .ثالثلا روصلا لمشي «هللا ةيصعم يف وأ» :ناورم نب رامع ةحيحص

 .صاخ ناونعب ديصلل رفسلا مكح كيفاويس ١.
 4١. 4مقرب ,مايصلا باتك «47 /؟:هيقفلا .؟
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 22707111 موصلا راطفإو ةالصلا ريصقتو ةيصعملا رفس

 ةبوصغملا ةّبادلاب رفسلا
 ةبوصغم ضرأ يف ىشم وأ ةبوصغم ةّباد بكر نكل ءًاحابم رفسلا ناك اذإ

 ؟متي وأ رضقي وه لهف
 .موصيو ٌمتيف يناثلاو ,رطفيو رّصقيف لوألا نيب ليصفتلا رهاظلا
 نع عنملا يف سايقملا َّنأل «ةبادلا ةيبصغ همحازت الو رّصقي وهف :لؤألا اَمأ

 ناونع عم دحتا اذإ ام ال ةمّرحم ةياغ لجأل ولو ءامّرحم رفسلا سفن نوك ريصقتلا

 نم سيل يأ مارحب سيل رفسلا سفن ّنإف «ماقملا يف دهم اكزالعراصروأ مرغ

 رفسلا عم دحّتم وهو ةبادلا ىلع ءاليتسالا وه مارحلا امنإو «لوأآلا ةثالثلا ماسقألا

 .بوصغم سابل عم رفاس اذإ ام ريظن اذهو ءهعم مزالم وأ

 ' تيب نق اتلا
 كانهف .هرمأب نكل هدحو رفاسي ىرخاو .هعم رفاسي ةرات شاجلل عباتلا نإ

 :ناثحب

 هالول ثيحب ةّيعبتلا يف ًاروبجم نوكي نأ اّمإف ئاجلا عم عباتلا رفاس اذإ:لوألا

 يفف .ةحيحصلا ضارغألا لجأ ةّيعبتلا نوكت ثيحب نيدهطضملا نع ةملظملا

 .رفسلا ةمرح مدعل رّصقي روصلا كلت عيمج

 ديسلا لاق ءايندلا لام يف ًاعمط ةّيعبتلا راتخا نأب .كلذك نكي مل اذإ اّمأو

 هيلع بجو هروج يف رئاجلل ةناعإ هتيعبت تناكو» :«ىقثولا ةورعلا» يف يئابطابطلا
 نإو ؛ةملظلا ناوعأ نم هّدعل ًاببس هنوك وأ هيلع فطعي نأ هيلع ناكو“'ماهتلا

 .78ةلأسملا نفاسملا ةالص «ىقثولا ةورعلا ١.



 ةئادآ و نلسلا ةاكشإ يمت اصاب ام اناا اموات مخل لكاس كر عب ول وبا مب طم با يفجع 4 ١

 هه هلركل هقكرش ةروقتل اخوضوأ :ةيصاحملاو ةناتكلاك ًالدلح_امعلا نيفتنآك

 وأ» :الشش هلوق درو دقو ءايرغ رقحلا نوكل متي روصلا عيمج يفف .هاجلا يوذ

 (7).نارهم نب ةعامس ةياور يف «ناطلسل اعّيشم
 ًاحابم هرفس ناك اذإ رصقي يناشلاف «عوبتملا نع عباتلا مكح فلتخي ارو

 ةناعإ هنوكل ةيصعم هرفس نوكل ؛متي عباتلاو ؛رصقي وهف ةرايزلا ًادصاق هنوكل
 .ملاظلل

 .رئاجلا عم رفاسي مل اذإ عباتلا مكح يف :يناثلا

 ةبساحملاو ةباتكلا وأ ةمدخلل ناك نإو رئاجلا ةرئاد يف ًافظوم عباتلا ناك اذإ

 هرفس ناك نإف لوألا رمألا يف ركذلا فلاسلا ليصفتلا هيف يتأي ,رفسلات هرمأف

 ةلاسرلا تلّمحتو صاخ دلب ىلإ هتلاسر غالبإل رفاس اذإ (ى .هملظ يف ملاظلل ةناعإ

 ةمرحب ؛مّرحم رفسلا ّنأل .ءلاكشإ الب متيف ةّنسلاو باتكلا فالخ ىلع ًارئاج امكح
 ").هل هجو ال عمجلا طوحألا نأ نم «ئقثولا ةورعلا ١يف ءاج امو «هتياغ

 وأ .هنع ٌجحلل هرجأتسا اذإ (ى «ملاظلل ةناعإ هرفس دعي ملاذإ امأو

 .رصقلا بجاولاف «حابم رمأل

 .597 ثيدحلا 7١1 /7:بيذهتلا.١

 7١. ةلأسملا رفاسملا ةالص «ىقثولا ةورعلا ."



١١ 

 ديصلل رفسلا

 :ماسقأ هلف ديصلل رفاس اذإ

 .هلايع توقو هتوقل رفاس ١.

 .ةراجتلل رفاس .؟

 «عفني ال اب لاغتشالا وه وهللا نم دارملاو .ارطبو اول ديصلل رفاس ."*

 .نايغطلا نع يكاحلا لمعلا وه رطبلاو

 اغرق ادق رخل بهاذملا اًمأو «ةيمامإلا هب تدرفنا امث ةلأسملا هذهو

 .ًاقلطم ديصلا يف رصقلا زاوج

 :انباحصأ تايلك ركذنلف

 ...رطبو وهل ديص وأ زعو لج هللا ةيصعم يف هرفس ناك نمو :ديفملا لاق
 (7.نايصعلا يف رفاسملا مكح يف لخاد وهف

 زوجي ال كلذ عيمج ٌّناف رطبلاو وهلل ديص بلط وأ :يموطلا خيشلا لاق

 هلايع توق وأ هتوقل ناك نإف ديصلا اًمأف «ةالصلا يف الو موصلا يف ال ريصقتلا هيف

 ("'.حابم وهف

 .١/757١:طوسبملا .؟ ١. 44 ص ءموصلا باتك «ةعنقملا.١



 ةياذا قدورفسلا هاه أ رجب تمتد ب ويوم كفسم ع فما دن ووسام سدت ا ناهس وجورا سك وج نجا ١

 سيصقتلا هل زوجي ال اول وأ ًارطب ديصلل رفاس اذإو :«فالخلا» يف لاقو

 ("7.كلذ يف ءاهقفلا عيمج فلاخو

 هيف زوجي ال كلذ عيمج ْنإف رطبلاو وهلل ديص بلط وأ :سيردإ نبا لاقو

 (7.ةالصلا يف الو موصلا يف ال ريصقتلا
 رئاجلا عابتاك رّصقي مل ةيصعم رفسلا ناك ول :«عئارشلا» يف قّقحملا لاقو

 "".وهللا ديصو

 يف رظانلا ءايض» باتك يف ًاليصفت اهانلقن ىتلا تاملكلا نم كلذ ريغ ىلإ

 (©.«رفاسملا ةالص ماكحأ

 رصقي الو «هلايع توقو هتوقل ناك اذإ رطفيو رّصقي هنإ :لاوقألا لصاحو

 .رطبلاو وهّلل ناك اذإ رطفي الو

 .همكح كيفاويسف ةراجتلل ديصلا ناك اذإ اّمأو

 الش رفعج يبأ نع «ةرارز نع خيشلا هجرخأ ام .كلذ ىلع لدي يذلاو

 نيتليّللاو ةليللا هزنتي بالكلاو ةازبلاو روقصلاب هلهأ نم جرخي نّمع هتلأس :لاق
 «.(رصقي ال ىهل يف جرخ (ّنإ» :لاق ؟ال مأ هتالص نم رصقي له «ةثالثلاو

 نع هللا دبع ابأ تلأس :لاق ةرارز نب ديبع نع هدنسب ينيلكلا جرخأ

 ©0.2ٌقح ريسمب سيل هنأل ّمتي» :لاق ؟ّمتي مأ رصقيأ ديصلا ىلإ جرخي لجرلا

 .تاياورلا نم كلذ ريغ ىلإ

 ١. الخلاف:١/ .0888ةلأسملا  ."0٠:رئارسلا ١/78".

 .١٠١٠ا/-6١١ :رظانلا ءايض .: ٠١. 7 /١:عئارشلا ."

 .٠05ثيدحلا ,187/7١5:بيذهتلا .

 . 68ثيدحلا « /” :يفاكلا 1



 اا اا ديصلل رفسلا

 رطبلل هنوكو توقلا ليصحتل ديصلا نوك نيب ليصفتلا هجو ملع كلذبو
 .يناثلا نود لّوألا يف رطفيو رّصقيف وىهللاو

 لثم راطفإلاو رصقلا بجوي ال ديصلل رفسلا نأ ىلع اهقالطإب لد ام نإ مث
 :لوقي هتعمس :لاق يه هللا دبع بأ نع .ناورم نب رامع نع «هيقفلا» جرخأ ام

 ©).«هللا ةيصعم يف وأ ءديص ىلإ هرفس ًالجر نوكي نأ آلإ رطفأو رّصق رفاس نم'»
 زاوج ىلع اهقالطإب لدي ام كانه نأ (ى ءاهترثكل وهللا ةروص ىلع لومحمف
 توقو هتوقل ناك اذإ ام ىلع لومحم '"'هنع زواجت اذإ ريصقتلاو «دلبلا لوح مامتإلا
 .هلايع

 ديصلل رفسلاو .همدعو ّقح ريسم رفسلا نوك وه نازيملا نأ :لصاحلاو

 .رطبلاو وهّلل ناك اذإ ام نود ٌّقح هريسم توقلا ةياغل

 ةراجتلل ديصلا رفس

 هنا رهاظلاف « ماطحلا لوضفو لاملا ةدايزو ةراجتلاةياغل ديصلل رفاس اذإ

 اذإ الإ رطفيو رصقي رفاسملا نأ نم تاياورلا قالطإ ىضتقم هنوكل نطفيو رصقي

 ةياغل ديصلا رفسل نيلماش ريغ ناناونعلاو ,ٌقحريسم يف نكي مل وأ وهل يف ناك

 .ةراجتلا

 .رطفيو متي هنا ةلسرم ةياور يف درو معن

 يبأ نع ءانباحصأ ضعب نع «نارمع نب دمحم نب نارمع نع خيشلا جرخأ
 ةثالث وأ نيموي وأ موي ةريسم ديصلا ىلإ جرخي لجرلا :هل تلق :لاق ةّيَنف هللا دبع

 ١.الفقيه:47 /7«الحديث5٠9.
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 1/١ ا 0 0

 جرخ نإو نصقيو رطفيلف هلايع توقو هتوقل جرخ نإ» :لاقف ؟متي وأ رصقي
 الو الف لوضفلا بلطل كرامة«(.)١(

 ةراجتلل رفسلل لماشلا لاملا ةدايز وه «لوضفلا بلطل» هلوق نم دارأ ولف

 .هب لمعي مل هنع ضرعم وهف
 :انركذامم صخلتف

 لاملاةدايزل وأ .هلايع توقل وأ هتوقل ناك اذإ رطفيو رصقي رفاسملا

 .رطبلاو وهلا ةياغل ناك اذإ موصيو متي هنأ انك ماطحلا لوضفو

 .ديصلل ال جّرفتلاو هزنتلا ةياغل رفسلا وهو دروم انه يقب
 (9 ناتياور هيف :ةمادق نبا لاق

 لخدو حابم رفس هنأل «يقرخلا مالك رهاظ اذهو ءصخرتلا حيبت :امهادحإ

 .ةراجتلا رفس ىلع ًاسايقو ةروكذملا صوصنلا مومع يف

 نادلبلا ضعب ىلإ لجرلا جرخ اذإ :دمحأ لاق هيف صخرتلا حابي ال :ةيناثلا

 رصقي ال هّناف «ةراجت الو ةرمع الو يح الو ثيدح بلط يف سيلو ًاذّدلتو ًاهزنت

 .اذه يف ةحلصم الو ةحلصملا ليصحت ىلع ةناعإ عرش |منإ هنأل «ةالصلا

 9 .لوأ لّوألاو :لاقو

 ةياغل رفسلاو «حابملا رفسلا ةّماع ّمعت ةرفاضتملا ةلدألا تاقالطإ َنِإ:لوقأ

 هجولا وه امف «ةمرحم ةياغل سيلو مرح رمأل ققحم الو .تاذلاب ال مرحمب سيل هزنتلا

 .078ثيدحلا 7١1 /7:بيذهتلا.١

 .بهاذملا رئاس ىلإ ةراشإلا عم هبهذم ةسارد ىلع ينبم هباتك ْنأل .دمحأ مامإلا نع ةياورلا ديري .”
 1 7 خملا *



 1 ديصلل رفسلا

 ! ؟تاقالطإلا نع هجارخإ يف

 ةعاسو ههّبر اهيف يجاني ةعاسف :تاعاس ثالث نمؤملل» : يت ىلع لاق

 (7.«اهتاّذلو هسفن نيب لحي ةعاسو هشاعم اهيف موري

 كلتل ضرألا يف ريسلاب هناحبس رمأ دقو ةربع نم ولخي ال هزنتلل رفسلا نإ

 .ةياغلا

 قف . ريق ِءْيَ 100 5 !ةأشنلا

 جّرفتلاو هزنتلا لثم  ةحابملا رافسألا يف رصقلا زاوج مدعب لوقلا ْنا نظأو
 نم مالسإلا ىلإ رظنلا نع عبان  ةعيرشلاب لمعلاو ةدابعلل انوع نوكي ابر يذلا

 .قيض راظنم

 ١ . مقر .مكحلا مسق ة :ةغالبلا جبن ٠,.

 .؟ العنكبوت:٠١.





١ 

 روبقلا ةرايزل رفسلا

 تاباوراانهبف درو. ةقو يربقلا ةرايز ةيعورشم لخاةيمالبنإلا ةنكالا تقفل
 نيب مّلسم رمأ وهو ٌدايل هرمع تايرخأ يف عيقبلا راز# بنلا ّنأ ىَّبح ةرفاضتم
 :ةيلاتلا تاياورلا كلذ يف كيفكيو «نيئّدحملاو ءاهقفلا

 اهتليل ناك |مّلك يي هللا لوسر ناك :تلاق اها ةشئاع نع ملسم جرخأ ١.

 موق راد مكيلع مالسلا :لوقيف عيقبلا ىلإ ليللا رخآ يف جرخي هيي هللا لوسر نم
 مهّللا .نوقحال مكب هللا ءاش نإ انإو .نولّجْؤم ًادغ ,نودعوت ام مكاتآو نينمؤم

 (7.دقرغلا عيقب لهأل رفغا

 َّنِإ :لاقف ليئربج يناتأ :اهل لاقي يبنلا ّنا ثيدح يف ةشئاع نعو .؟

 اي مهل لوقأ فيك :تلق :تلاق «مهل رفغتستف عيقبلا لهأ يتأت نأ كرمأي كبر

 ؟هللا لوسر

 هللا محرو «نيملسملاو نينمؤملا نم رايدلا لهأ ىلع مالّسلا :يلوق :لاق
 (9.نوقحال مكب هللا ءاش نإ انإو ءنيرخأتسملاو انم نيمدقتسملا

 .زئانجلا باتك نم اهلهأل ءاعدلاو روبقلا لوخد دنع لاقي ام باب 277 /7”:ملسم حيحص ١.

 4١ / ؛ :ىئاسنلا نئس ؛زئانحلا باتك نم روبقلا لوخد دنع لاقيام باب «5 /7 :ملسم حيحص ."



 هبادآ و رفسلا ماكحأ ... «

 اذإ مهملعي يي هللا لوسر ناك :لاق ءهيبأ نع «ةديرب نبا نع ىورو .“

 رايّدلا لهأ ىلع مالّسلا :ركب يبأ ةياور يف :لوقي مهلئاق ناكف رباقملا ىلإ اوجرخ
 هللا ءاش نإ انإو «نيملسملاو نينمؤملا نم رايدلا لهأ مكيلع مالّسلا :ريهز ةياور يفو
 (0).ةيفاعلا مكلو انل هللا لأسأ ؛نوقحالل

 ةرايز نع مكتيهن يي هللا لوسر لاق :لاق ةتبأ قع ةديرح قنا وزن

 ("'.اهوروزف روبقلا

 أرفاو أطسق عمج دقو .ثيدحلا بتك يف ةدراولا ثيداحألا نم كلذ ريغ ىلإ

 "".«لامعلا زنك» يف يدنهلا يقتملا اهنم

 تقفّتا دقو فيك .روبقلا ةرايز فلاخ ءاهقفلا نم ادحأ ّنا نظأ الو

 ةرايز :«ةعبرألا بهاذملا ىلع هقفلا» فلْوم لاق ناوجلا ىلع ةعبرألا بهاذملا

 لاغتشالا رئازلل يغبنيو «ةعمجلا موي دكأتتو ةرخآلا ركذتو ظاعّتالل ةبودنم روبقلا

 ىلع تيما عفني كلذ ناف ,تيملل نآرقلا ةءارقو ىتوملاب رابتعالاو عرضتلاو ءاعدلاب
 «نينمؤم موق راد مكيلع مالسلا» :روبقلا ةيؤر دنع رئازلا لوقي نأ درو ابو .حصألا

 .«نوقحال مكب هللا ءاش نإ اناو

 ةرايزل رفسلا بدني لب «*”ةديعبوأ ةبيرق رباقملا نوك نيب ةرايزلا يف قرف الو

 0 ةاسلا تاق اضويضفتن توما

 .زئانجلا باتك نم روبقلا لوخد دنع لاقي ام باب .50 /7:ملسم حيحص ١.

 . ٠١6 مقرب ثيدحلا 317٠ /7:نئسلا ؛؟16 /7:ملسم حيحص .؟

 .7-71/8 57/ /0:لامعلا زنك ."*

 .ةبودنم ال ةحابم اهترايزف ةديعب روبقلا تناك اذإ :اولاقف ةلبانحلا الإ .4

 05٠. /١:ةعبرألا بهاذملا ىلع هقفلا .



 >5 روبقلا ةرايزل رفسلا

 روبقلاةرايزل رفسلا

 ةلبانحلا نا ريغ رفسلا زاوج ىلع ةعبرألا بهاذملا ةّمئأ قافثا تفرع دق

 .هبابحتساب نولوقيف ةثالثلا اّمأو «ةحابإلاب نولوقي

 ءامهفل فل نمو باهولا دبع نب دمحمو ةيميت نبا الإ هيف فلاخي لو

 كك يبنلا ربق ةرايز ىلإ رفسلا ميرحت ىلع هب لدتسا ام كيفاويسو

 :هوجو زاوجلا ىلع ليلدلاو

 رمألا زاجنإ ىلإ رفسلاو .صنلاب ّبحتسم رمأ روبقلا ةرايز نا :لوألا
 .ًامارح ناك امل ابحتسم نكي ملول بحتسملا

 :ناقءاول رداع ملويفما ريق رار 83 كيلا نا ةريربه ورأ ةاوو اننا قالا
 27 . «ةرخآلا مكركذت اهناف روبقلا اوروزف»رافغتسالا نع تيهنو ةرايزلاب ترمأ

 خسارفب ةنيدملا نع ةديعبلا («ءاوبألا» ضرأب لب ةنيدملاب تار نكي و

 .ةريثك

 ربق ةرايز ىلإ بهذت تناك هيي يبنلا تنب ةمطاف نا يقهيبلا ىور :ثلاثلا

 ("7.هدنع ىلصتو يكبتو ةزمح اهّمع

 هيبأ نع ءدمحم نب رفعج نع «دواد نب نايلس نع مكاحلا جرخأ :عبارلا

 ةزمح اهّمع ربق روزت تناك يي يبنلا تنب ةمطاف نا هيبأ نع ,نيسحلا نب يلع نع

 ننس ؛ال7 /7:دواد بأ ننس ؛١/777:ةجام نبا ننس ؛١/45454:لبنح نبدمحأ د نسم ١.

 .١7177/1:مكاحلا كردتسم / 1 :يئاسنلا ننس ؛,/7 /14:يقهيبلا

 .// /5:ىربكلا ننسلا ."



 هناذآ قررفسلا ءاكحأ رع وون وو وسوسن افا ا طسا ياال رم ها ا ورحم ب املا "6

 .هذنع يكبتو يلصتف ةعمج لك

 هيلع يبهذلا هّرقأو تاقث مهرخأ نع هتاور ثيدحلا اذهو :مكاحلا لاق

 .كلذ ىلع انرصتقا ناكمب حوضولا نم ةلأسملا نا امب و ''”.هننس يف يقهيبلا هلقنو



 ١ مه

 ب يبنلا ربق ةرايزل لاحرلا دش

 اهب لمعو يي يبنلا اهيلإ اعد يتلا ننسلا نم نيملسملا روبق ةرايز تناك اذإ

 هب تطينأ نمو مدادلو ديس ربق ةرايزف .هتباحصو هئاسن نم عمسمو ىأرمب

 ءاهقف اهب حّرصو هربق ةرايز ىلع نيملسملا ةريس ترج اذلو ءاهم ىلوأ رشبلا ةداعس

 ظ .اهابحتسا ىلع ةنسلا ترفاضتو ةّمألا

 لطابلا رابغ نوفنيو ّقحلاب نورهاجي ًالاجر رصع ّلك يف هناحبس ضّيق دقف
 .ةعيشلاو ةنسلا نم نيتريبك نيتيصخش مهنم ركذن ههجو نع

 يف ٌصخ دقف (ها/07 ةنس ىفوتملا) يعفاشلا يكبسلا نيدلا يقت مامإلا ١.

 بابحتسا ىلع ءاملعلا صوصن لقنل باب «مانألا ريخ ةرايز يف ماقسلا ءافش» هباتك
 نيب هيلع عمجم رمأ بابحتسالا ْنا نيب دقو هيي هللا لوسر انديس ربق ةرايز
 ملا

 دقف .هريدغ يف (1170١-190)ينيمألا ذفلا قّقحملا ريبكلا ةمالعلا .”

 ةعبرألا بهاذملا مالعا تاملك لقنو يكبسلا مامإلا هيلع فقي ل اهب هيلع كردتسا

 .|مهيعاسم هللا ركش "”.ةملك نيعبرألا زواجتي اهب

 ١. /0:ريدغلا ." .60-9:ماقسلا ءافش ١١9-١750.



 ةيادا و رفشلا ءاكعتا بو وتجوتلا وو ع دوو اوس بور ويا ياو لام و ياك كبارا ل يتم نر ميا "5

 (').«ديحوتلا لالظ يف» انباتك يف نيملعلا ىلع تافام ضعب انكردتسا دقو

 5 .ةعبرألا بهاذملا ةّمئأ يأر لثمت امهادحإ نيتملكب انه يفتكنو

 .ةيميت نبا عابتأ يأر لثق

 اهيف درو دقو «تابودنملا لضفأ# يبنلا ربق ةرايز :يريزجلا لاق
 56 يبنلا ةرايزو رئازلا بدأ نم ةلمجو ثيداحأ ةتس ركذ ّمث .ثيداحأ

 0 لل

 راز اذإ ءقباسلا ةيدوعسلا يتفم زاب نب هللا دبع نب زيزعلا دبع خيشلا لاقو

 هيبحاص ىلعو هيو يبنلا ىلع ملسي ّمث ةضورلا يف يلصي نأ هل عرش يوبنلا دجسملا

 نم نينوفدملا ىلع مالسلاب ءادهشلاو عيقبلا ةرايز هل عرشي اك رمعو ركب يبأ

 ناكو مهروزي ب يبنلا ناك اى ء.مهيلع مخرتلاو مهل ءاعدلاو مهريغو ةباحصلا

 نينمؤملا نم رايدلا لهأ مكيلع مالّسلا :اولوقي نأ روبقلا اوراز اذإ هباحصأ مّلعي
 (9.لاق ام رخآ ىلإ .نوقحال مكب هللا ءاش نإ انإو نيملسملاو

 يف ةروكذم هربق ةرايز ىلع ٌثحلا يفي يبنلا نع ةدراولا تاياورلا نا ابو

 .نيقيرفلا نم نيتياور ركذ ىلع رصتقن نيقيرفلا بتك
 يربق راز نم»: هيي هللا لوسر لاق :لاق رمع نبا نع ينطقرادلا جرخأ

 (47.«ىتعافش هل تبجو

 اذإ مكّجح هللا لوسرب اومتأ» : يثق يلع مامإلا نع هدنسب قودصلا جرخأ

 ١. 4ا/:ديحوتلا لالظ يف 7 7717.

 09٠. /١:ةعبرألا بهاذملا ىلع هقفلا ."

 .187"ددعلا ه١ 14١١ ماع ةدعقلا يذ " 5 ةعمجلا موي ةخرؤملا ةريزجلا ةديرج ."

 هجرخأو .ةرهاقلا ,نساحملا راد ط .44١ثيدحلا «تيقاوملا باب 7178/7 :ينطقرادلا ننس .4

 .(97-45 /0:ريدغلا رظنا)ًايهقفو ًاّيثيدح ًاردصم نيعبرأو دحاو نع هريدغ يف ينيمألا ةمالعلا



 ا وف ياللا 25 يبنلا ربق ةرايزل لاحرلا دش

 هللا مكمزلأ يتلا روبقلاب اومتأو ,مترمأ كلذبو ءافج هكرت َنِإف هللا تيب ىلإ متجرخ
 (''.«اهقحو اهترايز

 ةرايز ىلإ لاحرلا دش وه ثحبلا عوضوم نكلو هيي يبنلاةرايز يف اذه

 تلد اى ًابحتسم ًالمعو ًابولطم ًارمأ #2 يبنلا ةرايز تناك اذإ :لوقنف #يبنلا
 ةلزنمب وه يذلا لاحرلا دش نوكي .ةيعطقلاةريسلاو ةرفاضتملا تاياورلا هيلع

 .هتمدقم بابحتساو ءيشلا بابحتسا نيب ةمزالملا ىلع ءانب ًابحتسم أرمأ ةمّدقملا

 ةليسو نا يكحت ةيمالسإلا ةعيرشلا يف رئاظن هل اذهو ؛نييلوصألا رثكأ هيلع امك
 مث ِهِلوُسَوَو هللا ىلإ ًارجاهُم هيب ْنِم جْرُخَي ْنَمَو :هناحبس لاق «ةبرق «ةبرقلا
 نإؤ اذه هحورخس نوجام ناسنالا اذن "101 ع هنأ َمَنَو دََف ُثوَمْلا ةكرذدُي

 .رخآ بولطمل ةمّدقم ناك

 بص الو أَم هيي ال مهب َكِلَذِل :نيدهاجملا ٌقح يف هناحبس لوقي

 الب ٍودَع نولي او ََفحْلا بف اوم نوب او ولا ليس يف ًةَصَمحَ ال

 ةَقْمَت َّن وفقني الَو * نينا َرْج أ ٌعيضُي ال هللا َّنِإ ٌحلاص ُلَمَع هب ْمُهَل بيك آلإ
 امتاك ام تسلا ثلا ُمُهَيِرْجَيِل ْمُهَل بك آلإ ًايداو َنوُعَطُقَي الو ةَريبك الو ٌةَرِيِغَص

 "9 . َنوُلَمْعَي

 لاتقل ةننةقنو دابهجتل ةليسو رجا انج ىنل هللا بنك ىلا روصألا هذهو
 .نيباوثلا وأ نيبابحتسالا نيب مزالتلا نع فشكي اذهو

 بحتسم لوألا ناف ,نيملسملا روبق ةرايزو يبنلا ربق ةرايز نيب قرف انه معن

 ١. 5/7؟:لاصخلا  5٠؛البحار:/١79/91.

 ". :ءاسنلا ٠١١. “. :ةبوتلا ١7٠١-١7١.



 ةياداو نقسلا اكان ا دمع راو ابنك وعم ورا يع "4

 راز ولف ؛مومعلا هجو ىلع ةنوئسم اهناف نيملسملا روبق ةرايز فالخب ءصوصخلاب

 : قهلوق مومع تحت ةلخاد |ههترايز نا اهب امهروزي (منإف هيخأ وأ هيبأ ربق ناسنإ

 - اهتاف لوسرلا ةرايز فالخب اذهو «ةرخآلا مكركذت اهترايز َناف روبقلا اوروزفا»
 .اهسفن يف ةبحتسم  مومعلا تحت ةلخاد اهّثأ ىلإ ًافاضم

 لانعرلا دق لغاذته انموي: لإ ةباعبضلا رطخ هم: ةيملسلا ةزيس ترس نقو

 بابحتسا دحأ ركتي ملو اهلثم «هيلإ رفسلاو ةبرق هترايز دعوتي يبنلا.ةرايز ىلإ

 فوسو هل تأرط ةهبشل نماثلا نرقلا لئاوأ يف ةيميت نباّآلِإ رفسلا زاوج الو ةرايزلا
 "!.هتهبش كيفاوت

 ثيح ماقملا اذه يف يكبسلا مامإلا هركذ ام ةريسلا كلت ىلع ليلد حضوأو

 مهنموُكي هترايز ىلإ نوهّجوتي جحا اوضق اذإ ماع لك يف اولازي ل سانلا ْنِإ :لوقي
 نع ءاملعلا هاكحو ءانلبق نم هدهاشو هاندهاش اذكه ؛ّجحلا لبق كلذ لعفي نم

 .هيلإ نوجرعيو كلذ نودصقي مهّلكو «هيف باتري ال رمأ كلذو «ةميدقلا راصعألا

 .لاومألا هيف نوقفنيو «ةديعب ةفاسم هيف نوعطقيو «مهقيرط يف نكي مل نإو
 ميظعلا عمجلا اذه قابطإو .ةعاطو ةبرق كلذ نأ نيدقتعم ,جهملا هيف نولذبيو

 مهريغو ءاحلصلاو ءاملعلا مهيفو «نينسلا ّرمم ىلع اهبراغمو ضرألا قراشم نم

 «لجو زع هللا ىلإ هب بّرقتلا هجو ىلع كلذ نولعفي مهّلكو ءأطخ نوكي نأ ليحتسي

 هفّسأت عم .يداقملا قيوعت وأ زجعب رخأتي |منإف نيملسملا نم هنع رخأت نمو
 وهف أطخ ىلع نوعمجم ميظعلا عمجلا اذه ْنأ ىعّدا نمو .هل رّسيت ول هعوجرو

 .ئطخملا

 ١. ةرايز ىلإ رفسلل لاحرلا نودشي اوناك ةدع ءامسأ «ديحوتلا لالظ يفهباتك يف انركذ دقو النبي 
 ص ظحال).ةرايزلل ًاسانأ نورجأتسي وأ 71/8- 180(.
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 ةرايز ال .دجسملا ةرايز مهرفس نم نودصقي مهناف لاقو كلذ يف عزان نمو

 ىلإ نوجرعي نيح نم سانلا ْنِإف ؛يبيدب رمأ يف رباكو فصني ملف «مركألا لوسرلا

 مهضرغو «مهنم ًاليلق الإ تابرقلا نم ةرايزلا ريغ ملابب رطخي ال «ةنيدملا قيرط
 تيب ىلإ نودصاقلا لق اذهلو ءاورفاسي مل امّبر نكي مل ولو «ةرايزلا وه مظعألا
 دجسم يف ةالصلا نم ًاباوث لقأب هيف ةالصلا سيلو هنايتإ رّسيت عم سدقملا
 وبلا

 ةثالث ىلإ آلإ لاحرلا ّدش مدع ثيدح

 ام ىوس ماقملا يف قبي لو ؛مركألا يبنلا ةرايز ىلإ رفسلا زوج ىلجت دقل

 كسمتسملا وهو«ةثالث ىلإ الإ لاحرلا ّدش مدع نم هللا لوسر نع ةريره وبأ هاور
 :هحيضوت كيلإ و.رفسلا مّرحي نمل مويلا ديحولا

 :ةيلاتلا ةروصلا لدتسملا هموري امل بسانملاو «ةفلتخم روصب تلقن ةياورلا نإ

 .مارحلا دجسملاوءاذه يدجسم :دجاسم ةثالث ىلإ آلإ لاحرلا ّدشت ال»

 .«ىصقألا دجسملاو

 :نيتروص نم ولخي ال وهو هنم ىنثتسملا نييعت ىلع فقوتي ثيدحلا ليلحتف

 دل اميه ةثالث لإ الإ دحاسملا نه دحسم لإ لاسضبلا دعت 1

 ...دجاسم ةثالث ىلإ الإ ةنكمألا نم ناكم ىلإ لاحرلا َدْشُت ال .؟

 لاحرلا دش نع يهنلا ثيدحلا ىنعم ناك رهاظلا وه امك ىلوألا تناك ولف
 دش زاوج مدع ينعي الو «ةثالثلا دجاسملا ىوس دجاسملا نم دجسم ّيأ ىلإ

 نوكي ثيدحلاف ءادجسم دوصقملا نكي مل اذإ ةنكمألا نم ناكم ّيأ ىلإ لاحرلا

 ١. :ماقسلا ءافش ٠١٠١و٠١١.



 ل ا 0 ا ١"

 َّنأل ؛نيحاصلاو نيرهاطلا ةّمئألاو ءايبنألا ةرايزل لاحرلا ّدِشل ضرعتم ريغ

 هيف ًالخاد سيلف كلذ ريغ اّمأو .دجاسملا وه ًايفنو ًاتابثإ ثيدحلا عوضوم

 .لطاب «دجاسملا ريغ ىلإ لاحرلا ّدش ميرحت ىلع هب لالدتسالاف

 تارفسلا عيمج نوك اهمزلي ذإ ءاهب ذحألا نكمي الف :ةيناثلا ةروصلا امأو

 هب مزتلي ال اذهو ؛ةنكمألا نم هريغ وأ دجسملا ةرايز لجأل رفسلا ناك ءاوس ةمّرحم

 .ءاهقفلا نم دحأ

 ًايهن سيل ةثالثلا دجاسملا ريغ دجسم ّيأ ىلإ لاحرلا ّدش نع ىهنلا نإ مث

 دجاسملا ّنأل كلذو ءاذهك رفس يف ىودجلا مدع ىلإ داشرإ وه اَّنإو ءًايميرحت
 قا ةنير امش اهل عيال نعال ال1: ةلوشنلا فدع جو تلدقالا ىرعلاا
 رخآ دلب عماج ىلإ رفسلاو دلبلا اذه عماج يف ةالصلا كرت ثبعلا نمف «ةليضفلا
 .نالث اهتم اههْمأ عم

 ةدابعلا لجأل رفاسي نأ وهو «يناثلا مسقلا» :يلازغلا لوقي ددصلا اذه يفو

 روبق ةرايزو ليش ءايبنألا روبق ةرايز هتلمج يف لحخديو ...داهج وأ جحل امإ

 هتايح يف هتدهاشمب كّربتُي نم لكو «ءايلوألاو ءالعلا رئاسو نيعباتلاو ةباحصلا

 اذه نم عنمي الو ءضرغلا اذهل لاحرلا دش زوجيو «هتافو دعب هترايزب كّربتُي
 ,مارح ا دجسملاو ءاذه يدجسم :دجاسم ةثالث ىلإ الإ لاحرلا ّدشت ال» دي هلوق

 هذه دعب (ةليضفلا يف) ةلثامتم اهتاف ؛دجاسملا يف كلذ ْنأل .«ىصقألا دجسملاو

 لصأ يف ءاملعلاو ءايلوألاو ءايبنألا روبق ةرايز نيب قرف الفالإو [ةثالثلا]دجاسملا

 مهتاجرد فالتخا بسحب ًاميظع ًاتوافت تاجردلا يف توافتي ناك نإو ءلضفلا
 )١( هللا دنع

 .توريب  ةفرعملا راد ط ,رفسلا بادآ باتك 7 47 /7نيدلا مولع ءايحإ ١.
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 دجاسملا ىلإ لاحرلا ّدش نع يهنلا ْنِإ :يدعسلا كلملا دبع روتكدلا لوقي

 يف اهمأل ؛باوث ةدايز وأ ىودج نود سفنلا باعتإ اهيف نأ لجأل ىرخألا

 يفو .فلأ ةئاهب مارح لا دجسملا يف ةدابعلا ْنأل ؛ةثالثلا فالخب ؛ءءاوس باوشلا

 بّبحت باوشلا ةدايزف ةئامسمخب ىصقألا دجسملا يفو .فلأب يوبنلا دجسملا

 ("'.دجاسملا ةيقب يف ةدوجوم ريغ يهو ءاهيلإ رفسلا
 باحصأ هاور ام ءامّرحم أرمأ سيل دجاسملا هذه ريغل رفسلا َّنأ ىلع ليلدلاو

 هيف يلصيف ًايشاموابكار ابق دجسم يتأي هللا لوسر ناك» :نئسلاو حاحصلا

 "!«نيتعكر

 ١.البدعة:5١.

 عم عوبطملا 217217/ /7”:نئسلا .يئاسنلا ا :حيحصلا .يراخبلا ؛71١/ /1:حيحصلا ءملسم .7

 :يمربسلا ني





 ل

 رفسلا يف ةعمجلا ةالص طوقس

 الو .بوجولا طرشو .ةحصلا طرش :طورشلا نم نيعون ةعمجلا ةالصل ْنِ

 له اهثأ يف مالكلا (ّنإوةحصلا طورش نم تسيل ةماقإلا نأ يف مهدنع فالتخا

 طورش نم ةماقإلا نا وه نيقيرفلا دنع روهشملاو ؟ال وأ بوجولا طورش نم يه
 ةعمجلا ةالص ىلص ول كلذ عمو «بوجولا هنع طقس ارفاسم ناك ولف .بوجولا
 لقن لبقو ءاضيأ رفاسملا ىلع ةبجاو اهنوكب لوقي نم كانهو ؛ةحيحص هتالصف

 :ءاهقفلا تاملك ركذن ةّلدألا

 لهو .فالخ الب ةعمجلا ,رفاسملاو دبعلا ىلع بجت ال :يسوطلا لاق ١.

 اج وأ مهريغ نود مهم دقعنت

5 
 وبأ لاق هبو .ددعلا مت اذإ ةعمجلا مهب تدقعنا اورضح اذإ مهّتأ اندنع َناف | :

 ().ددعلا مهب مت وأ ءاودرفنا ةعمجلا مهب دقعنت ال :يعفاشلا لاقو

 بجت الف ,ةعمجلا يف طرش اهمكح وأ ةماقإلا : ىّلحلا ةمالعلا لاقو .؟

 ١. الخلاف:١/  .11١مقرب ةالصلا باتك ٠1/0.



 هبادآو رفسلا ماكحأ ا ا "0غ

 ةأرما :ةسمخ ىلع الإ ةبجاو ةعمجلا :يِيي يبنلا لوقل «ءاملعلا ةّماع دنع رفاسملا ىلع

 ©).دبع وأ رفاسم وأ ضيرم وأ يبص وأ

 رفاسملا ىلع بجت الف ؛ةعمجلا بوجو يف طرش رضحلاو :ةمالعلا لاقو ٠.

 «عمجأ انؤاملع هيلإ بهذ ؛مايأ ةرشع ماقملا يوني وأ ًارهش ةبرغلا دلب نطوتسي ملام
 يعفاشلاو يروثلاو كلامو يبعشلاو نسحلاو زيزعلا دبع نب رمعو ءاطع لوق وهو

 (7.رفاسملا ىلع بجت ةعمجلا ْنِإ :يعخنلاو يرهزلا لاقو .روث يبأو قاحسإو
 راصمألا ءاهقف ّناف ناطيتسالا وهو يناثلا طرشلا اّمأو :دشر نبا لاقو .5

 لهأ كلذ يف فلاخو .رفاسم ىلع بجت ال ةعمجلا نأ ىلع مهقافثال هيلع اوقفّنا

 "”.رفاسملا ىلع ةعمجلا مهماجيإل رهاظلا

 هيلع ةعمج ال هنا نوري ملعلا لهأ رثكأف رفاسملا اًمأو :ةمادق نبا لاقو .4

 قاحسإو يعفاشلاو قارعلا لهأ يف يروثلاو ةنيدملا لهأ يف كلام هلاق ,كلذك

 يكحو .يبعشلاو نسحلاو زيزعلا دبع نب رمعو ءاطع نع كلذ يورو .روث وبأو

 .ىلوأ ةعمجلاف هيلع بجت ةعامجلا ّنأل ؛هيلع بجت اهْءا يعخنلاو يرهزلا نع
 لوغشم هنألو ,ربخلل رفاسملا ىلع بجت الو ::بذهملا» يف يزاريشلا لاقو

 .هنع عطقنا هيلع هانبجوأ ولف هبابسأو رفسلاب
 ال انبهذم اذه رفاسملا ىلع ةعمجلا بجت ال :هحرش يف يوونلا لاقو .5

 يرهزلا لاقو «ءاملعلا رثكأ نع هريغو رذنملا نبا هاكحو ءاندنع هيف فالخ

 (*”.هتمزل ءادنلا عمس اذإ :يعخنلاو

 ًالزان ناك اذإ ةعمجلا هيلع بجت له رفاسملا يف فلتخاو :يناكوشلا لاقو.

 ١. التذكرة:4/9١. ١. ىهتنم المطلب:١/ 377".

 ٠. /4:عومجملا .4 .0"71 /7 :دهتجملا ةيادب ٠١0١ .ًاحرشو ًانتم



 < رفسلا يف ةعمجلا ةالص طوقس

 هيلع بجت ال اهْما ىيحي مامإلاو رقابلاو رصانلاو ىلع نب ديزو ءاهقفلا لاقف؟ال وأ

 ءانثتسا نم رباج ثيدح نم مّدقت اب هيلع اوّلدتساو ءاهتماقإ تقو ًالزان ناك ولو

 (7.ةريره يبأ ثيدح يف رفاسملا ءانثتسا اذكو فاسملا

 ىلع بجت اهْنإ :يعخنلاو يرهزلاو سابعلا وبأو مساقلاو يداها لاقو

 مسا قلطي له فالخلا لحمو ءرئاس ناك اذإ ال اهتماقإ تقو ًالزان ناك اذإ رفاسملا

 (292؟ئاسلاب ٌصتخي وأ ًالزان ناك نم ىلع رفاسملا

 لحم ين ةماقإلا «طئارشلا نم :يليحزلا ةبهو رصاعملا هيقفلا لاقو .4

 "".بهاذملا ليصفت اذه يفو «ةماقإلا وني ملام رفاسم ىلع بجت الف «ةعمجلا

 نيقفاوملا ءامسأ ىلع فوقولا يف فاك تاملكلا نم رادقملا اذه لعلو

 :ةيفلاشلاو

 .روهشملا لوقلا ليلد ركذنلف كلذ تفرع اذإ

 :نيتياورب رفاسملا نع ةعمجلا بوجو طوقس ىلع اولدتسا
 هللاب نمؤي ناك نم يي هللا لوسر لاق :لاق (هنع هللا يضرارباج هاور ام ١.

 نمف «كولمم وأ يبص وأ ةأرما وأ رففسم وأ ضيرم الإ «ةعمجلا هيلعف رخآلا مويلاو

 (40.ديمح ينغ هللاو هنع هللا ىنغتسا ةراجت وأ وهلب ىنغتسا

 2 .نيفيعض نييوار هيدانسا يف نا ركذو صيخلتلا يف رجح نبا هدروأو

 روضحو رصملا لوخدب ةقشملا هقحلت رفاسملا ْنِإ :هلوقب يسخرسلا هللعو

 جرحلا عفدلف .هباحصأ نع عطقني ابرو هلحر ظفحي ًادحأ دجي ال امبرو «ةعامجلا

 . 7717/7” :راطوألا لين .؟ .ناثيدحلا كيفاويس ١.

 .577/57 :هتلدأو يمالسإلا هقفلا .*

 .نساحملا راد ط .'“ /” :ينطقرادلا ننس .5

 .ةعمجلا ةالص ةدام . ١94/8 /71/:ةيهقفلا ةعوسوملا .8



 ةناذاو وفسلا ةاهكأ ري متلو وبدا هلم فرص تال نع با ع وا ا اي حما "1

 00 عرشلا هطقسأ

 نم ىلع ةعمجلا :لاق ْهضي يبنلا ْنا :ةريره يبأ نع يذمرتلا هجرخأ ام .؟

 .هلهأ ىلإ ليللا هاوأ

 ثيدح نم ىوري اْنإ فيعض دانسا اذه :ثيدحلا لقن دعب يذمرتلا لاقو

 ناطقلا ديعس نب ىبحي فعضو «يربقملا ديعس نب هللا دبع نع دابع نب كراعم
 ("”.ثيدحلا يف يربقملا ديعس نب هللا دبع

 ءيشب اولدتسي نأ ةئسلا لهأ ءاهقفل ىلوألاف ؛نييقن ريغ ناثيدحلا ناك اذإف

 يف ةعمجلا مهنع لقني مل مهدعب نمو مهرسأب ةباحصلاو ب يبنلا نا وهو هرخآ
 .ينانملل ةنظم نوكي الف صخرتلا ةنظم رفسلا ْنألو ,عامجإ اذهو مهرافسأ

 يف ناكو «هرفس يف ةعمجلا يلصي الف رفاسي ناك يي يبنلا ْنِإ :ةمادق نبا لاق

 «ةعمج لصي ملو امهنيب عمج رصعلاو رهظلا لصف ةعمج موي ةفرعب عادولا ةجح
 يف ةعمجلا مهنم دحأ لصي ملف هريغو جحلا يف نورفاسي اوناك نود شارلا ءافلخلاو

 "”.مهدعب نموُويي هللا لوسر باحصأ نم مهريغ كلذكو .هرفس

 :ةثالث هدجوب بوجولاب لئاقلا جتحا
 (* . #هللا ركذ ىلإ اوعساف## :هناحبس هلوق يف رمألا مومع :لؤألا

 (60 ءادنلا عمس نم ىلع ةعمجلا :يناثلا

 (00.تايافكلا ضورف نم ةعمجلا ْنأ ىلع لد ام :ثلاثلا

 مومعلا ّدح نع جرخت ال ةحصلا ضرف ىلع اهّنأب عيمجلا ىلع ظحالب

 ١-0. مقرب 00/4 /7:يذمرتلا ننس .؟ .77 /7:طوسبملا.١

 .9:ةعمجلا .4 . 1١9415 /7 :ىنغملا .*

 .7ثيدحلا 5/7 :ينطقرادلا ننس ؛؟05١٠ثيدحلا مقر 77/8/1١ :دواد يبأ نئس .4

 .770 /7 :راطوألا لين :يناكوشلا .5



 7-2 رفسلا يف ةعمجلا ةالص طوقس

 طوقس ىلع ّلد ام تفرع دقو هدّيقُي قلطملاو ءصّصخي ماعلا نكلو .قالطإلاو
 يف َّنأآلإ ءنيتياورلا دنس يف ًافعض كانه ناك نإو رفاسملا نع ةعمجلا بوجو

 .ةلدألا هذهب عنتقي نمل ةيافكو ىنغ مهدعب امو ةباحصلاو يبنلا ةريس
 طورش نم ةماقإلا نأ ىلع اوعمجأ مّْمُأ تفرع دقف ةيمامإلا رشعم نحن امأو

 ىلع نوقبطم ًاضيأ مهف نورخأتملا اأو .مهنم ءامدقلا تاملك تفرعو .بوجولا

 .كلذ

 ةياهن» و (ربتعملا» يف عامجإلا هيلعف رضحلا اّمأو :رهاوجلا بحاص لاق
 نع لب ءاهضعب نع يكح ام ىلع «مالظلا حيباصم» و «ئركذلا» و «ماكحألا

 .يرورض هنا ريخألا

 رفاسملا ىلع بجت الف «ةعمجلا يف طرش اهمكح وأ ةماقإلا «ةركذتلا» يفو

 هنم نهذلا ىلإ قاسنملاو ,رفاسملا ناونع وه صوصنلا يف دراولاو «ءالعلا ةماع دنع
 ©"0.هل ةيعرشلا ةقيقحلا توبثب لقن مل نإو يعرشلا رفسلا

 بوجولا طوقس ىلع ليش تيبلا لهأ ةّمئأ نع صوصنلا ترفاضت دقو
 .رفاسملا ىلع

 ١. رقابلا رفعج يبأ نع «نيعأ نب ةرارز نع هدانساب قودصلا جرخأ 222
 نيثالثو اسمح ةعمجلا ىلإ ةعمجلا نم سانلا ىلع لجو زع هللا ضرف (َّنِإ) :لاق

 نع اهعضوو «ةعمجلا يهو ةعامج يف لجوزع هللا اهضرف ةدحاو ةالص اهنم «ةالص

 «ضيرملاو «ةأرملاو ءدبعلاو سفاسملاو ,نونجملاو يبكلاو نيغصلا نع :ةعست
 ("”.«نيخسرف سأر ىلع ناك نم و «ىمعألاو

 :لاقف «ةعمجلا يف ةيَيِغ نينمؤملا ريمأ بطخو :لاقو .قودصلا جرخأ .؟

 ١.الجواهر:١١/  ." .59٠الفقيه:١/  2557برقم/ا١1١.



 هباداو رفسلا ماكحا 7

 : ىلع آلإ ,نمؤم لك ىلع ةبجاو ةعمجلاو  :لاق نأ ىلإ ديمحلا يلولا هلل دمحلا»
 دبعلاو «ةأرملاو .رفاسملاو «ىمعألاو نيبكلا خيشلاو .نونجملاو ءضيرملاو ءيبصلا
 .)١( «نيخسرف سأر ىلع ناك نمو .كولمملا

 يف يش هللا دبع بأ نع روصنم نع «ناوفص نع خيشلا جرخأو ."
 ةأرملا :ةسمخ الإ ءاهيف سانلا رذعي ال دحأ لك ىلع ةبجاو ةعمجلا» :لاق :ثيدح

 ("”.«يبصلاو ضيرملاو رفاسملاو كولمملاو
 هتعوسوم يف ٍلماعلا ٌرحلا خيشلا اهعمج يتلا ثيداحألا نم كلذ ريغ ىلإ

 (7.«ةعيشلا لئاسو) ةيثيدحلا

 ١. الفقيه:١/  2710برقم١1177.

 ". مقرب 07794 /7:بيذهتلا 7755 .

 ". .بابلا ثيداحأ .لّوألا بابلا ؛ةعمجلا ةالص باوبأ 0 :ةعيشلا لئاسو ظحال



 ١و/

 ةعمجلا موي رفسلا

 هلبقو لاوزلا دعب

 ؟ال وأ ةعمجلا تقو لوخد دعب رفسلا زوجي له
 .اهتقو لوخد دعب رفسلا هل زوجي ال ةعمجلا هيلع بجن نمو :ةمادق نبا لاق

 .رذنملا نباو قاحسإو يعفاشلا لاق هبو

 دقو ةعمجلا َناذأ عمسي رفاسم نع يعازوألا لبُسو نوجي :ةفينح وبأ لاقو

 3 قدللا وع سيح ال ةعمجلا :لاق رمع ْنأل هرفس يف ضميل :لاقف ىهتباد جرسأ

 ًارفس ئشنُي نأ هل زوجي ال سمشلا تلاز اذإ ميقملا :يموطلا خيشلا لاقو

 .يعفاشلا لاق هبو .ةعمجلا لصي نأ دعب الإ

 (”.ةفينح بأ باحصأ يقاب لاق هبو .كلذ زوجي :نسحلا نب دّمحم لاقو

 دعب هركيو ةعمجلا نّيعتل رفسلا زجي مل سمشلا تلاز اذإ :ققحملا لاقو

 "7 .رجفلا عولط

 .7117/1:ينغملا ١.

 .41/ /١:عئارشلا .'* .ةالصلا باتك نم ال١ ةلأسملا 104 /١:فالخلا .؟



 هبادآو رفسلا ماكحأ قل ف تم 1 اجا دل لب ا بلا جنو نرجو اتحد منسم ايع مو سال ست داوم بوق جيلا لية ت منج قو نك همن دمت 5 0 ١

 هيلع بجي نم ىلع سمشلا لاوز دعب رفسلا مرحي :يلحلا ةمالعلا لاقو
 (7.هلبق حابيو رجفلا دعب هركيو «ةرورضل الإ اهلعف لبق ةعمجلا

 لامكتساو ةعمجلا هيلع تبجو نمل رفسلا ءاشنإ زوجي ال :ًاضيأ لاقو
 "”.عمجأ انث لع دنع اهيلصي نأ لبق لاوزلا دعب طئارشلا

 ام الإ :«هيف هدجأ فالخ الب» قّقحملا مالك ليذ يف «رهاوجلا» يف لاقو

 ةدارإ نكمي لب .هفعض يف بير الو «ةهاركلا يف يدنوارلا بطقلا نع ىكحي

 ريغ هيلع عامجإلا يكح لب .هفالخ لقن فراعت مدع هيلإ يمؤي |ىاهنم ةمرحلا

 "".لصحملا عامجإلا ليصحت نكمي لب ءدحاو
 هل سيلف ؛هيلع ةعمجلا نّيعتل كلذو «ةمرحلا يه ةدعاقلا ىضتقم َنِإ:لوقأ

 كرتل ةحيبم ةيفرع ةجاح وأ ةيعرش ةرورض ريغ نم اهتاوفل ببس وه ام داجيا
 .اهيلإ يعسلا

 هرفس نوكي الف :هقيرط يف ىرخأ ةعمج دهشي نأ نم هنّكمت ضرف ول معن
 نوك لجأل ةمرحلا لب ءادّبعت هتمرح ىلع ليلد ال ذإ «مرحي الف اهتوفل ًاببس ٍلئنيح
 ؛ةروصلا هذه نع فرصنم باحصألا تاملك قالطإو ؛ةضيرفلل ًاتّوفم رفسلا
 هتوفت ال يك ةعمجلا كلت دهشي نأ رفسلا رايتخا ريدقت ىلع ضرفلا لثم يف هيلعف
 (9 .اهئادأب فيلكتلا هقح يف زّجنت يتلا ةعمجلا

 :ةيلاقلا رومالا بةدعاقلا يفتشن امره لإ داعش ةمرذنا نط لوو
 تايفانملا رئاس كرتب رمألا يف صوصنلا نم اههباش امو ةيآلا روهظ ١.

 ايادي ةيفانللا ورمل رزانس نم ورخبتو نيبال ةيصرصتللا قع وربك ةيضررتلا

 .١ا//5:ةركذتلا ." .9ا/ا/ةلأسملا 58١/١, :ريرحتلا ١.

 .ةيرجحلا ةعبطلا «4 05 7:ةالصلا باتك ؛هيقفلا حابصم .؛ .787 ١١/ :رهاوجلا .'"



 0 00 هلبقو لاوزلا دعب ةعمجلا موي رفسلا

 هيلع تعد ةعمجلا موي ةماقإ راد نم رفاس نمو هللا لوسر نع يورام .؟

 .هتجاح ىلع ناعي الو هرفس يف بحصي ال ةكئالملا

 ("'.حابملاب قحلي ال ديعو اذهو :ثيدحلا لقن دعب ةمادق نبا لاقو

 (0.0هب رذْعُت رمأ يف وأ هللا ليبس يف الصاف الإ ةالصلا

 ةباجإو لاؤس

 :يلاتلا لاؤسلا راثي دق

 نأ دعب رفاس نم ّمعت رفاسملا ىلع ةعمجلا طوقس ىلع ةّلادلا رابخألا َنِإ

 عوضوم نع هسفن جرخيو رفسلا أشني ذئدنعف «ةعمجلا ءادأب فيلكتلا هقح يف زجنت

 .ةعمجلا هيلع بجت نم

 لومشلا نع ةرصاق رفاسملا نع ةعمجلا طوقس ةلدأ ّناف ةحضاو ةباجإلاو

 ىلإ قاسنملا لب «هلثم نع ةفرصنم اًهناف ةعمجلا ءادأب فيلكتلا هقح يف زّجنت نمل

 رفاس نم ال ةعمجلا ىلإ ءادنلا نيح رفسلاب ًاسبلتم ناك نّمع اهطوقس وه نهذلا
 29 .ةعمجلا دهشي نأب فيلكتلا هّقح يف زجنت نأ دعب

 سمشلا عولط دعب وأ رجفلا دعب رفسلا
 عنملا اهادحإ :تاياور ثالث كانه ةنسلا لهألف ,تقولا لبق رفاس نإ

 ةمادق نبأ ىّوقو .هريغ لود داهجلل حابي ةئلاثلاو ناوجلا ةيناثلاو نمع نبا ثيدحل

 ١ /7:ينغملا 8/١ 5.

  1.6405:ةالصلا باتك هيقفلا حابصم 7 . 19مقرب لئاسرلا مسق:ةغالبلا جبن



 0 اا 0001 ا

 (ى هيلع اهبوجو ناكمإ هعنمي ملف ةعمجلا نم ةئيرب هتّمذ ّنأل التاق ًاقلطم زاوجلا
 ("'.هيلع اهموي لبق

 عولط دعبو رجفلا لبق ةهاركلا ىلع مهتملك تقفتاف ةيمامإلا ةعيشلا اّمأو

 :نسهشلا

 رفاسي نأ هل هركي ميقم وهو ةعمجلا موي هيلع رجفلا علط نم :خيشلا لاق
 ”.روظحمب كلذ سيلو ةعمجلا يلصي نأ دعب الإ

 ""”.رجفلا عولط دعب رفسلا هركيو :«عئارشلا" يف لاقو
 هوركم هنكل ,رجفلا دعب لاوزلا لبق رفسلا زوجي :«ةركذتلا» ْق ةمالعلا لاقو

 لوألا يف ةمذلا تلغش هنأل .حضاو لاوزلا دعب رفسلا نيب قرفلاو ءانئ املع دنع

 (* .ًاعامجإ ةعمجلا ةليل رفسلا هركي ال و  :لاق نأ ىلإ يناثلا نود

 نب يلع نسحلا يبأ نع ّيرسلا نع هدانساب قودصلا هجرخأ ام هيلع لديو

 لجأ نم ةركب ةعمجلا موي جئاوحلا يف يعسلاو رفسلا هركي» :لاق ةّيَنْق يداهلا دمحم

 (*.«هب كربتي زئاجف ةالصلا دعب اَمأو «ةالصلا

 ١.المغنى:7١8/7.

 ."ا/1ةلأسملا .١104/1:فالخلا 1

 .91/ /١:عئارشلا .''

 .18-5١//1:هركذتلا . 5

  .0الفقيه:١/  731/7رقم١ 0؟١1.
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 رفسلا دنع نيديعلا ةالص طوقس

 .ىحضألا ديعو رطفلا ديع ةالص وه نيديعلا ةالص نم دارملا

 |هيوجوب ةيفنحلاو ةيمامإلا تلاقف ءامهبوجو يف ءاهقفلا راظنأ تفلتخاو

 وأ طئارشلا تدقف ولف «ةعمجلا ةالص طئارشب فّلكم لك ىلع ًاينيع ًابوجو

 .بوجولا طقس اهضعب

 :ليصفتلا كيلإو ءاهمدن ىلإ ةيكلاملاو ةلبانحلاو ةيعفاشلا تبهذو

 2١7 .ةعمجلا يف ةريتعملا طورشلاب ةبجاو نيديعلا ةالص : ققحملا لاق

 9 .نايعألا ىلع ةبجاو نيديعلا ةالص انؤاملع لاق :ةمالعلا لاقو

 .هيمسقب اًنم اعامجإ نايعألا ىلع ةبجاو نيديعلا ةالص :«رهاوجلا» يف لاقو

 ا". صوصنلاك رتاوتم لوقنملا عامجإلاو

 .ينيعلا بوجولا ىلع ةرفاضتملا تاملكلا نم كلذ ريغ ىلإ

 ىلع ضرف ديعلا ةالص :هلوقب ةمادق نبا مهئارا نع رّبعيف ءاهقفلا رئاس اّمأو

 لاق هبو «نيقابلا نع تطقس يفكي نم اهم ماق اذإ .بهذملا رهاظ يف ةيافكلا

 ادا 17 نهتم .١/8:عئارشلا ١.

 7377/١١ :رهاوجلا .'*



 هباداو رفسلا ماكحأ

 لوق وهو «ةدكؤم ةنس اهْنإ :ليقو «نايعألا ىلع ةبجاو يه:ةفينحوبأ لاقو
 ).يعفاشلا باحصأ رثكأو كلام

 ينيعلا بوجولاب لوقلا ةلدأ

 :هوجوب ينيعلا بوجولاب لوقلا ىلع ٌلدتسا

 َّنأ ىلإ نورّسفملا بهذ ثيح ” «رَحْناَو َكّبَرِل ٌلَصَفل :ىلاعت هلوق ١.
 "”.بوجولل رمألاو «ديعلا ةالص اهم دارملا

 ثيح (04 ئَلَصَف هيَ َمْسا َرَكَدَو *ئكرَت ْنَم َحَلمَأ دَقال :هناحبس لاق .”
 (*.نيديعلا ةالصب ةالصلا ترّسف

 :لاق قف هللا دبع بأ نع ءليمج نع ؛حيحصلا يف خيشلا هجرخأ ام .*

 ('7.«ةضيرف نيديعلا ةالص»

 نيديعلا ةالص» :لاق اللثه هللا دبع يبأ نع «ةرارز نع خيشلا هاور ام اًمأو

 ©7.بدنلا هب دارملا سيلو «نآرقلاب ال ةنسلاب هتوبث ملع ام دارملاف « ةنس مامإلا عم

 اهنع رّبعي يتلاو ةضيرفلا فالخ ةرات اهب داريو قلطت ةنسلا ْنأل كلذو

 ام لباقم يف «هريرقتو هلعفو يب يبنلا لوق قيرط نع ملع ام قربخاو::بالتلاب
 .ليبقلا اذه نم نيديعلا ةالصو «نآرقلا نم ملعي

 .؟:رثوكلا .؟ .777 /7؟:ىنغملا ١.

 .ديعلا ةالص بوجو باب ,"ح ١١١ /57:لئاسولا كردتسم . ١-١6 5 :ىلعألا .؛



 « 6 رفسلا دنع نيددعلا ةالص طوقس

 بدنلاب لوقلا ةّلدأ

 :نيهجوب بدنلاب لئاقلا لدتسا

 لع له :لاق .تاولص سمح ركذ نيح يبارعألل هيي يبنلا لوق :لؤألا

 ©0.عوطت نأ الإ هال :لاق «ّنهريغ

 ريغ بوجو يفن ىلع لدي الف بلاغلا وه اب باجأ يبنلا نأ :هيلع ظحالي
 .بلاغلا

 .طئارشلا عامتجا دنع هيلع ةعمجلا بوجو مدع هاضتقم نأ كلذ ىلإ فضأ

 ةالصك ةبجاو نكت ملف ناذأ اهل عرشي مل دوجسو عوكر تاذ اها :يناثلا

 .ءاقستسالا

 يف امل ةيلخدم ال «دوجسو عوكر تاذ اهنوك» ركذ َنأب :هيلع ظحالي
 ءاهبتارم ىلع دوجسلاو عوكرلا ىلع لمتشت تاولصلا عيمج ّنأل .لالدتسالا

 ةالصك ةبجاو نكت ملف ناذأ امل عرشي ال» :هلوق لالدتسالا روحم لب

 (9 (ءانقستسالا

 نأ مزل آلإو .بوجولا مدع مزالي ال ناذألا ةيعورشم مدع نأ : هيلع ظحالي

 .ةماقإ الو ناذأ اهيف سيل ذإ ءننسلا نم ةروذنملاو ةزانجلا ةالص نوكت

 نأ ّبحتسي ثيح ناذألا ماقم موقت تاريبكتلا َنألف ناذألا طوقس امأو

 .ريبكتلاب رهجيو ديعلا قيرط يف ٍلصملا ربكي

 ١. حيحص ؛١/18:يراخبلا حيحص مسلم:١/  1٠مقرب ١١.

 :ينغملا ليذ يف ريبكلا حرشلا .؟ ”/ 7717 .



 هباداو رفسلا ماكحأ ال ا صو ما مر ا هوز هلك نب وجا هدو ماب اانا هكا طناف م وم هاو كلا ماا قط جف باطما مود وخلا ١ ١

 .ريبكتلاب رهجيو ديعلا قيرط يف رّبكي نأ ٌبحتسيو :ةمادق نبا لاق

 نيديعلا يتالصل مهزانم نم مهجورخ يف سانلا رّبكي :ىسوم يبأ نبا لاق

 نوتصنيو هتبطخ يف مامإلا ريبكتب سانلا رّتكيو يلصملا مامإلا يتأي ىّتح ًارهج
 97 فلل ذ: فز انف

 سمشلا عولط دعب رفسلا ةمرح
 ةفينح يبأ ريغ بهاذملا ةّمئأ رثكأ دنع ًانونسم ًارمأ نيديعلا ةالص تناك ال

 ؛قافتالاب زئاج نونسملا رمألا تيوفت ّنأل ءالقتسم ًاناونع ةلأسملا هذهل اودرفي مل

 .اضاخ ًاناونع ةلأسملل اودرفأ ءينيعلا بوجولاب اولاق [ملف ةيمامإلا اّمأو

 نأ دعب الإ رجفلا دعب دلبلا نم جرخي نأ هركيو :(طوسبملا» يف خيشلا لاق

 (9.سأب الف كلذ لبق اًمأف ءلضفألا كرت دقف فلاخ نإف «ديعلا ةالص دهشي

 آلإو .سمشلا عولط لبقو رجفلا دعب جورخلا ىلع ةلومحم همالك يف ةهاركلا

 .مارح وهف اهعولط دعب جرخ ولف
 هنم جرخي الف دلب نم صوخشلا ناسنإلا دارأ اذإو :«ةياهنلا» يف ًاضيأ لاقو

 هب نكي مل كلذ لبق صخش ناو «ةالصلا دهشي نأ دعب الإ رجفلا عولط دعب
 0 ا

 الف رجفلا عولط دعب دلب نم ديعلا موي جورخلا دارأ نمو :جاربلا نبا لاقو

 (*”.جورخلا هل زاج رجفلا لبق ناك نإف .ديعلا ةالص رضحي ىتح جرخي

 (*”. ديعلا دهشي ىتح رجفلا دعب رفسلا هركيو :يلحلا ديعس نبا لاقو

 .١؟١7:طوسبملا.؟ .7/١501؟:ينغملا.١

 . :١١/8 عئارشلل عماجلا .0 .١/177:بذهملا .: .77١:ةياهنلا."”



 خد + ةسلا دنع نيدبعلا ةالص طوق

 ىلع ةلزنم اهْئأو «طوسبملا» يف خيشلا مالك يف ةهاركلا ىنعم تفرع دقو

 . مرحتف آلإو سمشلا عولط لبق جورخلا
 (7.رفسلا مرح سمشلا تعلط اذإ :قّمحملا لاقو

 ةبجاولا ةالصلل توفملا :ةمدقتملا ققحملا ةرابع ليذ يف «رهاوجلا» يف لاقو

 .هيلع هيمسقب عامجإلا لب .كلذ نم ءيش يف هدجأ فالخ الب هيلع

 .لاوقألا يه هذه

 ءاهئادأ لبق ةعمجلا موي رفسلا يف ٌرمام سفن وه رفسلا ةمرح ىلع ليلدلاو

 ريغ نم اهتاوفل ببس وه ام داجيإ هل سيلف «ماقملا يف هيلع ديعلا ةالص نيعت وهو

 .كرتلل ةحيبم ةيفرع ةجاح وأ ةيعرش ةرورض

 نكمت ولف «ديعلا ةالص يف ةكراشملا لجأل يقيرط ماقملا يف يهنلا َنا امبو

 قالطإو ءرفسلا هيلع مرحي الف ةعامجلا عم رخآ ناكم يف هقيرط يف اهتماقإ نم
 «سمشلا عولط دعب جرخ ول كلذ ىلعو ءكلذ نع فرصنم باحصألا تاملك

 فيلكتلا زجنت يتلا ةالصلا هتوفت الثل هقيرط يف ىرخأ ةالص يف ةكراشملا هيلعف
 .هقح يف

 سمشلا عولط لبقو رجفلا دعب رفسلا
 ةرابع رهاظف رفسلا نم عونلا اذه مكح يف باحصألا ةملك تفلتخا

 ... رم امك ًاضيأ ةمرحلا وه جاربلا نبال «بذهملا و خيشلل «ةياهنلا»
 دعب هجورخ يفو :لاقو ؛ةهاركلا راتخا مث ُهلَوُأ هتمرح يف قّقحملا دّدرتو

 ١. :عئارشلا ١/4/.



 ةناداو ركشلا اكعد بوم هموم وج يسوم هلا جو نر يجاتع همح همز ووو ملم جوا سمس ستسمح "ا

 27.ةيهاركلا عم زاوجلا هبشألاو .دّدرت اهعولط لبقو رجفلا

 موي يف صوخشلا تدرأ اذإ»:يدارملا ريصب يبأ حيحصب ةمرحلا ىلع ٌلدتسا

 ("'.«ديعلا كلذ دهشت ىتح جرخت الف «دلبلاب تنأو حبصلا رجفناف ديع

 دقو :نيعلاو ةعيتل|4ر انكيي فولط دن اهزايتقا لإ ناهد ةهاركلا همر

 .نيديعلا ةالص اذكهف هوركم ءادنلا لبق رفسلا نأ ةعمجلا يف تبث

 اذهو «ةمرحلا مدع ىلع باحصألا قابطإ رهاظلا ْنِإ :”(«ضايرلا» يف لاقو

 .ملاعلا هللاو «ةهاركلا ىلع لومحم يدارملا ريصب يبأ حيحص يف يهنلا ّنأ ىلع ةنيرق

 ١. :عئارشلا ١/,.

 ". مقربا 87 /75:بيذهتلا 807.

 *". /5:ضايرلا ١17١. .نيديعلا ةالص يف ؛ةسماخلا ةلأسملا
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 رفسلا يف راطفإلا

 ًاعبت رفسلا يف ًابوجو وأ ًازاوج راطفإلا ةيعورشم ىلع ءاهقفلا ةملك تقفّنا

 ريظن :ةصخر وأ ةميزع هنوك يف اوفلتخا مهنا الإ ةرتاوتملا ةّئسلاو ميكحلا ركذلل
 .ًابجاو وأ ًازئاج هيف رصقلا نوك يف فالخلا

 راطفإلا نوك ىلإ ةيرهاظلاو ٍظيغ تيبلا لهأ ةّمئأل ًاعبت ةيمامإلا تبهذ
 وبأو هللا دبع هنباو رمعو فوع نب نمحرلا دبع :ةباحصلا نم هراتخاو ؛:ةميزع

 يبأ نب يلع نب نيسحلا نب يلع :نيعباتلا نمو ء«سابع نباو ةشئاعو ةريره

 ةبعشو ريبزلا نب ةورعو ءاطعو بيسملا نب ديعسو يَتظرقابلا دمحم هنباو لبظ بلاط

 ©"”.هباحصأو ديبع نب سنويو ركب يبأ نب دمحم نب مساقلاو يرهزلاو
 راطفإلا نوك ىلإ ةعبرألا بهاذملا ءاهقف مهيفو ةنسلا لهأ روهمج بهذو

 .موصلاو راطفإلا ةيلضفأ يف اوفلتخا نإو ةصخر

 :يروثلاو كلام لاقو ناطفإلا نم لضفأ رفسلا يف موصلا :صاصملا لاق
 رفسلا يف ماص نإ :يعفاشلا لاقو؛هيلع يوق نمل انيلإ ّبحأ رفسلا يف موصلا

 ١. /7:مزح نبال للحمل /70.



 ةنازاو رقستلا اكشاي دوما وعلوم هلل اب دوم نمل درو داون وات نقدا جا نا جادم هانم و زج ب داون عج 3-7

 اذهو ؛ءاهقفلا روهمج لوق يف زوجي رفسلا يف موصلا ءادأ َّنِإ :يسخرسلا لاقو

 موصلا ْنِإ :لاق نأ ىلإ زوجي ال رهاوظلا باحصأ لوق ىلعو«ةباحصلا رثكأ لوق

 .اندنع راطفإلا نم لضفأ رفسلا يف

 ْنأ ىلع لدي راثآ نم انيوُر ام رهاظ ّنأل ءلضفأ رطفلا :يعفاشلا لاقو

 نأ يف ًاربتعم يقب "”زاوجلا ٌّقح يف رهاظلا اذه كرت نإف نوجي ال رفسلا يف موصلا

 نم لضفأ رفسلا يف نيتعكرلا ىلع راصتقالا ْناف ةالصلاب ساقو .ءلضفأ رطفلا

 رفاسملا نع عضو هللا َنِإ» : هيي لاق ءامهيف رثؤي رفسلا ْنأل موصلا كلذكف مامتإلا

 "".«موصلاو ةالصلا رطش

 رطفلا ةحابإ يف ضيرملا مكح رفاسملا مكح :يسدقملا ةمادق نبا لاقو

 لهأ رثكأو «عامجإلاو صنلاب ةتباث رطفلا ةحابإو «هلعف اذإ هئازجإو موصلا ةيهاركو
 (©.لضفأ رفسلا يف رطفلاو  :لاق نأ ىلإ هأزجأ ماص نإ هنأ ىلع ملعلا

 رفسلا يف موصلا وأ رطفلا نم لضفألا يف ءاملعلا فلتخاو :يبطرقلا لاقو

 .هيلع يوق نمل لضفأ موصلا :|مهنع يور ام ضعب يف يعفاشلاو كلام لاقف

 :هعبت نمو يعفاشلا لاق ءيعفاشلا بهذم كلذكو رييختلا كلام بهذم لعجو

 «©.ةّيلع نبا كلذكو لضفي لو رم وه

 ١. ماكحأ القرآن:١/ 1١6.

 .زاوجلا ّدح يف :حيحصلا لعلو ةخسنلا يف اذك .؟
 41١-975. /7:ىبسخرسلل طوسبملا ."

 . 11-14 /":ينغملا ليذ يف ريبكلا حرشلا .

 7/٠١. /7:نآرقلا ماكحأل عماجلا .



 «ممأ رفسلا يف راطفإلا

 رفسلا يف راطفإلا زاوج ىلع روهمجلا قافتا يف ةحيرص اهريغو لوقنلا هذهو

 ثيح موصلا نع عنملا وه ةلدألا رهاوظ نأب يعفاشلا فارتعا عم هبوجو ىلع ال

 نإو ''”.«زوجي ال رفسلا يف موصلا ْنأ ىلع لدي راثآلا نم انيور ام رهاظ َنأل» :لاق

 .هفلاخي هنع هريغو ىبطرقلا هلقن ام ناك

 نايب وه مهملاف ,رفسلا ماكحأ نم ابوجوو ازاوج راطفإلاف ريدقت لك ىلعو

 نا كيلإ حضتيسو .ةصخنر وأ ةميزع راطفإلا نوك نم ةّلدألا نم دافتسيام

 .ةنسلاو باتكلا اهيلع لدي ةميزع راطفإلا

 ١.المبسوط:”/ 4١.



 هيادآو رفسلا ماكحأ 0 بدت اما فيم رج ا ارو توت انكم يكل نأ وقم در قنا جوت تام كرا 1 امجماا تمال اب ماب ماعلا ا خو شان او بلو و ١

 رفسلا ٍْق ناضمر موصو باتكلا

 ىلَع بِيُك امك ُمايَّصلا ُمَكْيَلَع بك اوُمَمآَنيِذّلا اهُّيأ ايا» :هناحبس لاق

 ٠٠ «نوثت مكمل مق نم ن
 تأمين ةَدصق رفَس ىلع أ ًاضيرتم ْمكنِم ناك ْنَمَه ٍتادوُدْمَم ةئم امان

 اوُموُضَت ْنأَوُهَل يَ َوُهَ و اريَخ عّوطَت ْنَمَف نيكشم ُماعَط ٌةيذِف ذوي نذل
 6 4 6 : ا

 ىدلا َّنِم ِتانيَبَو ساَّنلِل ٌىدُم ُنآرُقلا هيف َلزْنَأ يِذَّلا ّناضَم اضَمَر ٌرهَش#

 ٌةَّدعَق ٍرْفَس ىلَعْوأ ًاضيرَم ناك ْن ْنَمَو ُهْمْضيأَد رشا مكن هس ْنَمَف ٍناَقْرُْلاَو

 ةَّدعلا اوُلِمكتلَو رجلا كب ذيول الو ربا مُكلا دري رخأ ماي نم

 © . «نوُرَكْشَت ْمُكَلَعلو مكادَه ام ْئلَعهّلل اوربكُتلَو

 نأ ىلع ديكأتلا دعب عبرألا فئاوطلا ماكحأ نّمضتت ةكرابملا تايآلا هذه نإ

 ضرفلا ةيأ ةباتكلاو مهلبق نم نيذلا ىلع بتك امك نينمؤملا ىلع بتك ام موصلا
 نينمؤملا ةبطاق بطاخي هناحبس هللاف ؛هكرت فّلكملل سيلو ابلاغ بوجولاو
 ْمُكِلتَف ْنِم َنيَِّلا ىلَع بيك امك ُمايّصلا ُمُكْيَلَع بيك اوُنمآ َنيِذَلا اهّيأ ايا :هلوقب
 نيب قرف ريغ نم ةفلتخم لاكشأب ناسنإلا ىلع بوتكم مايصلاف . «ن وقت ْمكْلَعَل

 ١. .1817:ةرقبلا ". البقرة:١85.

 ”"'. :ةرقبلا ١80 .



 لمس رفسلا يف ناضمر رهش موصو باتكلا

 لاوحأ فالتخا بسح هلاثتما فلتخي نكل «قيطملاو رفاسملاو ضيرملاو ّحصملا

 فنص لكلو «ةعبرألا فانصألا ىلإ ضراوعلا بسح مسقني هّنأل ءفّلكملا

 .همكح

 بهذم قفاوأ ءاوس ةّنسلاو نآرقلا مهف ددصب نوكي ام هيقفلا لك هيقفلا
 تايآلا هذه ريسفت يف نيرسفملا نم ًاريثك نا ريغ .فلاخ مأ هدّلقُي يذلا همامإ

 ةيالا تادرفم يف رظنلا اونعمُي نأ نود نم مهمامإ بهذم ىلع اهوقبطي نأ اولواح

 .مهلاوقأ تفرع دقو فالتخا نود نم ةدحاو ةجيتنب اوجرخي ىّتح اهلمجو

 تفرع يتلا ةعبرألا فانصألا ماكحأ نّيبت ةمّدقتملا تايآلا :لوقنف

 .ءالؤه ٌقح يف تايآلا نم دافتسي ام نايب كيلإو ءاهنيوانع

 ىاعملا حيحصلا ١.

 1 6 ً و 0. ل 16 5 5

 موزل يف حيرص «همصيلف رهشلا ُمكنم َدِهَش ْنَمْف# :هناحبس هلوق نإ

 دلبلا يف روضحلاب رهشلا دوهش ريسفت نيب قرف ريغ نم .رهشلا دهش نمل موصلا
 رهشلا موص وهو دحاو فيلكت الإ دهاشلل سيلف «لالهملا ةيؤرب وأ رفسلا مدعو

 .طئارشلا هيف تعمتجا اذإ هّلك

 ضيرملا."

 رفاسملا .*

 :نيدروم يف هلوقب رفاسملاو ضيرملا مكح هناحبس نيب دقو
 0 6 يس ع رس رو - هام<-

 "7. «رخآ ماي ْنِم ةّدعف ٍرْفَس ىلَع وأ اضيرَم ُمكنم َناك ْنَمَف-

 ١.البقرة:185.



 ةناداونقسلا ماكحأ ينو ويوم يعتقل ع و ووو فقط وق أ مو لحل را وست م اونا هام "م

 ةقااو ةا -

 5 . «رخأ ماي نم دق ِرَمَس ئلَع وأ ًاضيرم ناك ْنَمَول -

 نضيرللا نسب نيكل نع نيوروملا ل ةليحلا هظصقام بيق دوصقملاو

 ؟ةصخر وأ ةميزع راطفإلا نوك يف رهاظ وه لهف ءرفاسملاو

 :ةعبرأ هوجوب كلذو «ةميزع راطفإلا نا تبثي ةيآلا يف ناعمإلاو

 راطفرلا مورل ةيآ .ةذعلا ف مايصلا بوجو : :لّوألا

 مايأ ةّدع مايص هيلعف» يأ «رخأ ماَيأ ْنِم ةَّدعقإل هناحبس هلوق ىنعم ْنِإ

 ثيح نيرسفملا رشكأ نم رهاظلا وهاذهو .«مايألا كلت مايص همزلي» وأ ارخأ

 .رخأ ماَيأ موص هيلع :مهلوق 4 رخأ ماي نم ةّدعف#: هناحبس هلوق دعب نوركذي

 هتمذ ىلع وأ « مايألا كلت مايص همزلي هنا وه ةيآلا نم ردابتملاف كلذ ىلعو

 .بناج نم اذه ءاهمايص
 نوكي نأ مزلي ءاقلطم مايألا كلت مايص بجو اذإ هّنا :رخآ بناج نمو

 مايألا كلت مايص بجو امل .هموص زاج ولفالإو اخو ناضمر رهش يف راطفإلا

 يف راطفإلا بوجو ةيآ ءكلذك اهمايص باجيإف قالطإلا هجو ىلع« رخأ ماّيأ»
 .ناضمر رهش

 موصلا ةمرح ىلع لدي نيتلمجلا نيب لباقتلا :يناثلا

 :ىرخألا روهظب عفتري امهادحإ ماهيإف ناتلباقتم ناتلمج مالكلا يف تناك اذإ
 ةلمجلاب #رفس ىلع وأ#: هلوق ماهمإ عفرن اذه ءوض ىلعو هع مالا اطمو

 :لوقنف هلباقت يتلا ىرخألا

 :رهشلا دهش نم يف هناحبس لاق

 ١.البقرة:1860.



 « رفسلا يف ناضمر رهش موصو باتكلا

- 

 . «هْمْصيْلَف رْهشلا ُمُكْنِم َدِهَش ْنَمَن 0

 ا

 خا مايا نو هدم رص نلعوأ + .ّناك ْنَمَفل

 ةيناثلا 6 ىنعم نوكي وصب طاق نا ىلوألا ةلمجلا ىنعم ناك اذإف

 ًارهاظ لوألا ةلمجلا يف رمألا ناك اذإف موصي ال رفاسملا نا لباقتلا مكحب

 .ميرحتلا يف ًارهاظ ةيناثلا يف يهنلا نوكي بوجولا يف

 نمف# : هل تلق :لاق اة قداصلا مامإلا نع «ةرارز نب ديبع ىور دقو

 :اهنيبأ ام١ :لاق . 4#همصيلف رهشلا مكنم دهش

 ("".«همصي الف رفاس نمو همصيلف رهشلا دهش نم

 ةّدعلا مايص وه رمألا لّوأ نم |مهيلع بوتكملا :ثلاثلا

 نم ةّدعف رفس ىلع وأ ًاضيرم مكنم ناك نمفإ :هناحبس هلوق رهاظ نإ

 نخأ مايأ يف مايصلا وه رمألا لَّوأ نم نيفنصلا ىلع بوتكملا ناوه «رخأ ماي

 وه رمألا لّوأ نم مهيلع بوتكملا ناكو نيفّلكملا ةماع ىلع ًابجاو مايصلا ناك اذإف

 قافثال ءامّرحم ًاعيرشتو ةعدب نوكي ناضمر رهش يف مهمايصف هرخأ مايأ يف مايصلا
 لا لوط نيدويه توجو ملغ لع ةكالا

 انفقوم معدت نيرسفملا ضعب تاملك

 اهوارتغ نهةنالا وريف د اتقرع ع اةنآلا ينسفت لتعم يفلان انقل نإ
 ارع ورسف 2 د 2 نسب 0 ع

 ./ثيدحلا ؛موصلا هنم ٌحصي نم باوبأ نم ١بابلا ؛2/:لئاسولا ١.



 ةفاداو نقتشلا اكاد ماس مانو 6مم هدم وا وو ولا مكما و وطب# ارو لوول دات ا نا واط ف مق يلمس د م

 مهذص .ةصخرلاو ةميزعلا نم راطفإلا مكح نايب ىلإ اولصو امدنع نكل ءانركذ

 .ةقيقحلاب راحصإلا نع مهمامإ ىوتف

 ًاحيحص ناك وأ هموص فلك نم ًاضيرم مكنم ناك نمف :يربطلا لوقي

 يلا ءايألا ةّدع موص هيلعف (لوقي)رخأ مايأ نم ةّدعف رفس ىلع ناكو ضيرم ريغ

 راين اير ما ا قلب نا بأ نورس ندا يقرع قل اهياظنأ

0007 

 عمو .ةدعلا كلت موص اههيلع مزلي يأ «ماَيأ ةّدع موص هيلعف» :هلوق رهاظف

 ! ؟مايصلاو راطفإلا نيب ًارّبخم نوكي فيك ًاقلطم ءاضقلا موزل
 كه هف تح

 «رخأ مايأ ْنِم دع ِرَفَس ئلَعْوَأ ًاضيرم ْمُكنِم ناك ْنَمَّف :ريثك نبا لاق

 ةقشملا نم كلذ يف امل رفسلاو ضرملا لاح يف ناموصي ال رفاسملاو ضيرملا يأ
 هل خا دابا نم كلل 6ع شقر و نارظنا ليم دوبل

 رهشلا ُمَكْنِم َدِهَش ْنَمَقإل :ةحفص دعب لوقي وه هسفن تقولا يفو

 ضيرملل هيف صخرو حيحصلا ميقملا ىلع همايص هللا تبثأف «همصتيلف

 نصخريو :هلوق نم «رفسلاو ضرملا لاح يف ناموصي ال» :هلوق نيأف "”رفاسملاو

 ! ؟رفاسملاو ضيرملل هيف

 نود نم ةيوفع ةروصب هملق ىلع ىرج ةيآلا روهظ نع ريبعت لوألا ريبعتلاف
 معدل هركذ [مع ةلفغ  هنم تردص ةيناثلا ةلمجلاو .همامإ بهذم ىلإ تفتلي نأ

 .هبهذم مامإ يأر

 .11/7 /١:ميظعلا نآرقلا ريسفت ."



 22770701 ]11100 رفسلا يف ناضمر رهش موصو باتكلا

 بهذملا ىلع ةيآلا قيبطتل «رطفاف» ريدقت

 ريخا مانا ءايضوبراطفإلا موزلا ف ةيآلا:نوهظ ةلردأ اذ. عير صعب نإ
 رّدقف صيخرتلا بهذم ىلع ةيآلا قبطي نأ لواح ءاهيف رطفأ يتلا مايألا ناكم

 نأكو رح ءاجا ورب ةّدعف (ًرطفأف» :لاقو «رطفأف» ةظفل (رفس ىلع وأ» :هلوق دعب

 بجي اورطفأ اذإف نايخلا محل نكل ناضمر رهش يف ًاضيأ مهيلع بتك مايصلا
 ىلع ةيآلا قيبطت ةياغل الإ اذه سيلو ءالف اورطفي مل نإو ةدعلا مايص مهيلع
 .مهت ملك نم جذامن ركذن نحن اهو ءاهسأرب ةيآلا ريسفت نود بهذملا

 ةصخر ال ةميزع راطفإلا نوكب لئاقلا ليلد ركذ نمم يزارلا مامإلا ْنِإ ١.

 نا وأ ءارطفاف» : ينعأ ًاريدقت ةيآلا يف ْنا ةّجحب رخآلا بهذملا راتخا كلذ عمو

 :لوقي رفسلاو ضرملاب ال راطفإلاب بجي ءاضقلا

 رطفي نأ رفاسملاو ضيرملا ىلع بجي هنأ ىلإ ةباحصلا ءاملع نم موق بهذ
 .رمع نباو سابع نبا لوق وهو رخأ ماّيأ نم ةّدع موصي وأ

 .ماص ءاش نإو رطفأ ءاش نإف .ةصخر راطفإلا نأ ىلإ ءاهقفلا رثكأ بهذو

 ' :هوجوب روهمجلا حجتحا
 .رخآ ماّيُأ نم ةدعف رطفاف :ريدقتلا نأل ءاراضإ ةيآلا يف نا :لّوألا

 راطفإلاب بجي (مْنِإ ءاضقلا :لاق ءطيسبلا باتك يف يدحاولا هركذ ام :يناثلا

 .رفسلاو ضرملاب ال
 لأس يملسألا ةزمح نا ...ماشه نع هننس يف دواد نبا هاور ام :ثلاثلا

 رطفأو تئش نإ مص : 8#لاقف ؟رفسلا ىلع موصأ له هللا لوسر اي :لاقو يي يبنلا
 للا .تئش نإ

 .ال "وال: / ه :ريبكلا ريسفتلا ١.



 ةياداو وقسلا ماكعا كيتا و ويلا لا واوا وعما وا م وك اما دوال واراد وتو دم 370

 ىلع ليلد الو .رهاظلا فالخ ىلع رامضإلا نا :لّوألا هجولا ىلع ظحالي

 .يهقفلا بهذملا ىلع ةيآلا قيبطت ىوس هريدقت

 يتلا تاياورلاو ةيآلا رهاظو «ليلد الب ءاعدا وهف :يناثلا هجولا ىلعو

 .ال وأ رطفأ ءاوس موصلا عم عمتجي ال رفسلا نا كيفاوتس

 .رظتناف «ةياورلا لاح كيفاويسف :ثلاثلا هجولا اّمأو

 ْنَمَف : روهمجلا بهذم ىوتف ىلع ةيآلا قيبطت يف رانملا بحاص لاق .؟
 (رطفاف» كلذك ناك نم يأ «رخأ ماي نم ةدَِق ٍرَفَس ئلَت وأ ًاضيرَم ْمُكدِم ناك
 ءاضقلا هيلع بجاولاف .تادودعملا ماّيألا كلت ريغ رخأ ماّيأ نم ةّدع مايص هيلعف

 (”.اهمصي مل يتلا مايألا ددعب  رطفأ اذإ-

 آلإ «رطفأ اذإ7:هلوق وأ (رطفاف»هلوق ريدقت ىلإ رانلا بحاص قاس ام:لوقأ

 نخأ ماَيأ ةّدع موص وه هيلع بجاولا ناو راطفإلا موزل ىلع ةيآلا ةلالد ىلع هفوقو
 رييختلا يف ًةرهاظ اهلعجيو اهروهظ نع ةيآلا فرصي نأ «رطفأ اذإ» ريدقتب لواحف
 ها دانا هلع ءاعور ادور هانم

 همالك ىنعمو ««ليوأت» هّنأب همالك نم رخآ عضوم يف حّرصي هنا بجعلاو
 .ليلد الب اهرهاظ نع ةيآلل فرص هنا ذئدنع

 نع موصلا يزجي ال :ةفئاط تلاقف ةلأسملا هذه يف فلسلا فلتخا :لوقي

 :ىلاعت هلوق رهاظل .ضحلا يف هؤاضق هيلع بجو رفسلا يف ماص نم لب ؛ءضرفلا
 َّنأب روهمجلا هلّوأتو «ةدع بجاولاف وأ ةّدع هيلعف هرهاظ ... «رخأ ماَيَأ نم ةّدعِف#

 ()؛ةدعف رطفأف :ريدقتلا

 ١. /”:رانملا ريسفت ١6٠١. ". :رانملا ريسفت ”/ ”١67 .



 ”ا رفسلا يف ناضمر رهش موصو باتكلا

 ىلع ٌرصي كلذ عم و  ليوأت هنأب هفصي هنإ ثيح «هنم يبّجعت يضقني الو

 ةّمئأل نيدّلقملا نم ةفئاطب هريسفت ايانث يف دّدني هنأ عمو روهمجلا ىوتف ةحص

 يف لوقيو ,مهمامإ بهذم ىوتفل اهل ًاقيبطت ةيآلا رهاوظ نولّوؤي ثيح مهبهاذم
 ةدحاو ةرم الإ عقيال هّنأب نآرقلا رهاظل ًاعبت اهيف راتخا يتلا  ًاثالث قالطلا ةلأسم

 مهرثكأ ّناف مهبهاذم نع نيتفملاو ةاضقلا عاجرإ وأ نيدلقملا ةلداجم دارملا سيل : -

 لمعلا ّنأل ءاهب يلابي الو اهريغو ثيدحلا بتك يف صوصنلا هذه ىلع علّطي
 37 .هلوسر ةنسو هللا باتك نود مهبتك لاوقأ ىلع مهدنع

 تابثإ ةيغب «رطفأف» رّدق نم ىلع ةيمامإلا ءالع نم دحاو ريغ در دقو

 .رييختلا

 بجي ضيرملاو رفاسملا نأ ىلع ةلالد ةيآلا هذه ينو :يسوطلا خيشلا لوقي

 هيلع بجوأ نم لكو ءاقلطم ءاضقلا امههيلع بجوأ ىلاعت هّنأل ناطفإلا امهيلع

 ...راطفإلا بجوأ ءضرملاو رفسلا سفنب ءاضقلا

 راطفإلا بوجوبو .ةيآلا فالخ ىلع كلذ ناك «رطفاف» ةيآلا يف اورّدق ناف

 نيعباتلاو ةباحصلا نم ةّدع ءاسأ ركذ دقو) باطخلا نب رمع لاق رفسلا يف

 ("”.(ثحبلا ردص يف مهءامسأ انركذ نيذلا راطفإلا بوجوب نيلئاقلا

 نم ةّدعف رفس ىلع وأ ًاضيرم مكنم ناك نمفإ» :يئابطابطلا ةمالعلا لوقي .
 «تادودعم) :هلوق و «بتك»:هلوق ىلع ةعرفتم ةلمجلاو «عيرفتلل «ءافلا» « رخأ ماَيأ

 .اهيف مهيلع ضورفم بوتكم مايصلا نا يأ

 ريدقتلا نإ :اولاقف ًاريدقت ةيآلا يف ةصخرلاب نولئاقلا رّدق دقو :لوقي مث



 ةداداو فشلا ءاكخا وحس اج وس اوتو ودل اب يمر ف روم ع رح ا تار او وامل 54٠

 .رخآ ماّيأ نم ةّدعف رطفأف رفس ىلع وأ ًاضيرم ناك نمف

 ّآلإ هيلإ راصي ال رهاظلا فالخ هب اوحّبص امك ريدقتلا َّنا لَوُأ هيلع دريو

 .هيلع مالكلا سفن نم ةنيرق الو «ةنيرقب

 ماقملا ّناف :ةصخرلا ىلع لدي ال ريدقتلا ميلست ريدقت ىلع مالكلا َنا:ًايناثو

 رفس ىلع وأ ًاضيرم ناك نمف» :انلوق هيلع ّلدي ام ةياغو عيرشت ماقم هوركذ اك
 نم معألا ىنعملاب زاوجلاب ًازئاج لب ؛ةيصعم عقي ال راطفإلا نا ءوه «رطفاف

 هيلع ليلد الف ّصخألا ىنعملاب ًازئاج هنوك اّمأو .ةحابإلاو بابحتسالاو بوجولا

 بجي ام نايب مدع ىلع مالكلا ءانب ْناف ؛هفالخ ىلع ليلدلا لب «ةتبلأ مالكلا نم

 '"'رهاظ وهو ميكحلا عّرشملاب قيليال عيرشتلا ماقم يف هنايب

 "”دحاو قايس يف رفاسملا و ضيرملا ركذ :عبارلا

 دحاو مكحب |مهيلع مكحو دحاو قايس يف رفاسملاو ضيرملا تركذ ةيآلا ْنِإ
 رفاسملا ّمعت وأ .طقف رفاسملا ٌّقح يف ةصخرلا لهف «رخآ ماَيأ نم ةّدعفإل: لاقو

 ؟صضيرملاو

 رارغ ىلع مكحلا يف نيفنصلا نا ةيآلا رهاظ َناف .كيكفتلا مزلتسي لوألاف

 .ةيآلا

 موصلا ناك اذإ ضيرملا يف صيخرتلاب يتفي نأ هيقفل حمصي لهف يناثلا اّمأو
 َّنأ مك ةسدقملا ةعيرشلا يف مارح سفنلاب رارضإلاَّناف !؟هيلع ًاقاش وأ ًاراض

 .ظحالف 77١60 ص ثلاثلا ليلدلا ىضم ." ١١. /7:نازيملا ١.



 ١" رفسلا يف ناضمر رهش موصو باتكلا

 :هناحبس لاق «عرشلا يف ًالوعجم الو ًابوتكم سيل ضئارفلا لاثتما يف جارحإلا

 "0.4 ِجَرَح ْنِم نيّدلا يف ْمُكْيَلَع لعَج امّوإل

 .عبارلا فنصلا مكح كيلإو «ضيرملاو رفاسملا مكح نيبت انه ىلإ

 قيطملا.4

 نيذلا ىلَعَو# :هلوقب همكح هناحبس َنيبي يذلا عبارلا فنصلا وه اذه

 . * نيكسم ماعط ةيدف هنوقيطُي

 وأ اموصي نأ ناعيطتسي ال نيذّللا ةريبكلا ةخيشلاو ريبكلا خيشلا وه دارملاو

 ىندأ ةغللا يف ةقاطإلا ّنأل يناثلا وه رهاظلاو «ةريبك ةقشمب الإ ناعيطتسي ال

 هتردق تناك اذإ الإ قاطأ برعلا لوقت الف .ءيشلا ىلع ةردقلاو ةنكملا تاجرد

 .ةريبك ةقشم هب لمحتي ثيحب فعضلا ةياهن يف هيلع

 ةيدفلا رادقم يف اوفلتخا دقو «ماعط ةيدف هيلع بجاولاف ريدقت لك ىلعو

 لاقو «يأرلا لهأ مهو عاص فصن :لاق نم مهنمف .هقفلا يف روكذم وحن ىلع

 .ةيمامإلا دنع روصنملا بهذملا وهو «موي لك نع ّدم :يعفاشلا

 اذه نم دئازلا ىلع ردق نم نا ريغ نئاج رمأ رادقملا اذه ءافتكالا نكل

 معطأ يأ «هل ٌريخ وهف ًاريخ عّوطَت نَمَقل :هناحبس لوقي امك ويخ وهف رادقملا

 .ريخ وهف نيكسم نم رثكأ

 :عوطتلل نيرخآ نيريسفت انه نإ مث
 وهف ةقدصلاو موصلا نيب عمج نم دوصقملاو قيطملا ىلإ ةرظان ةلمجلا ١.

 .ال8:جحلا ١.



 ةئاداو نقستلا ءاكعلا جيدا م كن دووسال روب ساسسسسا وسلا سا بس 5

 قيطي ال خيشلا ْنا ضورفملا َناف «ةيآلا رهاظ نع ديعب هنأ: هيلع ظحالي

 موصلا نيب عمجلا هل ّبحتسي لهف هتقاطو هدهج ةماع لذبب آلإ موصلا

 !؟ةقدصلاو

 هل بحتسي الو هدحو موصلا هيلع بجي عيطتسملا نا كلذ ىلإ فضأ

 !!ةيدفلا ,موصلا عم هل بحتسي ريبكلا خيشلا نكلو ةيدفلا

 :دوصقملاو ,رفاسملا»و ضيرملا :ينعأ هراذعألا باحصأ ىلإ ةرظان ةلمجلا .؟

 يف «ءافلا»و هل هباوثو هتدئاف ْنأل .هل ريخ وهف تادودعملا مايألا كلت ىلع اداز نإ

 مايألا يف ةيضرفلا رصح ىلع عيرفت اهنأل ءاذه ىلع لدي «عوطت نمفإ# :هلوق
 (1) تادودحعملا

 طسوت عم راذعألا باحصأ ىلإ ةرظان ةلمجلا نوكت فيك هنأ :هيلع ظحالي

 ٍرَمَس ىلع ؤأ ًاضيرم ْمُكَنِم ناك ْنَمَ 3 يسن سا اج

 عوطت نمف# ٠ *نيكسم ماعط ةيدف هنوقيطي نيذلا ىلعو# 4 رخأ ماَيأ ْنِم ٌةَدعَ

 . *هل ريخ وهف ريخ

 يف ضرفلا رصح ىلع عيرفت ةلمجلاو «عبارلا فنصلا ىلإ عجري هنا رهاظلاو
 .هل ريخ وهف نيكسملا ماعطإ ةدايزب عّوطت نمف :دوصقملاو ,نيكسم ماعط

 .ةعبرألا فانصألا مكح ّمت انه ىلإ
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 :لوقنف «مكل ريخ اوموصت ناوإلهناحبس هلوق ريسفت يف مالكلا يقب



 عم رفسلا يف ناضمر رهش موصو باتكلا

 ؟# مكل ريخ اوموصت ناو :هلوق يف بطاخملا وه نم
 نينمؤملا ةماع بطاخ ةعبرألا فانصألا ماكحأ نيب امدعب هناحبس هنإ مث

 هوكي وخلو

 . *نوملعت متنك نإ مكل ريخ اوموصت نإ
 :هلوق ينعأ «ةيآلا ردص قباسلا باطخلا رارغ ىلع باطخلا اذهو

 . *مايّصلا مكيلع بتك اونمآ نيذلا اهيأ ايإ»

 موصلا ىلإ ةوعدو يلامجإ باطخ قباسلا باطخلا نا نيباطخلا نيب قرفلاو
 :ةجيتنلا نوكتف «ةعبرألا فانصألا ماكحأ ليصفت دعب باطخ قحاللا باطخلاو

 موصي :يأ .مكل ريخ ةيآلا يف روكذملا وحنلا ىلع نوفّلكملا امّيَأ اوموصت ناو

 .قيطملا يدفيو رخخأ ماّيأ يف موصيو رفاسملاو ضيرملا رطفيو .دهاشلا

 ذختي رفاسملا صوصخ يف وأ رفاسملا»و ضيرملا يف ةصخرلاب لوقي نم امأو

 يف مايصلا ناو .صخرلا لهأل اهيف باطخلا ْنِإ» :لوقيو ةصخرلل ةعيرذ كلذ

 (0).«راطفإلاب صخرتلا نم مهل ريخ ناضمر

 بهذملا ىلع ةيآلا عاضخإ ةلواحم نم عبان ريسفتلا نأ :هيلع ظحالي

 :نيهجول مات ريغ هنكلو «راطفإلاو موصلا نيب رييختلا وهو «يهقفلا

 نمو ليلد الب ريسفت ءصاخلا فنصلا ىلإ ماعلا باطخلا فرص نا ١.

 .يأرلاب ريسفتلا بعش
 رفاسملا موصي ناو :لوقي نأ مزاللا ناك صخرلا لهأل باطخلا ناك ول .؟

 .رضاحلا باطخلاب ال ءبئاغلا ظفللاب مكحلا نّيبيو راطفإلا نم ريخ

 .هيلع قفتم الو درطم ريغ اذهو :هلوقب هيلع درو نيرسفملا ضعب نع هلقن /١0« /7 :رانملا ريسفت ١.



 هبادآو رفسلا ماكحأ مج خرق د عرس قو ةجحاطسا د اس وج أ مجرم جو يوتا باج نان وما وج ةاوحم و قفين نوع فنا هدأت نوت جور نضج رمل 1 1

 هلف نيخ موصلا ناو ةضيرفلا لاثتما ىلع ديكأت هنا ّرم امك  رهاظلا لب

 «ةين مسجلا ذئاذللا ءافيتسا يف لاسرتسالا نع هزنتلا ناف سفنلا يف ليمجلا هرثأ

 . ضرألا ىلإ دالخالا نع يناجتلاو ىوقتلا ثروي تاوهشلا حامج حبكو

 نا نايب دعب تارقف عبرأ نم لكشتت «ةيناثلا ةيآلا ْنِإ لوقن حاضيإلا ةياغلو
 .تادودعم اماَيأ هنوك نع زواجتي ال بجاولا

 رَمَس ىلَع وأ ًاضيرَم ْمُكْنِم ناك ْنَمَقال :لوألا
 وم ةّيذف ذف وطب نيل ىلَعو) :ةيناثلا

 . هل ريح َوُهَف ارْيَخ َعّوَطَت ْنَمَف » :ةثلاثلا

 4َنوُمَلْعَت تك منك نإ مل ري + اوُموصَت نِإَو# :ةعبارلا

 تءاجف ةريخألا فالخب بئاغلا ةغيصب لوألا ثالثلا تارقفلا تءاجو
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 :تالمتلا ةفيفب

 دعب لوألا باطخلل ديكأتو ةثالثلا عطاقملا نع عطقنم هنأ ىلع ليلد اذهو

 . «مايّصلا ُمُكيَلَع بتك اوُنمآ َنيِدَّلا هيأ ايإ»:هناحبس هلوق ينعأ «ليصفتلا

 د

 : اثالث المج ةثلاثلا ةيآلا يف ركذ هناحبس ّنِإ مث

 . «رْسُعْلا ُمُكب ُديِرُي الو سيلا ُمكب هللا ديري .أ

 راطفإلاب اورمأ يأ «ةثالثلا فانصألا نع مايصلا عفر ةمكحل نايب وهو

 هلع ب روئاسفلار علا ير سل ورجل عفدو رسيلا لجأل
 . مايصلا

 4ةّدعلا اوُلِمُكُتلَو . ب



 5 رفسلا يف ناضمر رهش موصو باتكلا

 مكح وه امهنع عوضوملا نأ يأ رفاسملاو ضيرملا ءاضق ىلإ عجار وهو
 .الف تادودعملا ماّيألا ددعب ءاضقلا اًمأو ء.ناضمر رهش يف مايصلا

 . «نوُرُكْشَ ْمُكَلَعل ْمُكادَه ام ئلع هللا اورّبكتلَو# .ج
 يف هريبكت «هدابع نم بلطي هناحبس هْنإ ثيح مايصلا لصأ ةياغ ةلمجلا

 . همعنل نيركاش اونوكي ىتح مهتياده لباقم

 . اهرهاظ هيحوي ام بسح ثالثلا تايألا ريسفت اذه



 ةفاداو:نفسلا ةاكحأ ردي تيتمم تم ةيحب امرنا فاورم مووت ساما ةمقإالا عون هيأت وبس مز ومرت يطل وجت *:

 رفسلا يف ناضمر موصو ةنسلا

 وه بجاولا ناو رفسلا يف موصلا دروم يف باتكلا ءاضق تفرع دق
 سردنلو ةّئسلا ىلإ عجرتلف ءرطفأ ام بسح رمخأ ماَيأ يف ءاضقلاوراطفإلا
 ةرعش ديق هفلاخت الو ميركلا نآرقلا دضاعت اهنا كيفاويسؤ «ةدراولا تاياورلا
 الش تيبلا لهأ ةّمئأ قيرط نع درو ام اّمأ ءاهدانسأو اهنيماضم يف ناعمإلا طرشب

 : اهضعب ركذب كّربتن امْنِإو ماقملا يف اهلقن انعسي ال رفاضتم وهف

 يف اليف نيسحلا نب يلع نع «يرهزلا نع هدنسب ينيلكلا ىور ١.
 لاقف «كلذ يف تفلتخا دق ةماعلا ْناف ضرملاو رفسلا موص اًمأو» : لاق ثيدح

 .رطفأ ءاش نإو ماص ءاش نإ : موق لاقو «موصي ال :نورخأ لاقو ء«موصي :موق

 يف وأ رفسلا لاح يف ماص نإف ءًاعيمج نيلاحلا يف رطفي : لوقنف نحن اّمأو

 ًاضيرُم ْمُكْنِم ناك ْنَمَق :لوقي لجو زع هللا ّناف ءءاضقلا هيلعف ضرملا لاح
 27 .«مايصلا ريسفت اذهف «رخأم يأ ْنِمةَدََ رَمَس ىلَعْوَأ

 لوسر ىمسا» :لاق ِةيَثظرفعج يبأ نع 00000 ينيلكلا ىور.؟

 .ةمايقلا موي ىلإ ةاصعلا مه :لاقو «ةاصع :رّصقو رطفأ نيح اوماص ًاموق هيل

 ().«اذه انموي ىلإ مهئانبأ ءانبأو مهءانبأ فرعنل اناو

 هللا لوق ِئَيِغ هللا دبع يبأل تلق :لاق ةرارز نب ديبع نع ينيلكلا ىور ."

 .موصلا هوجو باب 1 / :يفاكلا. ١

 .5ثيدحلا .رفسلا يف موصلا ةيهارك باب .1777/4:ينفاكلا .؟



 000 اا رفسلا يف ناضمر رهش موصو ةّنسلا

 ع 8 2 6 و را + 1 ا 5 7

 رهشلا دهش نم :اهنيبأ ام» :لاق « «ُهْمَصَيَلَف رهشلا ٌمكنم َدِهَش ْنَمْفل لج زع

 ().(«همصي الف رفاس نإو .همصيلف

 دبع يبأ نع .هباحصأ ضعب نع هيمع يبأ نبا نع ينيلكلا ىور .4

 درت نا ةقدصب قّدصت اذإ مكدحأ ٌرسيأ ناطفإلاو ريصقتلاب اهيرفاسمو يتتمأ ىضرم
 (99 «هللع

 اذإ» :لاق ةئّثِغ هللا دبع بأ نع ءمساقلا نب صيع نع ينيلكلا ىور .4

 نم جرخ يي هللا لوسر َّنِإ) :لاقو «رطفأ ًارفاسم ناضمر رهش يف لجرلا جرخ
 عارك ىلإ ىهتنا (ملف «ةاشملا مهيفو سانلا هعمو ناضمر رهش يف ةكم ىلإ ةنيدملا
 سانلا رطفأ مث رطفأو برشف رصعلاو رهظلا نيب اميف ءام نم حدقب اعد ميمغلا

 لوسر رمأ رخآب ذخؤي اَّنِإو .ةاصعلا مهاّمسف مهموص ىلع سانا منو .هعم

 ل امل ًاجذومن نوكيل هانركذ اظيظ تيبلا لهأ ةّمئأ نع يور ام ضعب اذه

 دحأ اليه تيبلا لهأ ةّمئأ نأ مولعملا نمو هيثكلا نم ليلقلاب انرصتقاو ركذن

 مهطوق لداعي الف ةلالضلا نع اهتنايصل ةّمآلا نيب لوسرلا امههكرت نيذّللا نيلقثلا

 لهأ ةّمئأ نع يورام قفاوت ةئسلا لهأ تاياور َّنا ظحلا نسح نمو

 .؟ثيدحلا .هسفن ردصملا .؟ .١ثيدحلا هسفن ردصملا.١

 ةياور يف ملسم ىور ةّنسلا لهأ تاياور نم دحاو ريغ يف نومضملا اذه درو دقو .5 ثيدحلا ؛هسفن ردصملا .'*

 نوعبتي هب هللا لوسر ةباحص ناكو رطفأ مث ديدكلا غلب ىتح ماصف ناضمر يف حتفلا ماع هللا لوسر جرخ

 .(7179 /7/:يوونلل ملسم حيحص حرش)هرمأ نم ثدحألاف ثدحألا
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 :ٍلي ام اهنم ركذنو « ييَيف تيبلا

 ناك ءيراصنألا هللا دبع نب رباج نع |مهيحيحص يف ناخيشلا جرخأ ١.

 .هيلع لّلُظ دق الجرو ًاماحز ىأرف رفس يف هللا لوسر

 ؟اذهام :لاقف

 .مئاص :اولاقف

 .رفسلا يف موصلا ربلا نم سيل :لاقف

 ("”.رفسلا يف اوموصت نأ ربلا سيل : ملسم حيحص ظفل يفو

 لوقي «مثإلا هلباقي يذلا نسحلا لمعلا وه نآرقلا حلطصم يف ربلا نإ

 مل اذإف "7 «ناوُدُعْلاَو مْنإلا ىلع اوُنواعَت الو ىوقّتلاَو ربل ىلَع اوُنواعَبَول :هناحبس
 -  .حضاو مثإلا مكحو «مثإ وهف ًارب رفسلا يف موصلا نكي

 ةدعاق برض يي يبنلا نكل ,ديدش جرح يف عقو نميف درو نإو ُهْكيَي هلوقو

 ناك ول هنا ةداهشب ءال مأ جرح هيلع ناكأ ءاوس رفسلا يف مئاصلا قلطمل ةيلك

 مولا يلا نعي نسل لارقنو هيلغ نيكرتلا هيلع ناكل يعردللا وتلا وه ضرما
 . «جَرَح ْنِم نيّدلا ي ْمُكيَلَع ٌلَعَج امال :هناحبس هلوقب دهشتسي وأ يجرحلا

 .لجرلا كلذ لاح لثم يف لش عنم امنإ :ليق نإف :مزح نبا لوقي

 7 نافعا انهبلا 7 0 لاحلا كلت ّنأل فوجي ال دكا اذه :انلق

 0 الش همالك ذخأ ا ا دب بلا
0000 

 ١. /1/:ملسم حيحص 4 /؟ :يراخبلا حيحص 73773 .
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 0 رفسلا يف ناضمر رهش موصو ةّنسلا

 ىلإ حتفلا ماع جرخ هيي هللا لوسر ْنا هللادبع نب رباج نع ملسم جرخأ .؟

 ءام نم حدقب اعد مث ءسانلا ماصف ميمغلا عارك غلب ىتح ماصف ناضمر يف ةكم

 دق سانلا ضعب ْنِإ كلل لقيم ليقف «ورح كيلا ييانلا ربط سيو

 () (ةاصعلا كنئاوأ .ةاصعلا كنئلوأ لاقف ؟ماص

 ْنَمَو# :هناحبس لوقي هيي هللا لوسر رمأ ةفلاخم وه نايصعلا نم دارملاو
 (9. ًنيبُم ًالالَض ٌلَض دَّقَف هِلوُسَرَو هللا ٍصْعَي

 ناك ْهيي هرمأ ْنأ ىلع ثيدحلا لمحي همامإ بهذم ءايحإ ديري نمم بجعلاو
 كتئالوأ» :هلوق نم بابحتسالا نيأف .عقاولا نم لزعمب هنكل ءايبابحتسا انيفأ

 !؟(«ةاصعلا كئلوا .ةاصعلا

 : يي هللا لوسر لاق :لاق فوع نب نمحرلا دبع نع ةجام نسبا جرخأ ."

 ا”. (رضحلا يف رطفملاك رفسلا يف ناضمر مئاص)

 اذإ رفسلا يف راطفإلا َناف .ةحضاو ةميزع راطفإلا نوك ىلع ثيدحلا ةلالدو

 [ثإ رهشلا اذه سفن يف مايصلا :ينعأ «هتلزنم لزانلا نوكيف ًامارحو ًامثإ ناك

 . افارخو

 لهشألا دبع ينب نم لجر نع «كلام نب سنأ نع ةجام نبا جرخأ .
 :لاقف ؛ىّدغتي وهو هيي هللا لوسر تيتأف هيي هللا لوسر ليخ انيلع تراغأ :لاق
 هللا ْنِإ .مايصلا وأ موصلا نع كثّدحأ سلجا» :لاق مئاص ينإ :تلق ««لكف ندا»

 موصلا ؛عضرملاو لماحلاو رفاسملا نعو «ةالصلا رطش رفاسملا نع عضو لجوزع
 الهف يسفن فهل ايف ءامهادحإ وأ امهاتلك هيي يبنلا (مهاق دقل هللاو .«مايصلا وأ

 ."5:بازحألا .؟ .717 /7:يوونلل ملسم حيحص حرش ١.

 .1101/ مقر /7١1 /7 :دواد بأ ننس ؛577١ثيدحلا مقر 20177 /١:ةجام نبا نئس .'



 ةحاداو نقسلا هاكجأ يب دمع اول ها ا ام ا ا ا و "06

 17 م هللا لوسر ماعط نم تمعط تنك

 ةيرق ردق ىلإ قشمد نم ةيرق نم جرخ ةفيلخ نب ةيحد ْنا دواد وبأ ىور.

 تنك ام ًارمأ مويلا تيأر دقل هللاو :لاق «هتيرق ىلإ عجر ًاملف ءاورطفي نأ نورخآ هركو
 مث اوماص نيذلل كلذ لوقي يي هللا لوسر ىده نع اوبغر ًاموق نا «هارأ نا نظأ

 9.كيلإ ينضبقا مهللا :كلذ دنع لاق

 رخآلا ضعبلا انكرت دقو «ةميزع راطفإلا نوك ىلع هب لدتسي ام ضعب اذه

 2 ةسكسلاو حاحصلا 2 ةدراولا تاياورلا لفن 2 ثحبلا انيفوتسا امل

 .هيلإ عجريلف طسبتلا دارأ نمف ««ةعدبلا»انباتك

 ١. مقرب 0177 /١:ةجام نبا ننس ١1517 .

 ". /7:دواد ىبأ نئس ١9 " ,7الحديث75١7.



 0١" ا ع ل ل ا ل رفسلا يف موصلا زاوجل ةعيرذ ذختا ام

 رفسلا يف موصلا زاوجل ةعيرذ ذختا ام

 هنيب ريغ فلكملا ناو ةصخر راطفإلا َنأ ىلع اهب كّسمتي تاياور انه نإ
 ريم ةقالاث روما نإ ةيراسقلا يس كلا ءانقلا ل ىضرخلا لئقرهمايعلا جو
 .ماقملا يف يور ام ضعب لاح اهيف ناعمإلاب

 راطفإلا ناو ,رفسلا يف ناضمر رهش مايص مكح ىلع زكرم ثحبلا ن١

 .ثحبلا عوضوم نع جراخف رفسلا يف هريغ مايص اّمأو .ةصخر وأ ةميزع

 ناكو (ةرجحلا نم ةنماثلا ةنسلا)حتفلا ماع يف راطفإلاب رمأ هيي يبنلا ْنا .؟

 دعب درو اذإ هب لالدتسالا حمصي ا(ّنإف هيلع ثيدح لد ولف ناوجلا ىلع هلبق مكحلا
 .شاقنلل ًادروم سيل حتفلا لبق زاوجلاف ًالإو ,حتفلا ماع

 ةرمآلا نيب ةضراعملا عقتتف رييختلا ىلع تاياورلا ةلالد انضرتفا ول .“

 باتكلا قفاو |ف تاحجرملا ىلإ عوجرلا نم ٌدبالف .رييختلا ىلع ةمكاحلاو راطفإلاب

 ةزّوجملا تاياورلا َّنِإ :لوقنو ةزّوجملا تاياورلا سردن رومألا هذه ءوض ىلعو
 :ففانصأ ىلع

 ناضمر رهش يف احيرص سيل ام .

 ١. يبنلل لاق يملسألا ورمع نب ةزمح نا ةشئاع نع يراخبلا جرخأ 24

 تئش نإو ء.مصف تئش نإ» :لاقف  مايصلا ريثك ناك و  رفسلا يف موصأ



 هبادآو رفسلا ماكحأ "00

 () «رطفاف

 نع ناك لاؤسلا نأ ىلع ةنيرق نوكي نأ حلصي «رفسلا ريثك ناكو» :هلوق نإ
 ناضمر رهش مايص يف ًاحيرص سيل ثيدحلاف ةنيرق نكي مل ولو «بودنملا موصلا
 .هب يتحي ال كلذك نكي ملامو

 ينوي يبنلا عم انجرخ :لاق ءادردلا بأ نع هدنسب يراخبلا هجرخأ ام .؟

 انيف امو ٌرح لا ةدش نم هسأر ىلع هدي لجرلا عضي ىّتح راح موي يف هرافسأ ضعب

 ("”.ةحاور نباو ييَي يبنلا نم ناك ام الإ مئاص

 موص يف ةياورلا روهظ مدع نم ةقباسلا ةياورلا يف هانركذ اب :هيلع ظحالي

 .حتفلا ماع لبق هموص نوكي نأ لمتحي هنأ عم «هب يتحي ال هعمو .ناضمر رهش

 ملف يي يبنلا عم رفاسن انك :لاق كلام نب سنأ نع يراخبلا جرخأ ."

 "'.مئاصلا ىلع رطفملا الو رطفملا ىلع مئاصلا بعيب

 توكس ىلإ  ًافاضم  ناضمر رهش يف ًاحيرص سيل هّنأب :هيلع ظحالي
 نوكي ىتح ةيعيرشت ةوبن ٌةكَْييبنلا ةوبن دعب سيلو ةيعرش ةجح سيل ةباحصلا

 .ةجح مهريرقت

 دّدن يي يبنلا نأ تفرع دقو «حتفلا موي لبق كلذ نوكي نأ لمتحي هنأ ىلع

 .«ةاصعلا كئلوأ «ةاصعلا كئلوأ» :لاقو مويلا كلذ يف رطفُي مل نمب

 لع بعت ال :لاق «سابع نبا نع ءسوواط نع هدنسب ملسم جرخأ 1

 . 17/7 :يراخبلا حيحص ١.

 .يناثلا مسقلا يف كيفاويسو ءناضمرب ًادّيقم ملسم هلقنو .4 5 /٠:يراخبلا حيحص ."



 "ا رفسلا يف موصلا زاوجل ةعيرز ذخّتا ام

 (7.رطفأو رفسلا ين هللا لوسر ماص دقف نطفأ نم ىلع الو ماص نم

 نأ نكمي هّنأ ىلع هيف ًارهاظ الو ناضمر رهش يف ًاحيرص ثيدحلا سيلو
 2 مرخ نبا هركذ امو '''هحيحص يف ملسم هلقن ام رهظي هنمو .حتفلا لبق نوكي

 9. لع نع «لحملا»

 حتفلا دعب ام يف ًاحيرص سيلو ناضمر رهش يف حيرص وهام :ب
 رفاسن انك :لاق  هنع هللا يضر  ديعس يبأ نع هحيحص يف ملسم جرخأ .4

 (4.هراطفإ رطفملا ىلع الو هموص مئاصلا ىلع باعي |ف ناضمر رتبي هللا لوسر عم

 :لاقف رفسلا يف ناضمر موص نع  هنع هللا يضر - سنأ نع جرخأو .1

 ىلع رطفملا الو رطفملا ىلع مئاصلا بعي ملف ناضمر فديو هللا لوسر عم انرفاس

 ".مئاصلا

 ردب ةوزغ يف ناضمر رهش يف ةّرمَُدُتي هللا لوسر رفاس دق :هيلع ظحالي

 يف ناضمر رهش يف يي هرفس ىلإ نارظان نيثيدحلا ٌلعلف ,حتفلا ماع يف ىرخأو
 مهامسو حتفلا ماع ناضمر يف ماصو فلخت نمب دّدن دقي وهف آلإو ندب ةوزغ

 حتفلا لبق ام ىلإ عجري |ّنإف ناوجلا ىلع لد ام نأ ىلع نادهاش ناثيدحلاو ؛ةاصع

 .هدعب الو هيف ال

 .رطفلاو موصلا زاوج باب 147 /:ملسم حيحص ١.

 . 11477 /7:ملسم حيحص .؟

 .7 117 /7:ىلحملا .“

 .رطفلاو موصلا زاوج باب 147“ /7:ملسم حيحص .6و4



 هباداو رفسلا ماكحأ 1ع ا سل اب ها هاني حنا طمع داس هنيه ا نع نطل لا م وناا اووم هويام م جقومم عاشس ةاجأج و تر ةنحخ منك وب تنج  تلعما ١ م 1

 هب جتحيال ًادنس فيعض وهام :ج

 :نيجذومن اهنم ركذن ءاهب جتحي ال فاعض تاياور كانهو

 امهدحأ ماصف ارفاس نيلجر نا :ًالسرم نوراه نب فيرطعلا نع يور ام ١.

 (7:باصأ (ىالك :لاقةثيي هللا لوسرل كلذ اركذف حلا رطفأو

 سانلا يف ىداني نأ رمأ يي هللا لوسر َّنا :ضايع يبأ نع ًالسرم يور ام .؟

 ("”.رطفأ ءاش نمو ماص ءاش نم

 "".اهم جتحي ال ةلسرم ةياورلاو

 متتو رفسلا يف موصت تناك اهّثا» ؟”ةشئاع نع مزح نبا هاور ام نأ امك

 .حتفلا دعب ناضمر رهش يف تماص اذإ هب حتحي ال اهنم داهتجا «ةالصلا

 مايصلا نوك يف ةحيرص ريغ يه ام نيب تاياورلا هذه نا :مالكلا لصاحو

 يف ةحيرص سيل نكل ناضمر رهش يف هنوك يف ةحيرص وأ ناضمر رهش مايص ناك

 .ام نيب و اهنيب ةضراعملا عقتف ةصخرلا ىلع تاياورلا هذه ةلالد انضرتفا ولو

 ةبونلا لصتف اهنيب ضراعتلا عقي ٍذئدنعو ةميزع راطفإلا نأ ىلع اهتحارصب تلد

 ةفئاطلا نا مولعملا نمو .باتكلا ةقفاوم وه تاحّجرملا ىلوأو .,تاحّججرملا ىلإ

 .ةميزع راطفإلا ّنأ ىلع باتكلا ةلالد تفرع دقو باتكلا قفاوت ىلوألا

 .7؟ 1:8 /5:ىلحملا .؟ .17١/”:ىلحملا ١.

 .قباسلا ردصملا.5 .7 137 /7:ىلحملا.*



 ؟ و

 موصلا اهيف زوجي يتلا دراوملا

 رفسلا يف

 يف موصلا زوجي الف مارح رفسلا يف موصلا ْنأ باحصألا دنع فورعملا

 رفسلا اهيف زوجي يتلا دراوملا ضعب كيفاويسو «هزاوج ىلع ليلدلا لد اذإ الإ رفسلا
 : ينعأ .جحلا ف

 ا ا وا ١
 007. متْعَج اذ ! ةَعْبَسَو

 جحا يف ماي

 مايص هيلعف زجع نإف ةندب هيلعف بورغلا لبق تافرع نم ضافأ اذإ ."

 ريكو رقع قرضا نيب ادع امور رسمات
 را وا يش را سي تلو

 ىلع رذن وأ رذنلل ًاديق رفسلا نوكي وحن ىلع رفسلا يف موصلا رذن اذإ

 ١.البقرة:١957.



 ةناداو نر فتعلا عاقتجاا يس وع ص مه ا وا فاطم وسم كج دكا ينزلاط ع مل دنا راق وع كر ون ار "0

 دقف رذنلا لاح ًاظوحلم رفسلا نوكي هجو ىلع رضحلاو رفسلا نم معألا هجولا

 ©7.فقوت دق هناف «عئارشلا» يف قّقحملا ريغ زاوجلا ىلإ روهشملا بهذ

 لوم رادنب بتك :لاق نايزهم نب يلع ةحيحص موصلا ةّحص ىلع لدتو

 نم ينمزلي ام همصأ مل انأ نإف ءتبس موي لك موصأ نأ ترذن يديس اي سيردإ

 ؟ةرافكلا

 الو رفس يف هموص كيلع سيلو «ةّلع نم الإ هكرتت ال» :هتأرقو هيلإ بتكف
 لك ددعب قّدصتف ةّلع ريغ نم ترطفأ تنك نإو «كلذ تيون نوكت نأ آلإ ضرم

 ("”.«ىضريو بحي امل قيفوتلا هللا لأسن «نيكاسم ةعبس ىلع موي

 :يلاتلا دنسلاب اهاور خيشلا ْنأل .ةحيحص ةياورلاو

 .ه٠4١ ماع ىفوتملا «ةقثلا يمقلا :رافصلا نسحلا نب دمحم

 ىسيع نب دمحم نب دمحأ يأ :دمحم نب هللا دبعو ,دمحم نب دمحأ نع

 امهالكو «نانبب رهتشملا ىسيع نب دمحم نب هللا دبع هيخأو ( ه١ ماع ىوتملا)
 .ةق ه- سو

 الف كلذ ىلعو «ةقثلا (ه174 ماع ًاّيح ناك يذلا) رايزهم نب يلع نع

 .دنسلا ةهج نم ةياورلا يف رابغ

 .هللا دبع نب دمحم نب رادنب وه هلعلف يش مامإلا ىلإ بتك يذلا رادنب اّمَأو
 .ةالصلا باتكو «ةراهطلا باتك :اهنم .بتك هل مدقتم يمامإ :يشاجنلا لوقي

 يبأ نب دمحم جرفلا وبأ كلذ ركذ «ةاكزلا باتكو ,جحلا باتكو ,موصلا باتكو

 ١.الشرائع:١/١1517.



 ” ن/ رفسلا يف موصلا رذن

 (١١.«تسرهفلا» باتك يف ميدنلا قاحسإ بوقعي

 رايزهم نب يلعب ةربعلا ْنأل :ةياورلاب لخي ال هّمح يف قيثوتلا دورو مدعو

 فرعيو يمه تيبلا لهأ ةّمئأ ًاريثك بتاكي ناك نّمم وهو «بانتكلا أرق يذلا

 .مهطوطخ

 نم رايزهم نب يلع ةلالجل ىضم ريغف رامضإلا اّمأو ؛ثيدحلا دنس وه اذه
 .موصعملا همامإ ريغ مالك ىلع دمتعي نأ

 :ناذوذش نتملا يف ىقب معن

 تيون نوكت نأ الإ ضرم الو رفس يف هموص كيلع سيلو» :لاق هّنا :امهدحأ

 رفسلا ىلإ عجر ولف آلإو وهف رفسلا ىلإ «كلذ» ةراشإلا مسا عجر نإف «كلذ

 رودي ال ضرملا يف موصلا زاوج ْنأل ءلاكشإلا هجوتي ضرملا صوصخ وأ ضرملاو

 ةنيرق اذه حوضو لعلو .رذنلا هححصي الو .همدعو ررضلاب طاني لب ةّينلا رادم

 .ضرملا نود رفسلا ىلإ ةراشإلا مسا عوجر ىلع

 عم نيكاسم ةعبس ىلع موي لك ددعب قّدصتلا وه «ةرافكلا لعج هنأ :|مهيناث

 لاق «نيميلا ةرافك يه رذنلا ةرافك نأ ىلع ءانب ءنيكاسم ةرشع حيحصلا َنأ

 امل ُمُتدَقَع امي ْمُكَُذِخاَُي كلو ْمُكِنامْيَأ يف وللا لا ْمُكُذِحاوُي الا» :هناحبس
 "7, «َهتَوْسك وأ ْمكيلهأ َنوُمِعْطُت ام ِطَسْوأ ْنِم َّنيكاسَم َِرَشَع ٌماعْط| ُهّبراَفَكَ
 لقن ةداهشب نيكاسم ةرشع حيحصلاو «ةطولغم تناك خيشلا ةخسن نأ رهاظلاو

 لك موصي نأ لجر رذن نإف :ةياورلا نومضم ًالقان «عنقملا»يف لاق ثيح قودصلا

 ١. :يشاجنلا لاجر  60١:ميدنلا نبا تسرهف ظحالو .1947 مقرب /771.

 " . .8694:ةدئاملا



 هباداو رفسلا ماكحأ "4

 يف هموص هيلع سيلو «ةلع نمالإ هكرتي نأ هل سيلف مايألا رئاس وأ دحأ وأ تبس

 لك ناكم قّدصت ةّلع ريغ نم رطفأ نإف ءكلذ ىون نوكي نأ ّآلإ .ضرم الو رفس
 "".نيكاسم ةرشع ىلع موي

 ةنيدملا يف ةجاحلل ِماّيأ ةثالث موص .؟

 يف ماَيأ ةثالث موصي نأ رفاسملل زوجي هنأ ىلع باحصألا ةملك تقفتا

 سيمخلاو ءاعبرألا مويب اهيف زاوجلا ّصخو ءصوصنلل ًاعبت ةجاحلل ةنيدملا
 © واو

 .رامع نب ةيواعم نع حيحص دنسب خيشلا جرخأ

 ةليل يلصتو «ءاعبرألا موي لَوأ تمص «ماَيأ ةثالث ةئيدملاب ماقم كل ناك نإ»

 ءاهيلإ هسفن طبر ناك يتلا ةيرقلا ةنارطيسا يه «ةبابل نأ ةنئارطبا دطيفسألا

 يتلا سيمخلا ةليل يتأت مث «ءءاعبرألا موي اهدنع دعقتو «ءامسلا نم هرذع لزن ىّتح

 يتأت ٌمث ءسيمخلا موي موصتو ءكمويو كتليل## يبنلا ماقم ٍليامم اهيلت
 كتلي انهتنع يلصق ةحملا ةتيل ةالضلاو ىبنلا ماقلت ىلا ةناوطسألا

 ا"".«ةعمجلا موي موصتو كمويو
 نأ رّوصتي ابر مويس ماّيأ لك ّمعي وأ ةنيعملا مايألاب زاوحجلا ٌضتخي لهو

 ليلدلا لد اذإ مك .ديقلاب ذخألل مزلم الف ءبولطملا ددعت ليبق نم ماقملا

 زوجي هنكل لضفأ ديقلاب ذحألاف ,ءءامسلا تحت يظن يسحلا مامإلا ةرايز ىلع

 اهيف دويقلا لمحتف تابحتسملا ةماع يف ةدرطم ةلعاق هذهو ءاضيأ هنودب

 .نيكاسم ةرشع : هيفو قودصلا طخ ىأر يناثلا ديهشلا نا مدقتو .ناهيألا باب« ٠ : عنقملا ١.

 ؟.المقنع:١1994.

 .باتكلا يف باوبألاةيقب ظحالو "0 ح١ /7:بيذهتلا ."



 «4 رفسلا يف موصلا رذن

 .بولطملا ددعت ىلع
 وه ماقملا يف لصألا ْنأل «دراوملا رئاسو ماقملا نيب قرفلاب :هيلع ظحالي

 عجرملاو «ةاّمسملا ةثالثلا مايألا وهو «نقيتملا دروملا يف الإ هنع ديلا عفرت الف ةمرحلا

 ددعت ىلع دّيقملا لمح نأ ىلع .سفسلا يف موصلا ةمرح تامومع وه اهاوس اهيف

 مالك انه ناك اذإ ام ال ءديقم ليلدو قلطم ليلد كانه ناك اذإ حمصي نإ بولطملا

 .ماقملا يف لاحلا وه امك طقف دّيقم

 مكحلاب ًالهج رفسلا يف موصلا .*
 دحأ اذهو .هموص حمصي رفسلا يف هتمرحب ًالهج رفسلا يف ماص اذإ

 .مكحلاب لهاجلا اهيف رّذعي يذلا نيدروملا

 دبع بأ نع .مساقلا نب صيعلا نع .حيحص دنسب ينيلكلا جرخأ
 "'.«هضقي مل ةلاهجب رفسلا يف ماص نم» :لاق يشمل

 نع .يرصبلا هللا دبع يبأ نب نمحرلا دبع نع ؛حيحص دنسب خيشلا جرخأ
 ناك نإ:لاقف ,رفسلاب ناضمر رهش ماص لجر نع هتلأس :لاق ةغ هللا دبع يبأ

 ”.«ءاضقلا هيلع سيلف كلذ نع ىمب هللا لوسر نا هغلبي م

 ناك ًاملاع ًاقلطم رفاسملا موص نالطب ىلع لد ام ديقي نيئثيدحلا ءوض ىلعو

 .ةاهاج وأ

 نب ةيواعم ةحيحص قالطإ ىضتقمف ًايسان رفسلا يف ماص هنأ انضرتفا ولو
 هئزجي مل رفسلا يف ناضمر لجرلا ماص اذإ» :لوقي هتعمس :لاق ؛هنالطب وه رامع

 .؟ثيدحلا ١١8/4 :يفاكلا ١.
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 (١).«ةداعإلا هيلعو

 نيعم موص رذن عم رفسلا يف مايصلا .5

 رفسلاب مايصلا ديقي ملو ًارفاسم راص هنا قفّتاو نّيعم تقوب مايصلا قلع اذإ

 رضحلا ىلإ تافتلا نود نم ًاقلطم ًارذن رذن اَّنِإو رضحلا نمو هنم معألل الو

 ؟ال وأ رذنلاب ءافولا هيلع بجي لهف «مويلا اذه يف هرفس قفتاف .ضسلاو

 ال دهعلاو رذنلاك ةيوناثلا نيوانعلا ْنأل ناوجلا مدع وه ةدعاقلا ىضتقم

 هب ؤوضوتلا رذن اذإ فاضم ءامب ؤوضوتلا زوجي الف ةيلّوألا نيوانعلا ماكحأ رّيغت

 اذإف .ءازجالاو طئارشلا ةّلدأ ىلع الو تامّرحملا ةّلدأ ىلع مّدقت ال كلذ ءوض ىلعو

 ىضتقم وه اذه نذنلاب ةمرحلا لازُت الف ًامارحو ةعدب رفسلا يف موصلا ناك

 .صوصنلا ىضتقم ًاضيأ وهو «ةدعاقلا

 يما نإ: فكم رح نأل تلقا لاق قرار نعمان خيشلا جرخأ

 فاخت تناك ءىش نم اهدلو ضعب اهيلع ّدر هللا نا ءارذن اهيلع تلعج تناك

 ةكم ىلإ ةرفاسم انعم تجرخف تيقب ام هيف مدقي يذلا مويلا كلذ موصت نأ هيلع

 اهنع هللا عضو دق ءموصت ال» :لاقف ؟رطفت وأ موصت (رذنلا ناكل) انيلع لكشأف

 ىلإ تعجر يه اذإ ىرت |مف :تلق ««اهسفن ىلع تلعج ام يه موصتو هّقح
 يف ىرت نأ فاخأ ينأل ءال» :لاق ؟كلذ كرتتف :تلق «ال» :لاق ؟هيضقتأ «لزنملا

 ("”.«هركت ام ترذن يذلا

 31 فيولا 5917 :نييذهتلا ١

 ٠١. ثيدحلا ١57. /14:يفاكلا .؟



 -- ا رفسلا يف موصلا رذن

 ءافولا مومع ميدقتل "”(مسارملا» يف رالسو 7١2(ةعنقملا» يف ديفملا هزوج معن

 نسحلا يبأ نع ديمحلا دبع نب ميهاربإ ةياورلو رفسلا يف موصلا ةمرح ىلع رذنلاب
 موصي) :لاق ءىّمسم موي موص هيلع هلل لعجي لجرلا نع هتلأس :لاق ةئغ اضرلا

 0 .«رضحلاو رفسلا يف أدبأ

 رّغت ال دهعلاو رذنلاك ةيرايتخالا ةيوناثلا نيوانعلا ْنأب :هيلع ظحالي
 يف موصلا رذن اذإ ام وهو ءيعطقلا ليلدلاب جرخ امألإ ةيلّوألا نيوانعلا ماكحأ

 .رضحلاك رذنلا دنع اظوحلم رفسلا ناك وأ رفسلا

 ةظحالم نود نم وأ رفسلاب دييقت نود نم قلطملا رذنلا لجأل موصلا اّمأو

 .ليلد هيلع مقي ملف رذنلا نيح رفسلا

 يف مايصلا ىون اذإ ام ىلع اهلمح نكميف «ديمحلا دبع نب ميهاربإ ةياور اّمأو

 .رضحلاو رفسلا ىلإ همّمع وأ رفسلا

 رعسبلا ل مايصلا ل ولوتلا#
 ىلإ همّمع وأ رفسلا يف مايصلا ىون اذإ |هيف رذنلاب موصلا ةّحص تفرع دق

 .قلطملا رذنلاب هتحص مدع تفرع !ى ىضحلاو رفسلا

 ةملك تفلتخاف هرذن الب ًاعّوطتم رفسلا يف مايصلا لصأ يف مالكلا يقب

 :ةثالث لاوقأ ىلع انتئاهقف

 تادف ديمملاو هيوباب نبا هراتخا .زاوحلا مدع ١.

 ١. :ةعنمملا 17 ١.

 مد يار الا

 11 فيولا عة: :تيدهتلا *
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 .١ ينثتسا ام آلإ ًاضرف الو ًاعّوطت رفسلا يف موصي ال :هيوباب نبا لاقف

 سيمخلاو ءاعبرألا :ةجاحلل ماَيأ ةثالث الإ كلذ زوجي ال :ديفملا لاقو

 ("”.عنملا تاياورب اولمع ةباصعلا ءاهقف ناو يي يبنلا ربق دنع ةعمجلاو

 ةعتملالدب ماّيأ ةئ ةثالث الإ ًاضرف الو ًاعوطت داك الو :رالس لاقو

 9 ةحاخلل ماّيَأ ةثالثلا موصو

 يك) «بذهملا» يف جاربلا نباو /*”«ةياهنلا» يف خيشلا ةريخ وهو .ةهاركلا .؟

 0 .«عئارشلا» يف قّقحملاو «"”«رئارسلا» يف سيردإ نباو

 موص ةهارك يورو :لاق «ةزمح نبا نم رهاظلا وهو .ةهارك الب زاوجلا ."

 ("”.رفسلا يف ةلفانلا

 :نيهجول لوألا لوقلا وه ٌقحلاو
 اه قداصلا لوق ريظن رفسلا يف موصلا ةمرح ىلع لد ام قلطم :لوألا

 ("".(رفسلا يف مايصلا ربلا نم سيل:

 0 .«هيلع تيّلص ام رفسلا يف [ئاص تام ًالجر نا ول» : هييغ هلوقو

 .دروملا صوصخ يف عنملا ىلع لد ام :يناثلا

 نع يق نسحلا ابأ تلأس :لاق دمحم نب دمحأ نع هدانساب خيشلا جرخأ

 امك عوطت هنكلو ال :تلقف .««ةضيرفأ» :لاق ءرفس يف نحنو ةنيدملاو ةكمب ؛ مايصلا

 ١. :ةعنقملا ." .11:عنقملا 0٠ 7.

 5١0. /١:اهتكنو ةياهنلا .5 .4/-91/:مسارملا ."

 5917 ١/ :رئارسلا .5 .195 /١:بذهملا .ه

 . :عئارشلا ١/ ٠٠١.  .8الوسيلة:١5/8.

  .48/7”:هيقفلا 0 ».4١ثيدحلا ٠١ .5١.الكانىي:١158/1.الحديث7.



 ("'.(مصت ال» :لاق معن :تلق (ًادغ مويلا لوقت»:لاقف «ةالصلاب عوطتي

 ه2 هللا دبع ابأ تلأس :لاق « يطاباسلا رامع نع قثوم دنسب خيشلا جرخأ

 رمأ هل ضرعيف «لقأ وأ كلذ نم رثكأ وأ ًارهش موصأ نأ ّنلع هلل :لوقي لجرلا نع

 هل لحي ال هنأل نطفيلف رفاس اذإ» :لاق ؟رفاسم وهو موصيأ نفاسي نأ نم هل دبال

 ().«ةيصعم رفسلا يف موصلاو «هريغ وأ ناك ةضيرف رفسلا يف موصلا
 نع لهس نب ليعامسإ لسرمك «لاسرإ نم ولخي الف زاوجلا ىلع لد ام اّمأو

 (*”.لجر نع لالا ماسب نب نسحلا لسرم و «"”لجر

 .نيتلسرملاب حتحي الو

 نايلس نع خيشلا هجرخأ ام يهو ةحيحص ةياور ماقملا يف درو معن
 مويلا يف ةفرع موي موصي يبأ ناك» :لوقي اليثظ نسحلا ابأ تعمس :لاق ءيرفعجلا

 (.«هل برضيف عفترم لظب رمأيو فقوملا يف راحلا

 .اهنومضمب ءاتفإلا مدعو اهنع روهشملا ضارعإب لَو :هيلع ظحالي
 يهو اهدروم ىلع رصتقيف ةيصوصخ ةفرع مويل نوكي نأ نكمي هنا: ًايناثو

 .ةفرع موي موص

 .٠54ثيدحلا ,776/5:بيذهتلا.١

 ١٠١. 77 ثيدحلا 378/5”2:بيذهتلا .؟

 .١ثيدحلا 17١, /5:يناكلا ."”

 .6ثيدحلا ١17١ /5:يفاكلا .5

 4٠١. ثيدحلا ؛,98/5”5:بيذهتلا .6
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 يدمهلا لدب م | موص

 رفسلا يف

 .نارقلاو دارفالاو عتمتلا ىلإ جحا مسقني
 . ٌححو ةرمع نم فلأتيف عّتمتلا ام

 يتأي مث جحلا رهشأ يف تاقيملا نم مرحي نأ يه عتمتلا ةرمع ةروصو

 ةورملاو افصلا نيب ىعسي ّمث .فاوطلا يتعكر ٍلصي مث ءأعبس اهب فوطيوةكم
 موي ىلإ الحم ةكمب ميقيو ؛مارحإلاب هيلع مرح ام عيمج نم لحيف ّصقي ّمث ءاعبس
 .ةّجحلا يذ نم نماثلا مويلا يأ «ةيورتلا

 جرخي ّمث .دلبلا سفن نم وأ مارح ا دجسملا نم عتمتلا جحل ًامارحإ أشني مث

 ةرمج يمرل ئنم ىلإ هنمو رعشملا ىلإ عساتلا بورغ دعب اهنع ضيفي مث «تافرع ىلإ

 لا ل ا ا ل
 فاوط فوطي ّمث ءبيطلا هل لحيف ىعسيو لصيو فوطي ّمث ءبيطلاو ءاسنلا

 تارمجلا يمرو اهب تيبملل نم ىلإ عجري مث ءءاسنلا هل لحتف يلصي و ءاسنلا

 .لاوزلا دعب رشع يناشلا مويلا يف رفنلا هل زاج ىنمب نيتليل تاب اذإف ,ثالشلا

 ءاسنلاب حجحلاو ةرمعلا نيب عتمتي جاحلا ْنأل «عّتمتلا ّجحب جحلا اذه ىّمسيو
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 .مرحملل زوجي ال امت امهريغو بيطلاو

 .فيفط مهنيب هيف فالتخالاو .ءاهقفلا نيب لا جح وه اذه

 رهشأ يف ةرمعلاب مرحي نأ اوطرتشا ةلبانحلاو ةيعفاشلاو ةيمامإلا َنأل كلذو
 عجري نأ نود هماع نم ًاّجح أشني ّمث اهنم غرفيو هريغ وأ هدلب تاقيم نم جحا

 7 .يحلا رهشأ يف ةرمعلا لامعأ رثكأ لعفي نأ يفكي :اولاقف ةيفنحلا اّمأو

 .رعم :لا جح ةفص هذه

 فوسو ءاهيرضاحو ةكم لهأ نم ناك نم ضرف وهف نارقلا جح اَمأو

 هلهأ تاقيم نم هديري نم مرحي نأ كلذ ةفصو .نيرضاحلا نم دارملا كيفاوي

 كلذو هدلقي وأ هرعشي نأ دعب هيده قوسيو ؛مارحإلا لاح نم كلذل هتّين دقعيو

 مارحإلا عضوم نم هقوسي مث .لعنلاب هدّلقيو مدلاب هخطليو همانس قشي نأ

 هقيرط يف دكلاب هب فحجي الو هيلع لمحي الو «ىنم ىلإ «'”ةكم لخدي نأ نود)

 . تس هج

 .امك رامجلا يمري و ئنمب هيده رحنيو (رعشملاو ةفرع) نيفقوملاب فقي مث

 «طاوشأ ةعبس حيحلا فاوط تيبلاب فوطيو ةكم ىلإ لخديو «ءاوس عتمتملا اهيمري

 لعف اذإف ءءاسنلا فاوط فوطي ّمث ,طاوشأ ةعبس ةورملاو افصلا نيب هيعس ىعسيو

 (9.ةرمعلا ءاذه دعب هيلعو ًانراق هّجح ّمت دقف كلذ

 ١. /7:عانقلا فاشك 111 /١:جاتحملا ينغم 41١.

 «ةفرع موي نم سمشلا لاوز ىلإ اهعطقي الو اهب ةيبلتلا عطقت ال هناالإ كلذ هل زاج اهوخد دارأ ولو .؟

 هنأل .همارحإ اهم دقعيل ةيبلتلا دّدج فاط املك هنا الإ كلذ زاج ًاعّوطت تيبلاب فوطي نأ دارأ نإو

 .ةرمع تراصو هتجح تلطبو ًالحم راصل كلذ كرت ول

 .ةدحاو ةّينب حجحلاو ةرمعلا نيب هيف نرقي ام وهف ةنسلا دنع اّمأو ةعيشلا دنع نارقلا ّجح اذه ."



 -- رفسلا يف يدهلا لدب عّتمتملا موص

 يف هانركذ ام لثم لعفي نأ هيلعو «يده هيلع سيلف ًادرفم َجحلا دارأ نمو

 نم نراقلا لصفي امَّنِإو ءاوس ّدح ىلع درفملا و نارقلا كسان نأل ,نارقلا جح

 (”.يدحلا قايسب درفملا

 ةيمامإلاو ؛مارح لا دجسملا يرضاح نم نكي مل نم ةضيرف عتمتلا جح نإ مث

 ةكم ىلإ بناج لك نم ًاليم نيعبرأو ةين مث ىلع ناك نّمع ةرابع رضاحلا ّنأ ىلع
 .مهنم سيلف ٌدحلا اذه نع ًاجراخ ناك نمو «مارحلا دجسملا رضاح وهف

 نمو مرحلا لهأ مارح لا دجسملا يرضاح ْنأب اولاق ةلبانحلاو ةيعفاشلا ْنا ريغ

 .رصق ةفاسم نود مرحلا نيب و هنيب نم ةيعفاشلا دنع لوق يفو «ةكم نيبو هنيب
 يف نمو ةكم لهأ مارحلا دجسملا يرضاح نم دارملا :ةيفنحلا تلاقو

 .تيقاوملا لخاد لهأ نم مهمكح

 ”.ىوط يذ وميقمو ةكم وميقم مه :ةيكلاملا تلاقو

 كلذو «عتمتملا ىلع يدها بجي هّنأ ىلع ءاهقفلا قفّتا ريدقت لك ىلعو

 نم رسيتسا امف جحلا ىلإ ةرمعلاب عتمت نمفإ# :لاق ميركلا نآرقلا صنب
 .#يدهلا

© 

 (9.ريعب وأ ةرقب وأ ةاش نع ةرابع يدهللاو

 ماّيأ ةرشع موصيفألإو .حبذيو يرتشيف هنمثو يدها دجو نإ عتمتملا َنِإ مث
 .هنطوم يف ةعبسو رفسلا يف اهنم ةثالث «يدهلا لد

 نماشلاو عباسلا مويلا نع ةرابع يهف رفسلا يف اهموصي يتلا مايألا اّمأو

 .ةفرعو ةيورتلا مويو ةيورتلا موي لبق يأ «عساتلاو

 04”7-731١. /1:جاربلا نبال بذهملا.١
 نبا ةلاسر ؛4ا/ /7:ةمادق نبال ينغملا عجارو .«عتمت» ةدام ٠١ /4١:ةيهقفلا ةعوسوملا .؟

 ١17/9. /7:نيدباع

 .ةيالا ريسفت 274٠١ /١:نايبلا عمجم .”“
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 ماَيأ ءاضقنا دعب رخآ اموي ىضق ةفرع مويو ةيورتلا موي ماص نإو

 .هلهأو هدلب ىلإ لصو اذإ اهموصي (نإف ةعبسلا اّمأو ءقيرشتلا
 ماكحأ نم دعي يذلاف «نيقيرفلا ءاهقف هنم ريثك ىلع قفتا ام لامجإ اذه

 . حلا يف ماَيأ ةثالث موص وه رفسلا

 :ددصلا اذه يف ءاهقفلا تاملك ركذنلف

 نأ بحتسيو «موصلا ىلإ لقتنا نمثلاو يدحلا دقف ول :ةمالعلا لاق ١

 هبو .انئ لع دنع ةفرع مويو ةيورتلا مويو ةيورتلا لبق ًاموي :حجحلا يف ةثالثلا نوكت

 ةمقلعو ريبج نب ديعسو يعخنلاو نسحلاو دهاجمو يبعشلاو سوواطو ءاطع لاق

 ةفرع مويو ءاهريغ نم فرشأ مايألا هذه نأل ءيأرلا باحصأو رانيد نب ورمعو

 .ىلوأ هموص ناكف ةجحلا يذ مايأ نم هريغ نم لضفأ

 يورمو ةشئاعو رمع نبا نع يكحم وهو «ةيورتلا موي اهرخا :يعفاشلا لاقو
 (7:بحتسم ريغ ةفرعب ةفرع موي موص ْنأل ,دمحأ نع

 .هلدب موصي نأ هيلع بجو هنمث الو يدمهلا دجي مل اذإ :«ىهتنملا» يف لاقو .؟

  ةفاك ءاملعلا نيب كلذ ين فالخ الو ؛هلهأ ىلإ عجر اذإ ةعبسو حجحلا يف ماّيأ ةثالث

 ًارداق ناك نإو هعضوم يف همدع ىتمف هناكم يف هيلع ةردقلا ربتعيو  :لاق مث

 يف هيلع ةردقلا تربتعا ًاتقؤم هبوجو ناك امو .تقؤم هبوجو نأل .هدلب يف هيلع

 29 .ًافالخ هيف ملعن الو «بارتلا ىلإ لقتنا .همدع اذإ ةراهطلا يف ءاملاك هعضوم

 : صاصحلا لاقو

 .ةفرع مويو ةيورتلا مويو مويب ةيورتلا موي لبق هنا انف يلع نع يورف

 يده لا دجاوك ًاروذعم نكي مل اذإ ةفرعب نمل بحتسم ريغ ةفرع موصو .55 7 مقرب ١59 /8:ةركذتلا.١

 .موصلا ىلإ ٌرطضا نم نود

 .ةيرجحلا ةعبطلا ./157 /7؟:ىهتنملا 1



 "6 رفسلا يف يدهلا لدب عّتمتملا موص

 نبا لاق «ةفرع موي ىلإ جحلاب لهأ نيح نم رمع نباو ةشئاع تلاقو

 . مرحي ىتح نهموصي الو:رمع
 . سوواط لوق وهو ؛ءاش نإ ًالالح رشعلا يف نهموصي :ءاطع لاق

 ال هنأل ىشعلا ىلإ نهرخؤي (نإ :ءاطع لاق رمتعي نأ لبق نهموصي ال :الاقو

 '"”.يدهلا هل رسيتي نأ ىسع يردي
 فالتخالا (ّنِإف فالتخا انه ناك ولو ينارقلا ّضنلا دوجول ةيقافتا ةلأسملاو

 .اندنع ربتعملا وه ام تفرع دقو «جحلا يف عتمتملا اهموصي يتلا مايألا يف

 هلوق «باتكلا نم (رفسلا يف موصلا) مكحلا لصأ ىلع لديواذه

 :هناحبس

 02 هل ا ا :هناحنيسش :لأق

 هب ذأ ًاضيرَم مكن ناك ْنَمَ د هلم يدل عبي ىتع ْمَك ومر اوُقِلحَت الو يَا

 ىلإ ةَرْمَعْلاِب عَن نمت مَ مم اذإ اذإف كشنوَأ ةَفَدَص وأ مايص ْنِم ٌةَيْدَِ هسار رك كلا

 اذإ َةَعْبَسَو حَحْل | ين مايا ذ مايِص ايِصَق ْدِجَي ْمَل ْنَمَف يدَهلا َنِم َرَسْيَبْسا اَمُه حَحلا

 ها احلا ٍدجَمْلا يرضاح هلْ مَنِ كي لاك ركب

 0.4 باقعُلا ٌديِدَش هللا َّنأ اوُجَلْعأَو هللا

 ائيش ركذنلف «ءاهقفلا ةملك اهيف تفلتخا ماكحأ ىلع لمتشت ةيآلا ّنا ابو

 :لوقنف «ةيآلا ريسفت نم

 هلل ةَرْمعْلاَو ّجَحلا اوُمَتَأَوط :هناحبس لاق «ّجحلا لثم ةبجاو ةرمعلا ١.

 ءامهيفام لك ةيدأتو امهدودحو |مهكسانمب امهمامتإ مامتإلا نم دارملاو
 .هللا ىلإ ًابرقتم اهب نايتإلاو

 ١. نآرقلا ماكحأ :١/  .” .791البقرة:١97.



 هباداو رفسلا ماكحأ ......2 "ا

 يف رارمتسالا نع هعنمي ضرمب وأ فوخب رصحأ اذإ احلا وأ رمتعملا نا.”

 رسبتشا امق مُئرصحأ ْنإَ هناحبس لاق «يدهلا نم لهس ام هيلعف ةضيرفلا ءادأ

 . *يْذَهلا َنِم
 رحنيو هلحم يدها غلبي ىّتح همارحإ نم للحتلا هل دوغ ال ضخما

 .حبذيو

 .ريغ ال ضرملاب راصحالاو .ودعلاب دصلا :ققحملا لاق

 الو .ةكم ىلإ لوصولا نم عنملاب اذكو .نيفقوملا نم عنملاب :دصلا قّقحتيو

 ةض مك لب واي يبل او هكاالقلا )واللا ىلع تم لإ درعلا نم مما قدمي

 . يمرلا يف بينتسيو جحا

 «نيفقوملا نع وأ ةكم ىلإ لوصولا نع ضرملا هعنمي يذلا وه :روصحملاو
 يدها غلبي ىّبح لحي الو ؛هنمث وأ ًايده ثعب ءقسي مل ولو .هقاس ام ثعبي اذهف

 ّآلإ ءلحأو رّصق غلب اذإف .ًارمتعم ناك نإ ةكم وأ اّجاح ناك نإ ىنم وهو .هلحم

 ءاسنلا فاوط هنع فاطي وأ ءأبجاو ناك نإ لباقلا يف يحي ىّتح .ةّصاخ ءاسنلا نم

 .اعوطت ناك نإ

 هسأر ماوهب ئَذأت وأ ةاوادملل قلحلا ىلإ جاتحي ًاضيرم ناك نم َنِإ مث .*

 مكسور اوقلحت الَو# :هناحبس لاق .حبذي مل نإو ةيدفلا طرشب قلحلا هل حيا

 نم ةيدفف هسأر نم ىذأ هب وأ ًاضيرم مكنم ناك نمف هلحم يدهلا غلبي ىّتح
 كلذ ماقم موقي ءازجلاو ءلدبلا يأ ةيدفلا نم دارملاو . #كسن وأ ةقدص وأ مايص

 .نيكاسم ةرشع ىلع ةياور ىلعو نيكاسم ةتس ىلع ةقدصلا وأ مايأ ةثالث مايص نم

 .اهيف ريم وهو ةاشلا وه كسنلا نم دارملاو

 رصحملا مكح مت انه ىلإ



 "ا رفسلا يف يدهلا لدب عّتمتملا موص

 عنام لكو ضرملاو ودعلا نم عناوملا هنع عفر نم مكح ىلإ ةيآلا تراشأ مث

 :لوقنف ةضيرفلا ءادأ قيرط يف

 مث ةيورتلا موي ىلإ الحم ةكمب ميقي عتمتو لحأو هترمع نم جاحلا غرف اذإ .
 يدهلا نم نكمت نمف «ئنم يف يدها وه اهضئارف نمو عتمتلا جحل ًامارحإ أشني
 اب يلا ا ا هيلع بجيف

 ْنَمَو يدّهلا َنم رَسْبتسا امّف ٌجَحلا ىلإ ةرْمُعلاِب عمت ْنَمَقل :هناحبس لاق .هنطوم
 ألا ةلسجلا رك نو *ةّلياك ةرشَع كلي ج حلا ين ماَيأ ةثالث ُماِصَن ْدِحَي مل

 :لاق هنأك نوكيف (وأ» ىنعمب «واولا» ْنا ٌئراقلا نظي اليكل # ةلماك ةرشع كلت#

 .عمجلا ىنعمب , (واولا» لب لب «متعجر اذإ ةعبس وأ حلا يف مايأ ة ةثالث مايصف

 نكي مل نم ةضيرف تفرع يذلا ىنعملا ىلع حّيحلا ىلإ ةرمعلاب عتمتلا نإ مث

 نيعتمتم جحلل نومرحي مث نولحيو ةرمعلا نومدقي ءالؤهف مارح لا دجسملا يرضاح
 دجحسمملا يرضاح هلهأ ْنَكَي مل ْنَمِل كِلذ» :هناحبس لاق .نيمارحإلا نيب

 .رضاحلا نم دارملا وه ام تفرع دقو #مارحلا

 هملعيو هنع هاهنو هب هللا رمأ |ميف ىوقتلاب جاحلا يصوي هناحبس هنإ مث .ه
 ديد هللا نا اوملعاو هللا اوقّتاَوإ :لاقو .هاصع نمل باقعلا ديدش هناحبس هنأ

 .#باقعلا

 رفسلا ماكحأ نم حبحلا رفس يف مايأ ةثالث مايص نا كلذ نم صّخلت دقو

 .هنمث الو يدحلا دجين مل نمل

 .ثحبلا عوضوم نع ةجراخ ًاعورف كانه َّنِ مث



 اًيئاورو ايخيرات .ححا ةعتم

 ةءاسسلا مقتل ضرخحاوبو مقا دعب نا ةراجةمتلا ةعلك ءاوقنلا لبي
 .حّجحلا ةعتم لوح رودي انه انمالكو .قالطلا ةعتم يف ةثلاثو

 هتْيّرذ تناكو .هماكحأو ّجحلا رئاعش هَنيرْذالتف ميهاربإ يبنلا مّلع دق

 برعلا ىلع ةدئاس ميهاربإ ننس تناكو «جحلا لامعأ سانلا ميلعت نع ةلوؤسم

 يف ًاعدب هليحر دعب شيرق تعدتبا نكلو ءبلطملا دبع ليحر ىلإ مالسإلا لبق
 رهشأ يف ةرمعلا ميرحت ةعدب يه عدبلا كلت نمو «كلذ ىلع برعلا اهتعباتو جحلا

 .روجفلا رجفأ نم اهلعجو حجحلا

 ناك امو .مارحلا ةدعقلا يذ يف ةرمعلا ىلع يبنلا رارمتسا ّرس ملعي كلذبو

 :ميقلا نبا لاق ءشيرق اهتعدتبا يتلا ةعدبلا مده الإ كلذ

 دوصقملاو «ةدعقلا يذ يف ّنهلك رّمَع عبرأ ةرجملا دعب هي هللا لوسر رمتعا

 237 .يحلا رهشأ يف ةرمعلا نوهركي اوناك مهتاف نيكرشملا يده ةفلاخم

 ناهذأ يف ةقلاع تناك ةعدبلا نا ديناسملاو نئسلا باحصأ هاور امم رهظيو

 .ةرجهلا نم ةرشاعلا ةنسلا ىلإ ةباحصلا

 يف ةرمعلا نأ نوري اوناك :لاق سابع نبا نع هحيحص يف ملسم جرخأ

 هباحصأو يبنلا مدق |ملف  :لاق نأ ىلإ -ضرألا يف روجفلا رجفأ نم جحلا رهشأ

 ١. زادالمعاد:١/5١9.



 "اع اًيئاورو ايخيرات ,جحلا ةعتم

 مهدنع كلذ مظاعتف «ةرمع اهولعجي نأ مهرمأف .جحلاب نيّلهم ةعبار ةحيبص

 () هلك لحلا :لاق ؟لحلا أ هللا لوسر اي :اولاقف

 جحلاب هّللا لوسر عم انللحأ :لاق هللا دبع نب رباج نع دواد وبأ جرخأ

 انفطف ةجحلا يذ نم نولخ لايل عبرأل ةكم انمدقف ؛ءىش هطلاخي ال ًاصلاخ

 .تللحل ييده الول :لاقو «لحن نأ هللا لوسر انرمأ ّمث انيعسو

 مآ اذه انماعلأ هذه انتعتم تيأرأ هللا لوسر اي :لاقف كلام نب ةقارس ماق ّمث

 ("”.دبألل يه لب :ّيهْللا لوسر لاقف ؟دبألل

 أعم |هنايتإو حيحلا يف ةرمعلا لاخدإ نا تاياورلا نم دحاو ريغ نم رهظيو

 ىلع هّتحو هي# لوسرلا نايب دعب ىتح ةباحصلا ىلع ًاقاش ًأرمأ ناك جحلا رهشأ يف

 .لاخدإلا

 هباحصأو وه لهأ ب هللا لوسر نا هللا دبع نب رباج نع دواد نبا جرخأ
 مدق (ضر) يلع ناكو ةحلطو يي يبنلا الإ يده ذئموي مهنم دحأ عم سيلو جح اب

 رمأ 55 يبنلا ناو يَ هللا لوسر هب لهأ |ب تللهأ :لاقف ,يدحلا هعمو نميلا نم

 .يدهلا هعم ناك نم الإ اوّلحيو ءاورصقي ّمث اوفوطي .ةرمع اهولعجي نأ هباحصأ

 ينأ ول :لاقف ديب هللا لوسر كلذ غلبف! ؟رطقت انروكذو ىنم ىلإ قلطننأ :اولاقف

 2 يدمهلا يعم نأ الولو «تيدهأ ام تربدتسا ام يرمأ نم تلبقتسا

 نب رمع وه امهنيب للحتلاو جحلا يف ةرمعلا لاخدإ هيلع لقثي ناك نمو
 :باطخملا

 عتمتلا باب ١57« /7:يراخبلا حيحص ؛جحلا رهشأ يف ةرمعلا زاوج باب 05/4:ملسم حيحص ١.

 .نارملاو دارفالاو

 . 171/ مقرب 2168 /7 :دواد يبأ ننس .؟

 . 17/89 مقرب ء«167 /7 :دواد يبأ ننس .'؟



 هباداو رفسلا ماكحأ 0و الا فوت سيال أ ع جريحان عدا تفر حاج عسل جيد مرام ةطضخ أ رو دامو وطول هنا وبيع انو يو طا بقل دونا ابو مرسال " 0 1

 تئجف نميلاب موق ىلإ هلي يبنلا ينثعب :لاق ىسوم يبأ نع يراخبلا جرخأ
 كعم له :لاق #يبنلا لالهإك تللهأ :تلق .تللهأ اب :لاقف ءءاحطبلاب وهو

 .تللحأف ينرمأ ّمث ةورملاو افصلابو تيبلاب تفطف ٍنرمأف ءال :تلق ؟يده نم

 ذخأن نإ :لاقف رمع مدقف «يمأر تلسغ وأ ينتطشمف يموق نم ةأرما تيتأف

 ةنس ذخأن نإو «ةرمعلاو ٌجحلا اوُحتََول :هثلا لاق «م|متلاب انرمأي هّناف هللا باتكب

 27. يدحلا رحن ىتح لحي مل هناف يَ يبنلا

 #ةرمعلاو حجحلا اومتأو# هناحبس هلوق يف مامتإلا رّسف ةفيلخلا نأكف :لوقأ

 رامتعالا ةرمعلا مامتإ :لاقو ةداتق هب رسف دقو جحا رهشأ ريغ يف ةرمعلاب نايتإلاب

 نع ةيبنجأ ةيآلاو امهنيب لالحإ نود نم اهبب نايتإلا مهف وأ "”.جحلا رهشأ ريغ يف
 .نيل امتحالا الك

 |مهئازجأ ةماعب اهب نايتإلا وهو هلل حجحلاو ةرمعلا مامتإ ىنعم تفرع دقو
 هنع رذتعا دقف ,يدهللا رحن ىّتح لحي م25 يبنلا نا اّمأو .هناحبس هللا ىلإ ًابرقتم

 .يدهلا حبذي ىّتح لحي ال يدهلا قاس اذإ مرحملاو ,يدهلا قاس هنأب يي يبنلا

 : 1955 يبنلا هل لاقف ,نميلا نم مدق ًايلع ْنا (ضر) سنأ نع ملسم جرخأ

 "7.تللهأل يدها يعم نا الول :لاق «يبنلا لالهإل تللهأ :لاق ؟تللهأ مب

 يف ةرمعلا لاخدإ مهل قوري نكي مل ةباحصلا نم ةفئاط نأ ىلع لدي امو

 (*”.هئئس يف دواد وبأ هجرخأ ام ءامهنيب لّلحتلاو جحا

 .جحلا باتك نقي يبنلا لالهإك ْهييَي يبنلا نمز يف لهأ نم باب 2.١14٠ /١7:يراخبلا حيحص ١.

 . 107" /7:قلحلا لبق حبذلا باب يف هلقنو

 .171 /١:نآرقلا ماكحأ .”

 .هيدهو يبنلا لالهإ باب 04 /4:ملسم حيحص .

 . 1789 مقرب 2167/1 :دواد يبأ نئس .



 «وبم اًيئاورو ايخيرات ,جحلا ةعتم

 جحلاب انمرخأ دق هللا لوسر اي :سانلا لاق :هدنسم يف دمحأ مامإلا جرخأ

 لوقلا هيلع اوُدرف ءاولعفاف هب مكرمآ ام اورظنا :لاق ؟ةرمع اهلعجن فيكف
 .ههجو يف بضغلا تأرف نابضغ وهو ةشئاع ىلع لخد مث قلطناف ءبضغن

 ©).عبتأ الف ًارمأ رمآ انأو بضغأ ال يلام :لاق

 اهتقباسك تداع ةيلبلا

 و لوسرلا ةافو دعب اهتقباسك تداع ةيلبلا ْنا نزحلاو ىسألا ثروي امو

 فتقم نيب مهف «جحلا يف ةرمعلا لاخدإ يف ىرخأ ةرات ةباحصلا نيب عازنلا مدتحاف

 هيلع تناك ام ىلع ٌرصمو .امهنيب لالحإب جحلا يف اهاخدإ ين لوسرلا رثأل

 نم كيلع هولتن ام أرقاف كلذ نم كش يف تنك نإو ةيلهاجلا رصع يف برعلا

 دبع نب رباج دنع تنك :لاق «ةرصن يبأ نع ,.مصاع نع ملسم جرخأ ١.

 عم امهانلعف :رباج لاقف «نيتعتملا يف افلتخا ريبزلا نباو سابع نبا َنِإ :لاقف «هللا

 ("'.|ىل دعن ملف رمع ا|مهنع اناهنو هيي هللا لوسر

 يضر  ًايلعو ناثع تدهش :لاق «مكحلا نب ناورم نع يراخبلا جرخأ .؟
 كيبل اهب لهأ ضلع ىأر |ملف ءامهنيب عمجي نأو ةعتملا نع ىهني نامثع و  |مهنع هللا

 © دخلا لوقل هب يبنلا ةنس عدأل تنك ام :لاق .ةجحو ةرمعب

 .785/5:دمحأ دنسم ١.

 .ةرمعلا يف ريصقتلا باب .09 /4:ملسم حيحص ."”

 .جحلاب دارفالاو نارقالاو عتمتلا باب 2.١157 /7:يراخبلا حيحص .'



 ةنئاداوفسلا اكس :٠ دنت متل ورا يصوم و ديم نجلا واود ا اي و ا وا ل عل و اممم 2-7“

 يضر نامثعو يلع فلتخا :لاق ؛ءبيسملا نب ديعس نع يراخبلا جرخأ .*
 هلعف ارمأ ىهنت نأالا ديرت ام :يلع لاقف .ةعتملا يف نافسُعب امهو امهنع هللا

 27 ًاعيمج |مهب لهأ لع كلذ ىأر املف يي يبنلا

 نب لفون نب ثراحلا نب هللا دبع نب دمحم نع «أطوملا» يف كلام ىور .4

 ماع «سيق نب كاحضلاو ءصاقو يبأ نب دعس عمس هنا هثدح هنا «بلطملا دبع

 :لاقف .جحلا ىلإ ةرمعلاب عتمتلا نا ناركذي امهو نايفس يبأ نب ةيواعم ٌجح

 سئب :دعس لاقف .لجوزع هللا رمأ لهج نمالإ كلذ لعفي ال.:سيق نب كاحضلا

 .يخأ نبا اي تلق ام

 دق :دعس لاف «كلذ نع ىب: دق باطخلا نب رمع ْناف :كاحضلا لاقف

 (").هعم اهانعنصو ٌةْيْيَي هللا لوسر اهعنص

 عمس هنا هثّدح هللا دبع نب ملاس نا باهش نبا نع يذمرتلا جرخأ .

 ؟ جحا ىلإ ةرمعلاب عتمتلا نع رمع نب هللا دبع لأسي وهو ماشلا لهأ نم الجر
 دبع لاقف ءاهنع ىبم دق كابأ نا :يماشلا لاقف ءلالح يه :رمع نب هللا دبع لاقف

 مأ عبتن بأ رمأأ وي هللا لوسر اهعنصو اهنع ىبن يبأ ناك نإ تيأرأ :رمع نب هللا

 7 .هللا لوسر اهعنص دقل :لاقف هللا لوسر رمأ لب: لجرلا لاقف !؟هللا لوسر رمأ

 نع (ضر) سابع نبا تلأس :لاق «يّرقلا نب ملسم نع ملسم جرخأ .5

 مأ هذه :(سابع نبا)لاقف ءاهنع ىهني ريبزلا نبا ناكو ءاهيف صخرف جحلا ةعتم

 انلخدف :لاق ءاهولأساف اهيلع اولخداف اهيف صخر هللا لوسر نا ثدحت ريبزلا نبا

 .جحلاب دارفالاو نارقالاو عتمتلا باب 2١47 /١1:يراخبلا حيحص ١.

 .871“ مقرب «186 /7:يذمرتلا هجرخأو ؛”7* مقرب 544 /١:أطوملا."

 .47 5 مقرب «186 /7:يذمرتلا نئس .''



 ”// يدهلا لدب عّتمتلا موص

 7 اهيف هللا لوسر صخر دق :تلاقف ؛«ءايمع ةمخض ةأرما اذإف اهيلع

 تعتمت:لاق ٌيعبضلا ةرمح ابأ تثعمس :لاق .ةبعش نع ناخيشلا جرخأ .ا/

 مث ءاهب ينرمأف ؟كلذ نع هتلأسف «سابع نبا تيتأف .كلذ نع سان يناهنف

 .روربم جحو ةلوبقم ةرمع :لاقف .يمانم يف تأ ناتأف «تمنف تيبلا ىلإ تقلطنا

 ةنس ربكأ هللا نبكأ هللا :لاقف .تيأر يذلاب هتريخأف سابع نبا تيتأف :لاق

 "0. مساقلا يبأ

 لاق :لاق «جرعألا ناسح ابأ تعمس :لاق «ةداتق نع ملسم جرخأ .6

 تبغشت وأ تفغشت دق يتلا ايتفلا هذه ام سابع نبال ميجهلا ينب نم لجر

 دقف (ةرمعلا لامعأ نم ءزج رخآب ىتأ اذإ هنأ ديري) تيبلاب فاط نم ّنا سانلاب

 .لح
 7.مكيبن ةنس :لاقف

 :لوقنف هيئترن ام تابثإ يف ىفكي صوصنلا نم رادقملا اذه لعلو

 ةرمع كيبل :لوقي يي هللا لوسر تعمس :لاق دولا هيوري ام بسحو

 ىلع دكأو .جحلاو ةرمعلا نيب لصفي ملو ّجحلا رهشأ يف ةرمعلا لخدأ دق ””.اّجحو

 .جحلا ةعتم يف باب .56 /5:ملسم حيحص ١.

 باب ؛5ا/ /1:ملسم حيحص ؛حجحلاب دارفالاو نارقالاو عتمتلا باب ١47« /١:يراخبلا حيحص .؟

 .جحلا رهشأ يف ةرمعلا زاوج

 .مارحالا دنع هراعشاو يدهلا ديلقت باب ,058 /1:ملسم حيحص .'*

 :. زادالمعاد:١/777777.

 نارق بح هّجح ناك كلذ ىلعو .ةرمعلاو جحلاب نارقلاو دارفالا يف باب ,57 /4:ملسم حيحص .ه

 .ةنسلا لهأ حلطصم بسح



 هباداو رفسلا ماكحأ 0 ا يا و را م ا "اب

 مدع سمل امدنع ههجو يف بضغلا راثأ رهظ ىتح تاماقملا نم دحاو ريغ يف كلذ

 :نيفنص ىلع هليحر دعب نوعباتلاو ةباحصلا راص كلذ عمو «"”هرمأل ةباجتسالا

 رمأ نم عابتالاب ىلوأ هيي يبنلا رمأ ْنأ ىريو هيي لوسرلا رثأ يفتقي فنص

 :نيرمألا دحأب

 رهاظلا وه ام ىلع اهريغ يف اهب نايتإلاو ججحلا رهشأ نع ةرمعلا جارخإ :أ

 الا ضعب نم

 وه |ى ءامهنيب لالهإلا مدعو ةدحاو ةيبلتب جحلاو ةرمعلاب نايتولا :ب

 ("7.تاياورلا ضعب نم رهاظلا

 .رشعلا لئاسملا نمض عوضوملا يف ةلاسر اندرفأ دق و اذه

 يي لوسرلل ةحيرص ةفلاخم لمعلا نم عونلا اذه يفف لاح لك ىلعو

 : هناحبس لاق دقو «عيرشتلا ءاعّداو لوسرلا ىلع مّدقتو هرمأل نايصعو

 مصاص م هر 507 ١ رك 1 رع ٠

 هللا يَدَي َنْيَب اومّدقُت ال اونَمآ َنيذلا اَهيآ ايإ»
 . 4 ميِلَع ٌعيِمَس هللا نإ هللا اوقتاَو ِهِلوُسَرَو 62 سل دوف م 2 مس 4 ريل ل

 .مارحإلا هوجو نايب باب 7 /1:ملسم حيحص ا

 7١. 6 /0:ءايلوألا ةيلح ."

 .ةيرصملا ةعبطلا ىصم ط ١١4 /١:داعملا داز ؛7١ 57/ا/مقر ١75 /0:لامعلا زنك ."*

 .١:تارجحلا.:
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 رفسلا يف موصلا زاوج

 بورغلا لبق تافرع نم ضافأ نمل

 نإف ءسمشلا بورغ ىلإ لاوزلا لّوَأ نم ةفرعب فوقولا جاحلا ىلع بجي

 .ةندب هيلع بجو ًادمع اهبورغ لبق ضافأ
 ملعلا لهأ رثكأ لوق يف مد «بورغلا لبق عفد نم ىلعو :ةمادق نبا لاق

 .مهعبت نمو يأرلا باحصأو روث وبأو يعفاشلاو يروثلاو ءاطع :مهنم
 .ةندب هيلع :جيرج نبا لاقو

 '"".لبإلا نم يده هيلع :يرصبلا نسحلا لاقو
 نإف ؛ةفرعب سمشلا بورغ ىلإ فوقولا بجي :«ةركذتلا» يف ةمآلعلا لاقو

 ًاموي رشع ةين امث ماص ةندبلا نع زجع نإف «ةندب هيلع بجو ًادماع هلبق ضافأ
 جيرج نبا لاق هبو. انئملع دنع هّجح مصو .هلهأ يف وأ قيرطلا ين وأ ةكمب

 .يرصبلا نسحلاو
 .مد هيلع بجي:  ًاكلام آلإ- نورخآلا لاقو

 مدلا بابحتساب لوق يعفاشللو

 ا ةرفإ /'؟ :ينغملا ١.



 هباداو رفسلا ماكحأ 101 ااا 00

 .١7 هجح لطبي :كلام لاقو

 اريخم رضح او رفسلا يف ًاموي رشع ةينامث مايص هيلعف ةندبلا نع زجع ولو
 لهأ ةّمئأ تاياور يف صوصنم وه معن .ةنسلا هقف يف ًاّضن هيلع دجن لو ءامهنيب

 لجر نع هتلأس :لاق ةيقرقابلا رفعج بأ نع .سيرض نع ينيلكلا جرخأ
 نحنلا موي اهرحني ةندب هيلع» :لاق ؟ىسمشلا سبيعت نأ لبق تافرع نم ضافأ

 (7.«هلهأ يف وأ قيرطلا يف وأ ةكمب ًاموي رشع ةينث ماص ردقي مل نإف

 لاكإ

 مرحملا ديص ةرافك موي رشع ةينارثلا موص ١

 هلت ْنَصَو ٌيُخ ثنو ديصلا اوُلُْمَت ال اوُسَمآ َنيِذَّلا اَهّيأ اي :هناحبس لاق

 غلاب ًايدَه مكن ٍلدَع اود هب مكي مقنلا نم لثق ام لب ءازجُ دمعت مكن

 6 . «هرمأ َلابَو َقوُدَيِل ًامايص كلذ ُلدَع ؤأ َنيكاسَم مكرمو ةبعكلا

 يردت وأ يرهز أيا :يرهزلل لاق هنأ ايش نيسحلا نب يلع نع ىوردف

 مث ؛ةميق ديصلا مّوقي: يم لاق ؛يردأ ال :لاق «؟ًامايص كلذ لدع نوكي فيك

 عاص فصن لكل موصيف ءاعاوصأ ّربلا كلذ لاكي ّمث بلا ىلع ةميقلا كلت ضقت
 7 و

 ضفيو ةندبلا موقت زجعلا عمو «ةندب هيلعف «ةماعن لتق ول :قّمحملا لاق

 ءاموي نيّدم لك نع ماص زجع ولو ناّدم نيكسم لكل هب قّدصتيو يلا ىلع اهنمث

 .تافرعب فوقولا ماكحأ يف ,8"01 ةلأسملا .187 /48:ةركذتلا ١.

 ثيدحلا «1857/65:بيذهتلا ؛ ثيدحلا .5717/4:يفاكلا .؟

 .اهجو نيعبرأ ىلع موصلا نا باب «10:عنقملا 5 . 940 :ةدئاملا .*



 54 بورغلا لبق تافرع نم ضافأ نمل رفسلا يف موصلا زاوج

 ةين املا موص زاوج نيقودصلا ىلإ بسن دقف؟" اموي رشع ةيناث ماص زجع ولو
 يف معن .ءانثتسالا اذه نع لاخ ””ةيادحلاو "”عنقملا يف قودصلا مالكو .ًارفس رشع

 '”'.رهاوجلا يف هيلإ هبسنو هيلإ ةراشإ'''هيقفلا

 مارحإلا نم لالحالا ةرافك موص . ١

 مكسور اوُقلحت الو يدها نم رسيتسا |هف مُثرصحأ ْنَِنإ :هناحبس لاق

 مايص نم ةيدفف هسرأ نم ىذأ هب وأ ًاضيرَم ْمُكنم ناك نمف هّلحم يدها غلبت ىّتح

 (0 4كسن وأ ةقدص وأ

 غلبي ىّتح هسأر قلحب مارحإلا نم لالحإلا هل زوجي الف جاحلا رصحأ اذإ

 غولب لبق لالحإلا هل زوجيف سار نه قذأ هنوأ اضيوم ناك نمألإ لحم يدملا

 رايخلاب اهبحاص نأ ىنعمب كسن وأ ةقدص وأ مايصب رفكي هنأ ريغ هلحم ىلإ يدهلا

 ةثالثلا رومألا نيب

 ثعبف لجرلا رصحأ اذإ :لاق هيئته هللا دبع يبأ نع ةراز نع خيشلا جرخأ
 وأ هيف رصحأ يذلا ناكملا يف حبذي هناف «هيده رحني نأ لبق هسأر هاذأف هيدبم

 لكل عاص فصن ةقدصلا ماي ةثالث موصلاو نيكاسم ةتس ىلع قدصتي وأ موصي
00 

 ملعي مو .هدلاوو قودصلا ريغ هلبق ام و دروملا اذه يف زاوجلا ىلإ بهذي 1

 لدع وأ# هلوق ينعأ «ناتيآلا تسيلو «ةيآلا قالطإب كّسمتلا الإ زاوجلا هجو

 ىتح ةهجلا هذه نم نايبلا ددصب * مايص نم ةيدفف# :هلوق وأ «ًامايص كلذ

 ١ :عئارشلا ١/  ." .5١6:عنقملا  ."” .18٠١:ةيادحلا 5٠٠٠

 :. /”:هيقفلا ١5”7«(الحديث . .0الجواهر:”١/ 5 77.

 . ١579 ثيدحلا مقر 775 /0:بيذهتلا . ١ ة5ةرقبلا 5





 فر

 ةّيبطقلا قطانملا يف موصلاو ةالصلا

 ةثالث هرابن وأ .,كلذك هليلو رهشأ ةتس هرابن ناكم ىلإ ناسنإلا رفاس اذإ

 ةدم راهنو ليلب عتمتت ال ةيبطق قطانم ىلإ رفاس ةزجوم ةملكبو «رهشأ ةتس هليلو

 ىلإ اهليل وأ اهراهن لصي امبرو «ليوط ليل وأ ليوط راهنب عتمتت لب .ةعاس "4

 .رهشا ةتس

 كلت يف شيعي نم ملسأ وأ اهيف ماقأ وأ ةنكمألا كلت ىلإ ملسملا رفاس نإف

 ؟موصيو لصي فيكف «قطانملا
 ديسلا ركذ دقو «ديعب دمأ ذنم ةيهقفلا طاسوألا يف ةلأسملا تحرط دقو

 :ةعبرأ تالامتحا «ىقثولا ةورعلا» باتك يف يئابطابطلا

 دارفأ نيب ًارّيم ةطسونملا ةفراعتملا نادلبلا ىلع هتالصو هموص يف رادملا ١.

 .طسوتملا

 . هنع |اهفيلكت طوقس لامتحا .؟

 .ةدحاو ةليلو موي ةالص بجاولا نوكو موصلا طوقس ."

 .قباس دلب هل ناك نإ ًاقباس هيف ًانْطوتم ناك يذلا هدلب رادملا نوك .5

 .ةريخألا ةثالثلا هوجولا طوقس ىفخيالو



 هباداو رفسلا ماكحأ ا ل رف لاو ا ا ل ل ا ل ل ل ل ١ م

 .ادبأ لمخم ال اع وهف ةزم اب نضتارفلاو هفيلاكتلا طوقس اّمأ

 كولدلا ققحت مدع عم «قباسلا لثم ًاضيأ وهف ةليلو موي ةالص بوجو اّمأ

 .ةليوط ةليللا تناك اذإ ايف

 قطانملا ىلع روبعلاب ضقتنا هنكل .باحصتسالا ههجو لعلف ريخألا اّمأو
 «ةيبطقلا قطانملا ىلإ لصي نأ لبق هنطو ىلإ ةبسنلاب مايألاو يلايللا اهيف فلتخت يتلا

 .ماقملا قيقحت كيلإو «نتاملا هدعبتسي مل يذلا لوألا ا

 :رومأ ركذ ىلع فقوتيو

 نوفل نادقم نع ةز ايه لآلاف ا ًالوط دلب لكل نا :لوألا

 ةفاسملا رادقمف .دلبلا راهن فصن ىلإ «شتنيرغ» راهنلا فصن طخ نم دومعلا

 .دلبلا لوط وه |مهنيب

 طخ نم دومعلا سوقلا رادقم نع ةرابع وهف «يفارغجلا ضرعلا اّمأو

 .دلبلا ضرع وه امهنيب ةفاسملا رادقمف .دلبلا كلذ ىلإ ءاوتسالا

 ةعقوو نقضت: ةيضرالا ةرشكلا هتيم ةرئازءاويتننلالا طفخ نا نق

 ءاوتسالا طخ نم سوقلا رادقمف «يبونجو ىلا مش ىلإ يفارغجلا ضرعلا اذه فصتتني

 ءاوتسالا طخ نيب دتمملا سوقلا هلثمو .ةجرد 4١ يلامشلا بطقلا ىلإ يهتني نأ ىلإ

 .يبونجلا بطقلا ىلإ

 اهتجرد فلتخت نيبطقلا دحأو ءاوتسالا طخ نيب ةعقاولا قطانملا :يناثلا

 ةعقاولا قطانملاف 251 ةجرد ىلإ يهتني نأ ىلإ ءاوتسالا طخ نع امهدعب بسح

 نإو ةعاس ؟ 5 ةدم رابنو ليلب عتمتت ثيح ةلدتعم قطانم دعت ضرعلا كلذ تحن

 .ارصقو ًالوط نافلتخي ناك



 <«ظ,ثؤغ]ىغ ةّيبطقلا قطانملا يف موصلا و ةالصلا

 ةيبطق قطانم يهف ةجرد 4٠ ىلإ .ةجرد 51 قوف ةعقاولا قطانملا اّمأو

 هذه كرتشتو «ةلدتعملا قطانملا نع امهدعب بسح راهنلاو ليللا لوط اهيف فلتخي

 ةتس ىلإ اهراهبن لصي امهبر وحنب ليوط ليل وأ ليوط راهنب اّمإ عتمتت اهْمأ يف قطانملا

 .ةجرد 4١ نم انبرتقا ملك كلذك اهليل و رهشأ
 ًاقلطم ةيبطقلا دالبلا يف ليللا وأ راهنلا لوط ّنأ نم نسلألا ىلع رهتشا اف

 «ةجرد 4٠ ىلإ ةمحاتملا طاقنلاب صتخي اَّلِإو هقالطإ ىلع ًاحيحص سيل رهشأ ةتس
 ليللاو راهنلا لوط فلتخيف ةجرد 77و ةجردلا هذه نيب ةعقاولا قطانملااّمأ و

 .ليللا وأ راهنلا لوطب عتمتي عيمجلا ناك نإو امهدعبو |هيرق بسح

 راهنو ليلب عتمتت ةجرد 51 نم ةبيرقلا قطانملا ضعب نأ تفرع دق :ثلاثلا

 .سكعلاب نوكي ابرو نيتعاس هراهنو ةعاس ؟ ؟هليل نوكي ابر و ةعاس "5 نمض

 مهليلو مهرابب بسح ضئارفلاب نوفلكم اهليل وأ اهراهن لاط نإو قطانملا هذهف

 نمض يف ةيمويلا ضئارفلا نوميقيو ةعاس ١١ نوموصيف مهمرغمو مهقرشم بسح
 ليللا يف راهنلا مكح ءارجإ انل نكمي الو .لوقلا اذه نم انل صانم الو «نيتعاس

 7 ؟ اهيلع رمي يتلا ةجردلا هذه قوف ةعقاولا قطانملا يف مالكلا اّْنِإ .سكعلاب وأ

 .نتاملا مالك يف ةحورطملا ةلأسملا يه هذهو راهن وأ ليل اهيف سيلو ةعاس

 ريغ راهنلاو ليللا ْنا وه ةلأسملا كلت يف ءاهقفلا تاملك نم ردابتملا:عبارلا

 كلذلو ءطقف ليل وأ طقف راهن اّمِإ نامزلا ْناو ؛ةيبطقلا قطانملا يف نيزيمتم

 برغملا يلصن نأ نكمي فيك هنأو.اهيف ضئارفلا ةماقإ ةيفيك يف مهت املك تفلتخا
 ! ؟سماد ليل وجلاو رصعلاو رهظلا ميقن وأ ,ءامسلا يف سمشلاو ءاشعلاو

 . ةورعلا بحاص هحرتقا ام يقبو ءاطاح تفرع دق تايضرف اوحرط كلذلو

 دارفأ نيب ًاريخم ةطسوتملا ةفراعتملا نادلبلا ىلع هتالصو هموص يف رادملا نوك وهو



 هباداو رفسلا ماكحأ 0 ااا ااا 0 1 ا ا ا ا 00

 سرا

 لصفلا كلذ يف ةلدتعملا قطانملا يف ليللاو راهنلا رادقم سايقملا نوكي ًالثم

 ةعاس ١ 5 ىلإ راهنلا غلب نإو ريصق ريغ اهيف راهنلاو ليللا رادقم نوكي يتلاو

 ةلدتعملا قطانملا راهن رادقمب موصيف .لوصفلا ضعب يف تاعاس 4 ىلإ ليللاو

 .ءاشعلاو برغملا ةالص اهيف ٍيلصيو اهليل رادقمب رطفيو ءنيرهظلا يّلصيو
 يف ةنسلا لوصف نم لصف لك يف راهنلاو ليللا رادقم ىعاري نأ بجي كلذ ىلعو

 .ةيبطقلا قطانملا نع ةديعبلا ةلدتعملا قطانملا

 ىلع اهحيجرتو ةطسوتملا ةفراعتملا نادلبلا رايتخال هجولا وه ام: الَوَأ :لوقأ

 رصقأ امهدحأ ناك نإو رابنو ليلب عتمتت يتلا ةقطنملا كلت نم ةبيرقلا دالبلا

 ؟ةعاس ” 5 نمض يف لوطأ رخآلاو

 رمأ صاخلا لصفلا يف ةلدتعملا قطانملا راهن رادقمب ملعلا َنا:ًايناثو

 نورقلا ربع سانلا ةّماعل أ طانم كلذ لثم نوكي نأ نكمي الو «لانملا بعص

 ةطاسبلا نيد مالسإلاو ةيكلساللاو ةيكلسلا لاصّتالا لئاسو روطت لبق ًاصوصخ

 .ةلوهسلاو

 :ملعاف نوما هذه تفرع اذإ

 راتخملا ىلع ةيبطقلا قطانملا يف ةالصلا

 فلتخت تناك نإو راهنو ليلب لوصفلا ةّماع يف عتمتت ةيبطقلا قطانملا ْنِإ

 يف كلذ رهظيو «ةدقعلا لحنت كلذبو ةلدتعملا قطانملا نع راهنلاو ليللا ةيفيك

 :يلاتلا نايبلا

 ىلإ لصي نأ ىلإ نيرهش وأ رهش ىلإ ًادتمبو ليللا نم لوطأ راهنلا ناك اذإ



 ذي ةّيبطقلا قطانملا يف موصلاو ةالصلا

 يف اهتكرح َّنِإ ثيح «سمشلا وه ليللا نع راهنلا زييمت يف اندئارف ءرهشأ ةتس

 نمض ةدحاو ةرم قفل لرح روانت كيدن ةروعر ةكردم سمن يمدح قاناتلا كالا

 طخ يف برغلا بناج ىلإ قرشلا نم اهتكرح أدبتف .ضيضحو جوأب ةعاس 5
 نأ ىلإ صخاشلا لظ دادزا برغلا ىلإ تراسو سمشلا تعفترا املكو «ّيموق

 دنعو «قرشلا بناج يف ثدحيو رمألا سكعني مث ةدايزلا هيف فقوتت ٌّدح ىلإ لصي

 رهظلا تاقوأ كلذب ملعيو ناهنلا فصن ىلإ ةطقنلا كلت يف سمشلا لصت كلذ

 ةياهغ ضفخنت نأ ىلإ ينحنملا طخلا اذه يف ريسلاب سمشلا ذخأت مث نصعلاو

 لخدي «كاذ دنعو قرشلا ىلإ برغلا نم ةكرحلاب أدبت مث برغت مل نإو ضافخنالا

 .اهنم تأدتبا يتلا ةطقنلا ىلإ اهتكرح يف يهتنت نأ ىلإ ليللا

 .رجفلا لّوأ قرشلا ةطقن ىلإ اهوصو ليبق دعُيو
 لّوأو هطسوو راهنلا لّوأب ملعلا يف اندئار وه سمشلا ةكرحف كلذ ىلعو

 وهو «كلذ ديؤي خانملا لب ءانم ناسحتسا كلذ َنأ رّوصتي الو .رجفلا أدبو ليللا

 نوكي برغلا بناج ىلإ يهتنت نأ ىلإ قرشلا نم ةكرحلاب سمشلا تأدب اذإ هنا
 بناج ىلإ سمشلا تضفخنا امدنعو «ةيلادتعالا قطانملا راهنك ًادج ًائيضم وجلا

 ةملظلاو ةربغلا ىلإ وجلا ليمي قرشلا ىلإ برغلا نم ةكرحلاب تأدبو برغلا
 هلم نومتلا وألا ةكرح لاب قطانملا كلت ناكّس لماعتي كلذلو «ةفيفخلا

 .ةيناثلا يف نومانيو اهيف مهلامعأ نوميقيف «ليللا ةلماعم ةيناثلا ةكرحلابو راهنلا

 نم ريغتي لب .ةعاس " 5 نمض ةدحاو ةريتو ىلع خانملا سيلف كلذ ىلعو

 ةكرحلا َّنأل آلإ كلذ امو.ةفيعضلا ىلإ ةديدشلا ةءاضإلا نم وأ «ةريغلا ىلإ ةءاضإلا

 دوجو مزالت ةيناشلا ةكرحلا َّنأ امك ةلدتعملا قطانملا يف راهنلا دوجو مزالت ىلوألا
 717 /ه رادقم اهسفن لوح ضرألا نارود زكرم ناليم َّنا ريغ ءًاضيأ اهيف ليللا



 ةيازاف نفسلا ءاكجا بيب تكا اس بكم ومن مدرب يعدم وا تم باوبش وما حط ووبتما وو سوسو اطعم ارا

 امل ىرت ال ةديدم ةدم لوصفلا ضعب يف اهيلع سمشلا مّيِخَت نأل بّبس ةجرد

 .ايضاقختاو اهاقيرا اذ ىرت كنك ناو اور

 .ةديدم ةذم راهنلا لظ اذإ هلك اذه

 ىلإ يهتني نأ ىلإ ةديدم ةدم قطانملا كلت ٌليللا رمغ نأب سكعنا اذإ اّمأو

 تناك نإو سمشلا ْناف ةنلوألا ةروضفلا نى هنركذ انعوركح نعل ووسأ ذب

 لب «دحاو طمن ىلع ةملظلا تسيل نكل ةليوط ةدم لوط قطانملا كلت نع برغت
 اى ةلدجعملا قطانملا يف ليللا ةظلس ةيآ اهتدايزف «ىرخأ دادزتو ةرات لءاضتت
 نع راهنلا زيمن نأ نكمي كلذبو .كلذك اهيلع راهنلا ةطلس ةمالع اهؤاضت نأ

 ةنكاد ةملظو (ةتحب)ةسماد ةملظ ىلإ مسقني (ةعاس 7 4) نامزلا ْنِإ ثيح ليللا

 هتيادب نوكتو .مهل اليل ةسمادلا ةملظلا روهظ دعيف ؛(ليئضلا رونلاب ةجيزم) يأ

 ليئض رون اهطلاخي يتلا ةنكادلا ةملظلا تدب اذإف .ءاشعلا مث برغملا تقو لَوأ

 اذهف «ةسمادلا ةملظلا لحت نأ ىلإ تاعاس ةلاحلا هذه رمتستو ؛مه ل ًارجف دعيف

 مهل ًارهظ دعي هطسو نأ اك ءاهيف ماصيف مهل ًاراهن دعي تاعاسلا نم رادقملا

 .رصعلاو رهظلا نوميقيف

 :ةثالث ءاحنأ ىلع اهنم ةبيرقلا وأ ةيبطقلا قطانملا نا كلذ نم نّيبتف

 ّنكلو نييواستم ريغ اناك نإو زيمتم لكشب راهنلاو ليللا دجوي نأ :لوألا

 بورغلا دنع ةيليللاو «قورشلا دنع ةيراهنلا ضئارفلا يدؤيف ءًابورغو ًاقورش كانه

 .اريصق ناك نإ و

 امبف «غلبي مل وأ رهشأ ةتس غلب ءاوس ليوط راهن كانه ناك اذإ :يناثلا

 دعي برغلا ىلإ قرشلا نم اهتكرحب تأدب اذإف . ةيوحر اهتكرحو ةيئرم سمشلا نا

 ةيقرشلا ةكرحلا تمت اذإو ءًارهظ دعي راهنلا فصن ةرئاد ىلإ تلصو اذإو ءاراهن



 "ريم ةّيبطقلا قطانملا يف موصلاو ةالصلا

 ةكرحلاب أدبو ةيبرغلا ةكرحلا تمت اذإف ءاليل دعي برغلا بناج ىلإ هاجتالاب تذخأو
 ؟ 4 يف ةيليللاو ةيراهنلا ةرودلا متت كلذبو ,مهرجف لّوأ وهف قرشلا بناج ىلإ
 .ةعاس

 ةملظلا نكل «ةيترم ريغ تناك نإو اهيف سمشلاف ليوطلا ليللا :ثلاثلا

 دوست امدنعف «ةنكاد ةملظو ةسماد ةملظ نيب يه لب .دحاو قسن ىلع تسيل

 كادع اذ ومن اتقغلاو ترشلا النعل انيكادب ورك م ذل نع لرألا
 ةملظلا تفخ اذإف .رسجفلا لّوأ بسحي رونلا نم صيصب رهظو ةنكادلا ةملظلاب

 .ةقباسلا ةلاحلا ىلإ دوعي نأ ىلإ مهل ًاراهن دعي
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 رفسلا يف نيدلل نهرلا ذخأ

 بتاك كانه نكي ملو رفسلا يف اناك اذإ نينيادتملا نأ ىلع ميركلا نآرقلا ّلد

 لَو ٍرَمَس ىلع منك نو :هناحبس لاق :ةضوبقم ناهر نئادللف (ديهش الو)
 ةتنامأ َنيثؤأ يذلا دولت ًاضعت ْمُكضعَب َنِمأ نإ ًةضوُبَْم اه اتاك اوُدجَ

 َنوُلَمْعَت امب ُهئاَو ُهْبْلَ و هنآ ُهَنِإَف اهْمتْكَي ْنَمَو ًةداهشلا اوُمتُكَت الو ُهَبَر هللا قتلو
 "7. #ميِلَع

 :رومأ نمض يف اهنم دافتست يتلا ماكحألاو ةيآلا دافم حيضوت و

 نهرلا فيرعت ١.
 ةتباثو ةيقاب اهنأل «ةنهترملا نيعلا ىلع قلطي |منإو «ماودلا وه ةغللا يف نهرلا

 .نيدلا لحي ملام نبترملاو انيدم مادام نهارلا اهيف فرصتي ال

 نم وأ اهنمث نم ٌقحلا ىفوتسيل ٌقحلاب ةقيثو نيعلا سابتحا :حالطصالا يفو

 .ميرغلا نم هذخأ رذعت دنع اهعفانم نمث
 '".نهترملا نيدل ةقيثو هنا وهو رخا هجوب هفيرعت نكميو )0 5 ' همه ل“ 1 : -
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 هباداو رفسلا ماكحأ ياس اق ولخا نقيا ازال رم اق جلا يدعم يجمل ليما مضيق أ حجو دم نر رجل فاق واتا ال طوقا هما قب جتا كل خا ياو راو متون ممل رمش ١ 4 ١

 داهشإلاو ةباتكلا ناكم نهرلا ذخأ ."

 نيدلا ةباتك ىلإ نينيادتملا دشرأ «سانلا لاومأ ةنايص لجأل هناحبس هنإ
 0 - ا 3 2 5 ع ع

 مُتنَيادَت اذإ اونَمآ َنيِذَّلا اَهْيأ ايإ# :لاقو نيتأرماو لجر وأ نيلجرب هيلع داهشإلاو
 اوُدِهشتساو ...ٍلدَعلاب ٌبِتاك ْمُكَنَب بُتكيلَو هوُبكاف ىَمسُم ٍلَجَأ ىلإ ٍنيَدِب
 ِ رو 0 ا ا جنا 0 1

 "7 . «ناتأرمأو لجَرف نيِلَجَر انوكي مل نإف ُمُكِلاجر ْنِم ِنْيَديِهَش
 امهلف «(ديهشلا الو) بتاكلا مدع قفاوو رفسلا يف نانيادتملا ناك اذا م | مث

 تهرلاب اهكايضو لاونألا ظفح ةدجاسلا فوقف ناهز

 رفسلاب ٌصتخم ريغ ناهرلا ذخأ .*”

 صئاصخ نم نيدلا لباقم يف نهرلا ذخأ ْنأ ىلإ يموي ةيالا رهاظ نإ

 ٌناهِرَف ٍرفَس ئلع ْمُْنك ْنِإَو# ينعأ رسل ةمقفلا وشب اذ رقما

 ذخألا نكل .ةضوبقم ناهر الف رفس ىلع اونوكت مل نإ اهموهفم يتلا 4 ةضوُيَقَم

 ايي ميس شرا وشل
 اهسفنب هذهو «ناهرلاب سانلا لاومأ ةنايص يه نهرلا نم ةياغلا ْنِإ . ١

 ٍذئدنع عوضوملاف «ديهش الو بتاك كانه نكي مل اذإ ًاضيأ رضحلا يف ةدوجوم

 مأ رضحلا يف ناكأ ءاوس «ةداهشلاو ةباتكلاب سانلا لام هب ناصي ام دوجو مدع

 نم ناك ةداهشلاو ةباتكلا نم نكمتلا مدع نأ فشلا نيف: زكذانمبإو ءرفسلا يف

 يف ًاصوصخ مهيلع ةيمألا ةبلغل «ةيآلا لوزن رصع 505

 «بلاغلا دروم ًادراو أديق رفسلا ديق نوكيف ءرفسلا ظفل اهيلإ ريشي يتلا تاوزغلا

 "74 نهب ْمُتْلَخَد ينآللا ُمُكِئاسن ْنِم ْمُكروُجُح يف يتآللا ُمُكِبئابَرَو# : هلوق ريظن

 الا .7/87:ةرقبلا ١.



 رار للا ءاوس ل ع نع دب سلا نإ

 بهذت الف تنب اهلو تقّلط وأ اهجوز تام اذإ ةأرملا ّناف «ةبلغلا لجأل رْجُحلا

 «لوألا جوزلا تيب يف اهكرتت امبرو .ًابلاغ اهعم اهتنب بحصتو الإ رخآ تيب ىلإ

 . لّوألا وه بلاغلا ّنكل

 لجأ ىلإ ًاماعط يدوبي نم ىرتشا هيت يبنلا نأ ىلع تاياورلا ترفاضت .؟

 ("'.هعرد هنهرو

 ةنيدملاب يدوب دنع هل ًاعرد يي هللا لوسر نهر :لاق ءسنأ نع ةداتق ىورو

 7 عش هتمالخأو

 مو رضحلا يف نهرلا ةّحص ىلع ْذش نم الإ ءاهقفلا قافّتا كلذ ىلإ فضأ

 (©9 دهاجمو رهاظلا لهأو "”كاحضلاو رذنملا نبا نع الإ فالخلا لقني

 بتاك نادجو مدعو رفسلا طارتشا ةيآلا رهاظو :يليبدرألا ققحملا لاق

 جوحألا وه امل ركذو بلاغلا جرخم جراخ ديقلا ْنأ رهاظلا نكلو «نهرلا ةيعورشمل

 '”'.(ينودب هتيعورشم يف فالخلا مدع رهاظلا ذإ «هيلإ

 يداشرإ ناهرلا ذخأو داهشإلاو ةباتكلاب رمألا .5
 نم نيديهش اودهشتساو# و «هوُيتكاف# :هناحبس هلوق يف رمألا رهاظ نإ

 نكل ءبوجولا ونه ناك نإ و * ةضوبقم ناهرف# :هلوق يف رّدقملاو *مكلاجر
 زوالا هذه ىلع بترتي ام ىلإ داشرإ انه رمألا ْنأ ىلع لدت عوضوملاو مكحلا ةبسانم

 .رداصملا نم كلذ ريغ ىلإ ” 17737 مقرب 81١0 /7”:ةجام نبا ننس ؛ال 5 /””: يراخبلا حيحص .”و١

 عومجملا ؛07 /0:راطوألا لين ؛ 77 /54:ينغملا عجار .177/71:ةيهقفلا ةعوسوملا .”

 .1/"7/ /7١:يوونلل

 .500:نايبلا ةدبز .6 .7ا/6 /”:دهتجملا ةيادب .5



 هبادآو .رفسلا ةاكشإ د اجب هاما مجمل ومو الو دول اال وح واو مداو طلو هاوشنا# وثب و فاطا هقب تقال هيقم واو عهد هت هول ؟ 4

 دعي ال اهكرت ولف «عمتجملا ىلع ءافصلا ةدايسو لاومألا ةنايصو حلاصملا نم

 .راكنإلاو عايضلل ةضرع هلاومأ نوكت لب .باقعلل ًابجوم ًانايصع

 ؟طظرشي شيل وأ موزللا وأ ةحصلا طرش ضبقلا له ©

 رهاظلاف ةنسلا لهأ اًمأو.نهرلا ىلإ ضبقلا ةبسن يف ءاهقفلا ةملك تفلتخا

 :نيلوق ىلع مهنا فالخلا يف يبموطلا خيشلا نم

 .كلامو روث بأ دنع لوبقلاو باجيإلاب نهرلا مزلي ١.
 ىلع نهارلا ربجي الو مزالب سيل نهرلا دقع :يعفاشلاو ةفينح وبأ لاقو .؟

 (.ميلستلاب مزل هرايتخاب مّلس نإف ,نهرلا ميلست

 .رثأ الو نيع ةّحصلا طرش ضبقلا ْنَأب لوقلا نم مهدنع سيلو
 «نمثلاو عيبملا ميلستك ,دقعلا ماكحأ نم ميلستلا نوكي لّوألا لوقلا ىلعو

 .هموزل تابجوم نم نوكي يناثلا ىلعو

 بهذف  نهرلا هب مزلي ام يف  ءاهقفلا فلتخا ةيهقفلا ةعوسوملا يفو

 نم ضابقإلاو ضبقلاب الإ مزلي ال نهرلا دقع نأ ىلإ ةلبانحلاو ةيعفاشلاو ةيفنحلا
 . *ةضوبقم ناهرف# :ىلاعت هلوقل ضبقلا لبق هنع عوجرلا نهارللو ءفرصتلا زئاج

 ("'.ةدئاف هب دييقتلل ناك ال ضبقلا نودب دقعلا مزل ولف

 ميلستلا ىلع نهارلا ربجي مث دقعلاب نهرلا دقع مزلي :ةيكلاملا لاقو

 "7.عيبلاك هلبق دقعلاب مزليف ضبقلاب مزلي دقع هنأل .نبترملل

 .0 ةلأسملا نهرلا باتك ,77 /”:فالخلا ١.

 دقع ةّحصب لوقلا ةروصب ةرصحنم ةدئافلا تسيلو ةحصلا طرش هنا لاقي نأ هتدئاف يف ىفك .؟

 .هموزل بابسأ نم ضبقلاو .نهرلا

 .071" /":نآرقلا ماكحأ .4 .187 /7:ةيهقفلا ةعوسوملا .”



 ةحصلا طرش هنا '”صاصجلل «نآرقلا ماكحأ» نم رهاظلاف كلذ عمو

 . نيهجو نم ًاضوبقم الإ ٌحصي ال نهرلا نإ :لاق ثيح
 كلذ ىلع دهشيو موزللا طرش هنوك وه ةّحصلا طرش نم هدارم نا رهاظلاو

 ةدئافو ؟ةّحص طرش وأ مامت طرش وه له اوفلتخاو :لاق ثيح دشر نبا مالك

 نم و ؛نهارلا نهرلا مزلي ل ضبقلا عقي ملام :لاق ةّحص طرش :لاق نم نأ قرفلا

 نمترملا ىخارتي نأ الإ ضابقإلا ىلع نهارلا ربجيو دقعلاب مزلي :لاق مامت طرش لاق
 نم هنأ ىلإ كلام بهذو تومي وأ ضرمي وأ نهارلا سلفي ىتح ةبلاطملا نع
 طورش نم هنأ ىلإ رهاظلا لهأو يعفاشلاو ةفينح وبأ بهذو. مامتلا طورش

 .ةحصلا

 .لوقلاب ةمزاللا دوقعلا رئاس ىلع نهرلا سايق كلام ةدمعو :لاق ّمث

 .١١ ةضوبقم ناهرف :هلوق ريغلا ةدمعو

 :ةثالث لاوقأ ىلع مهف انباحصأ اًمأو

 عيب ريظن دقعلا لطبل ضبقلا الولف .دقعلا ةّحصل طرش ضبقلا ١

 الإ ناهترالا حصي الو :لاق «ةعنقملا» يف ديفملا خيشلا ةريخ وهو ؛ملسلاو فرصلا

 "2": ضبقلاب

 هريغ ىلع ناسنإل ناك اذإ :لاق ثيح ««ةياهنلا» يف يموطلا خيشلا هعبتو
 نأ يف ءيشلا لخدي الو ءأنهر هنم ذخأي نأو هلام نم قئثوتسي نأ سأب الف لام

 © هنم هنكمتو هل نهترملا ضبق دعب الإ ًانهر نوكي

 بحاص هرّسفو ءضبقي ىتح لزلزتم دقعلا ْنأ ىنعمب موزللا طرش هنأ .؟

 ١. :ةعنقملا ." .71/5 /7:دهتجملا ةيادب 2577.

 *. النهاية:77١.كتاب .اهماكحأو نوهرلا باب نجاتملا



 ةنازاؤ نفسلا ءاكحإ بويع ميسم تسود ومو دم وبورعاووسوجاو تتساوى س وج دادس قا رم سسقستابو ١04

 07 ةتنغلا

 .«رئارسلا»و «فالخلا» ةريخ وهو «موزللاو ةحصلا يف هل ةيلخدملا مدع ."”

 روث وبأ لاق هبو «لوبقلاو باجيإلاب نهرلا مزلي :«فالخلا» يف خيشلا لاق

 (9 كلامو

 :لاق «ةتس هتّحص طورش نأ ركذ نأ دعب هّنِإف «رئارسلا» يف يلحلا لاق هبو

 هتّحص ىلع سيلو «فالخ الب نهرلا مص طورشلا هذه نم هاتركذ ام لماكت اذإو

 وه له هيف انباحصأ لوق فلتخا دقف ضبقلا اًمأف ءليلد اهضعب لالتخا عم

 نود نهارلا ةهج نم هموزل يف طرش هنإ :مهضعب لاقف ؟ال وأ هموزل يف طرش

 وه اذهو «لوبقلاو باجيإلاب مزلي :مهنم نولّصحملا نورثكألا لاقو «نبرملا
 "7 .حيحصلا

 ,ةراجإلاو عيبلا نيب و نهرلا نيب قّرفي ال ثلاثلا لوقلاف كلذ ءوض ىلعو

 مزلي امك نبترملل ةنوهرملا نيعلا ميلستب مْرْلُي نهارلا َنأ ريغ مزال نهرلا دقعف
 .نمثلا ميلست ىلع يرتشملاو عيبملا ميلست ىلع عئابلا

 دقو .دوقعلا رئاسك دقع نهرلا ْنِإف .ثلاشلا لوقلا وه دعاوقلا ىضتقم

 .هزاوج ىلع ليلدلا ّلد امآلإ موزللا وه دوقعلا يف لصألا نأ ىلع ةّلدألا تلد

 «نهترملل قوثولا لصح امل هالول ذإ موزللا وه نهرلا ىضتقم نأ ىلإ ًافاضم
 :هناحبس هلوق قالطإف .هنيد ليصحت هيلع لكشأل نهارلل عيجرلا زاج ولذإ
 .ًاقلطم موزللا وه «دوُقُعلاِب اقول

 .7 41 /١:عوزنلا ةينغ ١.

 7//4١17. :رئارسلا .“ .0ةلأسملا ,نهرلا باتك 2777 /”:فالخلا .؟



 00 0001 رفسلا يف نيدلل نهرلا ذخأ

 :هلوقب هموزلل وأ نهرلا ةّحصل ضبقلا ةّيطرش ىلع ليبدرألا قّقحملا لدتسا
 .هريغ ةنطلس تحت هلوخدو هكلم نع كلاملا ةنطلس طوقس نهرلا ماكحأ نم نإ

 ءاقب باحصتسالا ىضتقمو ءعرشلا نم الإ ملعي ال يتلا ماكحألا نم اذهو

 هريغ يف اّمأو ءنهرلا ضبق اذإ الإ هريغ ةنطلس تحت هلوخد مدعو كلاملا ةنطلس

 ©"0.يكحملا وه لصألاف

 قالطإ نأ الإ .هركذ ام ناك نإو باحصتسالا ىضتقم ْنأب :هيلع ظحالي

 الولو .هدعبو ضبقلا لبق ًاقلطم هموزل ىلع ٌلادو لصألا ىلع مكاح هناحبس هلوق
 .دعاوقلاب قفوأ ثلاثلا لوقلا ناكل يعرشلا ليلدلا

 فرصلا عيبك ةّحصلل طرش ضبقلا ْنأ ىلع تاياورلا نم دافتسي معن

 هنأ ةيَيق رفعج بأ نع سيق نب دمحم نع يسوطلا خيشلا جرخأ دقف «ملسلاو

 0 .«ًاضوبقمأالإ نهر ال» :لاق

 قدصل اعطق دارم ريغ اذهو ةّيفرعلا ةيهاملا يفن «نهر ال»:هلوق رهاظو

 .موزللا يفن هدعبو ًاعرش ةحصلا يفن وه سنجلا يفن ىلإ تازاجملا برقأف نهرلا

 صاصملا هركذ ام ليلحت
 نأ ّرم دقو «ةّححصلا طرش ضبقلا لعج  هبهذم مامإل ًاعبت - صاّصحلا َّنِإ

 :نيهجوب هيلع لدتساو هب مزلي زئاج نهرلا دقع ناو موزللا وه اهب هدارم

 «ةضوُسُقَم ْناهِرَف ًابتاك اوُدِحَت ْمَلَو ٍرَمَس ىلع ْمُتنك ْنِإَول :هلوق نا ١.

 لجَرَف نيِلُجَي انوكي ْمَل ْنِإَف ْمُكِلاجر ْنِم نيديهّش اودهشتساو# :هلوق ىلع فطع
 ةفصلاو روكذملا ددعلا ءافيتسا ناك (لف «ءادهشلا نم نوضرت نّمم ناتأرماو

 نم هل طرش اهيف نهرلا مكح كلذك نوكي نأ بجو ًابجاو دوهشلل ةطورشملا

 .؟ مقرب .نهرلا باتك «1757 /1:بيذهتلا ." .465”:نايبلا ةدبز . ١



 هناداو رقشلا ماكحا "0

 فاصوألا ىلعالإ دوهشلا ةداهش حصت ال اك حصي الف (ةضوبقم) ةفصلا

 .ةروكذملا

 ىنعمب .ةحصلا طرش ضبقلا نوكي نأ ىضتقال ّمت ول هنأ :هيلع ظحالي

 .مزال ريغ ًاحيحص نوكي نأ ال .ملسلاو فرصلا عيب ريظن هنودب دقعلا نالطب

 نأآلإ مهّللا «ةلطاب ةداهش فصولاو ددعلا ثيح نم ةصقانلا ةداهشلا َنأل كلذو

 .موزللا ىنعمب ةحصلا ال ,يوغللا هانعم .ةحصلا طرش نم ةدوصقم نوكي

 ريغف ةفصلا هذهب هتزاجأ (منِإ ةيآلاو «ةيآلا نم ذوخأم نهرلا مكح نا .؟

 .ةيآلا ريغ نهرلا زوج بجوي رخآ لصأ انه سيل ذإ ءاهريغ ىلع هتزاجإ زئاج
 ًاجئار ارمأ ناك دقو مالسإلا تاعرتخم نم سيل نهرلا دقع نأ :هيلع ظحالي

 اوُقوُأل :هناحبس هلوق هموزلو هذوفن يف يفكيفءاذه انموي ىلإ هدعبو مالسإلا لبق
 ىلإ رظنلاب ًاصوصخ ؛موزللا دوقعلا يف لصألا نأ هّلحم يف انتبثأ دقو .«ِدوُقُعلاب
 .نيدلا ىلعةقيثو هنأل .ضرغلل ًاضقن نوكي ًازئاج ناك ول ذإ .نهرلا دقع ةيهام

 .اوغل ارمأ نهرلا ناك خسفلل ًالباق ًازئاج ناك ولف
 ةحصلا طرش ضبقلا لعج هنأ ىلع لدي ام همالك ضعب يف ّناف كلذ عمو

 :لاق ًالطاب دقعلا ناكل هالول يأ يوغللا ىنعملاب

 ولو «هنيدب نهترملل ةقيثو هّنا مولعم هّنأ ًاضوبقم الإ ّمصي ال هّنأ ىلع لديو
 ال يتلا نهارلا لاومأ رئاس ةلزنمب ناكو ةقيثولا ىنعم لطبل ضوبقم ريغ ٌحص

 دنع نوكيف هنيدب هدي يف ًاسوبحم نوكيل هل ةقيثو لعج اّنِإو ءاهيف نهترملل ةقيثو
 ىنعم ال ًاوغل ناك هدي يف نكي مل ىتمو «ءامرغلا رئاس نم هب ٌّقحأ سالفإلاو توما
 .!)١( ءاوس هيف ءامرغلا رئاسو وهو هيف

 ١. ماكحأ القران:١/ 071.



 4 رفسلا يف نيدلل نهرلا ذخأ

 ًانيمأ نويدملا ناك اذإ .5

 نئادلا ناك اذإ ام يهو ةضاخ ةروص نهرلا ذخأ نم ىنثتسا هناحبس هنإ مث

 .هئافوو هقدصل ةقث داهشإ الو نهر الو كص الب هاطعأو نويدملاب نظلا نسحأ

 كلذ لإ و هةاسكلا الإ ناتحخلا ءارج نمبل ذإ الماك قطاذدل ةريانأ نويدلملا لغف

 دؤُيلف (نويدملا نئادلا نمأ يأ) ًاضعب كضعتَّنِمأ َنَفل :هلوقب هناحبس ريشي

 لجأل هيلإ اهتفاضإو ٍنويدملا ىلإ مجري ريمضلا و «هتنامأ (َنويدملا)نمتّنا يذلا

 هللا لَعج يتلا ْمُكلاومأ ءاهَّمّسلا اوُْؤُت الوإ# :هناحبس لوقي امك «ةبسن هيلإ نيدلل نأ

 هناحبس هللا ّنأل «ءايلوألا ىلإ هفاضأ هّنكل ىنعم ءاهفسلل لاملا َنِإف'"* 4ًامايق ْمُكَل
 .مهل ءايلوأ مهلعج

 تانامألا ةّماع معي لب «نيدلاب صتخي ال (ةنامألا ءادأ) مكحلا اذه معن

 "7. «اهلهأ ىلإ تانامألا اوُدْؤت ْنأ مُكرْمأَي هللا َنإإ# :هناحبس لوقي اهلماكب

 ةداهشلا نامتك ةمرح ./

 الو## :هناحبس لوقي امك امثإ ّدعيو مارح اهلّمحت دعب ةداهشلا نامتك نإ مث

 "7.4 ميِلَع َنوُلَمْعَت امب# هللا ُهبلَق مآ ُهَنِإَف اهمّتكَي ْنَمَو ةداهشلا اوُمتْك
 نفسلا ماكحأ نم سيل ناهرلا ذخأ نا ثلاثلا رمألا يف ّرم ام ءوض ىلعو

 هّدع نم ةفلاخم نع ًاجورخ ةلاسرلا هذه يف هانركذ اَّنِإو رضحلاو رفسلا ٌمعي لب
 .اذاش ناك نإو رفسلا ماكحأ نم

 ةه:ءاسنلا.١

 .0/8:ءاسنلا . ؟

 . 7/87 :ةرقبلا .'"”



 هباداو رفسلا ماكحأ م.(

 دنع اهنهريل ءايشأ هسفن عم لمحي ال رفاسملا نأ وهو ًالاؤس انه َنإ مث

 يف ابلاغ دوجوم ريغ وهو نهرلا ذخأي نأ نهترملل هناحبس هرمأ ىنعم |مف «نيادتلا
 ؟رفسلا

 ةرضاحلا لاوحألا يف رافسألا سايق نع شان لاكشإلا نا :باوجلاو

 لوطل ةسبلألاو شرفلا نم ةريثك ءايشأ رفاسملا لمحي امّبر يتلا ةقباسلا رافسألاب

 .هتدمو رفسلا

 داّجس ةميق لداعت اّبر لب ةظهاب ًانويد نكت ل- كاذ موي نويدلا نأ ىلع

 ىدؤي لب ةريبكلا ءايشألاب صتخي ال نهرلا نأ ىلع .مراص حالس وأ رخاف سابل وأ

 .امهريغو ّلحلاو قئاتعلاب



.> 

 ًابلاطم ًالاح نيدلا نوك دنع نويدملا رفس

 ًالاح نيدلا ناك وأ ءرفسلا ءانثأ يف لحي نكلو ًالّجؤم نيدلا ناك اذإ

 : نيماقم يف نويدملا رفس يف مالكلا عقيف «رفسلا ءاشنإ نيح ًابلاطم

 ةالصلا ّمتي ًامارح ناك ولف «مارح وأ زئاج هسفن ّدح يف رفسلا له ١.

 ؟ةيصعملا رفس يف ةالصلا رصقت ال هنإ ثيح رفسلا يف

 ؟ليفك وأ نهرب هقثوي نأ الإ رفسلا نم هعنم ميرغلل له . ١

 ًالاح نيدلا ناك اذإ نويدملا رفس يف : لوألا ماقملا
 : ةيهحتو دحكل قتلا ةفرح لاقي امير. ءابلاطمو الاس يتلا ناكاذإ

 لجأل ًامّرحم نوكيف «مّرحملا نيدلا ءادأ كرتل ةمّدقم رفسلا ّنا : لوألا

 . ةيمّدقملا

 نع يهنلل بجوم ءيشلاب رمألا نأ ىلع ينبم هنأ :ًالّوأ : هيلع ظحالي

 بوجوف «نيدلا ءادأ : ينعأ « بجاولل ماع ٌّدض نيدلا ءادأ كرت َّنإف «ماعلا هدض

 . هكرت نع يهنلل مزلتسم هئادأ

 هذض نع يهنلاو ءيشلاب رمألا نيب ةمزالملا مدع لوصألا يف انتبثأ دقو

 داجيإ ةياغل وه امنإ يهنلا ّناف ,ءيشلاب رمألا دعب هنع يهنلا ةيوغلل «ماعلا



 هباداو رفسلا ماكحأ م.

 رمألا ةوعدلا يف يفكي نيدلا ءادأ ددصب فلكملا ناك ولف «لاثتمالا ىلإ يعادلا

 ىلإ اثعابو ايعاد اضيأ يهنلا نوكي الف ددصلا اذه يف نكي مل ولو «ءادألاب

 . اوغل - رمألا دعب  ٍذئدنع يهنلا نوكيف «لاثتمالا

 امك هل مزالم لب «مرحملا نيدلا ءادأ كرتل ةمّدقم سيل رفسلا نا ًايناث

 . كلا ىف نيمزالاخلا ةناسو,نلغ ليلو لوك" "لويسصألا ىف نقَح

 مل نإو ةمّدقم فرعلا رظن يف هنكل ءاعقاو ةمّدقم نكي مل نإو هّنا : يناثلا

 يف درو ام بسح هللا ةيصعم يف رفسلا نوك قدصيف « عقاولا يف كلذك نكي

 الجر نوكي نأ الإ ,رطفأو رّصق رفاس نم :لاق ثيح «ناورم نب راّمع ةحيحص
 (9 . هللا يصعي نمل ًالوسر وأ هللا ةيصعم يف وأ ديص ىلإ هرفس

 ال رفاسملا رظن «ةيصعم يف رفسلا نوك يف رايعملا : ميكحلا ديسلا لاق
 ا"”. عقاولا

 نكي مل نإ و فرعلا رظن وه رايعملا نوك انمّلس ول هنأب : هيلع ظحالي
 .بابلا يف درو ام روهظل ةيفاك ريغ ةيمدقملا ةمرحلا نا الإ .عقاولا يف ةيصعم
 . ةيمّدقم ةمرح ماقملا يف ةمرحلاو «ةيسفنلا ةمرحلا يف

 ناك ول ثيحب مرحملا رمألل ةرصحنم ةمّدقم رفسلا نوك نيب لصفي امبرو
 ًاضيأ رفاسي مل ول ثيحب اهمدعو .هضرع ىلع ًافوخ ولو نيدلا ىدأل نطولا يف

 ٍذئدنع ذإ ءرخآلا نود ةمّرحم ةمّدقم رفسلا نوكل لوألا يف متّيف بجاولاب لخأل

 ِع ٠

 .1/7 :لوصالا ملع يف لوصحملا ظحال أ

 مايصلا باتك .519/1١:يناكلا يف ىنيلكلاو ؛مايصلا باتك 45 /" :هيقفلا يف قودصلا هجرخأ 7

 ١. مقرب

 .فرعلا رظن وه نفاسملا رظن نم هدارم لعلو «48/8 :كسمتسملا .'*



 و ًابلاطم ًالاح نيدلا نوك دنع نويدملا رفس

 . مكحلا يف نيمزالتملا داحّنال هجو الو مارحلل ًامزالم نوكي

 ال ًايسفن ًامارح رفسلا نوك وه ةياورلا نم ردابتملا َّنأب : هيلع ظحالي

 :ايفدقم امارخ

 رمألا ءرفسلا نم ةياغلا نوك نيب ليصفتلا وهو ءرخآ ليصفت كانهو

 ًايمّدقم ال ًاّيسفن امارح لوألا يف رفسلا نوكيف «همدعو نيدلا كرتك «مرحملا

 نم دروملا نوكيف «مرحملا رمألا كلذ ىلإ رفسلاب لّصوتي نأ دارأ اذإ امك

 بترتي هنأ ىلإ تفتلي رمألا ةياغ «دري مل ام نود ةمرحم ةياغل رفسلا قيداصم
 : ماسقأ ىلع ةيصعملا رفس ْنأب «رفاسملا ةالص» ثحبم يف انّيِب دقو «كلذ هيلع

 رفتسلا نتف لودلا نوت اذإ اهك ابدي هنارضع وتلا نبق وكي نأ أ

 .وهوهامب

 زوشنو .فحزلا نم رارفلاك ؛مرحملا وه امل ًاقّقحم رفسلا نوكي نأ .

 سفنب قّقحتت نيوانعلا هذه َنِإف ؛ندبلاب رارضإلاو «دلاولا قوقعو ؛ةجوزلا
 رفسلا نكل ءرخأ ءيش رفسلاو «ءيش ةلدألا ناسل يف مرحملا ّناف ءرفسلا

 يف ناك نامز يف رفسلا مدع رذن اذإ ام :كلذ ريظن «نيوانعلا كلتل ققحم

 ققحتم وهو هثنح وه مرحملاو رذنلاب ءافولا وه هيف بجاولا ّناف ءناحجر هكرت

 .رفسلاب

 وأ «ةمرتحم سفن لتقل رفاس اذإ امك ءمرحم رمأل ةياغ ناك وأ .“*

 . كلذ وحنو «ًاملظ سانلا لام ذخأل وأ «ملاظ ةناعإل وأ ءانزلل وأ «ةقرسلل

 رفسلا سفن نوكيف «مّرحم رمأ ةياغلا ّنأل ءًامرحم رفسلا ٌدعيف كلذ ىلعو
 . موصيو ةالصلا ٌمتيف ًامّرحم ًاضيأ

 ةورعلا» يف يئابطابطلا ديسلا نم رهاظلا وه ليصفتلا نم انركذ امو



 هباداو رفسلا ماكحأ يوم نج بمجت يوفد كو همام هوب كا 7 5 1

 كرت ىلإ لصوتلا لجأل ناك اذإ ام نيب ليصفتلا ىوقألا : لاق ثيح «ىقتثولا

 طوحألا نكل «يناثلا نود مامتلا بجي لوألا يفف ؛كلذك نكي مل وأ «ءبجاولا

 ("”. يناثلا يف عمجلا

 هدنع رفسلا نوكي ال ثيح يناثلا يف عمجلل طايتحالل هجو ال نكلو

 رفسلاف هيلع ةردقلا عم نيدلا ءادأ نم رارفلا لجأل رفاس ولف اذه ىلعو

 : هنايب كيلإف يناثلا ماقملا اّمأو «لّوألا ماقملا يف هلك اذه

 ؟رفسلا نم نويدملا عنم نئادلل له : يناثلا ماقملا
 ارداق ناكو ًاعرش نيدلا هيلع تبث اذإ رفسلا نم نويدملا عنم نئادلل له

 ناك ول امك ءرفاس اذإ قحلا عايض ىشْحُي وأ «لطامو ئول كلذ عمو ءافولا ىلع

 ؟نماض وأ ليفك هل نكي ملو ءارطخ وأ اديعب رفسلا

 .هتّدم لبق نيدلا لحي ًارفس دارأ نإف :ريبكلا حرشلا يفف ةئسلا اَمأ

 دارأ اذإ نيدّملا نا :كلذ ةلمجو «ليفك وأ نهرب ةقثوي نأ الإ هعنم هميرغلف

 رفسلا نم همودق لحم لبق نيدلا لحم ناك نإف ءانرظن هعنم هميرغ دارأو رفسلا

 هعنم هلف مرحملا يف لحي نيدلاو ءرفص يفآلإ مدقي ال ّجحلا ىلإ رفاسي نمك
 وأ ًائيلم ًانيمض ماقأ نإف ؛هلحم نع هّقح ريخأت يف ًاررض هيلع ّنأل ,رفسلا نم
 . كلذب ررضلا لاوزل رفسلا هلف «لحملا دنع نيدلاب يفي ًانهر عفد

 ١. ةلأسملا نفاسملا ةالص باتك .ىقئولا ةورعلا /١.



 0 ًِء

 0 ا 00 ابلاطم الاح نيدلا نوك دنع نويدملا رفس

 ال نيدلا ناك اذإ اّمأو «هتدم لبق نيدلا لحي يذلا رفسلا يف هلك اذه

 نإف ءرفص يف همودقو عيبر يف هلحم نوكي نأ لثم ءرفسلا لحم دعب الإ لحي
 هيف ضّرعتي رفس هنأل «نهر وأ نيمضب الإ هعنم هميرغلف داهجلا ىلإ هرفس ناك

 يف هعنم هل سيلف داهجلا ريغل ناك نإو «ٌّقحلا تاوف نمأي الف سفنلا باهذل

 ىلع ةرامأب سيل رفسلا اذه ْنأل «ءيقرخلا مالك رهاظ وهو «نيتياورلا ىدحإ
 ىلإ يعسلاكو ريصقلا رفسلاك هنم هعنم كلمي ملف هلحم يف حلا عنم

 . ةعمجلا

 كلمف ءرهاظ الو نقيتم ريغ لحملا دنع همودق ْنَأل «هعنم هل : ةيناثلاو

 () :لوألاك هننم عنف

 : هصن اذه ام «ةيهقفلا ةعوسوملا» يفو

 ءالاح نيدلا ناك اذإ رفسلا نم نيدملا عنمي نأ نئادلل نإ : ةيفنحلا تلاق

 يف نيدلا لحيو ءًاليوط هرفس ناك اذإ الإ لجؤملا نيدلا يف كلذ هل سيلو

 . هئانثأ

 ملو ًالاح نيدلا ناك اذإ رفسلا هل اوزاجأ مهّنأ الإ ةيكلاملا بهذم وه اذهو

 . ءافولا ىلع ًارداق نكي

 لجألا ناكأ ءاوس «ًاقلطم ًالجؤم نيدلا ناك نإ رفسلا ةيعفاشلا تزاجأو

 © .ًاديعب مأ ًابيرق

 : مهئاهقف تاملك نم ًائيش ركذنف : ةيمامإلا اّمأو

 بجي ام بسح هؤاضق هيلع بجو نيد هيلع نم لك : سيردإ نبا لاق

 ١. /5:ينغملا ليذ يف عوبطملا ريبكلا حرشلا 401 .
 .نيدملا رفس ةدام «5 ٠ /7 80: ةيهقفلا ةعوسوملا ."



 ةناداو نفعبلا ءاكفا وددت داما قويا د طك ومع سوو اوبل يضم ع و سام 525

 ًارداق ناك اذإ لاحلا يف ةبلاطملا دنع هؤاضق هيلع بجو ًالاح ناك نإف «هيلع

 بجو نمو : لاق نأ ىلإ هل ةبلاطملا دعب هريخأت هل زوجي الو .هئادأ ىلع

 لاق دقف «هئاضق ىلع هتردق عم هعفدو هّلْطم هيلع زوجي ال نيدلا ءادأ هيلع

 دعب هسبح مكاحلا ىلع ناك عفدو لطم ناف «ملظ ىنغلا لطم : ة#لوسرلا

 ("” . هيلع بجو امم جورخلا همازلإو هل مصخلا لاؤسو «قحلاب ةنّيبلا ةماقإ

 نويدملا دارأو لجألا دعب لح وأ ًالاح ناك نإ نيدلا َّنِإ : ةمالعلا لاق

 ةقيقحلا يف سيلو ءهقح ضبقي ىّتح رفسلا نم هعنم نيدلا بحاصل ناك رفسلا

 رفسلا نع هلغشي لب «هتجوز جوزلاو هدبع ديسلا عنمي امك رفسلا نم ًاعنم اذه

 . لطام نإ هسبحو قحلا يفوي ىتح هتبلاطمو مكاحلا ىلإ هعفرب

 سيل ذإ «هنم عنمي مل ًافوخم رفسلا نكي مل نإف ءالّجؤم نيدلا ناك نإو
 سيل هنأل «ليفك الو نهرب هبلاطي نأ ًاضيأ هل سيلو « ٌّقحلاب لاحلا يف هتبلاطم هل

 يف طّرفملا وهو ليفكلا وأ نهرلاب ةبلاطملا هل نوكي فيكف ّقحلاب هتبلاطم هل

 ؟ليفك الو نهر ريغ نم ليجأتلاب يضر ثيح هسفن ظح
 الو ًاضيأ عنملا هل نكي مل رحبلا بوكرو داهجلاك ًافوخم رفسلا ناك نإو

 هوجو ٌمصأ وهو لاحلا يف هل ةبلاطم ال ذإ «ليفك الو نهرب ةبلاطملا

 اذه يف هّنأل ءاليفك يطعي وأ ٌّقحلا يدوي نأ ىلإ هعنمي هّنا : يناثلاو . يعفاشلا

 نإو هعنم ًءافو فلخي مل نإ : ثلاشلاو . هّمح عيضيف كالهلل هسفن ضرعي رفسلا

 29 . هنم ٌّقحلا لوصح ىلع ًادامتعا هعنم هل نكي مل فلخ

 ناك اذإ نويدملا نا كش ال هنا لاقي نأ ىلوألاو .تاملكلا ضعب يه هذه

 .نيدلا ءاضق بوجو باب لاا” /؟ :رئارسلا ١.

 .ةيرجحلا ةعبطلا 5 /7 :ءاهقفلا ةركذت ."



 20 ًايلاطم ًالاح نيدلا نوك دنع نويدملا رفس

 نم هعنم الو هسبح نئادلل نكي مل مكاحلا مكحب وأ ةنّيبلاب هراسعإ تبثو ًارسعم
 نِإَو## :هناحبس هلوقل «ةردقملاو رسيلا نامز ىلإ لاهمإ هيلع بجي لب رفسلا

 (0) . «ةرَسْمَم ىلإ ٌةَرظَنَف ةَرْسُع وذ ناك

 الف هدي يف لاملا دوجوو ءادألا نم هنكمت عم عنتما اذإ مالكلا امنإ

 هسفنب هيدؤي ىّتح هيلع قييضتلاو هسبح مكاحلل زوجي هْنأ يف فالخ الو لاكشإ

 را ياو و

 ةرسيملا ىلإ راظنإلا نم اهيف درو ام موهفم َناف : ةكرابملا ةّيآلا موهفم .

 وه ًافرع هموهفمو « هل روسيم ءادألا َّنا ضورفملاو سريعا

 هرمأ عفريفالإو ىَدأ نإف «نيدلا ءادأ ىلع نويدملا ىلإ عوجرلا نئادلل زوجي هنا

 . مكاحلا ىلإ

 نا يع هيبأ نع «رفعج نع « ميهاربإ نب ثايغ نع خيشلا جرخأ .؟

 ىّتح هليبس ىلخ «ةجاحو سالفإ هل نّيبت نإف «نيدلا يف سبحي ناك ًاّيلع
 ( الام ديفتسي

 نع «يعشاجملا رمع نب نوراه نع هيلامأ يف خيشلا جرخأ .'“

 هضرع لحي نيدلاب دجاولا ّيل» :لاق مغ يلع نع «هئابآ نع « ةيتفاضرلا
 2” . «هللا هركي اميف هنيد نكي مل ام هتبوقعو

 هضرع لح اذإ هنأ امك «ىلوأ قيرطب رفسلا نم هعنم زاج هسبح زاج اذإف

 . سبحلا وه ةبوقعلا نم دارملا ْنأل ,رفسلا نم هعنم زاج هتبوقعو

 .٠58:ةرقبلا.١

 /1 4 مقرب 2199 /7:بيذهتلا .؟

 . 115 /7 :يسوطلا يلامأ ."*



 هياداو رفسلا ماكحا 2

 نيدلا لحي هّنكلو ًالجؤم ناك اذإ اّمأو «ًالاح نيدلا ناك اذإ اميف هلك اذه

 ىف زوجيف همدعو نيمضلا ذخأ نيب ليصفتلا وأ ؟ال وأ هعنم هل لهف همودق لبق

 .هوجو يناثلا نود لوألا



 "؟؟5

 مرحم الب ةأرملا رفس

 هناو اهدرفمب رفاست نأ ةأرملا ىلع مرحي هنأ ىلع ةلبانحلاو ةيفنحلا تقفتتا

 .اهعم جوز وأ مرحم دوجو نم ٌدبال

 فشكا باتك يف يتوهبلا سيردإ نب سنوي نب روصنم ةلبانحلا خيش لوقي
 ءازوجع وأ تناك ةّباش ةأرملا ىلع جحلا بوجول طرتشيو :«عانقإلا نتم نع عانقلا

 الو ءافرع ًارفس ّدعي ام لكل مرحملا ربتعي اذكو ؟مرحم دوجو ءاهنودو رصق ةفاسم

 :ةيلاتلا ثيداحألاب اول دتساو

 ةثالث ةأرملا رفاست ال :لاق هيي يبنلا نا رمع نبا نع يراخبلا جرخأ ١.

 نمؤت ةأرمال لحي ال :ع# يبنلا لاق :لاق «ةريره يبأ نع ًاضيأ جرخأو 1

 "”.ةمرح اهعم سيل ةليلو موي ةريسم رفاست نأ رخآلا مويلاو هللاب
 لاق :لاق «كيعس يبأ نع .حلاص يبأ نع ء«شمعألا نع يقهيبلا جرخأ 53

 ١. /7:عانقالا نتم نع عانقلا فاشك 1915.

 ". .ةالصلا رصقي مك يف باب .4 /” :يراخبلا حيحص



 ةناداو لفشلا ءاكشلا زد وا م سم ا دموع اساس وم زكاوعا هت متت 5 وس و جيومسم عوج سعب منا و

 وأ اهنبا وأ اهيبأ عم لإ ادعاصف مايأ ةثكلت ارفتش ةأرما رفاتس أل ةكك هالوسز

 (”.حيحصلا يف ملسم هاور لاقو .مرحم يذ وأ اهجوز عم وأ اهيخأ

 ةأرملا رفاست نأ يي هللا لوسر ىبن :لاق يردخلا ديعس يبأ نع ىورو .4

 ©”.ملسم هجرخأ :لاق .مرحم يذ عم الإ مايأ ةثالث قوف

 عم جحلل رفاست نأ ةأرملل زوجي هنا ةيعفاشلاو ةيكلاملا نع لوقنملاو اذه

 .بجاولا اهّرفس جحلاب ةيكلاملا قحلأو «ةنومأملا ةقفرلا

 ىلع جحلا بوجو طرش نم له بابلا اذه نم اوفلتخاو :دشر نبا لاق

 رفسلا ىلإ اهعم جورخلا ىلع اهعواطي اهنم مرحم وذ وأ جوز اهعم نوكي نأ «ةأرملا

 تيب
 جحا ىلإ ةأرملا ٌحرختو .كلذ بوجولا طرش نم سيل :يعفاشلاو كلام لاقف

 .ةنومأم ةقفر تدجو اذإ

 يف طرش امل هتعواطمو مرحملا يذ دوجو :ةعامجو دمحأو ةفينح وبأ لاقو

 .بوجولا

 ةأرملا رفس نع يهنلل ؛هيلإ رفسلاو جحلاب رمألا ةضراعم فالتخالا ببسو
 يبأو يردخلا ديعس يبأ ثيدح نم ال8 هنع تبث هنا كلذو .مرحم يذ عم لإ اثالث

 رخآلا مويلاو هللاب نمؤت ةأرمال لحي ال : يع لاق هنا رمع نباو سابع نباو «ةريره
 .مرحم يذ عم الإ رفاست نأ

 نم و «مرحم وذ اهعم نكي مل نإو جحلل رفاست لاق رمألا ٌمومع بلغ نمف
 ال :لاق ةعاطتسالا ريسفت باب نم هنأ ىأر وأ ثيدحلا اذهب مومعلا صّصخ

 .مايأ ةثالث نم لقأ يف ةالصلا رصقت ال :لاق نم ةجح باب« 178/7 :يقهيبلا ننس ."و١



 ما مرحم الب ةآرملا رفس

 ©"0.مرحم يذ عمألإ جحلل رفاست

 يف وه ا(ّنِإ انباحصأ ضعب هركذ يذلا اذه لعلو :لاق هّنا يجابلا نع لقنو

 ةنومأملا ةرماعلا ةكرتشملا قرطلاو ةميظعلا لفاوقلا اّمأو نيسيلا ددعلاو دارفنالا

 نود امل لصحي نمألا َناف راجتلاو قاوسألا اهيف نوكي يتلا دالبلا لثم يدنع اهّئاف

 "”.يعازوألا نع اذه يور دقو«ةأرما الو مرحم يذ

 اذإ رفاست وأ جحت نأ زوجي هنا فورعملاف . ةعيشلا اًمأو ةنسلا ىدل ام اذه

 :لوقنلا ضعب كيلإو هيلع ةنمآو اهضرع ىلع ةفئاخ ريغ يأ «ةنومأم تناك
 ةّجح يف مهنم دحأ اهدعاسي ملنإف «مرحم وأ جوز اهل ناك اذإ :ةزمح نبا لاق

 ("7.هنود نم تّجح مالسإلا

 ىلع جحلا بوجو يف ًاطرش مرحملا دوجو سيلو :«ةينغلا» يف ةرهز نبا لاقو
 نَم ِتبَبلا ٌمِح سانلا ىلَع ِهَلَو# :ىلاعت هلوقل ءًاعامجإ ءادألا ةحص يف ةأرملا

 طرتشي مو ةلحارلاو دازلاب ٌليبسلا يق يبنلا رسفو «؟”4ًاليبَس ِهيلإ عاطتسا
 200 مرحملا

 اهنظ هيلع يفكي لب ءءاسنلا يف مرحملا دوجو طرتشي ال :ققحملا لاقو

 (0 ةمالسلاب

 اهنيعب يه لجرلا ىلع جح لا بوجو طئارش :«ىهتنملا» يف ةمالعلا لاقو

 م نإو جحلا اهيلع بجو طئارشلا تلمك اذإف «ةدايز ريغ نم ةأرملا قح يف طئارش

 يعازوألاو كلامو نيريس نبا لاق هبو «عمجأ انؤاملع هيلإ بهذ .مرحم اهل نكي

 ١. ةيادب المجتهد:١/؟7؟77.

 ". /570:ةيهّمفلا ةعوسوملا  .”” .7/8الوسيلة:١91١.

  .5؛جحلا باتك 197 /7:ةينغلا.4 .91/:نارمع لآ الفصل١94.

 ". الشرائع:١/١18.



 ةناداو نفسلا ةاكعا ايرون تمت وجوب هيمو وابو هدانا ومار هم هسا داحس مدا قمح سو وتس اما ما

 رذنملا نباو قاحسإو يعخنلاو نسحلا لاقو « نيتياورلا ىدحإ يف دمحأو يعفاشلاو

 ةياور دمحأ نعو ءبوجولا يف طرش مرحملا نا ةياور يف دمحأو يأرلا باحصأو
 نبا لدتسا ملثم ةيآلاب لالدتسالاب ذخأ ّجُث بوجولا ال بادآلا يف طرش هنا ةثلا

 أ"'.ةرهز

 نأ ين مهيلع هللا ناوضر انباحصأ نيب فالخ ال :ينارحبلا ثّدحملا لاقو

 ولو ءاهنع ضرفلا طقس عضبلا ىلع وأ سفنلا ىلع تفاخ ىتم لجرلاك ةأرملا
 .هنودب ةعاطتسالا لوصح مدعل ءاضيأ ضرفلا طقس رذعتو مرحم ىلإ تجاتحا

 ًاصن ًاقافّتا هنع ءانغتسالا عم اهيلع جحا بوجو يف ًاطرش وه سيلو

 ا" ىوتفو

 فالخ الب مرحملا ىلع ةأرملا ةعاطتسا فقوتت ال :يقارنلا قّقحملا لاقو

 ا"".هريغو «ىهتنملا» نع اك عامجإلاب لب ««ةريخذلا» يف مك فرعي

 بوجو يف ذئنيح طرتشي الف :عئارشلا نتم ىلع هحرش يف «رهاوجلا» يف لاقو

 ةمالسلاب اهنظ ةبلغ يفكت لب .هيلإ ةجاح مدع عم ءاسنلا يف مرحملا دوجو جحلا

 فالخ الب «كلذ ريغ وأ «ةنومأم اهنوكو تاقث عم ةقفرلل اهعضبو اهسفن ىلع
 ّىوتفو اضن فوخلا مدع عم اهجورخ زاوج دعب ةعاطتسالا قدصل ءاننيب هيف هدجأ

 ٍلئنيح ربتعا هنودب فوخلل هيلع اهّجح فقوت ضرف ول معن  :لاق نأ ىلإ هنودب
 (*'.ةباجإلا مرحملا ىلع بجي ملنإو

 .جحلا باتك 508/7 :بلطملا ىهتنم ١.

 ١/ 57 ١. 5 :ةرضانلا قئادحلا .؟

 .جحلا باتك 2,8 /١١:ةعيشلا دنتسم .'"

 م ٠ /117:رهاوجلا .5



 32 مرحم الب ةأرملا رفس

 نم الهه تيبلا لهأ ةّمئأ نع يور ام ركذنلو ءانث |ملع لاوقأ يه هذه

 تناك اذإ معن» :لاقف ؟مّجحلا ال حلصي له مرحم اهعم سيل حجبحلا ديرت ةأرملا يف

 (0) «ةنومأم

 دبع ابأ تلأس :لاق رامع نب ةيواعم نع حيحصلا يف خيشلا جرخأ .؟

 نبا وأ خأ وأ جوز اه ناك نإو .سأب ال» :لاق ؟ّلو ريغب حجحت ةأرملا نع هيي هللا

 ("”.«دعقت نأ اهل يغبني الف ةعس مهل سيلو اهب اوجحي نأ اوبأف خأ

 ةأرملا انيتأت هيف هللا دبع يبأ نع «لامجلا ناوفص نع خيشلا جرخأ ."

 ناف اهلمحاف» :لاق ؟مرحم ال سيل اهمالسإب اهفرعأ لمعب ينتفرع دق ةملسملا

 "".«نمؤملل مرحم نمؤملا

 :لاق ءاهّيلو ريغب بحت ةأرملا نع ريصب يبأ نع ّيوق دنسب خيشلا جرخأ .
 (*”.«ملسملا اهيخأ عم ححت ةنومأم تناك نإ معن

 هذه يف ةنومأملا نم دارملاو. لبق تيبلا لهأ ةّمئأ نع يور ام ةدمع هذه

 اهسفنب ىه نوكت نأ دارملا سيلو ءاهضرع ىلع ةفئاخ ريغ تناك اذإ ام ةياورلا

 قلعي الو ءاهسفن ظفح اهيلعف اهفيلكت فيلكتلا ّنأل «ةمهّتم ريغ نانئمطالا لحم

 .رخآ قلطم فيلكتب قلطم فيلكت

 حخآلا ضعبلاب ةديقم اهّمأ الإ ةقلطم تناك نإو رابخألا هذه ضعب نإ مث

 .187 /1:يناكلا ١.

 .197 مقر «0/١٠5:بيذهتلا .؟

 . ١6 مقر ٠١١ /ه:بيذهتلا .3

 .197 مقر .4 ٠٠ /0 :بيذهتلا .



 هباداو رقشلا ةاكحأا نع دح داوم ت عي م مرام ممل اكل بر اع هوم عوق اوي اوجاع راو اق اا ا م مب ع

 هدّيق كلذبو «ةمالسلا ّنظو ضرعلا ىلع نمألا ةروص ىلإ هفارصنا ىلإ ًافاضم

 ولو :لاق ثيح قئادحلا بحاص ةرابع تّرم دقو''”.«ةضورلا» يف يناثلا ديهشلا

 .هنودب ةعاطتسالا لوصح مدعل ءضرفلا طقس رذعتو مرحم ىلإ تجاتحا

 . تيبلا لهأ ةّمئأ نع باحصألا ىواتف يه هذهو تاياورلا يه هذه

26 

 .ححلا ىلإ رفسلا يف ىرخأو «ٌجحلا ريغ ىلإ رفسلا يف ةرات مالكلا عقي:لوقأ
 رفس ةمرح وه ّيوبنلا ّصنلا قالطإ ىلع دومجلا ىضتقم ْنألف :لؤألا امأ

 آلإ ماَيأ ةثالث ةأرملا رفاست ال» يي هلوقل مرح الب ماّيأ ةثالث وأ موي ريسم يف ةأرملا

 ليلد ىلإ جانحي ةهاركلا ىلع لمحلاو :ةمرحلا يف ةقيقح يهنلاو ««مرحم يذ عم
 يف ةسورغملا تابسانملا ىضتقم نكل ءكلذب فارتعالا عمو رهاظلا نع فراص

 ةأرملا اهيف فاخت يتلا ةيساقلا فورظلا ىلإ يهنلا فارصنا وه نيبطاخملا ناهذأ

 اهنع عافدلا ىلع رداق مرحمب الإ جورخلا اهيلع مرحي ذئدنعف ءاهضرعو اهسفن ىلع

 .اهعضبو اهفرش نع بذلاو

 ..ءىش ىلع فاخت ال ةأرملاو ةنومأم فورظلاو ةئداه فورظلا تناك اذإ اّمأو

 .ةروصلا هذه نع فرصنم يهنلاف

 ناكأ ءاوس «ةنايصلا ىلإ ةّسام ةجاحب ةناحيرلاو "”«ةناحير اهعبطب» ةأرملا نإ

 كلذ لك معن ؛هجراخ رفسلا ىلإ وأ دلبلا يف ةجاح ءاضقل تيبلا نع اهجورخ
 قرطلا تناكو ًانومأم ناك اذإ اهنود نومأم ريغ هجراخ وأ دلبلا ناك اذإ ايف

 .دالبلا لخادك .دحأ ىلإ دحأ ضرعتي ال «ةرماع ةكرتشم

 ١. /7:ةضورلا ١177.

 ”. .ةنامرهقب تسيلو ةناحير ةأرملا :لاق ةيَتِغ نينمؤملا ريمأ مامإلا مالك نم سابتقا



 م6 مرحم الب ةأرملا رفس

 اذإ ام ىلإ فرصنم «مرحم الب رفسلا نع يهنلا ْنأب لوقلل ببسلا وه اذهو
 .ةفئاخو ةنومأم ريغ «قرطلا تناك

 .حجحلا ريغ ىلإ رفسلا لوح هلك اذه

 بوجو طئارش نم اهعم مرحملا دوجو ْنأب لوقلاف «جحلا ىلإ اهرفس اّمأو
 وأ ةنومأم قرطلا تناكأ ءاوس « حّبحلا اهيلع بجو امل هالول وحن ىلع ًاقلطم جحا

 الو ليلدلا هدعاسي ال ام هال مأ اهعضبو اهسفن ىلع ةفئاخ تناكأ ءاوس هال

 هعم اّمأو انمآ برسلا نكي مل اذإ ام ىلإ هفارصنا نم تفرع امل ءيوبنلا يهنلا هيضتقي

 .الف

 عم اهرفس زاوج نم ةيعفاشلاو ةيكلاملا نع لوقنملا وه مف كلذ ءوض ىلعو
 .دعاوقلاب قفوألا وه ةنومأملا ةقفرلا

 ضرعتلا نع ةأرملا ةنايص ىلع رداقلا مرحملا دوجو ّنا لاقي نأ نكمي لب

 ؛كلذ ءارو طرتشت لب ةلحارلاو دازلا ىلع رصتقت ال اهتاف «ةعاطتسالا ءازجأ نم

 هسفن ىلع ًافئاخ جاحلا ناك ولف «ةأرملاو لجرلا نيب قرف ريغ نم ةيبرسلا ةعاطتسالا

 .كلذك قرطلا عيمج ناك وأ هيف ًارصحنم قيرطلا ناكو هلام وأ هضرع وأ هندب وأ

 .كلذك لاحلا تماد ام ّجحلا بوجو طقس

 قفارملا نم تفاخو ةقثلا دجت ملاذإ :«ىهتنملا» يف ةمالعلا لاق كلذلو

 237 .ةلحارلا ىلإ ةجاح لا تهبشاف ةرورضلا لحم يف هنأل ءمرحملا طرتشا

 :هّصن كيلإف «لاح ا حضوي ماقملا يف ًامالك يقارنلا قّقحملل ّنِإ مث

 بوجو فقوتيو «هدوجو ربتعا مرحملاب الإ ةمالسلا ّنظ لصحي ملول مث

 .اهعم هرفس ىلع اهيلع جحلا

 ١.المنتهى:7/ /50.



 هبادآو رفسلا ماكحأ 220202020202000 مسا

 مدع عم ءاهاَيإ مهباكرإو بناجألا ةبطاخم اهيلع ٌقشي نم تناك ول اذكو

 .باحصألا ضعب هركذ ّيوق ٍلامتحا ىلع ءاهسفنب بوكرلا ىلع اهرادتقا
 فارشألا نم امّيسال ؛ةّباشلا ناوسنلا رثكأ ةعاطتسا مدع ملعي كلذ نمو

 نودب سانلا فانصأ اهيف يتلا ءلفاوقلا كلت عم ةديعبلا دالبلا نم تارّدخملاو

 .اهيلعو الام لّمحتي «ةقث نّيدتم نمؤم وأ «ةقث بيرق وأ «مرحم

 ؛ةرجأب الو ًاعربت اه هتباجإ هيلع بجت ال مرحملا ىلع فّقوتلا ةروص يف م
 نم ًاءزج ٍذئنيح نوكيو ءاهيلع بجاولا فّقوتل ؛تبجو ةرجألا ىلإ جامحا ولو
 )١( اهتعاطتسا

 ١. دنتسم الشيعة:١١/ 4٠.
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 جوزلا نذإ نود ةأرملا رفس

 : عبس روص اهجوز نذإ نود ةجوزلا رفس يف

 نوك وأ مرحملا دوجو نم طئارشلا تلصح اذإ بجاولا جحا ىلإ اهرفس ١.

 .ةنومأم قرطلا

 .طئارشلا لوصح عم عّوطتلا جح ىلإ اهرفس .؟

 .رذنلاب بجاولا يحلا ىلإ اهرفس ."

 .ةفرشملا دهاشملا وأ نيدلاولا ةرايز ىلإ اهرفس .5

 .ةّيعجرلا ةدتعملا رفس .6

 .انئاب ةقلطملا رفس ١.

 .مالسإلا جحل ةافولا ةذع ةدتعملا رفس .'/
 ع

 .ىرخالا دعب ةدحاو لكلا ةسارد كيلإو

 بجاولا جحا ىلإ اهرفس ١.

 هيف فلاخي ملو «عنملا هل زوجي ال هنا روهشملاف مالسإلا ةّجح ءادأل ترفاس اذإ

 .هيلوق دحأ يف ىعفاشلا الإ



 هبادآو رفسلاماكحأ 20202020200 مار

 بجاولا جحلا ىلإ يضملا نم هتأرما عنم جوزلل سيل :ريبكلا حرشلا يفف

 نم اهعنم هل سيلو بجاو هّنأل ءاهعم جرخي ًامرخم امل ناكو هطورش تلمك اذإ اهيلع
 وهو .يأرلا باحصأو قاحسإو يعخنلا لوق اذهو .ةالصلاو موصلاك تابجاولا

 ىلع جحا نأ ىلع ءانب اهعنم هل َنِإ :رخآ لوق هلو ءيعفاشلا يلوق نم حيحصلا

 امل نذأ نإف .هيلع صن هناذكتسا اهل ٌبحتسيو : لاق نأ ىلإ «يخارتلا

 ©0.هنذإ ريغب تجرخألإو

 هل زاج عّوطت يف ناك نإف جوزلا نذإ ريغب ةأرللا تمرحأ نإو :يزاريشلا لاقو

 ةّجح يف ناك نإو .عّوطتب هيلع هلاطبإ زوجي الف بجاو جوزلا قح ّنأل ءاهللحي نأ

 :نالوق هيفف مالسإلا

 مّدقف ءيخارتلا ىلع ّجحلاو روفلا ىلع هّقح َنأل ءاهللحي نأ هل نا :امهدحأ

 موصلاك هنم اهليلحت كلمي الف ضرف هنأل .كلمي ال هنا :يناشلاو

 (9.ةالصلاو

 رفس نع ةجوزلا عنم جوزلل سيل هنأ ىلع مهتملك تقفتا دقف ةيمامإلا اّمأو

 :نيتملك لقن ىلع رصتقنو .هطئارش تلصح اذإ بجاولا ججحلا
 يف كلذ اهل معن ءاهجوز نذإب لإ ًاعّوطت اهّجح ّحصي الف :قّقحملا لاق ١.

 ا” بحاولا

 مالسإلا ةجح نم ةرسوملا هتجوز عنم لجرلل زوجي ال :ةمالعلا لاقو .؟

 دمحأو روث وبأو قاحسإو يعخنلا لاق هب و «انئملع دنع طئارشلا تلصحاذإ

 ١. /7":ينغملا ؛١ 58 /7:ينغملا ليذ يف عوبطملا ريبكلا حرشلا ١45 .

 ”. المجموع: .3١7//8.نتملا مسق 7775 13337 /11١:رهاوجلا ." .نتملا مسق



 م6 جوزلا نذإ نود ةأرملا رفس

 اوعنمت ال» :كْيي يبنلا نع ةماعلا هاور امل هيلوق ّمصأ يف يعفاشلاو يأرلا باحصأو

 نع هتلأس :لاق يتق رقابلا نع ءملسم نب دمحم ةياور :ةصاخلا قيرط نمو

 ؟جحت نأ ال لهف ءاهجوز باغف ّجحلا يف امل نذأي نأ ىبأف جوز اهو جحت مل ةأرملا

 .«مالسإلا ةجح يف اهيلع هل ةعاط ال» :لاق

 .نيبجاولا ةالصلاو موصلاك هنم اهعنم هل نكي ملف ضرف هنألو

 .عونمم وهو ؛يخارتلا ىلع ّجحلا ْنأل «هنم اهعنم هل :رخآلا يف يعفاشلا لاقو

 رد ع خالو نذأ نإف «كلذ يف هنذأتست نأ بحتسيف اذه تفرع اذإ

 07 هنذإ

 درو لقو « اليه تيبلا لهأ ةمئأ نع ةرفاضتم تاياورب انباحصأ ٌلدتسا دقو

 ("".«ةمارك الو مالسإلا ةّجح يف اهيلع هل ةعاط ال» :اهيف

 عوطتلا جح ىلإ اهرفس ."

 . عوطتلا يح نع ةجوزلا عنم جوزلل نأ ىلع ءاهقفلا ةملك تقفّتا

 عمجأ :رذنملا نبا لاق هنم اهعنم هلف عّوطتلا ّجح اًمأف :ةمادق نبا لاق

 كلذو «عّوطتلا جح ىلإ جورخلا نم اهعنم هل نا ملعلا لهأ نم هنع ظفحأ نم لك

 "".هدبع عم ديسلاك ءبجاوب سيل |ب هتيوفت ال سيلف ءبجاو جوزلا ٌّقح ْنأل

 .اهجوز نذإب الإ ًاعّوطت اهّجح حمصي الف قّقحملا لاق

 .04 ةلأسملا «ىا/ /ا/:ةركذتلا ١.

 1154/7 ىتغملا * .جحلا بوجو باوبأ نم 09بابلا «4ءزجلا :لئاسولا ظحال .



 هباداو رفسلا ماكحأ 3-3-7

 ٠١ عنملا زاوج ىلع ءاملعلا عامجإ ةماعلا لقن دقو
 جوزلا قح تيوفت اهل سيل هنأ نم تفرع ام ىلإ ًافاضم مكحلا ىلع لديو

 :بجاوب سيل اب
 نع هتلأس :لاق ائيق اضرلا نع نامع نب قاحسإ نع خيشلا هجرخأ ام

 نأ هلأ «يلام نم ينّجحأ: اهجوزل لوقتف مالسإلا ةّجح تمّجح دق ةرسوملا ةأرملا

 "7.«اذه يف لع كح نم مظعأ كيلع يّمح :لوقيو «معن» :لاق ؟ اهعنمي

 قلعت ةرورض نذإلا ىلع فقوتلا يف هجولا ملعي هنمو :رهاوجلا بحاص لوقي

 بسح ىلع هنذإ نود نم هقح يفاني ام لعف اهل سيلف «هوحنو عاتمتساب اهيف هقح
 "".قوقحلا نم هريغ

 روذنملا بودنملا جحلا ىلإ اهرفس .

 اهرذنب تفو ءاهل جوزلا نذأو ةيجوزلا لاح ترذن نإف ءجحت نأ فولت اذا

 .ححلاب

 :رذنلا ةّحِص طئارش نايب نمض يف قّقحملا لاق

 رذنلا يف هل نذأ ولف هالوم نذإب الإ دبعلا رذن حمصي الف .ةيرحلا :يناثلا»

 ةرابع حرش يف ارمهاوجلا» يف لاق ««لعبلا تاذ يف مكحلا كلذكو ...بجو

 ه8 قداصلا نع مزاح نب روصنم ؟”حيحص يفالو هيف هدجأ فالخ الب :قّقحملا
 ةأرملل الو «هالوم عم كولممل الو «هدلاو عم دلول نيمي ال يي هللا لوسر لاق 7:لاق

 .4ا/ /7٠:ةركذتلا ١.

 .١ثيدحلا ,0//011:يفاكلا ."

 7707 /10/:رهاوجلا .*

 .ه ثيدحلا .5 17/5 :يفاكلا .5



 مسا جوزلا نذإ نود ةأرملا رفس

 (!.«اهجوز عم

 لاق «جوزلا نم اهّولخ ةلاح نّيعم نامزب نّيعملا جحلا ترذن اذإ اّمأو

 (”.مالسإلا ةّجح هبشأف اهيلع بجاو هّنأل .هنم اهعنم هل سيل هّنِإ :ةمالعلا

 لطبل آلإو ءاحجار روذنملا نوك رذنلا ةّحص يف طرتشي هنأب :هيلعظحالي
 «ةبطاق بجر رهش موصت نأ جّوزتلا لبق ةأرملا ترذن اذإف كلذ ءوض ىلعو رذنلا

 قالطإ هل ناك ولف آلإو وهف دحأ ٌقح محازي ملام ىلإ ًافرصنم نوكي نأ اًمِإف

 رذنلا دقعني ال هعمو ناحجرلل دقاف روذنملاف جوزلا قح ةمحازم ةروص ىلإ ةبسنلاب

 .بجاولا جوزلا قح يبابحتسالا موصلا محازي ال ذإ

 وه بجاولا اَّنِإو ًابحتسم ًارمأ هنوك نع هجرخي ال موصلاب رذنلا قّلعتو
 نم ريثك لاطبإ زاجل الإو جوزلا ٌّقح لطبي ال رذنلاب ءافولا بوجوو نذنلاب ءافولا
 .رذنلاب قوقحلا

 قالطإ هل نوكي نأ نكمي ال يعّوطتلا جحلا رذن ْنِإف ؛ماقملا .كلذ ريظنو

 نوكي نأ نكمي ال يبابحتسالا رمألا ذإ «جوزلا ٌقح عم ضراعت اذإ ام ىلإ ةبسنلاب
 روذنملاب قلعت مكحلا نكل ًابجاو ناك نإو رذنلل ءافولاو ءبجاولا ٌّقحلل ًالطبم
 رذنلا دقعني ال يلاتلابو ناحجر كانه سيلف محاز ولف حآلا ٌقحل محازملا ريغ

 .ءافولا بجي ىتح

 موي ةنس لك يف مركألا يبنلا روزي نأ لجرلا رذن ول هّنِإ هّلحم يف انلق كلذلف

 نع ًاعنام رذنلا بوجو نوكي الف ؛عاطتسا ّمث ءاعيطتسم نكي لو رذن ولف «ةفرع

 ءافولا فالخب ءيشب دّيقم ريغ قلطم بوجو حجحلا بوجو نأل ,جحلا بوجو

 محازي ٌبحتسم يف ناحجر الو ءناحجر هيف اب قلعتي هبوجو َّناف رذنلاب

 ١. الجواهر:/١1١/ ." .778/ا/:ةركذتلا /8.



 هباداو رفسلا ماكحا 00 ا 00101 [117ٍ-1اااا اااااااااااا ااااا ااااا ااااا و 0

 وهف سمشلا عولط ىلإ رجفلا نم نآرقلا أرقي نأ رذن الجر َنأ انضرف ولو ءبجاولا
 ةالص بترصحول ايضراعف نوكي نأ نكميال نكلو هتاذ يف حجارو بحتسم رمأ

 علا

 امهريغو دهاشملاو نيدلاولا ةرايز ىلإ اهرفس .5
 تاياغلا نم اهريغ وأ ماحرألاو براقألا ةرايز ىلإ رفاست نأ تلواح اذإ

 تجرخ ول وحن ىلع جوزلا نذإ ىلع تيبلا نم اهجورخ زاوج فقوتي لهف «ةحابملا
 ةييسلا نأ تح فقوتلا وس رودمتتل 9 افتغ ارثع انهرتس نوكر هنتذإ نود

 بجاولا ريغ يف جوزلا نذإ نودب ةجوزلا رفس َّدع «ىقثولا ةورعلا» يف يئابطابطلا

 .ةيصعملا رفس ماسقأ نم بجاولا ريغ يف نيدلاولا يبن عم دلولا رفسو
 .نيمسقلا الك يف نيققحملا ضعب شقان معن

 ىلع ليلد ال هنأب جوزلا نذإ نودب ةجوزلا رفس يف : يئوخلا ديسلا لاقف

 ًابجوم ناك اذإ الإ :نذإلا مدع نع ًالضف يهنلا عم ىّتح قالطإلا ىلع هتمرح

 ام لمحي هيلعو .ليلدلا هيلع ماق امم رادقملا اذه َناف «جوزلا ٌّقحل ًايفانمو زوشنلل

 نئارقلا بسحب دارملا َّناف «نذإلا ريغب جورخلا ةمرح نم رابخألا ضعب يف درو

 .زوشنلا هعم قدصي وحنب هيف عوجر ال ًاجورخ

 اهيلع مّرحم نذإلا ريغب تيبلا نع جورخلا قلطم نأ ىلع ليلد ال :ًاضيأ لاقو

 - اهجوز ةبيغ ىدل جرخت وأ ءالثم تايافنلا يمرل تيبلا جراخ اهمدق عضت نأب ولو

 اهرتست عم اليك نيسحلا ةرايز وأ اهبراقأ ةرايز ىلإ كلذ وحنو سبح وأ رفسل

 () هجوب هيلع ليلد ال ام اذه ّناف .تاهجلا ةيقب ىلع اهظفحتو

 ١. //8:ىقثولا ةورعلا دنتسم ١١0-١٠١5.



 نب نع جوزلا نذإ نود ةأرملا رفس

 نم جورخلا يف ناذئتسالا موزل تاياورلا نم دحاو ريغ يف درو دقو اذه

 :تيبلا

 تءاج» :لاق يتق رفعج يبأ نع ,ملسم نب دمحم نع «ينيلكلا جرخأ

 ؟ةأرملا ىلع جوزلا ٌقح ام هللا لوسر اي :تلاق يي يبنلا ىلإ ةأرما

 .هنذإب لإ اهتيب نم جرخت الو  :لاق نأ ىلإ هيصعت الو هعيطت نأ :اهل لاقف

 (): ضرألا ةكئالمو تاوامسلا ةكئالم اهتنعل هنذإ ريغب تجرخ نإف

 ©” .هنذإب الإ اهتيب نم

 ام وأ زوشنلا مزلتسي ام صوصخ ىلع اهلمحو .بوجولا وه ثيدحلا رهاظو

 انموي ىلإ لوسرلا رصع ذنم هيلع ةريسلا ترج ام ريغ يف نقيتملا ردقلا معن

 ءارتشا وأ اهيراقأو اهتدلاوو اهدلاو ةرايزل اهجوز تيب نم ةأرملا جورخ نم اذه

 .كلذ ريغو اهتاجاح

 وهف ةريسلا هيلع ترج امع جراخلا ديعبلا رفسلا ًاضيأ كلذ مزلتسا ول معن

 مارحلا لب «ةعاطلا موزل ىلع ليلد ال ذإ ءقحلا وه دلولا ٌقح يف هركذ ام معن

 .قوقعلل ًامزلتسم |مهيبن عم لب نيدلاولا نذإ الب رفسلا نكي مل ولف «قوقعلا وه
 .رفسلا ةمرح ىلع ليلد الف

 .الوا ثيدح 008.65: /6:يناكلا .؟و١



 هباداو رفسلا ماكحأ ورق نو اهو رس يتم هرجررا حج منكر وربولو جروح يدم هلو ات كونوا دبس ناهي وونعو قكذ مدس د عج عبس يوب يما فقيولاب و سو دبا 6 1

 اهجوز نذإ الب ةيعجرلا ةّدتعملا رفس .©

 .ةجوزلا مكح اهمكحف ةجوزلا مكحب ةّدتعملا ْنِ

 اهقالط ين عوجرلا جوزلل ّنأل ,ةجوزلاك ةيعجر ةّدع ةدتعملا : ةمالعلا لاق

 نآلو .هنذإ ىلع فقيف ؛عجار ول كلذ نع هعنمي حلاو اهب عاتمتسالاو

 تناك نإو ءاهتّدع يف تّجح «ةرورص تناك نإ ةقلطملا» :لاق ةَييققداصلا

 "".«اهتذع يضقت ىتح حجحت الف .تّجح

 ًانئاب ةقلطملا رفس .*

 دق هنأل «جوزلا نذإ ربتعي الو عّوطتلاو بجاولا يف جرخت نئابلا يف ةّدتعملا

 هنذإب رابتعا الف ًايبنجأ راص لب ءاهيلع هل ليبس الو اهنيب و هنيب ةمصعلا تعطقنا

 .يبنجالاك

 ريغ نم عّوطتلاو بجاولا يف جرخت اهتاف ًانئاب ًاقالط ةقلطملا اّمأ :ةمالعلا لاق

 (9.هنذإب رابتعا ال ًايبنجأ هتروريصو اهيلع هتنطلس عاطقنال «جوزلا نذإ

 مالسإلا جح يف ةافولا ةذع ةدتعملا رفس./

 توملاب تعطقنا ةمصعلا َّنأل .بجاولا يف جرخت نأ اهل زوجي ةافوب ةّدتعملا

 .عنام الف

 انث ملع دنع مالسإلا ّجح يف جرخت اهّتاف ةافولا ةّدع ةدتعملا اّمأ :ةمالعلا لاق

 .ةمصعلا عاطقنال

 ١. /0:بيذهتلا يف ةيورم ةياورلاو «88 /7:ةركذتلا 1٠٠ح17947.

 ". /ا/:ةركذتلا 84.



 نفع جوزلا نذإ نود ةارملا رفس

 قوتي يتلا ةأرملا نع ةظ قداصلا تلأس :لاق «ةرارز نع قودصلا جرخأ

 (3).«معن» :لاق ؟ اهتدع يف حّيحتأ اهجوز اهنع

 اهلو هيلع [دمحأ] صن ؛ةافولا ةّدع يف جحا ىلإ جرخت الو :ريبكلا حرشلا يفو

 نود ةافولا ةّدع يف بجاو اهلزنم موزل و تيبملا ْنأل ؛ةتوتبم تناك اذإ جورخلا

 (”.توفي هنأل جحلا ىلع مدقو كلذ اهيلع بجي ال هناف ةتوتبملا

 دقو «ةجوزلا نم ًالاح لضفأ تسيل ةافولا ةّدع ةدتعملا ْنأب :هيلع ظحالي

 ىلعو ءاهجوز نذإ الب اهجورخ ىلع هيلوق دحأ يف يعفاشلا الإ ءاملعلا قابطإ مّدقت
 اهلزنم ةمزالم نوكل عّوطتلا يف جرخت ال معن «مالسإلا ةّجحل جرخت ةدتعملاف كلذ

 .فراعتملا وحنلا ىلع اهيلع ابجاو

 .7١١ثيدحلا ,559/7:هيقفلا.١

 . 178 /7:ينغملا ليذ يف ريبكلا حرشلا .؟
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 جوزلا رفس دنع ةجوزلا قح طوقس

 ةعبرأ نم رثكأ هتأرما ءطو كرتي نأ لجرلل زوجي ال هنأ ءاهقفلا نيب روهشملا

 اهمرقي الو ةأرملا كرتي نأ لجرلل زوجي ال.:«ةياهنلا» يف يسوطلا خيشلا لاق

 ©").ًاموثأم ناك كلذ نم رثكأ اهكرت نإف رهشأ ةعبرأ نم رثكأ
 ("”.هتأرما ءطو كرتي نأ لجرلل زوجي ال :«عئارشلا» يف ققحملا لاقو

  نإف ءاهعامج رهشأ ةعبرألا بيقع هيلع بجيو :يلح لا ديعس نب ىيحي لاقو

 ".مثأ وهف .هكرت اهتهارك عم لعفي

 :ةنسلا ءاهقف اًمأو .انباحصأل تاملكلا نم كلذ ريغ ىلإ

 لاق هب و ,رذع هل نكي مل اذإ لجرلا ىلع بجاو ءطولا :ةمادق نبا لاقف

 ال :يعفاشلا لاقو ءاهب رارضإلل كرتي نأ الإ بجي ال ىضاقلا لوق ىلعو ؛ءكلام

 .هقوقح رئاسك هيلع بجي الف هل ّقح هنأل هيلع بجي

 :ههّجوو دمحأ هيلع صن .رهشأ ةعبرأب رّدقم وهف .هبوجو تبث اذإ :لاق مث

 .«اهاضرب الإلوقي نأ ىلوألا ناكو . 547/7 :عئارشلا .؟ .587:ةياهنلا ١.

 .160:عئارشلل عماجلا .'"



 ةباداؤ نفشلا ةاكحأا بامان هع عم ووتش هوت وكالا نوف م ا 33 0 --

 (7٠.هريغ ٌقح يف كلذكف ىلوملا ٌقح يف رهشأ ةعبرأب هردق ىلاعت هللا
 ضْيرَت خهئاسن نم َنولْؤُي َنيِذَِّلل :هناحبس هلوق ريسفت يف يبطرقلا لاقو

 "7. «ميحَي ٌدوُفَغ هللا َنإف وءاف نإف رّهشَأ ةعبرأ
 هنع ربصت نأ جوزلا تاذ عيطتست ال يتلا يه رهشألا ةعبرألا :ليق دقو

 ةأرما عمسف ةنيدملاب ةليل فوطي ناك باطخلا نب رمع ْنأ ىور دقو ءاهنم رثكأ
 ليس

 ةسمألا يييحتالا نأ ىيننقتأو هبناج ٌدوساو ليللا اذه لاط الأ

 هبناوج ريرسلا اذه نم عزعزل هريغ ءىش ال هللا الول هللاوف

 هبكارم لات نأ يلعب ماركإو 22 ينفكي ءايحلاو بر ةفاحغ

 نع ربصت ام رادقم مك ةأرملا نع نهلأسف ءاسن ىعدتسا دغلا نم ناك املف

 ةعبرأ يف اهربص دفنيو ءرهشأ ةثالث يف اهربص لقيو ءنيرهش :نلقف ؟اهجوز
 درتسا رهشأ ةعبرأ تضم اذإف رهشأ ةعبرأ لجرلا وزغ ةّدم رمع لعجف رهشأ

 ةعبرأب ءاليإلا ةّدم صاصتخا ىوقي ملعأ هللاو اذهو ءنيرخآ موقب هّجوو نيزاغلا

 دعب لاقف «ىبطرقلا هلقن ام فالخ ىلع ةمادق نبا ةصقلا ىور دق و اذه

 نع ةأرملا ربصت مك ةّينب اي :لاقف .ةصفح ىلع لخد ّمث :ةأرملا هتدشنأ ام لقن

 رهشأ ةتس مهيزاغم يف سانلل تقوف ,رهشأ ةتس رهشأ ةسمخ :تلاق ؟اهجوز
 (8) . 7 مه 7 هك - 1ك -. 5 مه

 .نيعجار ارهش نوريسيو رهشا ةعبرا نوميقيو ارهش نوريسي

 .71؟7:ةرقبلا ." .775 /8/:ىنغملا ١.

 . 7170 //:ىنغملا .؟ . ١٠١ /7”:ىبطرقلا ريسفت ."



 مم جوزلا رفس دنع ةجوزلا ّقح طوقس

 .رهشأ ةتس ىلإ رهشأ ةعبرأ نم ةَّدملا بلقنت اذه ىلعف

 بوجولا ضرف ىلعو .همدعو عاجلا بوجو يف ةعبرألا بهاذملا ءارأ رهظتو

 :لاق ثيح «ليحزلا ةبهو هركذ ام يف اهنع ريخأتلا ةدم ةمرح

 نأ اى .اهقح امل هّلح ْنأل ؛ءطولاب اهجوز بلاطت نأ ةجوزلل :ةيفنحلا لاق
 .جوزلا ىلع بجي هتبلاط اذإو هقح هل اهلح

 .رذعلا ىفتنا اذإ ةأرملل لجرلا ىلع بجاو عامجلا :"”ةيكلاملا لاقو

 هل زاجف .هل ٌّقح هنأل ؛ةّرمألإ عاتمتسالا هيلع بجي الو : "”ةيعفاشلا لاقو

 الف ؛:ةبحملاو ةوهشلا عاتمتسالا ىلإ يعادلا َنألو «ةرجأتسملا رادلا ىنكسك هكرت

 نب ورمع نب هللا دبعل هي هللا لوسر لوقلءاهلطعي الأ بحتسملاو ؛هباجيإ نكمي
 ينكل :لاق معن :تلق ؟ليللا موقتو :لاق معن :تلق ؟راهنلا موصتأ» :صاعلا

 (”(يّنم سيلف يتّتس نع بغر نمف « «ءاسنلا ّسمأو «مانأو يلصأو ,رطفأو موصأ
 .قاقشلا عوقوو داسفلا نمأي مل اهلطع اذإ هنألو

 نإ ةّرم رهشأ ةعبرأ لك يف ةجوزلا أطي نأ جوزلا ىلع بجي :«*”ةلبانحلا لاقو

 ابجاو هكرت ىلع (ءاليإلا نيمي يأ)نيميلاب رصي مل ًابجاو نكي ملول هّلأل ؛رذع نكي
 وهو ءامهنع ررضلا عفدو «نيجوزلا ةحلصمل عرش حاكنلا ْنألو .بجي ال ام رئاسك

 ءطولا نوكيف «لجرلا نع هعفد ىلإ هئاضفإك «ةأرملا نم ةوهشلا ررض عفد ىلإ ضفم
 ىبأ نإف .لزعلا يف اهناذئكتسا بجو امل ٌّقح هيف اهل نكي ملول هنألو ءاعيمج امل ًاّقح

 لايل عبرأ نم ةليل يف ةتوتيبلا ىبأ وأ ,رهشألا ةعبرألا ءاضقنا دعب ءطولا لجرلا

 7١١. :ةيهقفلا نيناوقلا ." .771 /7:عئادبلا ١.

 .09١/01/8:عومجملا ةلمكت ؛؟57/7:بذهملا ."

 .مهضعب هقثوو ءفيعض :هيفو «سابع نبا نع رازبلاو ورمع نبا نع يسلايطلا دواد وبأ هاور .

 7١5. /0:عانقلا فاشك .



 هباداو رفسلا ماكحأ يامل.

 نمك ءامههبلطب امههنيب قّرف ءامهدحأل رذع الب رهشألا ةعبرألا تضم ىّتح «ةّرحلل
 كلذ ناك ولو .هلبق نم اهيلع ترذعتوةقفنلا عنم ول امكو «ءاليإلا نيمي فلح

 .ةأرملاب لوخدلا لبق

 ةأرلا فافعإو لجرلا ىلع ءطولا نويجوي روهمجلا ْنأ :ةصالخلاو

 ©7.حجرأ لوألا يأرلاو ,ةدحاو ةّرمالإ هنوبجوي ال ةيعفاشلاو

 :هوجوب ءاليالا يف ةبورضملا ةّدملا يف ءطولا بوجو ىلع ٌلدتساو

 ءاليإلا ةيآ :لّؤوألا

 لاف اوُاف نإف رهشأ ةعبرأ صُيرَت مهئاسن ْنِم نووي َنيِذّللط :هناحبس لاق
 ل # ميحر ”وُفَع هللا

 بجاو هّنأ ىلع ٌلديف ؛هكرت ىلع فلح ام بجوت ال نيميلا نأ يسولآلا ركذ

 ءاليإ نوكي ال رهشأ ةعبرأ كبراقأ ال هللاو :لاق ول هنأب اوعرف كلذ ىلعو .اهنودب
 فك ثنح نإ .ناهيألا رئاسك نيمي وه لب هيلع همكح بترتي الو مهدنع ًاعرش

 "'”.هيلع ءيش الف رب نإو
 ءاليإلا يف ةبورضملا ةّدملا نأ ىلع ليلدلا لد ول متي (ّنِإ ةيآلاب لالدتسالاو

 ةدملا يف بجاو ءاطولا نأ ىلع ةيآلا لدتف «نيعامجلا نيب لصافلا رادقملا ىلإ عجرت

 .ةبورضملا

 ىلإ اهرمأ عفر نيب لصفلا رادقم ىلإ عجرت ةبورضملا ةدملا نأب انلق ول اّمأو
 اذإ  ءاليإلا دروم يف لصفلا نوكي ٍذئدنعف ,قالطلاو ةحكانملا ىلإ عوجرلاو .مكاحلا

 .بجاو ءطولا له وأ عاتمتسالا مكح باب ٠١7. /17:هتلدأو يمالسإلا هقفلا ١.

 11١. /7:يناعملا حور .'' .7171:ةرقبلا ."



 مس جوزلا رفس دنع ةجوزلا ّقح طوقس

 .رهشأ ةعبرأ نمديزأ - عجر

 دبع بأ نع يصب يبأ نعف ؛يناثلا وه يي تيبلا لهأ ةّمئأ نع يورملاو
 هيلع تريص نإف اهعماجي ال نأ هتأرما ىلع لجرلا فلحي نأ وه ءاليإلا»: ةضقمْتلا

 امِإ :كلذ دعب هل لوقي ّمث ءرهشأ ةعبرأ هرظنأ مامإلا ىلإ هتعفر نإو نبصت نأ اهلف
 0 .«ادبأ كتسبح آلإو «قّلطت نأ اّمإ و ةحكانملا ىلإ عجرت نأ

 .ةحضاو ريغ ةيآلا ةلالدف كلذ ءوض ىلعو

 ةقشملاو جرحا :يناثلا

 .ةباشلا ىلع ًاصوصخ جرحلا بجوي ءطولا ريخأت نإ

 ٌدح ىلإ اهب نايتإلا موزل تبثي لب ةبورضملا ةدملا تبثي ال هنأب :هيلع ظحالي
 ًايجرح ةباشلا أطو كرت نوكي |برف ؛ءاسنلا فالتخاب لاحلا فلتخيو ءجرحلا عفر

 .ةبئاش تناك اذإ كلذك نوكي ال ابرو نيرهشلا يف ىّتح

 ىبحي نب ناوفص نع خيشلاو قودصلا هاور ام اندنع حلاصلا ليلدلا معن

 اهنع كسميف ةباشلا ةأرملا هدنع نوكت لجرلا نع ِايِثظ اضرلا نسحلا ابأ لأس هنا

 كلذ يف نوكيأ «ةبيصم مهل نوكي ءاهب رارضإلا ديري سيل اهمرقي الو ةنسلاو رهشألا
 (9.«كلذ دعب امثأ ناك رهشأ ةعبرأ اهكرت اذإ» :لاق ؟ أنآ

 .رفاسملا مكح يف مالكلا نإ «ةلأسملا مكح وه اذه

 ./" /١:ىمقلا ريسفت.١

 .17517 مقر: ١١ /7:بيذهتلا .؟



 هباداو رفسلا ماكحأ هي ل ا ل ب من ب

 رفاسملا مكح

 ؟رفاسملا معي وأ رضاحلاب صتخي مكحلا له

 ديزأ هرفس رمتساو ًارفاسم ناك ولو ىضاحلا ىلإ صوصنلا فارصنا رهاظلا
 :نديلل كراك الو انآ قوكي الق رهدغأ ةطيرأ نف

 هلوقل مارح رمأ وهف ةأرملا نارجه هيلع قدصي هجو ىلع رفسلا ناك ول معن
 0 مةَقّلَعُملاَك اهوُرّذَتَف ٍليَملا لك اوُنِمت القل :هناحبس

 ال و ةجّوزم ال ةقلعملاك ةأرملا تراص هجو ىلع جوزلا رفس لاط ولف

 .مارح وهف «ةقلطم

 ناوفص ةياور يف درو اب رضاحلاب مكحلا صاصتخا ىلع لالدتسالا امأو

 .ارهشألا اهنع كسميف ةباشلا ةأرملا هدنع نوكت لجرلا نع» مامإلا لأس ثيح

 ريغ مكحلا نأ امك ؛مامإلا نود يوارلا مالك يف «هدنع» ديقلا ْنأل ,ماتب سيلف

 ةباشلا يف ربصلا مدعو جرحلا َنأل.ةباشلا ّصخ امنِإو ةباشلاو باشلاب ٌصتخم
 .بلغأ م

 ١.النساء:9؟١.



 ؟4

 جوزلا رفس دنع مسقلا طوقس

 اهلف ةدحاو ةجوز هل ناك نمف .هتاجوز نيب هيلايل جوزلا ميسقت وه مُسَقلا

 ثالثللو .ناتليل نيتنثاللو .ءاش ثيح اهعضي ثالث هلو عبرأ نم ةدحاو ةليل

 لالخإلا هل لحي الو «ةليل ةدحاو لكل ناك عبرأ هل ناك ولو .هل لضافلاو ءثالث

 :ةيلاتلا دراوملا يف الإ تيبملاب

 .اروذعم ناك اذإ ١.

 .رفسلا يف ناك اذإ ."

 .ةجوزلا تنذأ اذإ .“

 نود ليللاب بوجولا صتخيو «ةعقاوملا ال .ةعجاضملا ؛ةمسقلا يف بجاولاو

 .راهنلا

 باحصتسا هيلع بجي الو ,رفسلاب ةمسقلا طقستف ريدقت لك ىلعو

 ىلع نيملسملا نم يلعفلا عامجإلل ءرفسلا يف نهتاف ام ءاضق هيلع سيلو «ّنهضعب
 روصق دعب هبوجو مدعةلاصأ عم .ءاضق َلَقْن الو يكن ريغ نم كلذك ةرفاسملا

 (7.رفسلا ةلاحل ةمسقلا ةّلدأ

 ١.الجواهر: ١ "/ 11/94.



 هبادآو رفسلا ماكحأ اوت ب و لم نطسو 1 ١1

 هنذإ ريغب ةرفاسملا ةجوزلل مسقلا طوقس

 الو ةرقانلا الو «ةقطملا ةنوننجبللا الو« ةريغضلا] :ةييق ل :ققحملا لانق

 .فلس اّمع ّنل ىضقُي الو العف ّنح كلذ يدؤي ال هّنأ ىنعمب «هنذإ ريغب ةرفاسملا

 يتلا ةقفنلا ةلزنمب يهو ةيجوزلا قوقح ةلم نم ةمسقلا ْنأب «رهاوجلا» يف هحضوأو
 .زوشنلاو رغصلاب طقست

 طقسي يتلا ةزشانلا نم يرورض وأ بجاو ريغ يف هنذإ ريغب ةرفاسملاو

 بجوو ءاهّمح طقسي مل هضرغ يف هنذإب وأ قّيضم بجاو يف ناك نإ معن

 رصاق مسقلا ليلدو .هفالخ ىلع ةريسلا نكلو ءلوق ىلع عوجرلا دعب اهل ءاضقلا

 07 ةروضلا ذه لولا عع

 ١.الجواهر:١"/ ١141.



 مو

 رفسلا دنع ةعرقلا

 باحصتسا دارأ اذإ ّنهنيب عرقي نأ لجرلل ٌبحتسي هنأ ىلع ةيمامإلا تقفّتا

 .كلام ّآلإ ةعرقلا بوجو ىلع رثكأللاف ةّنسلا ءاهقفل افالخ «ًرهضعب

 .ةعرقب الإ ّنهنم هعم جرخي الف ًارفس دارأ اذإف :يقرخلا لاق

 ّنهّلك هئاسن لمح ّبحأف ًارفس دارأ اذإ جوزلا َنِإ :هحرش يف ةمادق نبا لاقو

 رفسلاب ّنهنم ةصوصخملا نييعتل ةعرقلا ْنأل ,ةعرقلا ىلإ جتحي مل نهلك َنهكرت وأ

 اذهو «ةعرقبألإ اهب رفاسي نأ هل زجي مل نهضعبب رفسلا دارأ نإو ءىّوس دق انهو

 .ةعرق ريغ نم كلذ هل نأ كلام نع يكحو ؛ملعلا لهأ رثكأ لوق

 :نيهجوب ةعرقلا بوجو ىلع اولدتساو

 .هئاسن نيب عرقأ ًارفس دارأ اذإ ناك يي يبنلا ْنأ ةشئاع تور اهب :لألا

 "7 .هعم اهب جرخ اهمهس جرخ نأ

 زجي ملف ءاهيلإ ليمو اهل ليضفت ةعرق ريغ نم ّنهضعبب ةرفاسملا نا :يناثلا

 .مسقلا نم اهب ةيادبلاك ةعرق ريغب
 ّمعأ لمعلا َّنأل .بوجولا ىلع لدي الهي يبنلا لعف َنأب :لّوألا ىلع ظحالي

 ١. :يقهيبلا ننس 1/ 7١7.



 هبادآو رفسلاماكحأ 0020 م

 نوكي نأ لمتحي اى ًاّبحتسم عارقإلا نوكي نأ لمتحي ذإ ءبابحتسالا نمو هنم

 .بوجولا نم ةءاربلا وه عجرملاف كشلا دنعو .ًابجاو

 ٌنهنم ةدحاو ىلإ 0 لامك وه مّرحملا ليضفتلا نأب اغلا ىلعو

 اهوُرَّذَتَف لْيَملا لك اوُليِمَت الَّق#:هناحبس لاق امك :ىرخألا نع ضارعإلاو

 ةدّيعم ةدحاو باحصتسا يضتقت ةحلصمل نهادحإب رفسلا ال «"”4ّقّلَعُمْلاَك

 .ريغ ال ءنهنم

 كلذ عمو «لدعلا ىلإ برقأو َنهبولقل بيطأ عارقإلا ْنأل ءبحتسم وه معن

 .ةمكحملا يه ةءاربلا نوكتف .هيف صن ال امث دروم لاف

 هل زوجي وأ «ةعرقلاب لمعلا بجي لهف َنهادحإل ةعرقلا تجرخ اذإ مل
 ؟ليدبتلا

 اهنأل زوجي ال هنا : "”(ةليسولا» يف ةزمح نباو "”'طوسبملا» يف خيشلا لاق

 .اهتدئاف تفتنال زاجولو .رفسلاب تنّيعت

 مدع رهاوجلا بحاص ىوقو «ةعرقلاب لمعلا بوجو يف ققحملا دّدرتو

 (*'.دروملا يف لمعلا بوجو ىلع ليلدلا مدعل بوجولا

 .اهتدئاف تفتنال ًابجاو ةعرقلاب لمعلا نكي مل اذإ :تلق نإ

 .رفسلل اهرايتخا بابحتسا ةدئافلا يف يفكي :تلق

 .ةيمامإلا ىدل ام اذه

 .7١؟9:ءاسنلا.١

 1 طوشمملا 7

 ا ليلا ؟

 .187 /7 ١ :رهاوجلا .؛



 -- رفسلا دنع ةعرقلا

 هيلع بجي مل ّنهادحإل ةعرقلا تجرخ اذإ :ريبكلا حرشلا يفف ةنسلا اّمأو

 قحتست نم نّيعُت نإ و بجوت ال ةعرقلا َّنأل .هدحو رفسلاو اهكرت هلو اهب رفسلا

 اهنع لودعلا زجي ملف «ةعرقلاب تنّيعت اهنأل نجي مل اهريغب رفسلا دارأ نإو ؛ميدقتلا

 27.جوزلا يضر اذإ زاج ءاهريغل كلذ نم اهّقح تبهو نإو ؛اهريغ ىلإ
 دقو .كلذك نوكي هب لمعلاف ءابحتسم عارقإلا ناك اذإ هّنأ :هيلع ظحالي

 .بوجولا نم ّمعأ وهو هلعفو يبنلا لمع الإ عارقإلا ىلع ليلد ال هنأ تفرع
 ارمأ لعفلا لصأ ناك اذإف «ةبحتسم ةّنس اهنوك وهو نّقيتملا ردقلاب ذخؤيف
 .اهب ًابجاو لمعلا نوكي الف ءاهتامدقم ّسحّأل ةعبات ةجيتنلاف ًايبابحتسا

 .ينغملا ليذ يف 1٠١ /8:ريبكلا حرشلا ١.





5١ 

 ةرهاط قالطلا لاح يف ةقلطملا نوكت نأ بجي هنأ ىلع ءاهقفلا ةملك تقفّنا

 طرش يه له ةراهطلا ْنأ يف اوفلتخا نكلو .فالخ الب سافنلاو ضيخلا نع
 ؟مامتلاو لامكلا طرش وأ «ءازجإلاو ةّحصلا

 نا بعدنا موبيل لإ ةفيوقن نايل كح ىهب لع قرح ناتعتو
 مص نكلو مثأ فّلخت ولف ءسافنلاو ضيحلا نم ةرهاط اهنوك لاح يف ةدقعلا لحي

 ؟ًآلطاب قالطلا ناك هالولو ءقالطلا ةّحصل ديق يعضو مكح وه وأ «قالطلا

 ىلع بهاذملا رثكأو يناثلا ىلع ةيهقفلا بهاذملا رئاس نم ليلقو ةيمامإلاف

 .لّوألا

 قالط نع ىبن دق مالسإلا نأ ىلع ةنسلاو ةعيشلا تقفَتا :ةثلاث ةرابعبو

 اهعقاو رهط يف وأ ةرهاط ريغ تناك اذإ لماحلا ريغ اهب لوخدملا ةغلابلا ةجوزلا

 نودب قالطلا عقوأ نم ْنِإو داسفلل ال ميرحتلل يهنلا ْنِإ :اولاق ةئسلا نكلو هيف

 .هقالط ٌحصيو بقاعيو مثأي طورشلا قّمحت

 .ميرحتلل ال داسفلل يهنلا ْنِإ :ةيمامإلا تلاقو



 هباداو رفسلا ماكحأ س6

 ريغ اهب ًالوخدم ىقلطي نأ وهو مّرحملا قالطلا :يسوطلا خيشلا لاق ١.

 همكح اذه |مف «هيف اهعماج رهط يف وأ ضيحلا لاح يف ةصوصحم ةبيغ اهنع بئاغ
 هنإ :ءاهقفلا عيمج لاقو «ةّيلع نبا لاق هبو .هلاحب تباث دقعلاو ءاندنع عقي ال هناف

 .ًاروظحم ناك نإو عقي

 .يعفاشلاو يروثلاو يعازوألاو كلامو هباحصأو ةفينح وبأ هيلإ بهذ

 ىلإ جاتحي قالطلا عوقوو .دقعلا ءاقب لصألا ًاضيأو «ةقرفلا عامجإ :انليلد
 .نهتدع لبقل :ئرق دقو «نهتّدعل َنهوُقَلَطَفا :ىلاعت هلوق ًاضيأو ءيعرش ليلد
 ىلع لد كلذ تبث اذإف .هب ةءارقلا حصت مل نإو كلذ دارأ هّنا فالخ الو

 يهنملا داسف ىلع لدي يهنلاو .هنع ًاّيهنم ًامرحم رهطلا ريغ يف ناك اذإ قالطلا نأ
)010( 

 وه ءاهب لوخدلا يف ةئسلل قلطملا نأ ىلع ءاملعلا عمجأ :دشر نبا لاق .”

 وأ ضيحلا يف ةقلطملا ناو ةدحاو ةقلط هيف اهّسمي مل رهط يف هتأرما قّلطي يذلا

 (9.ةّنسلل قّلطم ريغ هيف اهّسم يذلا رهطلا
 قالط وهف اهبصي مل يذلا رهطلا يف ةأرملا قالط ْنأ ةمادق نبا ركذ ."

 لعف اذإ نكلو «ةعدبلا قالط هيف اهباصأ رهط يف وأ ًاضئاح اهقالط َّنأ امك «ةّئسلا

 "9 .ملعلا لهأ ةماع لوق يف عقوو مثأ

 ةّحص يف رهطلا ةيطرش ىلع ةّنسلاو باتكلا لد دقف ريدقت لك ىلعو
 .قالطلا

 ُهوُقَلَطَف ءاستلا ُمُسَّْلَط اذ ذإ ّنيتلا اَهُيأ ايا : :هناحبس هلوقف باتكلا اّمأ

 (40 . ْمُكَبَر هلا اوُهَّناَو دعا اوُصْخأَو َنهتّدعِل

 .ةيع

 و

 ١. /5:دهتجملا ةيادب." .7 ةلأسملا .قالطلا باتك «457/5:فالخلا 0١".

 ". .7717/و77 0 /8:ىنغملا  .5الطلاق:١.



 رهطلا ةيطرش ىلع ةيآلا ةلالد

 نأ ةياغل «نهوقلطف»ىنعملاو «ليلعتلاو ةياغلا يف ةرهاظ ةيآلا يف ماللا

 ليلد لدي ملام ءثيرت الو لصف الب اهيذ ىلع اهبّترت وه ةياغلا يف لصألاو «نددتعي

 07.« ْهِهْبَلِإ رن ام سان نيم ِرْكَّذلا َكْيَِإ انلرنأَو :هناحبس هلوقك فالخلا ىلع
 ةياغلا نيب لصفلا مدع مكحب رهطلا يف قالطلا عوقو موزل ىلع ٌلدت ةيآلاف

 .اهمذو

 :نيرمأ ميلست ىلع ةينبم ةيآلا ةلالد ْنا :لصاحلاو

 ةدعلا نم ةقلطلا كلت بسحت الف .ضتئاح يهو هتجوز لجرلا قّلط اذإ.١

 .زاوجلاب نيلئاقلا قافتاب

 . لصف الب دادتعالا هيلع بترتي قالطلا ْنا رهاظلا ْنا .؟

 .قالطلا ةّحص يف رهطلا ةيطرش موزل تبثي نيرمألا نيذه مضف

 اذهو ءلصف الب دادتعالا هيلع بترتي رهاط يهو اهقلط ول جوزلا َنأل

 نع اهجورخ دعب الإ دادتعالا هيلع بترتي الف ضئاح يهو اهقلط ول ام فالخب

 .اهيف تقّلط يتلا ةضيحلا

 هيلع امك ةثالثلا راهطألاب ةيآلا يف ةدعلا ترّسف ءاوس «ةمات ةيآلا ةلالدو اذه

 َّناف «ةعبرألا ةيهقفلا بهاذملا باحصأ هيلع امك تاضيحلاب وأ ةيمامإلا ةعيشلا

 .رهطلا ةيطرش ىلع ةيآلا ةلالد يف رثؤم ريغ فالتخالا اذه

 طارتشا ىلع تيبلا لهأ ةّمئأ نع تاياورلا ترفاضت دقف ةنسلا اّمأو

 .ةراهطلا

 .41:لحنلا ١.



 هباداو رفسلا ماكحأ ..22202000000 م

 قالط لك» :لاق يق رقابلا رفعج يبأ نع حيحص دنسب ينيلكلا ىور
 مد يف وأ ضئاح يهو اهقلطي نأ ءقالطب سيلف (ةنسلا قالط ديري) ةّدعلا ريغل

 (7.(قالطب اهقالط سيلف ءضيجحت نأ لبق اهاشغي ام دعب وأ اهسافن

 ثيح رمع نب هللا دبع ةياورب ضئاحلا قالط ةّحصب فلاخملا ٌلدتسا معن

 :ةفلتخم روصب تدرو ةياورلا نكلو .ءضئاح يهو هتجوز قلط

 :اهنم اح ةومتا ركل .ةقيلطتلا كلتب دادتعالا هه لخ ل داع لوألا

 رمع نب هللا دبع قلط :لاق ءاضئاح هتأرما قلط ًالجر نا ريبزلا وبأ لئس

 كي هللا لوسر رمع لأسف كيتي هللا لوسر دهع ىلع ضئاح يهو هتأرما (ضر)

 ءاهعجاريل : هيي يبنلا لاقف ؟ضئاح يهو هتأرما قلط رمع نب هللا دبع ْنِإ :لاقف

 ايا# :يبنلا أرقو :رمع نبا لاق .كسميل وأ قلطيلف ترهط اذإ :لاقو ِّلع اهدرف

 (”.نهتدع لبق نم يأ «َنهتدعل َنهوُقَلطَف ءاسّنلا متقّلط اذإ يتلا اهي

 .رهطلا وه نوكي اهلبقو تاضيحلاب ةدعلا ريسفت ىلع ةينبم ةياورلاو

 نإوأحيحص ًاقالط ةقيلطتلا كلم باستحاب حيرصتلا نمضتي ام :ةيناثلا

 .قالطلا ةداعإ تمزل

 .نيرمألا دحأب حيرصت هيف سيل ام :ةثلاثلا

 ءالَوَأ اهتاذب اهضراعتل اهب جاجتحالا نكمي ال ةفلتخم روصب اهدورو عمو

 نم لوألا ةروصلا وهو باتكلا قفاو امآلإ ذخؤي الف ءايناث باتكلل اهتفلاخمو
 .ثيدحلا

 و

 .4ثيدحلا .قالطلا تامدقم باوبأ نم 8بابلا .6١:لئاسولا.١

 .77 377 /1/:ىقهيبلا نئس."



 ماصتعالا» باتك ىلإ عجريلف ليصفتلا دارأ نمو «ةلأسملا ليلد لامجإ اذه

 (017.(ةنسلاو باتكلاب

 يف ةأرملا قالط اوزّوج ضيخحلا يف رهطلا طارتشاب نيلئاقلا ةيمامإلا نإ ّمث

 :ضئاح يهو دراوم

 مل وأ اهب ةولخلا تلصح ءاركب وأ تناك ًابيث جوزلا اهب لخدي مل يتلا ١

 . لصحت

 .مدلا ىرت اهْمأ ىلع ءانب لماحلا .؟

 ين يه لمه املاح ةفرعم هيلع رذعتي ثيحب اهجوز اهنع باغ ىتلا .”

 .رهط يف وأ ضيح

 .بئاغلاك سوبحملا.5

 نم دعي  رفسلا يف جوزلاو ضئاح يهو ةجوزلا قالط ةحص َيأاذهو

 هتحص نم البي تيبلا لهأ ةّمئأ نع رفاضت ام كلذ ىلع ليلدلاو رفسلا ماكحأ

 .رفسلا يف وهو

 رابتعا طرشب رفاسملا جوزلا قالط ّحصي هنأب ةيمامإلا نيب روهشملا َنِإ مث
 الو اهتداع بسحب رخآأ ىلإ هيف اهعقاو يذلا رهطلا نم اهلاقتنا ملعي ةدم ىضم

 .هبتك رثكأ يف ةمالعلاو سيردإ نبا ةريخ وهو ؛ةصوصخ ةدمب ردقتي
 :ماسقأ ىلع تاياورلا َنإ مث

 .لاح لك ىلع اهقالط زاوج ىلع لديام.١

 نع هتلأس :لاق يع اهدحأ نع ءملسم نب دمحم نع ينيلكلا جرخأ

 .774-37”737:«ةئسلاو باتكلاب ماصتعالا ”باتك ,فانصألا هذه ىلع فوقولا يف ظحال ١.



 هبادآو رفسلا ماكحأ هم ا اا ل ا ا ا م 1

 هتأرما دتعتو ءلاح لك ىلع هقالط زوجي» :لاق ؟بئاغ وهو هتأرما قلطي لجرلا
 ''.«اهقلط موي نم

 .قلطي مث ارهش صبرتلا بوجو ىلع لديام ."

 9 «ًارهش اهكرت قلطي نأ دارأ اذإ

 ةثالشب ةلهألا ترسف دقو .روهشلاو ةلهألاب صّبرتلا موزل ىلع لدي ام .*

 .رهشأ

 :لوقي هتعمس ينأ هَل رمعج يبأ ىلع دهشأ :لاق هريكب نع «ةرارز ىور

 (©.«روهشلاو ةلهألاب قلطي بئاغلا»

 هلزنم نم جرخ اذإ لجّرلا» :لاق ٍةْقِشهْللا دبع يبأ نع «جاّرد نب ليمج ىورو

 (9.«رهشأ ةثالث يضمت ىّتح قّلطي نأ هل سيلف هرفسلا ىلإ

 يف مهت ملك تبرطضا دقو «تاياورلا نم بابلا اذه يف درو ام عومجم اذه

 :نايبلا كيلإو .هجو لكلو اهيلإ دنتسي لكلاو «تاياورلا هذه نيب عمجلا

 لمحو «ةقباسلا تاقالطإلاب ًاذخأ ؛صّبرتلا بوجو مدعب لاقي نأ نكمي ١.

 ىلإ رهش نيب اهتنسلأ فالتخا هيلع لديو .بابحتسالا ىلع صّبرتلا تاياور
 تي

 .صبيرتلا بابحتسا نع برعي كلذ لك .ةتس ىلإ .ةسمخ ىلإ «ةثالث

 ةياور هيلع: تلد ام لع ءادخناو اردهش :نضترتلا# توجوب لاقي نأ كمي

 .7ثيدحلا 8١ /7:يناكلا.١

 .8ثيدحلا 8١ /5:يناكلا .؟

 . ١ثيدحلا ءا/9 /5:يفاكلا ."'

 7١. 4 مقر 57 /8:بيذهتلا 5



 0707 ] ] ]ز]ز]ز]1]ز]ز1 11 رفسلا يف ضئاحلا قالط ةَّحص

 ةلاح ىلإ ةلاح نم ةّدملا هذه يف لقتنت ةأرملا نأ مولعملا نمو رامع نب ناخيسإ

5 

 وأ نِهنَش نم, كيزأ نضترتلا تابحتسا لع لمحتف رخالا ريدانقتلا اّمأو

 لمح همزال َنِإف ءاديعب ريخألا ناك نإو «ّنبتاداع يف ءاسنلا فالتخا ىلع لمحت

 .ردانلا درفلا ىلع ؛رهشأ ةثالث رادقم صترتلا ىلع ةّلادلا ليمج ةياور

 رخا ىلإ هيف اهأطو يذلا ءرقلا نم اهلاقتنا ملعي َةَّدم صّبرتلا بجي .*

 ةجوزلل نأ ؛كلذو هنع رخأت نم رثكأو ققحملا هيلع [ى ؛ةداعلا ىضتقمب

 :ىنعأ «ةيضاملا ثالثلا تالاحلا

 .هيف اهعقاوي مل رهط يف يهو اهنع باغاذإ أ

 .ةعقاوملا رهط يف يهو اهنع باغ اذإ :ب
 .ضئاح يهو اهنع باغ اذإ : ج

 هل زاج ًارضاح ناك اذإ هّنأل ؛ابجاو هيف صّيرتلا سيلف ؛ىلوألا ةروصلا اّمأ

 ةداع اهل تضرف ول اهئرق ماّيأ ملع ول معن ءاهنع باغ اذإ فيكف ءاهقالط

 انه ةداعلا هذه لثم رابتعا ىلع ءانب ءاهرهط ماّيأ ىلإ اهرخأ  ةّيتق ةسفو

 ءاهيلإ عجار همدعو صبرتلا موزل ف ثحبلاف ناتريخألا ناتروصلا امْأ

 0 ةفرعم 0 ول نإ و لا ؟كلذ ع

 اهاعار ” انا قول 0 ىصهو 6 ولو نخأ 6 ب ىلإ هيف اهأطو يذلا

 رهط ىلإ ضيح نم اهلاقتنا ملعي رادقمب صّبرتيو ةّيعونلا ةداعلا نم اهتّيولوأل

 ناك اذإف .ءلاقتنالاب نانئمطالا ليصحت لجأل تاياورلا يف ةدراولا ريداقتلاف
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 قرط يه اّنِإو ءاّيعقاو ًاسايقم امهريغو رهشأ ةثالثلاالو رهشلا سيلف ؛كلذك

 .نانئمطالا نم عونلا اذه ليصحتل

 فقوتيالو ليلقب ديزأ وأ رهش ّيضمب لصحي ناك نإو نانئمطالا ْنِإ مث

 عقيال ىّتح ةأرملا لاحل ًاراهظتساو رثكألا نانئمطالل ًاليصحت نكل ؛رهشألا ىلع

 .ةلهألاو روهشلاب صّبرتلاب رمألا درو ءاهضيح وأ ةعقاوملا رهط يف قالطلا
 ةدراولا ريداقتلا نأو سيخألا لوقلا وه ىوقألا نأ :كلذ نم لصحيف

 .مكحلا يف يه يه اهب ةّدملا لخد مدعو اهلاح ةفرعمل قيرط

 يهو عقو قالطلا نأ ىلع فقو مث ةّدلا تضم نأ دعب اهقلط ولو

 قلطي لجرلا :ّثغ هللا دبع يبأل تلق :لاق ريصب يبأ ةياورل ؛قالطلا مص ضئاح

 (0.«زوجي» :لاق ؟ًاثماط تناك اهقّلط موي هنأ ملعيف .بئاغ وهو هتأرما

 اهقالط زاج لهف ؛ضئاح اهنأب لدغ هريخأف ةريتعملا ةَّدْلا تضم ولو

 دوجول ءالطاب هقالط عقي هذه لاحلاو اهقّلط ول: «كلاسملا» يف لاق ؟الوأ

 (”.عناملا لوصحب ّنظلا مدعب طورشم ًابئاغ هقالط ةّحِصو «نالطبلل ىضتقملا

 ّنظلاف الإو عناملا دوجو ىلع ةّجحلا مايق مدعب ةطورشم :لوقي نأ ىلوألاو

 ةيَّجحب انلق اذإ الإ .قالطلل ةزّوجملا تاقالطإلا عجرملاو ةجحب سيل وه وه اهب
 .ديعب ريغ وه |[ تاعوضوملا يف لداعلا لوق

 .انم فّرصتب ةعباسلا ةلأسملا «577 /4:ماهفألا كلاسم .؟



 ضب

 رفسلا يف ناصحإ آل

 يف اوفلتخا مهّتكل ؛مجرلا بجوي انزلا يف ناصحإلا نأ ىلع ءاهقفلا قفل
 .هل ةّققحملا هطورش

 :اولاقف ةنسلا اّمأ

 :ةعبس طورش ناصحإلل

 .لبقلا يف ءطولا ١.

 .حاكن يف نوكي نأ .؟

 خف حاكتلا نوكي نأ ."

 وخلا

 .غولبلا .

 لمعلا 5

 7 .ءطولا لاح ًاعيمج امههيف لامكلا دجوي نأ .

 مجرلا طورش نم هنأ ىلع اوقفتا مهتاف ناصحإلا اما :دشر نبا لاقو

 :هطورش يف اوفلتخاو

 ١.المغنى:٠١/178.



 هباداو رفسلا ماكحأ 7

 ةلاحو .حيحص دقع يف ءطولاو «ةيرحلاو « مالسإلاو «غولبلا :كلام لاقف

 مايصلا يف وأ .ضيحلا يف ءطولا وه هدنع روظحملا ءطولاو .ءطولا اهيف زئاج

 هدنع هذحف «تافصلا هذهب وهو .ةفصلا هذهب وه يذلا ءطولا دعب ىنز اذإف

 "املا

 :مجرلا ناصحإ طورش :ةيهقفلا ةعوسوملا يفو

 .ةيرحلا :ًاعبار .هيحص حاكتن يف :ًاثلاث ءلقعلاو غولبلا :ًايناثو الو

 ©": مالسإلا :ًاسماخ

 ءطولا نم ةينازلا وأ «ينازلا نكمت طورشلا نم اركذي ملو ةّنسلا دنع ام اذه

 .عورشملا

 .طورشلا نم نكمتلا اوركذ دقف ةيمامالل ًافالخ

 هيلإ ودغي جرف ٌرحلا لجرلل نوكي نأب الإ تبثي ال ناصحإلا :خيشلا لاق

 مل ىتمو .نيمي كلم وأ ةمأ وأ ةّرح هتجوز تناك ءاوس .هئطو نمانكمتم «حوريو

 ال وأ ءًاسوبحم وأ ءاهنع ًارفاسم نوكي نأب كلذو ءانصحم نكي مل هنم ًانكمتم نكي

 ءاهب لخدو ءلجرلا جّوزت ىتمو .ءاوس اهيف مكحلا كلذكو ءاهنيب و هنيب لحم نوكي
 .امهنيب ناصحإلا لطب .هنم تنابو اهقّلط مث

 ءاهب لخدو ءاهيلع دقع ىتم هّنا :ةرحلا يف كلذ فالخ مهلك ءاهقفلا لاقو

 اوعاري لو .قالط وأ تومب اهقراف نإو امهنيب ناصحإلا تبثي هنا ءاهقلط مث
 (© اهئطو نم نكمتلا

 ١79. /”:دهتجملا ةيادب ١.

 .ناصحا ةدام «717 /7:ةيهقفلا ةعوسوملا .؟

 .هةلأسملا ,”ا/١ /ه :فالخلا .*



 م 4 رفسلا يف ناصحإ ال

 هل يذلا وه ءمجّرلا مث ؛دلجلا هيلع بجي يذلا نصحملاو :ديفملا لاقو
 تناك نإف .اهئطو نم نكمتيو ءاهريغ نع اهب ىنغتسي نيمي كلم وأ «ةجوز
 وأ ؛ةسوبحم وأ ءاهلثم أطوي ال ةريغص وأ ؛حاكنب اهيلإ لصي ال ةضيرم هتجوز

 ام ىلع مجرلا نود دلجلا هيلع بجو ىنز ىتمو ءاهب ًانصحم نكي ل «ةبئاغ

 (1) هانمّدق

 جرف هل نوكي نأ وه ءلجترلا يف ناصحإلا ٌدحو : يموطلا خيشلا لاقو

 عاري و :نيميلا كلم وأ كقعلاب ناك ءاوننس هل اكلام نوكيو «ةعطو نه كمت

 ال ةعتملا ّنِإف .ةعتملا حاكن نود ماوّدلا ةهج ىلع هل ًاكلام نوكي نأ دقعلا يف

 وأ ةّيدوهي وأ ةمأ وأ ةّرح ىلع نوكي نأ نيب قرف الف «مئاّدلا دقعلا امأف .نّصَحت

 .هانلق ام ىلع ُنَصَحُ ًاضيأ نيميلا كلمو «لجتلا ٌنَصَحُم كلذ عيمج َنإف ؛ةّينارصن

 هنكمي ال ةبيغ هتجوز نع ًابئاغ نوكي نأب ءطولا نم ًانكمتم نكي مل اذإو

 ًاسوبحم نوكي نأب اهئطو نم نكمتم ريغ ًارضاح هنوك عم نوكي وأ ءاهيلإ لوصولا
 هنوك نم هجرخي انركذ ام َعيمج َنإف ؛دعب اهب لخد دق نوكي ال وأ .كلذ هبشأ ام وأ

 جوز اهل نوكي نأ وهو .ءاوس لجّرلا يف ناصحإلا لثم ةأرملا يف ناصحإلاو

 ناك ارح ءاهب لخد دق ناكو ءاهنع بئاغ ريغ ءاهنيب و هنيب الجخ حوريو اهيلإ ودغي

 9 .لاح لك ىلعو ءأدبع وأ

 نم نكمتي جرف هل نوكي نأ ءلجرلا يف ناصحإلا ّدحو:جاربلا نبا لاقو

 نأل ءلجؤم ريغ [ئاد نوكي دقعلاو .نيمي كلم وأ دقعب هل ًاكلام نوكيو ؛هئطو

 وأ «ةمأ وأ ةّرح ىلع ًادقع مئادلا دقعلا نوكي نأ نيب قرف الو نصحت ال ةعتملا

 .597-195 :ةياهنلا . " .الا/ل”-الا/ه:ةعنمملا.١



 هباداو رفسلا ماكحأ موو

 ًاضيأ نيميلا كلمو ءنصحت هلك كلذ َّنِإف ةينارصن وأ ةيدوبي ةأرما ىلعادقع

 وأ ءاهيلإ لوصولا نم اهعم نكمتي ال ةبيغ هتجوز نع ًابئاغ ناك نمو .نصحي
 وأ ءكلذ ىرجم ىرجام وأ ءاسوبحم نوكي نأب اهئطو نم نكمتم ريغ ارضاح نوكي

 .ًانصخم نوكي ال هّناف دعب ابم لخخد نوكي ال

 هنيب ىلخي ,حوريو اهيلإ ودغي جوز اهل نوكي نأ وهف «ةأرملا يف ناصحالا اّمأو

 () ادبع وأ ناك اّرح ءاهب لخد دقو ءاهنع بئاغ ريغ ءاهنيبو

 نوكي ىتح .مجرلا هعم بجي يذلا ناصحأإلا تبثي الو ::ةوحل | لاتقو

 ودغي هنم نكمتم «قرلا وأ مئادلا دقعلاب كولمت جرف يف أطيو ءاّرح ًاغلاب ئطاولا

 لقعلا لاك رابتعا يفو ريصقتلا ةفاسم نود :ةروجهم ةياور يفو .حوريو هيلع

 .فالخ

 لقعلا لامك اهيف ىعاري نكل ؛لجرلا يف ناصحإلاك ةأرملا يف ناصحإلاو
 (9 اعامحإ

 هطرش ىلع ةيمامإلا ءاهقف قافتا نع برعت يتلا تاملكلا نم كلذ ريغ ىلإ

 . اليبش تيبلا لهأ ةّمئأ تاياور نع طرشلا اذه يف اوردص دقو ءناصحإلا توبث يف

 :مهنع يورام ضعب كيلإو

 :لوقي اق هللا دبع ابأ تعمس لاق ملسم نب دمحم نع ينيلكلا جرخأ

 عم ةأرملاو «ةأرملا عم لجرلا نوكي نأ الإ .مجر |مههيلع سيل ةبيغملاو بيغملا»
 "2(.7لجرلا

 ه١ يواؤ/؟:تهملا

 1١6١-١101. /15:عئارشلا .؟

 .0 ثيدحلا .178 /1/:يفاكلا ."'



 ريمأ ىضق» :لاق يثق رفعج يبأ نع «ةديبع يبأ نع ينيلكلا جرخأ

 مجرلا هنع أردي نأ ةفوكلاب رجفف ةرصبلاب ةأرما هل يذلا لجرلا يف يَيِغ نينمؤملا

 ("7.«ينازلا دح برضيو

 رصملا يف هتيب يف ةّرح ةأرما هلو نجسلا يف سوبحم لجر يف ةيظىضقو :لاق
 "”.مجرلا هنع أرديو دلجلا هيلع :لاق نجسلا يف ىنزف اهيلإ لصي ال وهو

 ةأرما هل لجر نع يي هللا دبع ابأ تلأس :لاق ثراحلا نع ينيلكلا جرخأ

 الو :ةدلج ةئام ينازلا ٌّدح برضي» :لاقف ؟زاجحلا يف وهو ًاروجف باصأف قارعلاب

 نأ ردقي ال نجس يف سوبحم وهو ةدحاو ةدلب يف اهعم ناك نإف :تلق «مجري

 ةلزنمب وه» :لاق ؟نجسلا يف ىنز نإ تيأرأ هيلع يه لخدت الو اهيلإ جرخي

 (09.«ةدلج ةئام دلجي هلهأ هنع بئاغلا

 ءاهنم رفسلا لجأل  هنكمت مدع يفكيف « ناصحإلل يفانملا رفسلا ّدح امو

 .ال مأ ةالصلا اهيف رصقت يتلا ةيعرشلا ةفاسملا ّدح ىلع تناكأ ءاوس

 :لاق ملسم نب دمحم نع حيحص دنسب ينيلكلا هجرخأ ام كلذ ىلع لديو

 نوكي نأ الإ مجر امههيلع سيل ةبيغملاو بيغملا» :لوقي يل هللا دبع ابأ تعمس
 ناك اذإف ءنكمتلا مدع نع ةيانك ةبيغلاو "”.«لجرلا عم ةأرملاو ةأرملا عم لجرلا

 هيف رصقت امم رفسلا ناكأ ءاوس ءناصحإلا قدص امل ءنكمتلا مدعل ًاببس رفسلا

 .ال وأ موصلا هيف رطفي وأ ةالصلا

 سيلف رطفأو رّصق اذإ هنا» الْيِظ هللا دبع بأ نعديزي نب رمع ربخ امو

 .7١؟ ثيدحلا 101/9 //:يناكلا .؟و١

 .7 ثيدحلا .178 /1/:يناكلا ."“

 .0 ثيدحلا «. ١178 /ا/:يفاكلا .4



 هباداو رفسلا ماكحأ

 م ىنز نإ يذلا رفسلا يف دحلا»نيسحلا نب دمحم ةعوفرمك ني وووف 1101 يضمن

 ءامهب لمعي مل ةروجهم ًاضيأ يهف «"”(رطفأو رّصق اذإ :لاق ؟انصحم ناك نإ مجري
 . فعضلا ةيآأ ضارعإلاو

 .17ثيدحلا 2.17/9 /1/ :يفاكلا ١.

 .١١ثيدحلا .17/4 /1/:يناكلا .”



 نذر

 ةيصولا يف ملسملا ىلع رفاكلا ةداهش

 رفسلا يف

 ةداهش لبقت الف ءأملسم نوكي نأ دهاشلا يف لصألا ّنأ ىلع نوملسملا قمنا

 2”«مهكلاجر ْنِم ِنْيَديِهَش اوُدِهْشَتْسآَول :هناحبس هلوقل ملسملا ىلع رفاكلا
 "”.«مُكَنِم ٍلْذَع ْيَوَذ اوُدِهْشَأَول

 زوجت الو «للملا لهأ عيمج ىلع نيملسملا ةداهش زوجت»: يف قداصلا لاقو
 (9.(«نيملسملا ىلع ةّمذلا لهأ ةداهش

 يف ملسملا ىلع رفاكلا ةداهش وهو ًادروم ءاهقفلا نم ريثك ىنئتس
 دجوي مل اذإ هريغ وأ ضرم نم توملا بابسأ روضح دنع ةبرغلا ضرأ يف ةيصولا
 .نييمذل يصويف «نيملسملا نم نالدع

 :هناحبس هلوق كلذ يف لصألاو

 ةّيِصَّولا َنيح ُثوَملا ُمُكدحأ ٌرَضَح اذإ ْمُكَِبةداهَش اوم َنيِذَلا اهيا اي»
 ْمُكَباَصَأَف ٍضْرَألا ين ُْتْبَرَص ْمُتْنَأ ْنِإ ْمٌكرْيَغ ْنِم نارخآ و أم لْدَح اود نانثا

 .؟:قالطلا ." .7857:ةرقبلا ١.

 . ١ثيدحلا «للملا لهأ ةداهش باب 7944 /1/:يفاكلا .”



 هباداو رفسلا ماكحأ ا ز] ز]ز]ز]ز]1]ز]11]1]1]1اا0000 ذا ا ا ا ا ا اا مم 1

 هب يرش ال ْمُْبَيَْأ نإ لاب ناَمِسُفُيَف ةالّصلا ٍدْعَب نم امُهَئوُسِبْحَت ِتْوَملا ٌةبيِصُم

 . «نيمثآلا َنِمَل اذإ انإ هلل ' هلا ةداهّش مت الو ئبرُ اذ نك ولو انم

 َنيذْلا نم امُهَماَشَم ناموُقَي نارخآف ًامنإ اَنَحَتْسأ امن ْنِلَع دعما

 انإ اَنْيَدَتْعَأ اَمَو امهَتَداَهَش و رح اَنئَداَهَشَل هللاب ٍنامِسْفُيَف ِناَلْوألا ُمِهْيَلَع َقَحَتْس

 رسب

 اوُفاَخَي رو اَهِهْجَو ىلَع ِةَداهَشلاِب اوُنَأَي 3 نْدَأ كلذ»

 ()  «تيقسافلا موقلا يدهم ال ذو اوعَمس اننا هللا اوقَناَو ْمِِناَمْ

 رونا نايب نهر لاح لا حيضوتو

 ها هَ
 دعي ناميا درت

 ءاهقفلا تاملك لقن :لوآلا

 فالخ الب نيملسملا ىلع لبقت ال ةّمذلا لهأ ةداهش :ىسوطلا خيشلا لاق

 ثيحب ناك اذإ ةّصاخ ةيصولا يف ةّمذلا لهأ ةداهش اوزاجأ مهْثأ الإ انباحصأ نيب

 .لاحب لبقت ال :اولاقو كلذ يف ءاهقفلا عيمج فلاخو .لاحب ملسم هرضحي ال

 مكدحأ ٌرَضَح اذإ» :ىلاعت هلوق ًاضيأو ,مهرابخأو ةقرفلا عامجإ :انليلد
 مس عع 0 هايد: 0# - -

 نم نارخا وأ #- نيملسملا ينعي  «مكنم ٍِلْدَع اوذ نانئإ ةّيصّولا َنيح توّملا
 «هيلع ةلالدلاب اوبلوط خوسنم اذه ّنا اوعّدا نإف  ةمذلا لهأ نم ينعي -* مكريغ

 '' .رذعلا عطقي ليلد مهعم سيلو

 ةئسلا ءاهقف ةفلاخم ىف رهاظ . «كلذ يف ءاهقفلا عيمج فلاخو» : هلوقو

 نكلو «ىّمذلا ةداهش زاوج ىلع ةّلاد ريغ وأ ةخوسنم يلا ٌنأب اولاقو ةبطاق

 .8١٠١ق-5١١:ةدئاملا.١

 .؟١ ةلأسملا ؛ةداهشلا باتك ؛7 77 /5:فالخلا .؟



 مهم رفسلا يف ةيصولا يف ملسملا ىلع رفاكلا ةداهش

 ةداهش اوزاجأ ةيفنحلا ناو ةيفالتخا مهنيب ةلأسملا نأ دشر نبا مالك نم رهاظلا

 .رفسلا يف ةيصولا يف ملسملا ىلع يمذلا

 زوجتال هّناو «لوبقلا يف طرش هّنأ ىلع اوقفتاف مالسإلا اّمأ :دشر نبا لاق

 وسل رفسلا يف ةيتصرلا يف تلاد رارج نم هيف اوفلتخا ام ألإ رفاكلا ةداهش
 ةّيِصَولا ّنيح توَّملا ُمُكدَحَأَرَضَح اذإ ْمُكدْبَب ةداهّش اونَمآ َنِِذَلا اَهّيَأ ايإ» : ىلاعت
 . (ةيآلا)# ْهَكرْيَغ ْنِم نارخآ وأ ْمُكْنِم ِلْذَع اوُذ نانثا

 كلام لاقو «هللا اهركذ يتلا طورشلا ىلع كلذ زوجي : ةفينح وبأ لاقف

 27. ةخوسنم ةيآلا َنا اوأرو كلذ زوجي ال : يعفاشلاو

 ةرورضلا عمو «نيلدع نيملسم نيدهاشب ةيصولا تبثتو : ققحملا لاقو
 (9 . ةصاخ ةّمذلا لهأ دايت ع «نيملسملا لودع مدعو

 ةداهش لبقت الف ًاملسم دهاشلا نوكي نأ لصألا :ةيهقفلا ةعوسوملا يفو

 اونثتسا مهنكل «ملسم ريغ ىلع مأ ملسم ىلع ةداهشلا تناكأ ءاوس «رافكلا

 ًالمع اهوزاجأ دقو ءرفسلا يف ةيصولا يف ملسملا ىلع رفاكلا ةداهش لصألا اذه

 (©9 .-ةمّدقتملا ةيآلل-

 . ىرت امك وهو «ءانثتسالا ىلع اوقفَتا مهنا اهرهاظو

 اذهب رصتقن لب لاوقألا لقنب ماقملا ليطن ال ًاينآرق ًاليلد ةلأسملل نأ امبو

 اهنوك مت ولو «ةخوسنم ريغ ةيآلا نأ تابثإ وه مهملا امنإ «لوقنلا نم رادقملا

 فالخ يأ كانه نوكي ال «يّمذلا ةداهش زاوج ىلع اهتلالد تّمتو ةخوسنم ريغ

 .رفسلا يف ةيصولا يف يّمذلا ةداهش لوبق يف

 . 1ا/ا/ /؟ :مالسإلا عئارش .” .577 /7:دهتجملاةيادب ١.

 .دهش ةدام 27177 /7١7:ةيهقفلا ةعوسوملا .“



 ةناداو نقسشلا ةافكا اتمتع يلو ام عا عم ع وحب يرام ب داعب ووسع اجل قطر جرو هنأاو هام وقيام جا ب فت مود

 ةيآلا لوزن نأش يف : يناثلا

 اجرحخ ءاّدب نب يدعو يرادلا ميمت ْنأ يور :لاق «هريغو ينيلكلا جرخأ

 ورمع ىلوم ميرم يبأ نبا ليدب امهعمو نيينارصن ذئنيح اناكو ةراجتلل ماشلا ىلإ
 يف هعم ام نّودف «ليدب» ضرم ماشلا اومدق اًملف «ًاملسم ناكو صاعلا نبا

 ىلإ هعاتم اعفدي نأ امهيلإ ىصوأو «هب امهربخي ملو هعاتم ىلإ اهحرطو « ةفيحص
 بهذلاب ًاشوقنم لاقثم ةئامثالث هنزو ةضف نم ءانإ هنم اذخأو هاشّتفف «تامو هلهأ

 لوسر ىلإ اوعفارتف ءادحجف «ءانإلاب امهوبلاطو ةفيحصلا هلهأ باصأف
 .مهليبس الخو ربنملا دنع رصعلا ةالص دعب هيي هللا لوسر امهفّلحف هيي هللا

 .هنم هانيرتشا دق :الاقف «كلذ يف ليدب لهأ مهاتأف |هيديأ يف ءانإلا دجو مث

 تلزنف هيَ هللا لوسر ىلإ اوعفارتف ءبَّذكن نأ انهركف ةنّيب هيلع انل نكي ل نكلو

 يبأ نب بلطملا, صاعلا نب ورمع ماقف 4امْنِإ اَقَحَتسَ اَمُهّنأ ىلَع َرِث ْنِإَمل

 (07 ءانإلا اذخأو افلحف ناّيمهسلا ةعادو

 ةخوسنمب تسيل ةيآلا :ثلاثلا

 ةخوسنم ةيآلا نوك ىلع ينبم ملسملا ىلع يّمذلا ةداهش زاوج يف فالخلا نإ

 :اهمهأ كيلإو «ةلأسملا هذه يف ًالاوقأ ساّحنلا رفعج وبأ لقن دقف ءاهمدعو

 .ةّيصو تناك اذإ رفسلا يف ةزئاج نيملسملا ىلع باتكلا لهأ ةداهش ْن ١.

 .لاحب رفاك ةداهش زوجت الو خسن مث اذك اذه ناك .؟

 . اودهش اذإ نيملسملل اهّلك ةيآلا ّنا .”

 .505/5:نايبلا عمجم ؛ 57 /7 :روثنملاردلا ؛5 //:يناكلا ١.



 ا ا رفسلا يف ةيصولا يف ملسملا ىلع رفاكلا ةداهش

 دمحمو ةديبعو ريبج نب ديعسو بيسم نب ديعس :نع لوألا ٌلوقلا ىكحو

 .يروثلا نايفس :ءاهقفلا نمو .يّدسلاو رمعي نب ىيحيو يبعشلاو نيريس نبا

 .هب لاق نم ةرثكل ديبع وبأ هيلإ لامو

 لوقو «يعفاشلاو سنأ نب كلامو ملسأ نب ديز :نع يناثلا لوقلا ىكحو

 هنا ريغ ؛نيملسملا ىلع رافكلا ةداهش هدنع زوجت الو ةخوسنم ابنِ ًاضيأ ةفينح يبأ

 .ضعب ىلع مهضعب رافكلا ةداهش زاجأ هنأب هركذ مّدقت نم فلاخ

 ("'.هريغو نسح او يرهزلا نع ثلاثلا لوقلا ىكحو
 ريع نارخا رار هنتاي هلق لع وه لرقلا 3: ليلؤ نأ ةليفاويسر

 ثيح نيرّسفملا روهمجل ًافالخ ءمكتريشع ريغ وه هنم دارملا ّنا ىلع مُكريَغ
 .نيملسملا ريغب اهنورسفي

 :نيهجول ةخوسنم ريغ ةيآلا ْنأ ٌقحلاو

 اهيف سيلو «تلزن ةروس رخآ يهو ةدحاو ةلمج تلزن ةدئاملا ةروس نا :لوألا

 يف يور ام لك لمح هيف ًايلع َّنا فخلا ىلع حسملا ةلأسم يف قبس دقو خوسنم
 ةروس رخآ ةدئاملا ةروس ّنأب ًالئاق ؛ةدئاملا لوزن لبق ام ىلع نيفخلا ىلع حسملا

 .تفخلا ال لْجَّرلا ةرشابم ىلع ّلدت يهو «ةخوسنم ةيآ اهيف سيلو «تلزن

 لهأ ةداهش ذوفن ىلع ةلادلا نيقيرطلا نم ةضيفتسملا تاياورلا :يناثلا

 :تاياورلا هذه نمف «ملسملا ةداهش ترذعت اذإ ؛ةيصولا يف باتكلا

 هللا لوق يف يي هللا دبع يبأ نع .مكحلا نب ماشه نع ينيلكلا هاور ام

 دجوي ال «ةبرغ ضرأ يف لجرلا ناك اذإ» :لاق :«مُكريَغ ْنِم نارخآ أ :ىلاعت

 ١. :ساحنلا رفعج يبأل ,ميركلا نآرقلا يف خوسنملاو خسانلا ١77.



 هةنادرو:وقشلا ءاكحأ مب تعدم نمل بينا اموت سوات واسس لموباستل جون 2 ووكو ساب منو ايست م

 "”.«ةيصولا ىلع ملسمب سيل نم ةداهش تزاج ملسم اهيف
 هذه ''”«ءاقوقد »ب ةافولا هترضح نيلبلا نها نأ : يبعشلا هاور امو

 :تانكلا لها نم نيلجر هيشأفت ةتيضو لعشدييشي نيسلسملا همادخأ د و

 .هتيصوو هتكرتب امدقو «هاربخأف  ىسوم ابأ ينعي  يرعشألا ايتأف ةفوكلا امدقف

 (مهفلحأف يي هللا لوسر دهع يف ناك يذلا دعب نكي مل رمأ اذه :يرعشألا لاقف

 لجرلا ةيصول اهناو ءارّيغ الو ءامتك الو ءالذب الو ءابذك الو ءاناخ ام هللاب رصعلا دعب

 "7 .(هتداهش ىضمأف «هتكرتو

 خسنلاب لئاقلا ليلد

 : هوجوب خسنلاب لئاقلا لدتسا

 نوضرت نّمم# :لاقف ءايضرم ًالدع نوكي نأ دهاشلا يف هناحبس ربتعا ١.

 الو ًالدع نوكي ال رفاكلاو 74مُكْنِم ٍلْذَع يود اوُدهشاوإ «9 4 ءادهشلا نم
 .ًاخوسنم هتداهش زاوجب مكحلا نوكي نأ ٌدبالف ءايضرم

 ةدراو ةيناثلاو ءنيَِّدلا ىلع ةداهشلا يف ةدراو ىلوُألا ةيآلا ّنأ : هيلع ظحالي
 . ةيصولا دوهش يف ةلادعلا رابتعا ىلع امهل ةلالد الف ؛ قالطلا ىلع ةداهشلا يف

 ةلالد امهتلالد نكلو امهريغو امهّمعي ًاقالطإ نيتيآلل نا ضرتفن نحن
 . ةكرابملا ةيآلا وهو ليلدب امهنع دروملا جارخإ نم عنام الف « ةيقالطإ

 .ثحبلا رخآ يف تاياورلا ضعب كيفاويس و .7ثيدحلا «للملا لهأ ةداهش باب ”4/ /7:يناكلا ١.

 .دمتو رصقت لبرأ و دادغب نيب دلب «اقوقدا .؟

 ٠١”". مقر ةمذلا لهأ ةداهش باب ٠17/7 :دواد يبأ نئس .'"

 .7/87:ةرقبلا.5

 .7:قالطلا .ه



 م4 رفسلا يف ةيصولا يف ملسملا ىلع رفاكلا ةداهش

 لبقت الف ءرفاكلاو قسافلا ةداهش لوبق مدع ىلع عامجإلا دقعنا ."

 . هتداهش

 رفاكلا ةداهشل لماشلا قالطإلا ىلع دقعنم ريغ عامجإلا نأ : هيلع ظحالي

 . ةيآلاب ذحألا ىلإ ءاملعلا نم ريثك باهذ تفرع دقو «رفسلا يف ةيصولا يف

 نلع زوي أل رامكلا ةداهتش نإ : لاقو هباتك يف ساّحنلا هب لدتسا ام 1

 ام ىلإ هيف فلتخا ام دريف «هيف فلتخا دق يذلا عضوملا اذه ريغ يف نيملسملا

 . هيلع عمجأ

 ةبارغلا ىهتنم يف هجولا اذه نأب يثوخلا قّمحملا نع امك : هيلع ظحالي
 تيلو «ضراعم الب ةيصولا باب يف ةداهشلا لوبق ىلع ليلدلا مايق تفرع نأ دعب
 ةلوبقم تناك ةيصولا ىلع رفاكلا ةداهش ْنِإ :لاقو ءرمألا سكع ٌلدتسملا اذه

 فلتخا ام ذريف هي يبنلا نامز دعب هيف فلتخا دقو «عامجإلاب يي يبنلا نامز يف

 .هيلع عمجأ ام ىلإ هيف

 .ةحوستم ةبآلا نأب لوقلل ةجواال هنا تبث اذهَو

 ثلاثلا لوقلا ليلد

 :ةلونق نيف دارا نأل «نيملسملا اهلك هلا ناس لوقلا اذن ببغانيم نهد

 زاوج ىلع ةيآلل ةلالد الف ؛مكتريشع ريغ نم نارخآلا وه «مكريغ نم نارخآ وأ#
 .ملسملا ىلع يمذلا ةداهش

 نم رخآ ةيبرعلا يف رخآ ىنعم نإ :هلوقب ساحنلا رفعج وبأ هيلع لدتساو
 نم هنأ ىلع لدي «رخآ» كلوقف ءرخآ ميركو ميركب تررم :لوقي لوألا سنج

 تررم الو ,رخآ سيسخو ميركب تررم :ةيبرعلا لهأ دنع زوجي الو «لّوألا سنج



 ةناداووفسلا ءاكهأ تا تع اب لل رولا ب و ا مل 5-7

 نارخآ وأ مكنم لدع اوذ نانثا# ىنعم نوكي نأ اذه يف بجوف ءرخآ رامحو لجرب

 "”.نيملسملا نم مكتريشع نم # مكريغ نم

 اونمآ َنيِذَلا هيأ اي :لوقيو نينمؤم لا بطاخي هناحبس هنأ لَو هيلع ظحالي
 . «توَملا مكدحأ ٌرَضَح اذإ ْمُكدْيَب ةداهش

 اذإو نونمؤملا اهّيأ مكنم :هانعم نوكي , *مكنم لدع اوُذ نانثا# :لاق اذإف

 نمؤملا ريغ سيلو نونمؤملا اهّيأ مكريغ: هانعم نوكي . «مكريغ نم نارخآ وأإل :لاق

 مهلك ةريشعلاو ةليبقلاو سنجلاو نوللا يف مهفالتخا عم نوملسملاو رفاكلا الإ
 . «ْمُكْنِم ٍلْدَعاوَّذل :هلوق تحت نولخاد

 نوكي نأ لإ «رخآ» ظفل قلطي ال هنا نم ساحنلا رفعج وبأ رهظتسا ام اّمأو

 |يف لاحلا وه امك ؛ريغ» ةظفلب ديقي مل اذإ ايف حيحص وهف لوألا سنج نم يناثلا
 وأ ةيآلا يف امك ريغلا ةظفلب ًاقفرم ناك اذإ |منود رخآ سيسخنو ميركب تررم :هلثم

 . مكريغ نم نارخآ
 خسنلاب لوقلا ْنأ ىلع .ةخوسنم ريغ ةيآلا ْنا  هناحبس هللا لضفب  تبثف

 يف دجن ملو ءًأدج لطاب هباتك يف ساحنلا رفعج وبأ هيلع | هترثك ىلع نآرقلا يف
 :نيتيآ الإ ةخوسنم ةيآ نآرقلا

 ٌنوُرّذَيَو مكنم َنْوَفوَتُي َنيذْلاَو# :ينعأ «ةافولا ةّدع يف هناحبس هلوق:امهدحأ

 َّنا ةيآلا نم رهاظلاف "” 4جاَرخإ َرْيَغ ٍلوَحلا ىلإ ًاعاتم مهجاوزأل ٌةّيِصَو ًاجاوزأ
 عتمتلا هتجوزل يصوي نأ جوزلا ىلع هناحبس ضرف دقو «ةدعلا ةدم وه لوحلا اذه

 َنوُرَذَيَو ْمُكِْم َنْوَفَوعُي َنيِذَلاَو# :هناحبس هلوقب تخسُن َمث ًالوح تيبلا نم

 ١. نآرقلا يف خوسنملاو خسانلا الكريم:١71.

 ". :ةرقبلا 5٠ 7.



 مسد رفسلا يف ةيصولا يف ملسملا ىلع رفاكلا ةداهش

 "0. درْشَعَو رُهْشَأ ةعَبْرأ ٌنهْفْنأب نصَئَرَتي ًاجاوزأ م صم

 ةقدص ميدقتب نيملسملا ىلع ضرف ثيح ةلداجملا ةروس يف درو ام :ةيناثلا

 ا و
 "7.4 ةَقَدَص ْمُكاوجَ 1

 مكاو ْيَدََنْيَب اوُمّدَقُت نأ أ مثفتسأأ» : 52100
 9 4 تاقفَّدَص

 .ملاعلا هللاو .خسنلا نم ًائيش دجن ملف نيتيآلا كنيت ريغ يف اّمأو

 ىوألا آلا ريسفت يف :عارلا

 (ام» فذح مكتيب ام ةداهش يأ «مكدي: ةداهش اونَمآ َنيِذّلا اهيا اي

 (. «كنْيَبَو ينْبَب ٌقارَق اذه :هناحبس هلوق ريظن هحوضول
 ترهظو توما ىلع فراش يأ #ةّيصولا نيح توملا مكدحأ رضح اذإ#

 نإ ُتوَمْلا ُمُكَدَح أ َرَضَح اذإ ْمُكيَلَع بيك» :هناحبس هلوق يف امك هعوقو تارامأ

 (0).# ةّيِصولا ري كَ
 بطاخت ةيآلا َّنأل كلذو «نيملسملا نم يأ «مكنم ٍلدع اوذ نانثا#

 .مكتلمو مكنيد لهأ نم يأ نينمؤملا رشعم وه ريمضلا نم دارملا نوكيف «نينمؤملا

 ؛مكتلمو مكنيد لهأ ريغ نم نيرخآ ةداهش يأ «مكريغ نم نارخآ ْوَأل
 .ةلملاو نيدلا لهأ ريغب مكريغ ريسفت هجو تفرع دقو

 .7١:ةلداجملا ." ..77 5 :ةرقبلا ١.

 .//8:فهكلا .: .١7١:ةلداجملا ."”
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 هباداو رفسلا ماكحأ ... م

 نم نيرخآب داهشتسالا زاوج نأ ىلع لدي «توملا ةبيصم مكتباصأق#
 ترضحو ضرألا يف ًابراض يصوملا نوكي نأو ؛ةبرغلاب طورشم ةّلملا لهأ ريغ
 .مهل ىصوأف مهريغ ًادحأ دجي ملف «توملا تامالع

 يأ ةظفل وه نيملسملا مدعب طورشم ةلملا لهأ ريغل ءاصيإلا ْنأ ىلع ليلدلاو

 نيملسملا نم رفن كانه ناك نإ يأ ؛بيترتلا ليبس ىلع ديدرتلا يف رهاظ هناف
 كلذ لك «مهريغ نم نينثاب دهشتسي مهريغألإ نكي مل نإو مهنم نينثاب دهشتسُي
 .ماقملا ةنيرقب

 ملسملا َناف «ةرورضلا باب نم ملسملا ىلع ملسملا ريغ ةداهش زيوجت نإ مث

 .ملسملا ريغب داهشتسالا ىلإ ةجاحلا سمت الو يمالسإلا عمتجملا يف عبطلاب شيعي

 ىلإ ةجاحلا سمو رارطضالا ةنظم اهتاف ضرألا يف برضلاو رفسلا لاح فالخب

 .اهريغ وأ ةداهشب ملسملا ريغ نم عافتنالا

 يفضي ال هناحبس هنأل ءال رهاظلا ؟كرشملا ىتح رفاك لك معت ةيآلا لهو

 باتكلا لهأ ىلإ ةيآلا فرصنتف «ةمارك نيكرشملا ىلع

 يهتاض ار بون اق كوسا أل يمت وهاطلا ؟[فنأ رحل ةعيب لهو
 .تاياورلا لقن دنع كيفاويسو .«باتكلا لهأ ةنس

 ولو انَمَن هب يرئشَم آل ْمُتبيرَأ نإ لاب ٍنامِسْفْيف ةالَّصلا دْعَب نم امُهَّتوُسِْحَتل
 ؛بير كانه نكي ملو ملسملا ىلع رفاكلا دهش اذإ ِهّنا ةيآلا رهاظف «برُق اذ َناَك

 ريشي امك نيميو بذك لاهتحاو ةبير كانه ناك اذإ اَمأو «نيمي الب هتداهش لبقت

 دعب نم اههفاقيإب نيملسملا هناحبس رمأي ٍظئدنعف «متبّترا نإإ# :هناحبس هلوق هيلإ
 ةيآلا هذه تلزن امل هنأ يور دقو نصعلا ةالص دعب وأ ءتناك ةالص يأ «ةالصلا

 .ربنملا دنع ههفلحتساف ايتو ًاّيدع اعدو رصعلا ةالص يبنلا ىلص



 م رفسلا يف ةيصولا يف ملسملا ىلع رفاكلا ةداهش

 عيبن ال اَنأ «ًانمث هب يرتشن الإ |هّتأب نيلئاق هللاب نإسقيف نافقوي لصاحلاو
 مهناميأ هللا دهعب نورتشي َنيِذْلا نإ :هناحبس هلوق لثم ءىشب هنيميو هللا دهع

 صخ #ىبرق اذ ناك ولو# ايندلا نم ءىشب هللا دهع عيبن ال يأ" ©أليبق ْانَمَن

 .مظعأ مهببسب ةنهادملاو تأ مهيلإ ليملا َنأل .ركذلاب ىبرقلا هناحبس

 اهانمتك اذإ انأل .همتكن ال يأ «نيمثآلا َنِمَل اذِإ اَنِإ هللا ةداهش متكت الوإ#

 ةيناثلا ةيآلا ريسفت

 جاجنلا لاق يتلا ةيناثلا ةيالا ريسفت كيلإو ءلوألا ةيآلا ريسفت مت انه ىلإ

 يف ةيا لكشأ اهئاوأ او

 (9 هللا باتك

 "9 .ماكحألا نم ةروسلا هذه يف ام لضعأ ةيآلا هذه :يزارلا لاقو

 امُهَماَقَم ٍناموَقَي نارَخأَ امْنِإ نكت اَمُهَنَأ ىلَع َرْثُع نإف# :هناحبس لاق

 امو امهِتَداَهَش ْنِم ّقَحَأ انْثداَهَسَل للاب ٍنامِسْفُبَ نالوا ُمِهْيَلَع َّقحَتسأ نمل
 ©. 4َنيمِلاَظلا َنمَل اذِإ ان نإ نيت

 لهأ ريغ نم نيدهاشلا نأ ىلع تيما ءايلوأ علطا اذإ اهنا :ةبآلا لصاحو

 نم تيملاب ىلوأ امه نارخآ نادرف موقي ٍذئدنعف «[نإ ةنايخلاو بذكلاب اقحتسا ةلملا

 نا هللاب نامسقيف «هيف نالّوألا نادهاشلا ماق يذلا ماقملا سفن يف نيِلّوألا نيدهاشلا

 ةنايخلا ىلإ مهتبسن يفو لاملا اذه بلط يف انيدتعا امو |هتداهش نم ٌقحأ انتداهش

 .701 /7:نايبلا عمجم .؟ .لا/:نارمع ل. ١
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 هباداو رفسلا ماكحأ 0 و ا م ا مع

 .نيملاظلا نم انرصلألإو

 لهأ وهو مهيلع ينُج نيذلا نم يأ "مهيلع قحتسا نيذلا نم» :هلوق
 "'.ةيرشعو تيما

 «امهماقم ناموقي# :هلوقو ءأدتبم *نارخآف# :هلوقف :لوقنف هبارعإ اّمأ

 .هربخ
 راص ركذلا اهيلع ديعأ ّمث اهركذ مدقت اذإ هنأ وه أدتبم ةركنلا عوقول هجولاو

 .نارخأ ركذ قبس دقو ةفرعم

 ماقم يف تيملاب ىلوأ امه ناذللا نارخآلا نادرفلا دارملا نايلوالا :هلوقو

 :ناهجو هيفف هبارعا امأو «ةثارولاو ةيصولا
 ناذّللا امه «نم» و ليق هّنأكو «نايلوألا امه فوذحم أدتبمل اربخ نوكي نأ ١.

 ىللوأ امه ناذللا نادرفلا يأ «نايلوألا بيجأف ؟نيلّوألا نيدهاشلا ماقم ناموقي

 .تيملاب
 ماقم نايلوألا ناموقيف ريدقتلاو ناموقي يف ريمضلا نم ًالدب نوكي نأ ."

 .نيلؤألا

 .ةيآلا ءازجأ بيكرت يف نورسفملا ركذ دقو «ةيآلا بارعإ يفانيدل ام اذه

 ىلع لوصحلل ضعب يف اهضعب برض ول :يئابطابطلا ديسلا لاق «ةريثك ًاهوجو
 (”.روصلا نم نيتئام ىلإ تقترا ةيآلا مات ىنعم

 ماكحألا نم ةيآلا نم دافتسي ام :سماخلا

 :ةيلاتلا ماكحأألا ةيآلا نم دافتسي

 ىلع نيملسملا نم نيلدع دهشي نأ توملا بابسأ هرضحي نمل يغبني ١.

 ١. الكشاف:١/ ." .584/ا/:نازيملا 1917.



 انا و تال ا ا للا ووا ةطبل قداس ا رفسلا يف ةيصولا يف ملسملا ىلع رفاكلا ةداهش

 .بناجألا نمف رذعت نإف «هتيصو

 نيب فالتخا دروم وهو «هبيرق ىلع بيرقلا ةداهش لوبق ىلع ةيآلا تّلد .؟
 .ءاهقفلا

 درومف هريغ يف اًمأو «لاملا دروم يف ةيصولا يف ةّمذلا لهأ ةداهش زاوج ."“

 لقا

 نا ءاج لوزنلا نأش يفو «ةالصلا دعب هلوقل نيميلا يف ظيلغتلا زوجي .:

 .ناكملاب ظيلغتلا:لع ةلالذ هيف. ملا دنع امهفلحت 5 هللا لوس

 فلحلا ْنأل «هريغ نود ةيصولا دروم يف فالحإلا دعب ىوعدلا ةماقإ زوجي .4

 نم و ءقدصيلف فلح نمو: ِذيييف مهنع يور دقو ءاهريغ يف ىوعدلا طقسي

 ("".«ءيشب هللا نم سيلف ضري مل نمو ضريلف هل فلح

 الهه تيبلا لهأ ةّمئأ نع يور ام :سداسلا

 هللا دبع بأ نع «ينانكلا حابصلا يبأ نع «بيذهتلا» يف خيشلا وو

 اذإ ْمُكَْبَب ةداهّش اَوُمَمآ َنيِذَلا اَهّيَأ ايا :لجو رع هللا لوق نع هتلأس :لاق هيف

 # ْمُكِرْيَغ ْنِم ٍنارَخآ وأ ْمُكْنِم ٍلْدَع اوّذ نانثا ةّيِصَولا َنيح ُثوَّملا ُمُكدِحَأَرْضَح

 ؟ «مكنم ِلدَع اوّذإ# :تلق ««نارفاك امه» :لاق ؟#مكريغ نم نارخآ #8ام :تلق

 (7:(نالسم» :لاق

 زع هلوق يف ئث هللا دبع يبأ نع ءملاس نب ماشه نع ينيلكلا جرخأ ."

 ملسم هيف سيل دلب يف لجرلا ناك اذإ» :لاق « 4مكريغ نم نارخآ وأ# :لجو

 ١. الكاني:٠/ "ا .
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 هبادآو رفسلاماكحأ 222000020000000 من

 ('"".«ةيصولا ىلع ملسمب سيل نم ةداهش تزاج

 :لاق دمحم نب ىيحي نع «نمحرلا دبع نب سنوي نع ينيلكلا جرخأ .”
 اذإ ْمُكَنْيَب ةداهَش اوُنَمآ َنيِذّلا يَ ايا# :لجو زع هللا لوق نع يش هللا دبع ابأ تلأس

 ؟# ْمُكرْيَغ ْنِم نارخآ أ ْمُكْنِم ٍِلْدَع اوّذ ٍنانثا ٍةَبِصَولا َنيح ُثوَملا ُمُكدَحُأَرَضَح

 اودجت مل نإف .باتكلا لهأ نم «مكريغ نم ناذّللاو ءناملسم مكنم ناذللا» :لاق

 يف باتكلا لهأ ةنس مهيف ّنس يي هللا لوسر نأل .سوجملا نمف باتكلا لهأ نم
 نم نيلجر دهشأ نالسم دجوي ملف ةبرغ ضرأ يف لجرلا تام اذإ كلذو «ةيزجلا
 ل هب يرتشن 5 - متبترا نإ مّللاب نامسقيف#ةالصلا دعب ناسبحي باتكلا لهأ

 باترا اذإ كلذو :لاق «نيمثآلا نمل ًاذإ اَنِإ هللا ةداهش متكن الو ئبرق اذ ناك ولو

 ضقني نأ هل سيلف لطابلاب ادهش اههثأ ىلع رثع نإف |هتداهش يف تيملا يلو
 هللاب نامسقيف# ءنيِلّوألا نيدهاشلا ماقم ناموقي نادهاش ءيجي ىتح ءابتداهش

 كلذ لعف اذإف «نيملاظلا نمل ًاذإ اَنِإ انيدتعا امو امهتداهش نم قحأ انتداهشل

 ندا كلذ ديو رعاقلا كوقن يردكل از16اهنف تدار نيلزألا ةفاونق فيضنقل

 "7. مهناميأ َدعَب نام در نأ اوُفاَخَي وأ اههُجَو ىلع ةداهشلاب اوني نأ

 ل اذإ رضحلا ٌمعي وأ رفسلاب صتخي ملسملا ىلع رفاكلا ةداهش زاوج له

 .7ثيدح .؛4 /ا/:يفاكلا ١.

 ٠١ بابلا ٠4" /9١:ةعيشلا لئاسو ؛رامضملا اذه يف مهنع يور ام رئاس ظحالو .1/14:يناكلا .؟

 .اياصولا باتك باوبأ نم



 مد رفسلا يف ةيصولا يف ملسملا ىلع رفاكلا ةداهش

 .هدرومب صتخيف دعاوقلا فالخ ىلع مكحلا نا :لّوألا

 قمتي امَلق ذإ بلاغلا دروم درو «ضرألا يف ْمُتْبَرَض اذإ»» ديقلا َنا:يناثلا
 .ةبرغلا ضرأ يفالإ ةيصولا ىلع امهدهشي ناملسم هدنع دجوي ال نأ ملسلا

 دروم يف للملا لهأ ةداهش لوبق هجو اوللع تيبلا لهأ ةّمئأ نا هديؤيو

 حلصي ال هنأل ,ةيصولا يف مهتداهش تزاج مهريغ دجوي مل نإف» :مهلوقب ةيصولا

 ("".«ةيصو لطبت الو ملسم ئرما ٌقح باهذ

 1 نعلا قياما ماسالا ناو ىرخأ ناروتو

 ًاقافو ًاضيأ اهوبق يف رفسلا رابتعا مدع ًاضيأ يوقيو :«رهاوجلا» يف لاق

 يف لب .هيلع عامجإلا ةداهشلا باب يف (عئارشلا)نتملا رهاظ ين لب نك الن

 جرخم جراخ هنأ الإ هنا ضيعت ناز ارذاق الإ ًافلاخم هيف دجأ مل «ضايرلا»

 (7.بلاغلا

 ؟هنيد يف رفاكلا ةلادع طرتشت له :نماثلا
 اوذ نانثا# :لاق ثيح ةبآلا رهاظ ؟يّمذلا يف ةلادعلا طرتشت له هنإ مث

 نم دارملاو .مكريغ نم لدع اوذ نارخآ يأ «مكريغ نم نارخأآ وأ مكنم لدع

 لقن مل ولو *”.«نايبلا »يف يئوخلا قّمحملا هيلعو «هنيد يف ةلادعلا وه ةلادعلا

 :يير الب طرتشةناكاو :نذكلا نغ انهزرخت توبذ طارتنشاف ءايهتلادع طارتقاب

 .7ثيدحلا ,749 /1/ :يناكلا.١

 "ِ /٠'/ :يفاكلا .؟

 80٠. 59/7 8:رهاوجلا .*

 ." 4 6 :نايبلا .





 قي

 رفسلا يف رطضملل ةتيملا ةيلح

 هلكأ زاوج ىلع اوقفّتا اك .رطضملا ريغل ةتيملا لكأ ةمرح ىلع ءاهقفلا قمت

 ضن دقو .ميركلا هللا باتك ؛كلذ يف لصألاو «ًايداعو ًايغاب نكي مل اذإ رطضملل

 ملام عضوم ىلإ شماهلا يف ريشنو اهضعب ركذن «هباتك نم ةعبرأ دراوم يف كلذب

5 

 ريغل هب لِ مو ريزنخلا محل دل او ةئْيَملا ُمُكْيَلَع مّرَح امّنِإ» :هناحبس لاق

 237. #ميِحَر ٌروُمَع هللا نإ هيلع مإ الف داع الو غاب رَْغ ٌرَطْضَأ ِنَمَف هلا

 ىلا لأ امو خا م لَو ْمَّدل ملا يملا مُكيَلَع ثم ْتَمّرَح# :هناحبس لاق

 حب امو امو ُئيكَد اَمآلإ | ٌعَبَسلا 1 امو ةحيطّتلاَو َةَيدرَتمْلاَو ٌةَدوَقوَمْلاَو ةَفنَحْنُمْلاَو هب

 رْبَغ ةَصَمْحَم يف ٌرْطْضأ ِنَمَف .. . قس ْمُكلْذمالْزألاب اوُمِسْقَتَْتْنََو بضنلا ىلع

 .١" 4ميجَ دوف لَن ٍمْنإِل ناجم
 ال تامّرحملا نم نيتيآلا يف ءاج ام ةّيلح ْنأ عم فينا ةهااتلم نو

 ءالتبا َّنأل  ًارطضم ناك اذإ ًاضيأ رضاحلا معي لب ٌنطضا اذإ رفاسملاب ٌّضتخي

 ١. ظحالو .”:ةدئاملا .؟ . 10/7 :ةرقبلا الأنعام:١50 والنحل:١١6.



 هباداو رفسلا ماكحأ مسا ٠

 ةيآلا تاغل

 (مل تمي ام ريسفتو اهريسفت ىلإ ةجاحب تاغل ىلع نالمتشت نيتيآلا نا اهب
 :زاجيإب اهيناعم ركذن .ةلصب

 نوّمسي نوكرشملا ناكو «ةيمستلاب توصلا عفر :ةحيبذلا يف لالهإلا ١.

 .ةيبلتلاب هتوص عفري نأ وهو مارحإلاب لم مرحملاو هللا نومسي نوملسملاو «ناثوألا

 مسا ىلع حبذ ام يأ (هب هللا ريقلل لها ام».ةدالولا تقو ىكب اذإ يبصلا لهتساو

 مسا اهيلع ركذي مل ةحيبذ لك كلذ يف لخديف هللا مسا هيلع ركذي ملو منصلا

 . ملسم وأ رفاك نم ناك ءاوس «ىلاعت ٌقحلا

 .لكألا نم عونك هنولكأي اوناكو #مدلا #9 .؟

 هنأل ءامّرحم هئازجأ لكو همحش ناك نإو محللا ضخ .# ريزنخلا محل .'

 هل عبات هريغو لكألاب دوصقملا

 وأ اهريغ نم قنخب ناك ءاوس «قنخلاب تتام يتلا يأ #ةقنخنملا# .1

 .ضراعل اهسفن نم تقئنتخا

 «تومت ىتح كلذ وحنو رجح وأ بشخب ةبورضملا يهو # ةذوقوملا# .

 .هتبرض اذإ :هتذقو كلوق نم

 .تت اف رئب ىلإ ٌولع نم تّدرت يأ 4ةيدرتملا# .1
 ىنعمب انه ليعفف ؛تومتف ىرخأ اهحطنت يتلا يأ 4ةحيطنلا# ٠.

 .ةيمسالا ىلإ ةيفصولا نم لقنلل اهيف ءاتلاو ,لوعفملا



 ريغ ةايح اهيف ةّيقب هنم يقبو عبسلا هنم لكأ ام يأ *عبسلا لكأ امإ# .4

 .ءانثتسالاب دارملا وهو «ةيكذتلا دعب هلكأ زاج ةرقتسم تناك نإف «ةرقتسم

 ناجدولاو يرملاو موقلحلا :يهو ؛ةعبرألا ءاضعألا عطق يه ةيكذتلاو
 نعطلا وهو رحنلا اهتاكذف لبإلا يف اّمأ لبإلا ريغ يف اذه .همكح يف ام وأ ديدحب

 .ةضفخنملا ةدهولا يهو «ةرغثلا ةّبل يف

 ليق «. بصنلا ىلع حبذ ام مكيلع مّرحو يأ *بصنلا ىلع حبذ امو“ .9

 تيبلا لوح ةبوصنم ةراجح يهو «قانعأك باصنأ هعمجو «قنع لثم درفم وه

 ءاهيلإ هب نوبرقتيو كلذب امومظعي اهيلع محللا نوحرشيو اهيلع نوحبذي اوناك
 حبذ امو هريدقتف ءاهلصأ ىلع اّمإ و «ماللا ىنعمب اّمِإ «ىلع»و «مانصألا يه ليقو

 . مانصألا ىلع ىّمسم

 :نيهجوب رّسف دق و «مالزألاب ماسقتسالا» . ٠٠

 ىلعو «يبر ينرمأ اهضعب ىلع بوتكم ةيلهاجلل تناك ماهس مالزألا لوألا
 جرخ نإف حادقلا كلت اوبرض «هب متبي ًارمأ وأ ًارفس اودارأ اذإف ءيّبر ينابن اهضعب
  ءيبر يناهن هيلع يذلا جرخ نإو .هتجاحل ىضم ير ٍنرمأ هيلع يذلا مهسلا

 لمعلا مارح كلذ نأ ىلاعت هللا نّيبف ءاهوداعأ ءيش هيلع سيل ام جرخ نإو ءضمي
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 نم تامّرحملا نايب ددصب اهنأل «ةيآلا قايس بساني ال ريسفتلا اذه نكلو

 يف ءاج اهب ةلصلا دقفي ىنعملا اذهب مالزألاب ماسقتسالاو ءاهيلإ عجري ام و موحللا

 يتآلا يناثلا ريسفتلا وه حيحصلا نأ رهاظلا نكلو «ةمّرحملا معاطملا نمةيآلا هذه

 '"'. جه نيقداصلا نع هريسفت يف يّمَقلا هاور يذلا وهو

 ١. ريسفت ." . 4777 /:نايبتلا القمى:١/١15/8.



 ةيادرو نفسا ةاككأ بو سويس دم ساس ابتسم جم ان سا سمس ان عقم 5-5

 .امل ءابصنا ال ةثالثو «ءابصنأ اهل ةعبس «ةرشع مالزألا َنأ :يناثلا

 «بيقرلاو «سلحلاو ءسفانلاو «لبسملاو «مأوتلاو «ذفلا :ءابصنا اه يتلاف
 هل سفانلاو ,مهسأ ةثالث هل لبسملاو ,نامهس هل مأوتلاو ءمهس هل ذفلاف .ىلعملاو

 ةعبس هل ّلعملاو .مهسأ ةتس هل بيقرلاو .مهسأ ةسمخ هل سلحلاو ءمهسأ ةعبرأ

 . مهسأ

 روزجلا ىلإ نودمعي اوناكو .دغولاو «حينملاو .حيفسلا :اهل ءابصنا ال يتلاو

 نمثو «لجر ىلإ اهنوعفديو ماهسلا نوجرخيف «هيلع نوعمتجي ّمث ءازجأ هنوزجيف
 ("'.ىلاعت هللا همّرحف «راقلاوهو ءاحل ءابصنا ال يتلا هل جرخت نم ىلع روزجلا

 اهنوكل ةبوصنم ةلمجلاو «مثإل لئام ريغ يأ *مثال فناجتم ريغ ١.

 :ةلربت نه كوالا هيلا ىف ءاحيااس وم قالا لإ: للا مدع نهارا لستر لاح

 . «داع الو غاب ريغ#

 .هريسفت كيفاويسو «بلطلا :يغبلاو «غاب ريغأل ١.
 .زواجتلا :ودعلاو . *داع الو## . ٠٠

 سيل هنأ نّيبيل ظفللا اذه ركذ امّنِإو ءجرحلا يأ مثإلا *هيلع مثإ الفإ# .4

 .ةرورضلا لجأل جرحلا عفر امَّنِإو لصألا يف ًاحابم

 مدعب ديدحتلاو ليلعيتلا نيب درضفلا كناري .ةبآلا تاغل ريسفت اذه

 دوما كايف كف اهات عن .غاب الو داع ريغ وأ مثول ان امتي ةنزك

 ىكذملاو ةتيملا.١

 فتح تام ام ٌمعتف «ةيعرش ةيكذت َكْذّي مل مع ةرابع ةتيملا نا رّوصتي اّبر

 ١. /7:نايبلا عمجم ١9/8.



 نفت رفسلا يف رطضملل ةتيملا ةيلح

 اذه دعاست ال ةغللا نكلو «عرشلا يف ةررقملا طئارشلاةياعر ريغب حبذ امو «هفنأ

 . حبذلا ريغب تام |مع ةرابع ةغللا يف يه لب يسفتلا

 (1).ىكذ اذإ همحل لكؤي ام تام ام ةتيملا :«سيياقملا» يف سراف نبا لاق

 .ةلوصوم («تام ام» هلوق يف «ام١و

 .هتيكذت كردت ملام :«ةتّيملا»:سراف نبا لاقو

 ("” . ةنسح ةتيم تام نالف : لاقي «توملا نم برض يه ةّتْيملا اّمأو

 ىنعم ملعي ىّتح اهريسفت نم ٌدبالف اهفيرعت يف تذخأ ةيكذتلا ْنأ ابو اذه

 .ةتيملا

 .ةيكذت ةاشلا تيكذ :لاقي رحنلاو حبذلا :ةيكذتلا :«ناسللا» يف لاق

 حبذ ىلإ جاتحي ال يأ هسا ان نينجلا ةاكذ ثيدحلا يفف «ّيكذ :حوبذملاو

 © كناتعف

 (*!.حبذلا :«ةيكذتلا»:«طيحملا سوماقلا» فو

 يذلا ناويحلا يه ةتيملا نأ نع برعت ةغللا نيطاسأ نم تاملكلا هذهو

 .حطنلا وأ يّدرتلا وأ قنخلاب وأ فنألا فتح تام ءاوس «حبذلا ريغب تام

 :نارمأ كلذ نم ملعف

 فطع ليبق نم ةكرابملا ةيآلا يف ةحيطنلاو ةيدرتملاو ةذوقوملاو ةقنخنملا.١

 .ماعلا ىلع صاخلا

 حباذلا نوكو لابقتسالاو ةيمستلا نم ةّيعرشلا طئارشلا ريغب حبذ ام نأ ."

 صوصخو مومع هلكأ مرحي امو ةتيملا نيبف ءاهلكأ مرح نإو ةتيمب سيل ءألسم

 .«توم» ةدام.47 /7”:سبرعلا ناسل ." .«توم»ةدام 787 /0:سيياقملا.١

 .«ىكذ »ةدام .طيحملا سوماقلا .: .«ىكذ »ةدام «,358/8 /5١:برعلا ناسل ."*



 هباداو رفسلا ماكحأ قوافل من فم مط بس هيناوطط مز 1 ود شب دوس اج بتمام جنت هك ييج جيك اشم م لا ام اووا سلا اقم 1م مانا لاب مد 1

 .ةتيم .هلكأ مرحي ام لك سيلو ءاهلكأ مرحي ةتيم لكف .قلطم
 ريغب حبذ ام معي الو .حبذ ريغب تام ام يه ةتيملا نأ كلذ ديؤياممو

 ةكم ىلإ امزاع هنطوم اهب رداغ يتلا هتديصق يف ىشعألا لوق « ةمزاللا طئارشلا

 ليحلاب شيرق سيساوج .همالسإ نيب و هنيب لاح دقو مالسإلا قانتعال «ةمركملا
 :اهيف لاقف ةيناطيشلا

 ادجنأو دالبلا يف يرُمَعل راغأ ردك دو نوت اديه قرم اكد

 ادصفتل اديدخل | هنم نّذخأت الو ايد ريقتال تاتيملاو كايإف

 0غ هللاو ناثوألا دبعت الو هنكسنت ال بوصخنملا بصتنلا اذو

 ةيمستلا نأ  مالسإلا ىلع لبقم كرشم وهو  ىشعألا لابب رطخي نكي ملو
 فتج تام ام وه هدنع ةتيملا لب «ةتيملا هّمعت ىّتح ةيكذتلا طئارش نم لابقتسالاو

 .اهيلإ أنرشأ يتلا بابسألا رئاسب وأ هفنأ

 :نارمأ انركذ ام ىلع بتريف

 ةلاحلا مدعل باحصتسالل لباق ريغ «ةيكذتلا لثم يدوجو رمأ ةتيملا.١

 .امل ةقباسلا

 ىكذ ام معي الف ةتيملا ىلع ةّلدألا ناسل يف ةبترتم ةساجنلا تناك ول .؟

 ,مارحو سجن يهف ةتيملا اًمأو امينا : مار يناثلا نوكيف .ةيمستلا ريغب

 .اذه

 .ناويحلا اهيف حبذي ىتلا رفكلا دالب نم ةدروتسملا موحللا 2 انديفي اذهو

 ١ . :ةيوبنلا ةريسلا 7/1١ 78/8-7/85.



 ا رفسلا يف رطضملل ةتيملا ةيلح

 20 ديل .ةسجن تسيل يلاتلابو ةتيمب تسيل يهف .ةيعرشلا طئارشلا ريغب

 .هلحم ىلإ لوكوم ليصفتلاو. اهلكأ

 ةبرشألاو ةمعطألا يف رارطضالا ّدح

 امأ :لاقف ٍلحلا قّقحملا هركذ ام اهلضفأ ءادودح رارطضالل اوركذ دقو

 اذكو «كرتلاب ضرملا فاحخ ول اذكو «لوانتي مل ول فلتلا فاخي يذلا وهف رطضملا

 وأ ءبطعلا ةرامأ روهظ عم ةقفرلا نع فلختلا ىلإ يّدؤملا فعضلا يشخ ول

 كلت ليزي ام لوانت هل لحي ذئنيحف ,فلتلا فوخ ىلإ يّدؤملا بوكرلا فعض
 زورا

 هئرب رسع وأ ضرملا لوط فاخي نم :هكلاسم يف يناثلا ديهشلا هيلإ فاضأو

 ("7.يفنم جرح هريدقت ىلع هعنمو رارطضا هلك كلذ نأل

 لماحلاك «ةمرتحملا هريغ سفن ىلع فوخلاب هققحت رهاوجلا بحاص فاضأو

 1 ليقلا لع قرار نجا لغدقا#

 مرحملا برش وأ لكأ ىلع ّيوق ههركأ ول امك ىرخأ روص هيلإ فاضي امبرو

 نم اهيلإ امو هذه لك ةهيضرع لاوأ هاهو و هعتقتا ل ىذرإ لع ]ول كيج

 نيب رهتشا انه نمو «ةرورضلا هب عفتري ام رادقمب نكلو مّرحملا لوانتل تاغوسملا

 .«اهردقب ردقت ةرورضلا» ءاهقفلا

 رارطضالا ٌدح امأو «ةبرشألاو ةمعطألا يف رارطضالا ّدح يف هوركذ ام اذه

 .هلحم ىلإ هنايب لوكومف امهريغ يف

 .7١/7١١:كلاسملا." .14/7:عئارشلا ١.
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 هباداو رفسلا ماكحأ 35

 غولب :رارطضالا نم مسا يه : ةرورضلا فيرعت يف ةيهقفلا ةعوسوملا فو

 ثيحب سبللاو لكألل رطضملاك براق وأ كله عونمملا لوانتي مل نإ ًادح ناسنإلا

 '''.مّرحملا لوانت حيبي اذهو ىضع هنم فلت وأ تامل ًانايرع وأ ًاعئاج يقب ول

 يغابلاو يداعلا

 :ةثالث ًالاوقأ يداعلاو يغابلا ريسفت يف يبسوطلا خيشلا ركذ دق

 دهاجمو ةداتقو نسحلا ىلإ هبسنو .عوجلا دس داع الو «ةذّللا غاب ريغ ١.

 .جاّجزلا هاكحو لاق .ريصقتلا يف داع الو طارفإلا يف غاب ريغ .؟

 (7.نيقحملا قيرط ةيصعملاب داع الو نيملسملا مامإ ىلع غاب ريغ .*

 رْيَغ ٌرْطْضا ِنَمَقل :هناحبس هلوق َّنأل كلذو «ثلاثلا ىنعملا نّيعت رهاظلاو

 زوجي الف هودعو هيغب وه رارطضالا ببس ّنأ يف رهاظ 4 ِهيِلَع َمُنِإالَف داع الو غاب

 ودعلاو يغبلا سيل ذإ ءنيِلّوألا نيهجولاب هريسفتل ىنعم الف كلذ ىلعو «كلذ دنع

 .رارطضالل ًاببس |مهيف
 يذلا :يغابلا»:لاق هنأ الث هللا دبع بأ نع ,يطنزبلا هاور ام كلذ ديؤيو

 ©7.«ةتيملا هل ٌلحت ال ,قيرطلا عطقي يذلا :يداعلاو «مامإلا ىلع جرخي

 .ديصلا يغاب :يغابلا» :لاق ةيّثغ هللا دبع بأ نع «نامثع نب دامح ىورو

 (©9.(«َضْللا :يداعلاو

 ١91١. /7/8:ةيهقفلا ةعوسوملا.١

 .؟01/ /١:نايبلا عمجم 485 /؟ :نايبتلا ."

 .7 «:5ثيدحلا «ةمّرحملا ةمعطألا باوبأ نم 05بابلا«7١7 /75:لئاسولا . و"



 ذي رفسلا يف رطضملل ةتيملا ةيلح

 تاياورلا يف ركذ امو «ةيلكلا ميهافملا نم يداعلاو يغابلا ْنأ :لاقي اّبرو

 .ءالتبا اهرثكأو قيداصملا رهظأ باب نم

 دع ليبق نم عيمجلاو :تاياورلاو لاوقألا لقن دعب يئابطابطلا ديسلا لاق

 "7. ظفللا رهاظ نم هاندفتسا يذلا ىنعملا دّيؤت يهو قيداصملا

 :صاّصجلا لاقف ةنسلا لهأ دنع اًمأو «ةيمامإلا ىدل ام اذه

 داع الو غاب ريغ رْطْصا ِنَمَّق :ىلاعت هلوق ىنعم يف ملعلا لهأ فلتخاو
 وهو ؛لكألا يف (داع الو) ةتيملا يف (غاب ريغ) قورسمو نسحلاو سابع نبا لاقف

 ةتيملا لكأ نيملسملا ىلع نيجراخلا ةاغبلل اوحابأو ءسنأ نب كلامو انباحصأ لوق
 .لدعلا لهأل هوحابأ امك ةرورضلا دنع

 نكي ملو نيملسملا مامإ ىلع ًايغاب جرخي مل اذإ :ريبج نب ديعسو دهاجم لاقو

 وأ ةيصعم يف هرفس ناك نإو ؛اهيلإ رطضا اذإ ةتيملا لكأي نأ هلف «ةيصعم يف هرغس

 ©”.يعفاشلا لوق وهو «لكأي نأ هل زجي مل «مامإلا ىلع ًايغاب ناك

 ؟رارطضالا دنع لوانتلا بجي له

 رئاس وأ ةتيملا لكأ ىلإ داع الو غابب سيل يذلا رفاسملا ّرطضا اذإ

 هكرت يف نأل «لّوألا وه رهاظلا ؟ةصخر وه وأ لوانتلا هيلع بجي لهف «تامّرحملا

 .ةكلهتلا ىلإ اهل ءاقلإو سفنلا ىلع ةناعإ

 ىلع قاب وه وأ «هيف نوذأملا هجولا ىلع لوانتلا بجي له :يناثلا ديهشلا لاق

 ىلع هتناعإ بجوي هكرت ْنأل «لّوألا امههّحصأ :اولاق ؟هنع هزنتلا هلف .ةصخرلا لصأ

 .577//١٠:نازيملا.١
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 اسوق نا ل ل 0

 عفد بجي امك"”4ِةَكْلهتلا ىَلِإ ْمُكيِديَأ اوُْلُت الو :هلوقب ىلاعت هنع ىبن دقو «هسفن

 .لالحلا ماعطلا لكأب كالهلا

 ربصلاك نوكيف عرولا نم برض ًامّرحم هنوكل هنع ربصلا نأ :يناثلا هجوو

 اذه ىلع لوكأملا ْنأل .فيعضوهو رفكلا ةملك راهظإ هنم داري نمل لتقلا ىلع
 مالستسالا يف ّناف ء حضاو نيرمألا نيب قرفلاو «هكرت يف عرو الف ءامّرحم سيل هجولا

 يف سفانتي امم هّنِإو «هفرشب ًاناذيإو مالسإلا زازعإ رفكلا ةملك ىلع هركأ نمم لتقلل
 ("'.مّرحملا لوانت فالخب ءسفنلاب هظفح

 :نيهجو هيف نأ ةمادق نبا ركذ دقف «ةئسلا ىدل ام اّمأو

 لاق «يعفاشلا باحصأل نيهجولا دحأو قورسم لوق وهو بجي :لّوألا

 نم قورسم لوقركذف ؟لكأي ملوةتيملا دجي ٌرطضملا نع هللا دبع وبأ لئس : مرثألا
 لوقل كلذو .دماح نبا رايتخا اذهو هرانلا لخد تامف برشي ملو لكأي ملف ٌرطضا

 اذه يف هناكمإ عم لكألا كرتو .4ِةَكْلْهَتلا ىَلِإ ْمُكيِدْئَأِب اوُْلُت الإ :ىلاعت هللا
 ْمُكي ناك هللا نإ ْمُكَسْمْنأ اوُلقَت الإ :ىلاعت هللا لاقو ةكلهتلا ىلإ هديب ءاقلإ لاحلا

 ماعط هعم ناك ول | همزلف هل هللا هّلحأ |ب هسفن ءايحإ ىلع رداق هّنألو «"” 4ًاميِحَر

 .لالح

 بحاص يمهسلا ةفاذح نب هللا دبع نع يور امل همزلي ال :يناشلا

 محل ءامب ًاجوزمم ًارمخ هعم لعجو تيب يف هسبح مورلا ةيغاط نإ هللا لوسر
 «شطعلاو عوجلا نم هسأر لام ىتح برشي ملو لكأي ملف «مايأ ةثالث يوشم ريزنخ
 نكأ مل نكلو ءرطضم ينأل يل هّلحأ هللا ناك دق :لاقف .هوجرخأف هتوم اوشخو

 ١. البقرة:١90. .؟ المسالك:١7/١١57.
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 ا رفسلا يف رطضملل ةتيملا ةيلح

 «صحيلا رئاسك هيلع بجت الف ةصخر لكألا ةحابإ َنألو .مالسإلا نيدب كتمشال

 لوانتب هسفن بطت مل برو ةميزعلاب ذخألاو ةساجنلا بانتجا يف ًاضرغ هل ّنألو

 (7.هوجولا هذه نم لصألا يف لالحلا قرافو ةتيملا

 رارطضالا دنع هلكأ حابتسي ام رادقم

 نأ يضتقت «اهردقب ردقت تارورضلا» :ءاهقفلا دنع ةفورعملا ةدعاقلا نإ

 .قمرلا دس دعب عبشلا هل سيلو قمرلا هب ذسي ام ىلع ٌرطضملا رصتقي
 .هريغ وأ فلتلا نم ظفحلل لوانتلا اندنع بجيو :يناهفصإلا لضافلا لاقو

 سفنلا نع ررضلا عفد بوجول نجي مل فلتلا فاخي وهو هزنتلا بلط ولف
 7 فلتلا اهريفتو

 مدلاو ةتيملا ىلإ ٌرطضا نم» :لاق هنأ يلق قداصلا نع قودصلا ىورو

 "7.«رفاك وهف تومي ىّتح كلذ نم ًائيش لكأي ملف ريزنخلا محلو
 .فالخ الب قمرلا ّدس هل :لئاسم ثالث ٌرطضملا يف :يسوطلا خيشلا لاق

 ال :موق لاق ؟ال وأ قمرلا دس دعب عبشلا هل لهو «فالخ الب عبشلا ىلع ديزي الو

 *'.ديزي الو عبشلا هل :موق لاقو ءانبهذم وهو ديزي

 زواجتلاو ,قمرلا ظفح هيف نوذأملاف ؛:ةحابتسالا ةيفيك اًمأو :قّقحملا لاقو

 0. سفنلا ظفح دصقلا ْنأل ,مارح

 ةيقب وهو «قمرلا دس حيبتسي ٌرطضملا نأ يف فالخ ال :يناثلا ديهشلا لاق

 .71/7 /7 :ماثللا فشك .؟ .يبرعلا باتكلا راد ءال5 /١١:ينغملا ١.
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 هباداو رفسلا ماكحأ 02000 3-5

 .ًاعامجإ عبشلا ىلع ديزي نأ هل سيلو ءكلحلا نم هظفحي ام لكأي هّنأ ىنعمب « ةايحلا

 ,مدعلا رثكألاو قّمحملا مالك رهاظ ؟عبشلا ىلإ قمرلا ّدس نع ديزي نأ هل زوجي لهو

 «مارحلا نم هينغي ام لالحلا نم هدعب دجي دقو قمرلا ّدسب تعفدنا ةرورضلا َنأل

 ("".دئازلا ىلإ جاتحي ال ثيح نسح وهو

 نم صّلختلاو ةقفرلاب قاحتلالل قمرلا دس نع دئازلا ىلإ ٌرطضا ول معن
 .رارطضالا قيداصم نم هنأل .بجو لب زاج «كلذ ريغو ودعلا وأ ةيدابلا

 ام لكأ هل حابيو :«ينغملا» يف لاق دقف ءةنسلا اًمأو ةيمامإلا ىدل ام اذه

 .اضيأ عامجإلاب عبشلا ىلع داز ام مرحيو «عامجإلاب توملا هعم نمأيو قمرلا ّدسي

 ىدحإو ةفينح يبأ لوق وهو «حابي ال هنأ امهرهظأ ناتياور عبشلا يفو
 .يعفاشلل نيلوقلا دحأو كلام نع نيتياورلا

 الجر ّنِإ :ةرمس نب رباج ىور امل ركب وبأ اهراتخا .عبشلا هل حابي :ةيناثلا

 اهمحش دّدقن ىّتح اهخلسا :هتأرما هل تلاقف .ةقان هدنع تقفنف ةّرحلا لزن

 ىنغ كدنع له» :لاقف .هلأسف يبي هللا لوسر لأسأ ىّتح :لاقف .هلكأنو اهمحلو

 ("' .«اهولكف» :لاق ءال :لاق 2؟كينغي

 ؟هرفسب يصاعلل حابتسي له

 «تامّرحملا نم اهريغو ةتيملا لكأ ىلإ رطضا اذإ هرفسب يصاعلل زوجي لهو

 ؟ دل وام قفرلا دسو

 «لاحب هل حابتال اهّنأ حيحصلاو .كلذ يف ءاملعلا فلتخا :يبرعلا نبا لوقي

 بتيلف لكألا دارأ نإف .ناعي نأ لحي ال ىصاعلاو انوع كلذ حابأ ىلاعت هللا َنأل

 ١ ك1 1 لاجل ١.المغنى:١١/ 0.



 .هلوقي ادحأ نظأ امو !ةيصعملا ىلع يدامتلا عم هل كلذ حيب نمت ًابجعو «؛لكأيو

 27 ًاعطق عئيطخم وهف دحأ هلاق ناف

 لكألا ةيصعملا رفس يف رطضملل سيل :انباحصأ لاق :«ينغملا» يف لاقو

 داع الو غاب ريغ رطضا نمف#' ىلاعت هللا لوقل ؛قبآلاو قيرطلا عطاقك «ةتيملا نم

 . *هيلع مثإ الف

 .مهيلع داع الو ,نيملسملا ىلع غاب ريغ :دهاجم لاق

 بات نإف ؛هل ةصخر الف ,قيرطلا عطقي جرخ اذإ :ريبج نب ديعس لاقو

 "0 .لكألا هل لح .هتيصعم نع علقأو

 :انباحصأ لاق :هلوق هنع برعي [ى «ةلبانحلاب عنملا صاصتخا مدع رهاظلاو

 دقو «ةّيقافتا ةلأسملا نأ يبرعلا نبا نع هانلقن امن رهاظلا ّنأل ,ريبج نب ديعس الو

 سيل هنأ ىلإ لوق يف ةيكلاملاو ةلبانحلاو ةيعفاشلا باهذ ««ةيهقفلا ةعوسوملا» تلقن

 نمف# :ىلاعت هللا لوقل «قيرطلا عطاقك ةتيملا نم لكألا ةيصعملا رفس يف رطضملل
 "”. خلا مهيلع «داع الو نيملسملا ىلع *غاب ريغ رطضا

 هلتقو هتوم ىلإ ىهتنا نإو لكألا ىصاعلل زوجي ال هنا تاملكلا هذه رهاظو

 هل حابي ال هنأ دارملا لب :نيلئاقلا دارم اذه نوكي نأ نظأ الو .هتايح ءاضقناو

 .نيحيبقلا لقأ باكترا بوجول مارحلا اذه باكتراب مكحي لقعلا نكلو

 آلإ هقمر كسمي ام ردقب مرحملا لوانت رطضملل زوجي :ميكحلا ديسلا لوقيف
 عطاق وهو  يداعلاو اول ديصلا يغاب وأ مامإلا ىلع جراخلا وهو  يغابلا

 باكترا نيدروملا يف القع بجي [نكلو ًاعرش |مهيلع مرحيو]  قراسلا وأ قيرطلا

 ١. ماكحأ القرآن:١/08.

 ةعوسوملا .“ ./0 /١١:ينغملا .؟ الفقهية:78/7١١.



 هباداو رفسلا ماكحأ 3-2

 "”.هيلع بقاعيو نيحيبقلا لقأ بوجو باب نم مرحملا
 .مامإلا ىلع جراخلا اّمأو :فاضأ هنأ الإ هركذ ام لشمب يئوخلا ديسلا لاقو

 "9 .ًاضيأ هسفنل هلتق بوجو لومش دعبي الف
 :هلوقل «لكألا هيلع مّرح»هناحبس هنأ عم لكألا هيلع بجي فيك :تلقزإف

 مثإلا توبثو امهريغ نع مثإلا يفن وه هانعم ْناف داع الو غاب ريغ ٌرطضا نمفإ#

 لكألا بوجوب لوقلاو غلب ام غلب نإو يداعلاو يغابلا ىلع مرحيف امهيلع
 .لقنلا ضراعي

 توبث وه ءاهتوم ىلإ هزنتلا ىهتنا نإو |مهيلع ًامارح هنوك ىنعم :تلق
 نأ دارأف ةبوصغم ًاضرأ طسوت نم ريظن اذهو ءباطخلا طوقس عم .ءباقعلا

 ءاهطسوت عم رودقم ريغ هنوكل طقاس بصغلا كرتب فلكتلاف ءاهنم صلختي

 لقعلاف كلذ عم و نايتخالا يناني ال رايتخالاب عانتمالا ْنأل ,تباث باقعلا نكل

 7 .هلحم يف قمح امل نيروذحملا لقأ رايتخاو جورخلاب مكحي

 لقأ باكترا موزلب مكحي لقعلا نكل ءلكألا ىلع بقاعي وهف ماقملا هلثمو

 هدأ تاكترا نف اردح نيمزحملا

 ١. ةلأسملا :ةمعطألا باتك ,الالا/ /” :نيحلاصلا جاهنم 4 1.

 4ةلأسملا «ةبرشألاو ةمعطألا باتك ؛7” 5/8 /7:ىئوخلا ديسلل نيحلاصلا جاهنم .؟ 17٠١.
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 هن

 ٌودعلا ضرأ ىفّدح ال

 ضرأ يف هيلع ماقي ال ءلتقلا ريغ ّدح اهيلع ةميرج ملسملا بكترا اذإ

 .هنيد بهليف ودعلاب قحتتلبف ةييخلا هذخ ات الغل ئدعلا

 :تاملكلا ضعب كيلإو «ةهاركلا ال ميرحتلا يف ةرهاظلا ةياورلا دورو عم ةلأسملا

 نأ ةفاحم هدالبو ودعلا ضرأ يف ةانجلا ىلع دودحلا ةماقإ زوجي الو:ديفملا لاق

 (''.نيكرشملاب قوحللا ىلع كلذ مهلمحي

 دودحملا لمحت الثل ودعلا ضرأ ىلع دودحلا ماقت الو :يسوطلا خيشلا لاقو

 "”.مهب قوحللا ىلع ُبضغلاو ٌةيمحلا
 .دودحملا لمحت الئل ٌودعلا ضرأ يف ًاضيأ ّدحلا ماقي الو :سيردإ نبا لاقو

 9. نيدلا ءادعأب قوحللا ىلع بضغلاو ةيمحلا

 (©9.قاحتلالا ةفاخم ٌودعلا ضرأ يف ّدحلا ماقي الو :ققحملا لاقو

 ١. المقنعة: ." ./8١النهاية:؟١/7.
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 ةياداو رفشلا ةاكحا ير جولوو بوح متو نوم وسلا ا ارا قش وسبب جنة بيسو محو مست مربع

 نأ ةفاحم .رافكلا مهو ٌودعلا ضرأ يف ّدحلا ةماقإ هركي:يناشلا ديهشلا لاقو

 نع رابع نسب قاحسإ ةياور ركذ مث ؛مهب قحتيلف ةيمحلا دودحملا لمحت
 © .لتقلا بجوي ال ّدحب ةصوصحم ةلعلاو :لاقو ةينآلا ةّييظَقداصلا

 :اودعلا ضرأ يف ماقي الو» :ةمالعلا لوق-ليذ يف ٍليبدزألا قّقحملا لاق و

 نيدلا ٌودع دارملا َنِإ :لاق مث ةيْثق رفعج يبأ نع يراصنألا ميرم يبأ ةياور هليلد

 ةدافإ مدعل «ةهاركلا دارملا ْنَأ رهاظلاو «هنيد بهذيف هيلإ بهذي نأ فاخيف
 (”.لمأتف «ميرحتلا ليلدلا

 (”.دلجلا دح يف كلذ نوك يف بير الو:«رهاوجلا» يف لاقو

 .ةيمامإلا ىدل ام اذه

 وهف هيف فوذقملا ىلإ عجري يذلا اّمأ :نيدلا ءالع مامإلا لاقف :ةّئسلا اَمأو

 بجوي الف يغبلا راد يف وأ برحلا راد يف ناك نإف ,لدعلا راد يف فذقلا نوكي نأ

 برحلا راد ىلع لدعلا لهأ مامإل ةيالو الو .ةّمئألا مه دودحلل ميقملا ْنأل ءّدحلا

 ّدحلل ًابجوم دقعني ال هيف فذقلاف ء.امهيف ةماقإلا ىلع ردقي الف يغبلا راد ىلع الو

 (©9 بجاولل ءافيتسالا َّنأل كلذ دعب ءافيتسالا لمتحي الف هدوجو نيح

 ضورفملا ريغ وهو «ةردقلا مدع لجأل ةماقإلا مدع ْنأ همالك نم رهاظلاو

 تبكترا اذإ امك ةماقإلا ىلع رداق مكاحلا ْنأ ضورفملا ّناف ءانخياشم مالك يف

 .هيضارأ يف ودعلا لتاقي يذلا ركسعملا يف ةميرجلا

 قودصلا هجرخأ ام خياشملا هيلإ بهذ ام ىلع ٌلديف ريدقت لك ىلعو

 م٠ /١١:ةدئافلا عمجم ." ."5١/١8:كلاسملا.١

 .7 5 5 /5 ١ :رهاوجلا .'"“

 .يبرعلا خيراتلا ةسسؤم ط .0 ٠5/0 :عئانصلا عئادب .؛



 مم ودعلا ضرأ يف دحال

 هنا يش يلع نع «هئابآ نع دمحم نب رفعج نع هرامع نب قاحسإ نع هدانساب

 هلمحت نأ ةفاخم ءاهنم جرخي ىّتح ىدعلا ضرأب اًدح لجر ىلع ميقأ ال١ :لاق

 "'.«ًودعلاب قحليف ةّيمحلا

 (9 (ودعلا ضرأب لضشخا لع ماقي ال

 رهش نم نيرشعلاو نماثلا ةعمجلا موي ةريهظ انه ىلإ مالكلا غلب

 نيرشعو نينثاو ةئامعبرأو فلأ ماع روهش نم كرابملا ناضمر
 يناحبسلا رفعج هفلؤم ديب متو ةيوبنلا ةرجهلا نم

 نيسحدمحم خيشلا يقتلا عرولا هيقفلا نبا

 هنارفغب هللا هدمغت يناحبسلا

 هلل دمحلا نأ اناوعد رخآو

 نيملاعلا تر

 ١. /7:للعلا  771١الحديث١.
 ١. ؛ثيدحلا ؛718 /7:يفاكلا .





 هبادآو رفسلا دئاوف

 ءاهباجح تعضو يتلا ةأرملل لاقيو .ءفشكلا ىنعمب ةغللا يف رفسلا

 ام رهظيف مهقالخأو نيرفاسملا هوجو نع رفسُي هّنأل ءارفس ٌرفسلا يّمّسو «ةرفاسلا
 27 ايفا ناك

 هلوخدو اهنع هجورخبو اتسلاب طاحي ةنيدملا يف مادام رفاسملا َنأل وأ
 .فوشكم ءاضف يف شيعيو راتّسلا ليزي هنأك ءارحصلا

 :ةثالث رواحم ىلع رودي رفسلا نع ثحبلاو

 .رفسلا دئاوف .أ

 .رفسلا ماسقأ :ب

 .ًابايإو ًاباهذ رفسلا بادآ :ج
 :رخآلا ولت ًادحاو ثحبلاب ةثالثلا رومألا هذه لك لوانتتلف

 .رفس ةدام :سورعلا جاتو رينملا حابصملاو برعلا ناسل.١





 رفسلا دئاوف

 الفأ ْمُكيفْنَأ يِفَو *نينِقوُمْلِل ٌتابآ ٍضْرَألا يِفَو9 :هناحبس لوقي ١.

 27.4 نورصبت

 ضرألا يف راس اذإف «لاح يف ىلاعت و كرابت هللا نع لفغي ال نم نقوملاف

 لامكو هملعو هديحوت نع يكحت ةفيحص لكو «ةقلخلا فئاحص هل فشكنت

 نم مل ناك ام دم يلجأ ىنقذناورتقاط نأ ةا هيوم نكن كفا جونم هولا

 .رهدلا نيبج ىلع ةدلاخ تيقب ةميظع راثآ نم اوفّلخ امو سأبلاو ةوطسلا
 تارّين ججحو «تانّيب تالالد ضرألا يف يأ :ةيآلا ريسفت يف يسربطلا لاق

 اهيف نورظني مهنأل نينمؤملا ّصخ انو « هللا ديحوت نوققحتي نيذلا «نينقومللا
 نم تاقولخملا عاونأ نم اهيف ام ضرآلا تاياو ءاهبجومب ملعلا مهل لصحيف

 7 .هتمكحو هتردق لاك ىلع ٌلاد كلذ لك راجشألاو تابنلاو راحبلاو لابجلا

 ْمُهَل نيتي ىَّتَح مهيفنأ يفو قافآلا يف انتايآ ْمِهيِرْتَسل :هناحبس لاق ١.

 "9. «ديهّش ِءِيَش ّلُك ىلَع هنأ َكّبَرِب فكي مل وأ قَحلا هنا

 .١5-١7:تايراذلا.١

 .07”:تلصف ."“ ١65. /0:نايبلا عمجم .؟



 هبادآو رفسلا ماكحأ 0٠

 هنا ةيآلا ىنعم نوكي هناحبس هللا ىلإ عجري «هنأ»هلوق يف ريمضلا ناك اذإف

 ضرألاو ءامسلا راطقأو ملاعلا قافأ يف ديحوتلا ىلع هلئالدو هججُح يريس هناحبس

 0 .لابجلاو راحبلاو راجشألاو تابنلاو موجنلاو رمقلاو سمشلا نم

 يف ناعمإلل ضرألا يف ريسلا ىلإ تايآلا نم دحاو ريغ يف هناحبس اعد دقو

 منغرلا ىلعو «ةعيفر جاربأو :ةغاسش روصق يف اوشاع فيك مهتأ ؛ةرباخلا ممألا ةايح
 .هلسرو هللا ءايبنأ مهبيذكتل هللا باذع مهّمعو ةّينملا مهتفطتخا دقف كلذ نم

 ناك فك اوُرُظْنبَف ضألا ي اوربي ْمَل وأ : يدنا اراد 9

 امم َرّثكأ اه وُرَمَعَو ضرألا اوراثأ و ةَوق ْمُهْنِم د اوناك ْمِهِلْيَف ْنِم َنيِذّلا ةَبِق

 ْمُهسْفْنَأ اوناك ْنكلَو ْمُهَمِلْظَيِل هللا ناك امّف تادنّيبلاب ْمُهّلَسُي ْمُهَتَءاجَو اه وع

 '0.4نوُمِلْظَي

 22 ىصولا مالك يف رفسلل سمخلا دئاوفلا

 ءايحإ) يف يلازغلاك رفسلا دئاوف عوضوملا يف بتك نم دحاو ريغ ركذ دقو
 (*!.«ءاضيبلا ةجحملا» يف يناشاكلاو «"”«مولعلا

 فصو يف هيلع انرثع ام لضفأ نينمؤملا ريمأ مامإلا نع يور ام نا ريغ

 هناويد يف ءاج اهب ماقملا اذه يف رصتقن كلذ لجألو :ةزجوم ةروصب دئاوفلا

 .هيلإ بوسنملا
 :ليوطلا رحبلا يف مامإلا لاقف

 ١. /0:نايبلا عمجم 19.

 .94:مورلا."

 ةجحملا ؛؟1/5 -77/ /7:مولعلا ءايحا. ةوا" :5/05-51١.



 علا بلط يف ناطوألا نع ٍبّرغَت

 لاو شع رافسألا يف فاسو
 ةشيعُم ٌباستكاو. مَه حرقت

 دجام ٌةهَبْحَصَو «ٌبادآَو ٌمْلِعَو |

 ٌةَمْحَو ٌلُدرافسألا يفلت نإف

 دئادّسلا ُباكتراو ينايفلا ٌعْطَقَ

 ٍدساحو شاو نيب ٍنوَهِردِب

 :سمح دئاوف «كلت هتايبأ يف مامإلا ركذ دقف

 سفنلا نع حيورتلا: لوألا

 هيلع أرطيو هيف جعزني اّبر دحاو ناكم يف ماقملا لاطأ اذإ ناسنإلا ْنِإف

 .سوملم رمأ وهو هماقم ىلإ عجر اذإ ةايحلا هل بيطت اذه هرفسبو «للملاو رجضلا

 ميركلا شيعلا باستكا :ناثلا

 يلد لل ةاليياي ام مهن ومنك رخأ ءارتقا ءاقتلاوب طولا ةرداغسي قانتنإلا

 ةايح تماق كلذ ىلعو ءيرورض رمأ اذهو ءمهديفي ام هيدل ام مهيلإ مّدقُي اك
 .فيصلاو ءاتشلا ةلحر :نيتلحر ىلع شيرق

 :لاق هيثِغ هللا دبع بأ نع «مادقملا بأ نب ورمع ىور «هيقفلا» فو

 دّوزت :ثالث يف آلإ ًانعاظ نوكيال نأ لقاعلا ىلع نأ ةّهدواد لآ ةمكح يفو



 هباداو رفسلا ماكحأ .. م

 ("'.(مّرحم ريغ يف ةذل وأ .شاعمل ةمرم وأ .داعمل

 لعج .«ضرأ يف قزرلا دبعلل لجو زع هللا بّبس اذإ»: ةيظ قداصلا لاقو
 (29 (ةجاح اهيف هل

 ةفرعملا نم ةدازتسالا :ثلاثلا

 ضعبي عتمتي ال هنكلو ملعلاب بصخ دلب يف شيعي ناسنإل قفتي ابر

 ال رفق دلب يف شيعي نمب فيكف «هارخأو هايند يف ناسنإلا ديفي يذلا مولعلا

 دقو «ةبرغلا يف ملعلا ملعت ىلع ةئنسلا ترج كلذ لجألو !؟عجان ملع اهيف دجوي

 هللا ليبس يف ناك ملعلا بلط يف جرخ نم :لاق هناي يبنلا نع يذمرتلا جرخأ
 ا". عجري ىتح

 بادآلا يف يماستلا : عبارلا

 رفسلا رّبع ناسنإلاف ءلاوهأ لّمحتو ةقشمو رجض نم ولخي ال رفسلا نإ

 ماس لخو بادآب مستتو هتيصخش رولبتت دئادشو نحم نم هيقالي امدنعو

 دجامألا ةرشاعم : سماخلا

 تاعامج ربع متت تناك ةيضاملا راصعألا يف ًاصوصخ ةليوطلا رافسألا نإ

 هيفرتلا هل لصحيو .مهترشاعمو مهتبحاصمب رفاسملا ٌدتليف ءدجام دعب دجام مهيف

 .كلذ ريغو مهبدأو مهمولعو مهقلخ نم ديفتسي |[ك

 . 778/8 ثيدحلا ,تاعاطلا نم هريغو جحلا ىلإ رفسلا يف ءاج ام باب 775 /؟:هيقفلا .1و١
 .71117 مقرب 4 /0:يذمرتلا نئس ."



 ب نب رفسلا دئاوف

 .سمخلا دئاوفلا يه هذه

 الذ رفسلا يف نا وهو هرفسلا ىلع ىئراطلا لاؤسلا ىلع بيجي مامإلا َنإ مث

 :هلوقب لاؤسلا اذه ىلإ ريشيو «دئادش لّمحتو تافاسم زايتجاو ةقشمو

 دئادشلا ٌُباكتراو ينايفلا ٌعطقو ةنحمو لذ رافسألا يف ليق نإف

 لذلا راد يف [يقم تومي نأ نم ىتفلل ريخ دئادشلا لّمحت ّنأب هنع بيجيف

 :لاقف نيدساحلاو ةاشولا نيب

 نيب لزنو اهرداغ اذإف «ةنحملاو لذلا فيلح «هراد يف ناسنإلا نوكي اهبرو

 .كرتلا ةّيمالب ةفورعملا هتيمال يف يزيربتلا مالسإلا ةّجح لوقي

 لسرلا دّيس رجا مل هراد يف ةمركموزع نم ءرملل ناك ول

 :لوقي ثيح رفسلا دئاوف يف نيرخآ نيتيب لت مامإلل نإ مث
 و #َّ ه م 9 د

 ةننر ابق نمع اضوع لج قراف

 نيا ل قينعلا "دبل نإ« ةييعلاو

 تصنتقا ام باغلا قارف الولٌدسألاف
 7 2 : و ه

 بصت مل سوقلا قارف الول مهسلاو



 ةياداوبنفسلا ماعكأ نع نمت عدمت ملا ممم نو لا ل يقطلا رك وم هي لام واااو وو دبل هجمت مو

 يف شيعلا ةذل َناف «كرتت نّمع ًاضوع دجت رفاسو ضرألاو لهألا قراف

 .بعتلا

 نم قلطنا اذإ الإ بيصي ال مهسلاو ؛باغلا قرافت مل نإ داطصت ال دوسألاف

 () هقرافو سوقلا

 نيتعاو هيف نعمأ نمل فاك رفسلا دئاوف لوح ماقملا يف انركذ ام لعلو

 .رفسلا ماسقأ وهو يناثلا عوضوملا يف لخدنلف



١ 

 رفسلا ماسقأ

 نوك بسحب كلذو «لفن وأ بجاو اّمِإ وهو :ملعلا بلط يفرفسلا ١.

 رشبلا ةداعس طانت اهم يتلا هايند وأ هنيد 3 ملع اّمِإ كلذو ءالفن وأ ًابجاو ملعلا

 ىلإ ًاقيرط هل هللا كلس ًاملع هيف بلطي ًاقيرط كلس نمي لاق دقو «نيتأشنلا يف
 017 (ةنحلا

 روبق ةرايز هتلمج يف لخديو .جح وأ داهجب اّمِإ ةدابعلا لجأل رفسلا .؟

 .ماحرألا ةرايزو « ءايلوألاو ءالعلا رئاسو اليم ةّمئألا روبقو ءايبنألا

 ننس نم قاطي ال امم رارفلا ليق دقو «نيدلا ىلع ًاظافح رفسلا .*

 .نيلسرملا
 27 .«اوًّحصت اورفاس» :ييَي هللا لوسر لاق « ضرملا نم ابره رفسلا .4

 .هزنتلل رفسلا .6

 .للملاو رجضلا ثروي ناكم يف ةماقإلا ناف

 نوكيال نأ لقاعلا ىلع َنِإ» :دواد لا ةمكح يف ةيَتِغ قداصلا مامإلا لاق

 .ملعتملاو ملاعلا باوث باب ؛*4 /١:يفاكلا ١.

 .77/817/ثيدحلا «تاعاطلا نم هريغو جحلا رفس يف ءاج ام باب 4106 /"؟ :هيقفلا 0



 ةناداف نقمنلا ةاكحأ يومتم فوات همم و اف ا د وع ا ا و ا و امض 2”

 27.«مرحم ريغ يف ةّذل و ءشاعمل ةّمرم وأ داعمل دّوزت ثالث يف لإ ًانعاظ

 .ةراجتلل رفسلا .5

 .هيف مالكلا ليطن الف رفسلا دئاوف يف هركذ مَّدقت دقو

 .ةتسلا ماسقألا هذه يف جردنت رفسلل ًاماسقأ كانه لعلو

 خا ثيدح يف لخدنلو .رادقملا اذه ىلع رفسلا ماسقأ نايب يف رصتقنلو

 .رفسلا بادآ :ينعأ

 .778"”ثيدحلا .جحلا ىلإ رفسلا يف ءاج ام باب «576 /”:هيقفلا ١.



١ 

 رفسلا بادآ

 يف يناشاكلا ثّدحملا هعبتو «مولعلا ءايحإ» يف يلازغلا دماح وبأ ركذ دق

 عم زاجيإلا هجو ىلع اهركذن نحنو «رفاسملل ًابدأ رشع دحأ «ءاضيبلا ةّجحملا»
 :تاياورلا ضعب ركذ

 «هتقفن همزلت نمل ةقفنلا دادعإو «نويدلا ءاضقو ملاظملا درب أدبي نأ :لوألا

 اردن لععايلو لالالا يقاطلا الإ هذازل ليعأي الو وة دنع فتاك نإ عئادولا دريو

 .هئاقفر ىلع هب عّسوي

 نمت هقيفر نكيلو «قيرطلا ّمث قيفرلاف .هدحو جرخي الف ًاقيفر راتخي نأ :يناثلا

 نيد ىلع ءرملا ْنِإِف نكذ اذإ هدعاسيو هنيعيو يسن اذإ هركذيف نيدلا ىلع هنيعي
 .هدحو لجرلا رفاسي نأ هِي يبنلا ىهن دقو ؛هقيفربالإ لجرلا فرعي الو «هليلخ

 (07.رفن ةثالثلا :لاقو

 الأ :ع هللا لوسر لاق» :لاق يق قداصلا مامإلا نع قودصلا جرخأ

 «هدفر عدمه دبور قاتم نمل اق« لنا كره اسم هرب اولاق ؟ نينانلا كيرلا

 .7 1477 ثيدحلا رفسلا ين ةدحولا ةهارك باب «77/7 /7:هيقفلا ١. .7 5 /7 :دمحأ دنسم.١



 هباداو رفسلا ماكحأ 2

 هيب هللا لوسر ةيصو يف» :لاق يتق مظاكلا مامإلا نع قودصلا جرخأو

 نينثالا نم وهو دحاولا عم ناطيشلا َناف ,كدحو رفس يف جرخت ال : الي يلعل

 27 «رفن ةثالثلاو ,نايواغ نانثالاو ىاغ وهف هدحو رفاس اذإ لجرلا ْنا يلعاي .دعبأ

 ءاعدب عادولا ليغ عديلو .ءاقدصألاو لهألاو رضحلا ءاقفر عدوي نأ :ثلاثلا

 00 نت هللا لوسر
 .ةراختسالا ةالص هرفس لبق يلصي نأ :عبارلا

 ةفالخب هلهأ ىلع لجر فلختسا ام» :لاقهييَت يبنلا نع «هيقفلا» جرخأ

 كعدوتسأ نإ ّمهْللا» :لوقيو رفس ىلإ جورخلا دارأ اذإ اهعكري نيتعكر نم لضفأ

 كلذ لاق امف ءيلمع ةمتاخو يتنامأو يترحخاو يايندو يتيّرذو يلامو يلهأو يسفن

 50 اها ل افتنا ةاطعأ الإ دحأ

 جورخلا دنع هلوقي ام :سماخلا

 اه رفعج نب ىسوم تعمس :لاق «ءاذحلا حابص نع قودصلا جرخأ

 يذلا هجولا ءاقلت هراد باب ىلع ماق ًارفس دارأ اذإ مكنم لجرلا ناك ول» :لوقي

 همامأ يبسركلا ةيآو هل امش نعو هنيمي نعو همامأ باتكلا ةحتاف أرقف .هيلإ هجوتي

 :لاق مث هل مش نعو هنيمي نعو

 ام غلبو ينغّلبو ؛يعم ام مّلسو ينمّلسو ؛يعم ام ظفحاو ينظفحا مهلا
 هْعَلِبو .هعم ام مّلسو هللا همّلسو .هعم ام ظفحلو هللا هظفحل .نسحلا كغالبب يعم

 ؛هعم ام ظَمحي الو ظَمحم لجرلا تيأر امأ حابص اي :لاق ّمث :لاق .هعم ام غّلبو هلل

 .7 177ثيدحلا رفسلا يف ةدحولا ةهارك باب .”30// /"”:هيقفلا.١

 . 7171 /” :مولعلا ءايحا يف يللازغلا هركذ .”

 ."4 6١ثيدحلا جورخلا دارأ اذإ ةالصلا نم رفاسملل بحتسي ام باب 71/١ /7:هيقفلا .'"”



 حا رفسلا بادآ

 ©7.كادف تلعج ىلب :تلق «؟هعم ام غلبي الو ْلْبَيو .هعم ام مَّلسُي الو ملسُيو

 ًاركبم لحري نأ :سداسلا

 ركبو كوبت ديري وهو ةركب سيمخلا موي لحرُوتي يبنلا نأ رباج ىور
 ().(«اهروكب 2 ىتمأل كراب مهلا »:لاقو

 ءايشأ هعم بحصتسي نأ يغبني :عباسلا

 يبأ نع ؛ىسيع نب دامح نع «يرقنملا دواد نب ناميلس نع ؛قودصلا جرخأ

 كتمامعو كفخو كفيسب رفاس ينب اي :هنبال نامل ةّيصو يف» :لاق هيَ هللا دبع

 تنأ هب عفتنت ام ةيودألا نم كعم دّوزتو «كزرخمو كطويخو كئاقسو كلابحو

 :مهضعب هيف دازو .«لجو زع هللا ةيصعم يفآلإ ًاقفاوم كباحصأل نكو .كعم نمو

 2 ةلشرفو

 عونو تاجاحلا رّيغت بسح رّيغتي هرئاظنو ثيدحلا يف ءاج ام نأ ملعيلو

 انف «ىرخأ رومأ ىلإ جاتحيو رضاحلا رصعلا يف اهضعب نع ىنغتسي امّيرف نفسلا
 تسيلو ةنمزألا رّبغت بسح ريغتت يتلا تاررقملا نم هرئاظنو ثيدحلا اذه يف ءاج

 .لدبتلاو رّيغتلا اهّسمي ال يتلا ةيعرشلا نيناوقلا نم

 ةروشملا نم راثكإلا :نماثلا

 يبأ نع «ىسيع نب دامح نع «يرقنملا دواد نب نايلس نع «هيقفلا» جرخأ

 .؟ 5١ 5ثيدحلا .رفسلا يف هجورحخ دنع ءاعدلا نم رفاسملل بحتسي ام باب 71/١« /7:هيقفلا ١.

 7١5. /7:ىمرادلا نئس .؟

 .؟ 508ثيدحلا رفسلا يف حالسلاو تالآلا لمح باب 587 /”:هيقفلا .”



 هبادآو رفسلا ماكحأ مو نحت كما دما دم نك 1 هو

 كرمأ يف مهتراشتسا رثكأف موق عم ترفاس اذإ هنبال نامقل لاق» :لاق ةّتْظهْللا دبع

 توعد اذإ ؛مهنيب كداز ىلع ًاييرك نكو مههوجو يف مّسبتلا رثكأو ,مهرومأو
 ةالصلا ةرثكو تمصلا لوط لمعتساو .مهنعأف كب اوناعتسا نإو .مهبجأف

 دهشأف قحلا ىلع كودهشتسا اذإو .داز وأ ءام وأ ةباد نم كعم اب سفنلا ءاخسو

 (3).«رظنلا تّبثت ىتح مزعت ال مث كوراشتسا اذإ مهل كيأر دهجأو .مهل

 ناك ثيح ةيضاملا رافسألا بسانت تناك يتلا بادآلا ضعب انكرت دقو

 :الثم لفاوقلاو باودلاب رفسلا

 .ليللاب هريس رثكأ نوكيو راهنلا ىمحي ىّتح لزني ال نأ ١.
 .ةلفاقلا جراخ ًادرفنم يشمي الف راهنلاب طاتحي نأ ."

 :ايكارتناك نإ ةبادلابقفريسأ *

 .هركذ ام كلذ ريغ ىلإ

 رفسلا نم عوجرلا بادآ

 نم دحاو ريغ يف درو دقف «ابادآ بايإلل نا كلذكف ًابادآ رفسلل نأ امك

 :يلي ام اهنم ركذن عوجرلل ةصاخ بادأ تاياورلا

 عوجرلا دنع ءاعدلا ١.

 ىلع ربكي هريغ وأ وزغ وأ جح نم لفق اذإ يي هللا لوسر ناك :يلازغلا لاق

 هل كيرش ال هدحو هللا آلإ هلإال»:لوقيو «تاريبكت ثالث ضرألا نم فرش لك

 نودباغ نوبئات نوبثا نيد ءيش لك ىلع وهو تيميو ييحي .دمحلا هلو كلملا هل

 ١. رفسلا بادا باب .,597/؟:هيقفلا الحديث56٠0.



 57 رفع جادا

 (7.«هدحو بازحألا مزهو هدبع رصنو هدعو هللا قدص «نودماح انّيرل نودجاس

 نوبئا »:لاق ربيخ نسم عجر 1 يبنلا نأ الع تيبلا لهأ ةّمئأ ةياور يفو

 دمحلا كل مهّللا .نودماح ءانبرل نودجاس نوعكار «نودباع «هللا ءاش نإ نوبئات

 ةنوميم ةكرابم هذه يتبوأ لعجا مهللا .يرضحو يرفس يف يايإ كظفح ىلع

 ("”.نيمحارلا محرأ اي ةداعسلا اهب يل بجوت حوصن ةبوتب ةنورقم

 هبراقأو هتيب لهأل اياده هعم لمحي نأ .37

 وأ موعطم نم ةفحت هبراقأو هتيب لهأل لمحي نأ رفسلا نم بايإلا بادأ نمو

 هتالخم يف عضيلف ائيش دجي مل نإ هنأ يور دقف .ةنس وهف هناكمإ ردق ىلع هريغ

 ىلإ دمت نيعألا َّنأل ,ةمركملا هذه ىلع ثاثحتسالا يف ةغلابم اذه َنأكو ًارجح

 راهظإو مهحرف ديكأت يف بابحتسالا دكأتيف «هب حرفت بولقلاو رفسلا نم مداقلا

 "”.مهل قيرطلا يف هبحصتسي اهب مهركذ ىلإ رفسلا يف بلقلا تافتلا

 اليل هلهأ قرطي ال نأ .*

 1 هللا لوسر ىب:» :لاق يراصنألا هللا دبع نب رباج نع «هيقفلا» يف ىور

 (9.«مهنذؤي ىّتح ةبيغلا نم ءاج اذإ اليل هلهأ لجرلا قرطي نأ

 بتاكتلا .5

 قلقلا ثروي هتيب نم ةديدم ةذم ءرملا بايغ نم هعبتتسي امو رفسلا نإ

 ١. /7:مولعلا ءايحا 18٠١.

 .رفسلا نم عوجرلا نيح ءاعدلا باب 2570 :قالخألا مراكم .؟

 1/١. /7:مولعلا ءايحا ."

 .70 ١ 5ثيدحلا رداونلا باب ٠٠", /7:هيقفلا .5



 هئاداو نفسلا ةافك ل بقنا اقم نكرم هوم ودم مب امام ويف ووو جانو ارجو قالا مو متم 3 ونساام نافاس ب ا

 .ىرخألاو ةنيفلا نيب ةبتاكملا لالخ نم هتمالس نع ربخي نأ بحتسيف «هلهأل

 الكه هللا دبع يبأ نع «هركذ نّمع «بوبحم نبا نع هدانساب «يفاكلا» ىفف

 27 .«بتاكتلا رفسلا يفو ؛روازتلا ىضحلا يف ناوخإلا نيب لصاوتلا» :لاق

 هيلع ميلستلا دنع رفاسملا ةقناعم بابحتسا 0

 مامت نم ْنِإ) :لاق هيث هللا دبع يبأ نع ءبائر نب يلع نع ينيلكلا جرخأ

 () (ةقناعملا نفاسملا ىلع ميلستلا مامتو .ةحفاصملا ميقملل ةيحتلا

 رفسلا يف قيفرلاب قْفَّرلا بابحتسا ١.

 دبع يبأ نع ءانباحصأ نم ةّدع نع «ديزي نب بوقعي نع ينيلكلا جرخأ
 ضرم اذإ هباحصأ هيلع ميقي نأ رفاسملا ٌّقح كي هللا لوسر لاق» :لاق هيه هلل
 © «أنالث

 ::ك5 هللا لوسر لاق» :لاق هيث هللا دبع يبأ نع ءينوكسلا نع ًاضيأ جرخأو

 اهقفرأ : جور عشا لإ اييحاو اريخأ همظعا ناكل نافل يسم انن
 1 ةيعااعت

 هعييشتو مداقلا لابقتسا بابحتسا .ا/

 نع «هيبأ نع «دايز نب دمحم نب فسوي نع «لاصنخلا» يف قودصلا جرخأ

 .بتاكتلا باب «.١ثيدحلا 87١ /”:يفاكلا ١.

 .ميلستلا باب «5١ثيدحلا .157/7:يفاكلا.؟

 .رفسلا يف بحاصلا قحو ةباحصلا نسح بابء«4ثيدحلا ٠ /'" :يفاكلا ."

 .رفسلا يف بحاصلا ٌقحو ةباحصلا نسح باب ؛”ثيدحلا .,174 /7:يفاكلا .؛



 ع رفسلا بادآ

 نأ نق رفعج هءاج 1 هللا لوسر نإ» :لاق هئابا نع .يركسعلا يلع نب نسحلا

 نيب ام لبقو هقئاعو .ةوطخ ةرشع يتنثا هلبقتساو هيلإ ماق ةشبحلا نم بلاط

 07 (هيننع

 يف ةرشعلا بادآو قالحألا بتك اهب تفلتخا ىتلا بادآلا نم كلذ ريغ ىلإ

 هتموظنم يف مسعألا نبا اهنم أمسق مظن دقو نادقملا اذه ىلع رصتقنلو «ثيداحألا

 :لاقو

 زاححجسالا قف لايصال كرك حرس

 رفسلا اح يفْناسنإلا نسحيلو

 ضحلا ىلعةدايز هقالحسأ

 ناوخإلا نم ًارضضح ناك نم

 اذإ بحطحصلا عمم حرملا زيي كلو

 ىذا بلجي 4و هّللا طغشسمو

 ىلع ميضاذف ةدلب ءاج نم

 الحري نأ ىلاهيفهناوخإ

 لسيقتسللا قف تسيبلا ها لسكأ ندب

 ١.الخصال:85:«الحديث 08.





 فاطملا ةمتاخ

 رفسلا لبق تاقوأالاو ةلبقلا ماكحا ملعت

 رضحلا يف نكلو ىضحلا يف بجاو ًاضيأ كلذو «تاقوألاو ةلبقلا ملع وهو

 تقولا يعاري نذؤمو ةلبقلا بلط نع هينغي هيلع قفتم بارحم نم هيفكي نم

 .تقولا ملع بلط نع هينغيف

 ملعلا نم هل ٌدبالف ء.تقولا هيلع سبتلي دقو ةلبقلا هيلع هبتشت دق رفاسملاو
 .تيقاوملاو ةلبقلا ةّلدأب

 :ماسقأ ةثالث يهف ةلبقلا ةّلدأ اَمأ

 .راهنألاو ىرقلاو لابجلاب لالدتسالاك «ةيضرأ

 .اهروبدو اهابصو اهمونجو اهلامش حايرلاب لالدتسالاك «ةيئاوهو

 .موجنلا يهو «ةيواسو

 لبج هيف قيرط ترف «دالبلا فالتخاب فلتختف ةيئاوح لاو ةيضرألا اّمأف
 كلذ ملعيلف .هماّدق وأ هئارو وأ هلامش وأ لبقتسملا نيمي ىلع هنأ ملعي عفترم

 ىلع ردقن انسلو كلذ مهفيلف «دالبلا ضعب يف ٌلدت دق حايرلا كلذكو .همهفيلو

 .رخآ مكح ميلقإو دلب لكل ذإ ءكلذ ءاصقتسا



 ةئاداو نفستلا ةاكقلا وم تاوت يدش هرج أ كب اا اورو دال تن ب ورجل كار وب وسو مق وحما بجا اسس وفعلا 5

 .ةيليل ىلإ و ةيراهن ىلإ مسقنت اهتّلدأف ةيوامسلا اّمأو

 سمشلا ىلإ دلبلا نم جورخلا لبق يعاري نأ دبالف سمشلاف «ةيراهنلا اّمأو
 ؟ىرسيلا وأ ؟ىنميلا نيعلا ىلع وأ ؟نيبجاحلا نيب يهأ ؟هنم عقت نيأ لاوزلا دنع

 ةيلامشلا دالبلا يف ودعت ال سمشلا ّناف ؟كلذ نم رثكأ اليم نيبحلا ىلإ ليمت وأ

 . عقاوملا هذه

 ظفحي نأب كلذو «بورغلا عضومب كردت اهاف برغملا تقو ةلبقلا اًمأو

 قفشلابو هافق وأ ههجو ىلإ ةلئام يه وأ لبقتسملا نيمي نع برغت سمشلا نا

 .ةريخألا ءاشعلل ةلبقلا فرعت ًاضيأ

 ىلع لدت سمشلا َنأكف .حبصلا ةالصل ةلبقلا فرعت سمشلا قرشمبو

 قراشملا ناف . فيصلاو ءاتشلاب كلذ فلتخي نكلو ءسمخلا تاولصلا يف ةلبقلا

 نكلو .ًاضيأ كلذ مّلعت نم ٌدبالف ,نيتهج يف ةروصحم تناك نإو ةريثك براغملاو

 .هب ةلبقلا ىلع لدتسي نأ هنكمي الف «قفشلا ةبوبيغ دعب ءاشعلاو برغملا لصي دق
 بكوك هناف ءيدجلا هل لاقي يذلا بكوكلا وهو .بطقلا عضوم يعاري نأ هيلعف
 وأ لبقتسملا افق ىلع نوكي نأ اَمإ كلذو .هعضوم نع هتكرح رهظت ال تباثلاك

 يفو ؛ةكم نم ةيلامشلا دالبلا يف رسيألا هبكنم وأ .هرهظ نم نميألا هبكنم ىلع
 يف هفرع امو ءكلذ ملعتيف «لبقتسملا ةلباقم يف اهالاو امو نميلاك «ةيبونجلا دالبلا

 تدعتب اذإ ةفاسملا ّناف سفسلا لاط اذإ الإ هلك قيرطلا يف هيلع لّوعيلف هدب

 يف يهتني نأ الإ .براغملاو قراشملا عقومو بطقلا عقومو سمشلا عقوم فلتخا

 وهو بكاوكلا هذه بقاري وأ ةريصبلا لهأ لأسي نأ يغبنيف دالب ىلإ هرفس ءانثأ
 نأ هلف ةلدألا هذه ملعت امهمف .كلذ هل حضّتي ىّتح دلبلا عماج بارحم لبقتسم

 تاهت ا نيم رح ا ةيدج لإ ةناقلا ةيدع نسم أطخأ هنأ هيلا واب قاف اههلع كوع



 رفسلا لبق تاقوألاو ةلبقلا ماكحأ مّلعت

 نع جرخي مل نكلو ةلبقلا ةاذاحم ةقيقح نع فرحنا نإو ءيضقي نأ يغبنيف عبرألا

 ("".ءاضقلا همزلي مل اهتهج -

 ةقدب ةلبقلا ةهج نّيعت ىتلا ةلبقلا ةلصوبب ةناعتسالا نفاسملا ناكمإبو اذه

 .ةيهانتم

 هبادآ و رفسلا دئاوف يف هللا دمحب  مالكلا مت

 ينناحبسلا رفعج هفلؤم ديب

 نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 ١. /7:نيدلا مولع ءايحإ /78/8-141.









 ميركلا نآرقلاب ًاكربت أدبن

 فلألا فرح

 باتكلا راد ( ه١ ٠ 5)يزارلا يلع نب دمحأ :نارقلا ماكحإ ١.

 .ها5505١-توريب «يبرعلا

 (هد0٠5 ىوتملا)يلازغلا دمحم نب دمحم دماح وبأ :نيدلا مولع ءايحإ ."

 .توريب «ةفرعملا راد

 .ركفلا راد , دمحم نب نمحرلا دبع :يزوجلا نبا جرفلا وبأ :ءايكذألا .*

 بتكلا راد(اه5 7١ 7/865)ىبسوطلا نسحلا نب دمحم :راصبتسالا .5

 1 .ها٠9١١-نارهط «ةيمالسإلا

 ءايحإ راد (ه860 7 -ا/ا/”)ينالقسعلا رجح نب ىلع نب دمحأ :ةباصإلا .©

 .توريب «يبرعلا ثارتلا

 فلؤم ه1 417دلوت) يناحبسلا رفعج :ةّنسلاو باتكلاب ماصتعالا.؟



 هئاذا و رفسلا ءاكخأ يزد ف اممم ويت دوك هور هموم تسل اب ا ا ا مشو *1 5١

 .ه5١15١-مق قش قداصلا مامإلا ةسسؤم (باتكلا اذه

 .يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد (ه7/85-707)يناهفصالا جرفلا وبأ :يناغألا .

 .تورب

 ثارتلا ءايحإ راد (ه١7 :ىوتملا)يعفاشلا سيردإ نب دمحم : مل ./

 .ه١57١ توريب .يبرعلا

 مق «ةثعبلا ةسسؤم (ه5٠47 -75) نسحلا نب دمحم يسوطلا :يلامألا 9

 .ه6١

 تاروشنم(ه 700-5725) ىضترملا فيرشلا نيسحلا نب يلع :راصتنالا.٠٠

 .ها١1941١-فرشألا فجنلا «ةيرديحلا ةعبطملا

 ءابلا فرح

 راد (ه5946 57 ١٠)دمحأ نب دمحم :يبطرقلا دشر نبا :دهتجملا ةيادب . | ١١

 .ها: ٠5 -توريب .ةفرعملا

 عمجم (ها/ل17-87 5)يلماعلا يكم نب دمحم لّوألا ديهشلا :نايبلا .7

 .ةسدقملا مق «ةيمالسإلا رئاخذلا

 ءاتلا فرح

 راد (ه6١١ه-١١ :0)يديبزلا ينيسحلا ىضترم دمح : سورعلا جات . ١

 .توريب .ةيادملا

 ريرج نب دمحم :(كولملاو ممألا خيرات )يربطلا خيرات .14

 .توريب ؛يملعألا ةسسؤم (ها" ٠١ ىوتملا)يربطلا



 راد (ه٠47 -780)يسوطلا نسحلا نب دمحم :نآرقلا ريسفت يف نايبتلا .6

 .توريب «يبرعلا ثارتلا ءايحإ

 نب فسوي نب نسمحلا يلحلا ةمالعلا :ةيعرشلا ماكحألا ريرحت .5

 .هاإ5 مف ثلث قداصلا مامإلا ةسسؤم (هالا؟ 56-5 54)رهطملا

 (775--558)ف سوي نب نسحلا :لحلا ةمالعلا :ءاهقفلا ةركذت . ٠

 . ةسدقملا مق «ثارتلا ءايحإل ِليِِظ تيبلا لآ ةسسؤم

 راد (هالا/ ؛ فوتملا)يقشمدلا ريثك نب ليعامسإ :ميظعلا نآرقلا ريسفت .

 .ها ٠5 - توري نكفلا

 عبارلاو ثلاثلا نرقلا مالعأ نم) يمقلا ميهاربإ نب يلع :يمقلا ريسفت .

 .ه٠5 6  ةسدقملا مق ,باتكلا راد ةسسؤم (يرجمحلا

 -0 5 5)يزارلا بيطخلا رمع نب دمحم :(بيغلا حيتافم)ريبكلا ريسفتلا .

 .توريب «يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد(ه75

 _رصم نانملا راد (ه1755١ قوتملا اضر ديشر دمحم :رانملا ريسفت ١".

 .ه ا 73/7

 مق «ىشعرملا ىمظعلا هللا ةيآ ةبتكم رشن (ه/77 ىفودملا)ىلحلا

 .ها5٠5١-_ةسدقملا

 راد (ه0٠47 1786)يموطلا نسحلا نب دمحم :ماكحألا بيذب# .

 .ها٠194١ نارهط «ةيمالسإلا بتكلا



 هبادا و رفسلا ماكحا ا ل ل ل ل ل ا ا 5 ١:6

 ميحلا فرح

 لآ ةسسؤم ( ه4 5 ٠ وتملا)يكركلا نيسحلا نب يلع :دصاقملا عماج . 4

 .ه١ 50/8 ةسدقملا مق « ثارتلا ءايحإل اليه تيبلا

 قوتملا) ىبطرقلا يراصنألا دمحأ نب دمحم :نآرقلا ماكحأل عماجلا .©

 .ها: ٠ 0 -توربب «يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد (ه"ا/ل١

 .ءءاوضألا راد (ه0٠14 7٠0 1)يلحلا ديعس نب ىيحي :عئارشلل عماجلا

 .ها ٠*5 1-توريب

 .ه 1147 نارهط «قودصلا ةبتكم «يراسناوخلا دمحأ :كرادملا عماج .70 |

 راد (ه1177 ىقوتملا) يفجنلا نسح دمحم خيشلا :مالكلا رهاوج .18 |

 .م١9/1١-توريب «يبرعلا ثارتلا ءايحإ ظ

 ءاحلا فرح

 نب يلع :(ينزملا رصتخم حرش)يعفاشلا بهذملا هقف يف ريبكلا يواحلا 4
 بتككلا راد (ه550- 75)يرصبلا يدروالا بيبح نب دمحم
 .ه9١5١-توريب ؛ةيملعلا

 ةسسؤم (ه87١١قوتملا)ينارحبلا فسوي خيشلا :ةرضانلا قئادحلا ٠”.

 .ةسّدقملا مق ,نيسّردملا ةعامجل ةعباتلا يمالسإلا رشنلا

 هللا دبع نب دمحأ ميعن وبأ :ءايفصألا تاقبطو ءايلوألا ةيلح ١".

 .ه501١/- توريب «يبرعلا باتكلا راد (ه 47٠ فوت ا)يناهبصالا
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 ءاخلا فرح

 كر 1)يمقلا هيوباب نب نيسحلا نب يلع نب دمحم قودصلا :لاصنملا ."”"

 مق .نيسّردملا ةعامجل ةعباتلا ىمالسإلا رشنلا ةسسؤم (ه"١

 .ها7٠5١”-ةسدقملا

 لادلا فرح

 ”١5٠7اه.

 راد .,تاحرف سنوي روتكدلا حرش هيَتِظ نينمؤملا ريمأ مامإلا ناويد ."4

 .م41460١-توريب «يبرعلا باتكلا

 لاذلا فرح

 (هال85-ا/7 :)يلماعلا يكم نب دمحم :لّوألا ديهشلا :ىركذلا .*ه

 .ه9١51١- ةسدقملا مق «ثارتلا ءايحإل بش تيبلا لآ ةسسؤم

 ءارلا فرح

 رشنلا ةسسؤم (ه5755 -75865)نسحلا نب دمحم ىسوطلا :لاجرلا ”5

 نم)يشكلا زيزعلا دبع نب رمع نب دمحم ورمع وبأ :يشكلا لاجر ."”ا/

 .«يوفطصملا نسح قيلعت و حيحصت (يرجهلا عبارلا نرقلا ءالع

 .ها957١١-ناريإ .دهشم ةعماج



 هبادا و رفسلا ماكحأ 2202020000 6177

 - توريب .ءاوضألا راد (ه 5 5٠ 71/7 )يلع نب دمحأ :يشاجنلا :لاجرلا .”4
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.2١ 
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 ك0

 .ه

 ءايحإ راد ,نيدباع نباب فورعملا يدنفأ نيمأ دمحم :نيدباع نبا لئاسر

 .توريب «يبرعلا ثارتلا

 ءايحإ راد (ه١11717قوتملا)يدادغبلا ىسولآلا دومحم :يناعملا حور .

 .توريب «يبرعلا ثارتلا

 ةسسؤم (ه١77١ قوتملا)ىئابطابطلا ىلع ديسلا :لئاسملا ضاير

 .ةسدقملا مق ,نيسردملا ةعامجل ةعباتلا يمالسإلا رشنلا

 (ه51-5١5915) هللا دبع نب دمحأ يربطلا نيدلا بحم :ةرضنلا ضايرلا

 .ةيملعلا بتكلا راد

 ىازلا فرح

 «يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد (ها/١5 ىفونملا)ةيزوجلا ميق نبا :داعملا داز

 .توريب

 رمتؤم (ه7 قون لا)ليبدرألا دمحم نب دمحأ قّقحملا :نايبلا ةدبز

 .ه8/١51١-ةسّدقملا مق ءليبدرألا سّدقملا

 نيسلا فرح

 )٠١١04- يناعنصلا ليعامسإ نب دمحم :مارملا غولب حرش يف مالسلا لبس . ؛ ©

 .ها4/١1١-توريب «يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد (ه١ ١م

 (ه054/قوتملا)دمحأ نب روصنم نب دمحم :يلحلا سيردإ نبا :رئارسلا . 45

 كيرا



 -ةسّدقملا مق «نيسّردملا ةعاجل ةعباتلا يمالسإلا رشنلا ةسسؤم

 ٠ه.

 ءايحإ راد (ه11/0 -1٠١/)ينيوزقلا ديزي نب دمحم :ةجام نبا :نئسلا .

 .ه 1١9060 - توريب «يبرعلا ثارتلا

 (ها1/ه -7١7)يناتسجسلا ثعشألا نب ناميلس :دواد وبأ :ننسلا .

 .توريب «يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد

 ءايحإ راد (ه 71/47٠١ 94)ةروس نب ىسيع نب دمحم :يذمرتلا :ننسلا 4

 .توريب «يبرعلا ثارتلا

 .توريب «ةفرعملا راد (ه/860 - ١ ؟)رمع نب ىلع :ينطق رادلا :ننسلا ٠.

 راد (ه145/ىفوتملا)يقهيبلا نيسحلا نب دمحأ :ىربكلا ننسلا ١*.

 .ها5٠15١-توريب «ةفرعملا

 ءايحإ راد ( ها“ ”٠7 -5١7)يئاسنلا بيعش نب دمحأ :يئاسنلا ننس . 7

 .توريب «يبرعلا ثارثلا

 ةسسؤم (ها/ 5/8 -711) يبهذلا دمحأ نب دمحم :ءالبنلا مالعأ ريس .6

 .ه94٠5١-توربب «ةلاسرلا

 ١17 ىفوتملا)يريمحلا ٍبوَيأ نب كلملا دبع :ماشه نبا :ةيوبنلا ةريسلا ..4

 .توريب «يبرعلا ثارتلا راد (ه1؟4١1وأ

 نيشلا فرح

 راد (ه507-71/5)نسحلا نب رفعج :ّلحلا ققحملا :مالسإلا عئارش .©

 .ه ١5٠7 -توريب .ءءاوضألا



 ةفادا و: نقسلا ذاككلا جماجم سوم لا تارا اق زوو راو دج ولاول يلام م ودا رويس قو وول م 4/١

 جاّربلا نب زيزعلا دبع يضاقلا :لمعلاو ملعلا لمج حرش .

 .ه1145 _ناريإ ءدهشم ةعماج رشن (ه١5/8-٠٠5)ىبسلبارطلا

 -1”77)فرش نب ىيحي ايركز وبأ :يوونلا :ملسم حيحص حرش .هال/

 .ها ٠5ا/-توريب .ملقلا راد(ه11/5

 ةمادق نب دمحأ نب دمحم نب نمحرلا دبع :- ينغملا ليذ  ريبكلا حرشلا .4

 .ه١1 507 - توريب «يبرعلا باتكلا راد (ه187 قوتملا)ىسدقملا

 بتكلا ءايحإ راد (ه5705ىوتملا) ديدحلا يبأ نبا :ةغالبلا جبن حرش .4

 .ها17/8١- ةرهاقلا «ةيبرعلا

 يكبسلا يفاكلا دبع نب يلع :مانألا ريخ ةرايز يف ماقسلا ءافش ."5

 .ه9١851١ ةعبارلا ةعبطلا (ها/787-05)ىعفاشلا

 داصلا فرح

 دبع ةبتكم (ه195-7071) ليعامسإ نب دمحم يراخبلا :حيحصلا ١".

 .ها1١ ١5 _رصم «ىفنح دمحأ ديمحلا

 ةسسؤم (ه١17 ىفوتملا)يريشقلا جاّجحلا نب ملسم :حيحصلا .7

 .ها: ٠ /- توريب .نيدلازع

 داضلا فرح

 ه 17 51/دلوت)يناحبسلا رفعج :رفاسملا ةالص ماكحأ يف رظانلا ءايض ."

 -ةسدقمتملا مق كش فداصلا مامإلا ةسسؤم (باتكلا اله فلؤم

 .ها15



 0 ل باتكلا رداصم سرهف

 نيعلا فرح
 (ه15751#/1777/)يدزيلا يئابطابطلا مظاك دمحم :ىقثولا ةورعلا "5

 .ه5١5١-ةسدقملا مق ءملعلا ةئيدم

 نب ميركلا دبع :(ريبكلا حرشلا)ب فورعملا زيجولا حرش يف زيزعلا ."

 بتكلا راد (ه777 قوتملا)يعفاشلا ينيوزقلا يعفارلا دمحم

 .ها1١5١/-توريب .ةيملعلا

 .(ه5172-١7175)فرش نب ىيحي ايركز وبأ :يوونلا :للعلا ."5

 (ه81 7٠ 7)نيسحلا نب يلع نب دمحم :قودصلا :عئارشلا للع ."

 .ه8/٠5١- توريب ءيملعألا ةسسؤم

 .يدابأ ميظعلا قحلا سمش دمحم :دواد يبأ ننس حرش دوبعم ا نوع."

 .توريب ركفلاراد

 نيغلا فرح
 راد (ه140آ1170)ينيمألا دمحأ نيسحلادبع ةمالعلا :ريدغلا .4

 ةسسؤم (ه0/8050 -١١01)يبلحلا ةرهز نب يلع نب ةزمح :عوزنلا ةينغ .ل٠

 .ه511١/- ةسدقملا مق يت قداصلا مامإلا

 ءافلا فرح

 رجح نسب يلع نب دمحأ :يراخبلا حيحص حرش يف يرابلا حتف .الا

 .توريب «يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد(اه 5 -8/7)ينالقسعلا

 .ه5117١/-قشمد .ركفلا راد «يليحزلا ةبهو :هتلدأو يمالسإلا هقفلا .



 هبادا و رفسلا ماكحا 00000 زك ز زازا ا ااا ااا اا 5" ٠

 .ه5٠5١-توريب ءيبرعلا

 هللا ةيآ ةبتكم (ه01/7“ ىفوتملا)يدنوارلا هللا ةبه نب ديعس :نآرقلا هقف 4

 -١5٠0. ةسدقملا مق ءيفجنلا يشعرملا

 اذه فلؤم ه1 517 دلوت)يناحبسلا رفعج :ديحوتلا لالظ يف .ه

 .ه١57١- ةسّدقملا مق هرعشم راد (باتكلا

 فاقلا فرح

 راد:(ه/1/79١1-5)يدابا زوريفلا بوقعي نب دمحم :طيحملا سوماقلا ./“5

 .ه517١-توريب «يبرعلا ثارتلا ءايحإ

 فاكلا فرح

 بتكلا راد (ها1794ىوتملا)ينيلكلا بوقعي نب دمحم :يناكلا ./

 .ها79١ا/- نارهط «ةيمالسإلا

 (ه٠77ىفوتملا) دمحم نب دمحم :يرزجلا ريثألا نبا :خيراتلا يف لماكلا 8

 .تورب «يبرعلا باتكلا راد

 .توربيب

 راد «سيردإ سنوي نب روصنم :يتوهبلا 1 عانقألا نتم نع عانقلا فاشك ٠/.

 .ها ٠ ؟ -توربب نكفلا

 لضافلاب فورعملا يناهفصالا نسحلا نب دمحم :ماثللافشك ١.

 .ىفجنلا ىشعرملا هللا ةيآ ةبتكم تاروشنم(ه117١1 ىفوتملا)يدنهلا

 ) ثارتلا ءايحإ راد ,يريزجلا نمحرلا دبع :ةعبرألا بهاذملا ىلع هقفلا ./*

 ظ



 قمالمقدسة_-١5٠05اه.

 (ه1415ىفوتملا)يدنهلا نيدلا ماسح نب يقتملا يلع :لامعلا زنك .5

 .ه8 6 -توربب .ةلاسإلا ةسسؤم

 ماللا فرح

 ةسدقملا مق (هالا )572١ ١ مركم نب دمحم روظنم نبا :برعلا ناسل .8

 ١5٠6اه.

 ميملا فرح

 .ه5٠5١-توريب «ةفرعملا راد .ءيسخرسلا نيدلا سمش : طوسبملا 4

 «ةفرعملا راد (ه0 5/8 -517/1)يسربطلا نسحلا نب لضفلا :نايبلا عمجم .5

 .ها8/٠5١-توربب

 باتكلا راد (ه/037/-1770)يمثيهلا ركب يبأ نب ىلع :دئاوزلا عمجم .5

 .ها7٠5١-توريب ءيبرعلا

 (ه991 ىقوتملا) ٍليبدرألا دمحم نب دمحأ :ناهربلاو ةدئافلا عمجم ./

 .ةسدقملا مق ,نيسردملا ةعامجل ةعباتلا يمالسإلا رشنلا ةسسؤم

 ةبتكم (ه111 قوشملا) يووتلا فرش نب ىبحي ايركز وبأ :عومجملا .
 .ةيدوعتسلا ةيوعلا ةكلمللا دج داشرآلا

 فلؤم ه 1107 دلوت) يناحبسلا رفعج :لوصألا ملع يف لوصحملا ..4
 .ه1/8١5١-ةسدقملا مق « قداصلا مامإلا ةسسؤم (باتكلا اذه

 [ظ قوتملا) ديعس نب دمحأ نب يلع دمحم :يسلدنألا مزح نبا :ىلحمل ٠

 .توريب «ةديدجلا قافآلا راد (ه



 ةئاداآ و رفسلا ءاككا دعب ماما ل ا 0

 (هال518-75) فسوي نب نسحلا :ىلحلا ةمالعلا :ةعيشلا فلتخم .

 .ةسّدقملا مق ,نيسّردملا ةعاجل ةعباشلا يمالسإلا رشنلا ةسسؤم

 زيزعلا دبع نب ةزمح ىلعي وبأ :ةيوبنلا ماكحألا يف ةيولعلا مسارملا 7

 لهأل يملاعلا عمجملل ةيفاقثلا ةينواعملا (ه قوتملا) يمليدلا

 .ه١ 5١5 ةسدقملا مق لب تيبلا

 (ه.1/ا/ ىفوتملا)يلماعلا نيدلا فرش نيسحلا دبع :ةيهقف لئاسم .4

 .ه١ 5 017/- نارهط «يمالسإلا مالعإلا ةمظنم

 - ١١4)يلماعلا يلع نب نيدلا نيز :يناثلا ديهشلا :ماهفألا كلاسم .4

 .ها١ 511 - ةسدقملا مق «ةيمالسإلا فراعملا ةسسؤم (ه06

 راد (ه 5 ٠ 5 ىوتملا) هللا دبع نب دمحم :يروباسينلا مكاحلا :كردتسملا .©

 . توربب «ةفرعملا

 -655١١)يقت دمحم نب نيسحلا :يرونلا خيشلا :لئاسولا كردتسم .5

 .ها15017١- ةسدقملا مق بش تيبلا لآ ةسسؤم (ه

 تاروشنم «ميكحلا يئابطابطلا نسحم ديسلا :ىقثولا ةورعلا كسمتسم .91

 .ه5٠5١-ةسدقملا مق .ىمظعلا هللا ةيأ ةبتكم

 (ه1755قوتملا)يقارنلا يدهم دمحم نب دمحأ ىلوملا :ةعيشلا دنتسم .

 .ه١ 5١05 - ةسدقملا مق ال8 تيبلا لأ ةسسؤم

 وبأ ديسلا تارضاحم ريرقت يدرجوربلا ىضترم :ىقثولا ةورعلا دنتسم .4
 -ةسدقملا مق ؛ملعلا راد ةسردم تاروشنم «يئوخلا مساقلا

 ١4ه.

 .توريب نكفلا راد (ه17 51١ ققوتملا) لبنح نب دمحأ :دنسمل. ٠



 م ”3* 000 ا ا اا ا ا م أ1أ1آ]317071715100]#31717# باتكلا رداصم سرهف

 .(ه7917 قوتملا)ورمع نب دمحأ :رازبلا دنسم ١

 ٠. ؟ىوتملا)يرصبلا دوراجلا نب دواد نب ناميلس :ىبسلايطلا دنسم ٠٠١ه(

 :كتررتنا فرع وأد

 يداه دمحم نبا ضر اغا خيشلا :هيقفلا حابصم . ٠

 ةعامجل ةعباتلا يمالسإلا رشنلا ةسسؤم (ه77"11قوتملا)ينادمحلا

 .ه7١51١-ةسّدقملا مق ,نيسردملا

 يمويفلا يرقملا يلع نب دمحم نب دمحأ :رينملا حابصمل 4

 سردملا ديمحلا دبع نيدلا يحم دمحم حيحصت (هالال ٠ ىفوتملا)

 .ها١١ةا/_-رصم هزألا عماجلاب

 بتكلا راد (ه١١17-77١) يناعنصلا مامه قازرلا دبع :فنصملاا

 .ةرهاقلا ,ةيفلسلا

 راد (ه78/قوتملا) ميهاربإ نب دمحم نب دمح :يباطخلا :نئسلا ملاعم . 5

 .توريب .ةفرعملا

 -70١)يناربطلا دمحأ نب ناميلس مساقلا وبأ :ريغصلا مجعملا 7

 .ها9٠5١-توربيب «يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد(اه"65

 ًاقبط يمالسإلا هقفلا فراعم ةرئاد ةسسؤم :رهاوجلا هقف مجعم .

 /١*١ه.

 .ه١ 15٠ 5 -توريب «يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد(ه١١1



 هبادا و رفسلا ماكحأ اا 10-0012121 ااا ااا ااا ا

 راد (ه77 ٠ قوتملا) ةمادق نب دمحم نب دمحأ نب هللا دبع :ينغملا. ٠

 ها "٠١ - توريب «يبرعلا باتكلا

 دمحم خيشلا حرش : جاهنملا ظافلأ يناعم ةفرعم ىلإ جاتحملا ىنغم ١.

. ١71 

١١6 

.١١/ 

. ١1 

 راد ءيوونلا ايركز يبأل نيبلاطلا جاهنم نتم ىلع ينيبرشلا بيطخلا

 .توريب ركفلا

 )١١115 ٍلماعلا ينيسحلا داوج دمحم ديسلا :ةماركلا حاتفم .

 -ةسدقملامق «ةعيشلا هقف ةسسؤمو ثارتلا راد (ه١1؟7”دودح

 .ه١١/

  ةرهاقلا ( ه0 ىفوتملا) ايركز نب سراف نب دمحأ :ةغللا سيياقم

 .ها115١١

 يمقلا هيوباب نب نيسحلا نب يلع نب دمحم :قودصلا خيشلا :عنقملا .
 .ها١ 5١5 يق يداحلا مامإلا ةسسؤم (ه'١8-0)

 ةسسؤم (ه517 -73732051) ديفملا نامعنلا نب دمحم نب دمحم :ةعنقملا .

 .ه١١5١  ةفّرشملا مق «نيسّردملا ةعاجل ةعباتلا يمالسإلا رشنلا

 نرقلا مالعأ نم!)ىيسربطلا لضفلا نب نسحلا :قالخألا مراكم 1

 ب ةسالتل منتقاة يمرحلا فنيرشلا هاروت( عرجملا ىنداسللا
 .ه

 (هال77--54/) فسوي نب نسحلا :ّنحلا ةمالعلا :بلطملا ىهتنم
 .ها1١51١ دهشم «ةيمالسإلا ثوحبلا عمجم

 7١ 7)نيسحلا نب يلع نب دمحم :قودصلا :هيقفلا هرضحي ال نم

 .ه٠9١1١ نارهط ؛ةيمالسإلا بتكلا راد(اه'١



 (ه1117-141)يئوخلا مساقلا وبأ ديسلا :نيحلاصلا جاهنم .

 .ه١٠5١ ةسدقملا مق ؛ملعلا ةنيدم

 رشنلل ةعوسوملا لامعأ ةسسؤم رشن :ةيملاعلا ةيبرعلا ةعوسوملا ٠

 .ه١ 5١9 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ءضايرلا «عيزوتلاو

 -تيوكلا ,ةينيدلا نوؤشلاو فاقوألا ةرازو :ةيهقفلا ةعوسوملا 0١

 .ه١*6

 - توريب «ةديدجلا قافآلا راد (ه7/94١ىوتملا) سنأ نب كلام :أطوملا

 .ها7٠5١

 (ه507١آ١15)يئابطابطلا ةمالعلا :نارسقلا ريسفت يف نازيملا .«7

 .ه١ 57 - توريب ءيملعألا ةسسؤم

 «ةفرعملا راد (ها/ل 58 ”1/7)يبهذلا دمحأ نب دمحم :لادتعالا نازيم . 5 ١
 .توريب وه

 نونلا فرح
 يدارملا دمحأ نب دمحم :ساحنلا رفعج وبأ :خوسنملاو خسانلا .

 - توريب .ةيفاقثلا بتكلا ةسسؤم (ه77/قوتملا)يرصملا

 .ه)048

 (ها/7”7ىوتملا)يعليزلا يفنحلا فسوي نب هللا دبع :ةيارلا بصن . 7

 .ه١ 5١0  ةرهاقلا .ثيدحلا راد

 باتكلا راد (ه١571 7/85)يسوطلا نسحلا نب دمحم :ةياهنلا 3

 .ه١ 54٠٠ -توريب «يبررعلا

 ةزمح نب دمحأ سابعلا يبأ نب دمحم :جاهنملا حرش ىلإ جاتحملا ةياهبن .
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 ةنادا ؤ:نفسلا ةاككأ كك عوج وو اما ل هم هم رطب قا ا م ورا ردم ورب انوا وسم وحط

 ىوتملا) ريغصلا يعفاشلاب فورعملا يراصنألا يرصملا ينونملا

 توريب ؛يبرعلا ثارتلا ءايحإ رادو يبرعلا خيراتلا ةسسؤم ( ه١ ٠٠

 .ها5١51١

 يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأ مالكو بطخ عومجم)ةغالبلا جبن .
 -1704) يوسوملا نيسحلا نب دمحم :يضرلا فيرشلا عمج :(ةّقق بلاط

 .ها7/ا/-توريب(ه

 ها 437 بف نايليعاعنإ

 دمحم نب يلع نب دمحم :رايخألا ديس ثيداحأ نم راطوألا لين

 .توريب «ةيملعلا بتكلا راد (ه1755١ّقوتملا)يناكوشلا

 ءام ا فرح

 ىقوتملا) ينانيغرملا ركب بأ نب يلع :يدسبملا ةيادب حرش يف ةيادهلا
 .توربب ؛يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد (.ه04؟

 واولا فرح

 (ه١١١ 5 )1٠١77 ىلماعلا ٌرحلا نسحلا نب دمحم :ةعيشلا لئاسو

 .ها6 ٠١ -توربب «يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد

 نرقلا مالعأ نم)(ةزمح نبا)ب فورعملا يسوطلا يلع نب دمحم : ةليسولا

 - ةسدقملا مق «ىشعرملا ىمظعلا هللا ةيآ ةبتكم رشن (يرجهلا سداسلا

 .ها) 4



 ةمدقم

 رفسلاو رضحلا يف ًارايتخا نيفخلا ىلع حسملا.١

 زيزعلا باتكلاب جاجتحالا ١.

 ةنسلاب جاجتحالا .؟

 ليش تيبلا لهأ ةّمئأ عامجإ ."

 عنملاب لوقلا معديام

 حسملا زاوجب نيلئاقلا ةّلدأ

 يلجبلا هللا دبع نب ريرج ةياور ١.

 ةبعش نب ةريغملا ةياور .؟

 تاياورلا رئاس ةسارد

 نيفخلا ىلع حسملا ةلأسم لوح تالؤاست

 رفسلا يف مّميتلا ."



 ذي ل
 ريصقلاو ليوطلا رفسلا نيب قرف ال

 ةيصعملاو ةعاطلا رفس نيب قرف ال
 ةصخر ال ةميزع مميتلا

 ءاملا نع دعبلا ّدح

 ءام هعم نكي مل اذإ رفسلا يف عامجلا .؟
 ةلأسملا يف ةيمامإلا ءاملع لاوقأ

 ةلأسملا يف ةنسلا ءاملع لاوقأ

 الئيه تيبلا لهأ تاياور يف رفسلا يف عامجلا

 رفسلا يف لثاملا مدع عم تيملا ليسغت .4
 ةلأسملا هذه نم ينثتسا ام

 ثاللث نبا لفطلا

 ةجوزلاو جوزلا

 ةروعلا رتس عم عاضر وأ بسنب مراحملا

 ةيباتكلاو يباتكلا

 ةيباتكلاو يباتكلا دقف اذإ

 رفسلا لئاسم نم ةلأسملا ّدعل هجولا وهام

 رفسلا يف ةماقإلاو ناذألا ريصقت .



 ًاعرشو ةغل ناذألا

 ةيمالسإلا بهاذملا دنع ناذألا ةروص

 ًاعرشو ةغل ةماقإلا

 ةيمامإلا دنع ةماقإلا ةروص

 رفسلا يف ةيراهنلا بتاورلا طوقس ."

 . ةيمامإلا ةعيشلا دنع ةيمويلا بتاورلا

 ةنسلا دنع ةيمويلا بتاورلا

 ةيراهنلا لفاونلا طوقسب لوقلا ليلد
 ًاقلطم لفاونلا طوقس مدعب لئاقلا ةّلدأ

 ةلحارلا ىلع لفنتلا .

 رفسلا يف ةلحارلا ىلع لفنتلا يف ءاهقفلا تاملك

 رضحلا يف ًايشامو ةلحارلا ىلع لفنتلا

 نيتالصلا نيب عمجلا .6

 ةفرعو ةفلدزملا يف نيتالصلا نيب عمجلا

 رفسلا يف نيتالصلا نيب عمجلا

 رذعلا لجأل رضحلا يف نيتالصلا نيب عمجلا

 ًارايتخخا رضحلا يف نيتالصلا نيب عمجلا

 ةنسلا هقف يف تقولا يف عيونتلا



 ةنسلا نم ةقفاوملا ضعب ةيمامإلا قفاوي نم

 ةنسلا نم ةقفاوملا مامت ةيمامإلا قفاوي نم

 نيتالصلا نيب عمجلاو ميركلا باتكلا

 ًارايتخا رضحلا يف نيتالصلا نيب عمجلاو ةيوبنلا ةّنسلا
 عمجلا تاياورل فلاخملا تاريربت

 ١. اهب لمعلا روهمجلا كرت -

 ريخأتلاو ميدقتلا عمج ىلع صني ال ثيدحلا ١.
 ًايروص ًاعمج نيتالصلا نيب عمجلا ناك .'

 ًايروص ناك عمجلا ّنأ ىلع يناكوشلا ةّلدأ
 رطملا رذعل عمجلا ناك .

 ءامسلا يف ميغلل عمجلا ناك .

 ضرمل عمجلا ناك .1

 ةمهبملا راذعألا دحأل عمجلا ناك .

 ةبوجأو ةلئسأ

 شنح ثيدحو عمجلا ١.

 سيرعتلا ةليل ثيدحو عمجلا .؟

 هب تحي ال تباث يبأ نب بيبح ثيدح ."*



 سلا“
 ميقملا وأ رضاحلاب رفاسملا ماهتئا . و

 سكعلابو ًارفاسم هرخآ يفو ًارضاح تقولا لّوَأ ناك اذإ .

 موصلا راطفإو ةالصلا ريصقتو ةيصعملا رفس .

 رصقلا يف ءاهقفلا لاوقأ

 رصقلاو ميركلا نآرقلا

 رصقلا ةيأ تادرفم ريسفت

 ةئسلا نم ةميزع رصقلا ّنأب لوقلا ةّلدأ

 ئنمب ةالصلا رصق

 ةصخرلاب نيلئاقلا ةّلدأ

 ةشئاعو نامثع لعفب جاجتحالا

 ةلأسملا يف ةيمامإلا ءاهقف لاوقأ

 ةلأسملا يف ةئسلا ءاهقف لاوقأ

 الش تيبلا لهأ ةّمئأ تاياور يف رضاحلاب رفاسملا مامتئا

 رفاسملاب رضاحلا مامتئا ةهارك :لامكإ

 ةلأسملا روص يف

 اتاي ورخاو | ريفاجع هنقولا لولا ناك ولا كو أل ا ةزوبفلا

 ارضاخح هرخاو ًارفاسمتقولا َلَوَأ ناك ول :ةيئاغلا ةروضلا

 ةضيرفلا هتتاف اذإ :ةثلاثلا ةروصلا

 مّرحملا رفسلا ماسقأ يف



 هبادا و رفسلا ماكحأ 217111171 ]1 1 ]1410000000 ااا ااا ايا ا ع ا م

 ١/4 ةالصلا ريصقتو ةيصعملا رفس يف ءاهقفلا تاملك

 ١0 ةبوصغملا ةبادلاب رفسلا

 ١47 عباتلا مكح

 ١ 6 ديصلل رفسلا . 7

 ١4 ديصلا رفس ماسقأ يف

 ١17 ةراجتلل ديصلا رفس

 ١ روبقلا ةرايزل رفسلا .5

 0 ةّئسلا يف روبقلا ةرايز ةيعورشم
 اند روبقلا ةرايزل رفسلا زاوج يف ءاهقفلا لاوقأ

 0 12 يبنلا ربق ةرايزل لاحرلا دش .

 0 8 هللا لوسر ةرايز بابحتسا يف ءاملعلا لاوقأ
 1 ةثالث ىلإ الإ لاحرلا دش مدع ثيدح

 "0 رفسلا يف ةعمجلا ةالص طوقس .5

 31 ةعمجلا ةالص طورش يف

 فدي رفاسملا ىلع ةعمجلا ةالص بوجو لوح ءاهقفلا لاوقأ

 "1 ةنسلا تاياور يف ةعمجلا ةالص بوجو طوقس

 فني ةيمامإلا ةعيشلا تاياور يف ةعمجلا ةالص بوجو طوقس

 "14 هلبقو لاوزلا دعب ةعمجلا موي رفسلا .
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 سلا“

 ةلأسملا يف ءاملعلا لاوقأ

 سمشلا عولط دعب وأ رجفلا دعب رفسلا

 رفسلا دنع نيديعلا ةالص طوقس .

 ةلأسملا يف ةيمالسإلا بهاذملا لاوقأ

 ينيعلا بوجولاب لوقلا ةّلدأ

 بدنلاب لوقلا ةلدأ

 سمشلا عولط دعب رفسلا ةمرح

 سمشلا عولط لبقو رجفلا دعب رفسلا

 رفسلا يف راطفإلا .

 ةلأسملا يف ءاهقفلاو ةيمالسإلا بهاذملا لاوقأ

 رفسلا يف ناضمر رهش موصو ميركلا نارقلا

 ةميزع راطفإلا ْنأب لوقلا ةّلدأ

 راطفإلا موزل ةيآ ةّدعلا يف مايصلا بوجو ١.

 موصلا ةمرح ىلع لدي نيتلمجلا نيب لباقتلا .

 ةّدعلا مايص وه رمألا لّوَأ نم امهيلع بوتكملا .

 انفقوم معدت نيرسفملا ضعب تاملك

 بهذملا ىلع ةيآلا قيبطتل «رطفأف» ريدقت

 قيطملا يف دحاو قايس يف رفاسملا»و ضيرملا ركذ .؟



 ؟4 ْمَكَل ريك اوُموُصَت ْنِإَول :ىلاعت هلوق يف بطاخملا وه نم
 رفسلا يف ناضمر رهش موصو ةنسلا
 رفسلا يف موصلا زاوجل ةعيرذ ذخّتا ام

 ناضمر رهش يف ًاحيرص سيلام.١

 دعب ام يف ًاحيرص سيلو ناضمر رهش يف حيرص وهام .؟
 حتفلا

 هب جتحي ال ًادنس فيعض وهام

 رفسلا يف موصلا اهيف زوجي يتلا دراوملا ٠"

 رفسلا يف موصلا ماسقأ يف
 رفسلا يف موصلا رذن ١

 ةنيدملا يف ةجاحلل ماي ةثالث موص .؟

 مكحلاب ًالهج رفسلا ين موصلا .'
 نيعم موص رذن عم رفسلا يف مايصلا .

 رفسلا يف مايصلا يف عّوطتلا .ه

 رفسلا يف يدها لدب عتمتملا موص ١".

 حلا ماسقأ يف

 ًايئاورو ًايخيرات جحا ةعتم
 اهتقباسك تداع ةيلبلا

 بورغلا لبق تافرع نم ضافأ نمل رفسلا يف موصلا زاوج ."؟
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 ةلأسملا يف ءاملعلا لاوقأ

 مرحملا ديص ةرافك موص

 مارحإلا نم لالحإلا ةرافك موص

 ةيبطقلا قطانملا يف موصلاو ةالصلا .

 ةلأسملا تالامتحا يف

 يفارغجلا ضرعلاو لوطلا يف
 نيبطقلا دحأو ءاوتسالا طخ نيب ةعقاولا قطانملا يف

 ةجرد "1 نم ةبيرقلا قطانملا يف

 ةيبطقلا قطانملا يف راهنلاو ليللا زيامت مدع يف

 راتخملا ىلع ةيبطقلا قطانملا يف ةالصلا

 رفسلا يف نيدلل نهرلا ذخأ

 نهرلا فيرعت

 داهشإلاو ةباتكلا ناكم نهرلا ذخأ

 رفسلاب صتخم ريغ ناهرلا ذخأ

 يداشرإ ناهرلا ذخأو داهشإلاو ةباتكلاب رمألا

 ؟طرشب سيل وأ موزللا وأ ةّحصلا طرش ضبقلا له

 ًانيمأ نويدملا ناك اذإ

 ةداهشلا ناّتك ةمرح
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 مرحم الب ةأرملا رفس .

 جوزلا نذإ نود ةأرملا رفس .

 ًابلاطم ًالاح نيدلا نوك دنع نويدملا رفس

 ًالاح نيدلا ناك اذإ نويدملا رفس يف

 ةلأسملا يف ةيمالسإلا بهاذملا لاوقأ

 ةلأسملا يف ةيمامإلا ءاهقفلا لاوقأ

 الهه تيبلا لهأ ةّمئأ تاياور يف مرحم الب ةأرملا رفس

 جحا ريغ ىلإ ةأرملا رفس يف
 حلا ىلإ ةأرملا رفس يف

 بجاولا جحا ىلإ ةأرملا رفس

 عّوطتلا جح ىلإ اهرفس

 روذنملا بودنملا جحلا ىلإ اهرفس

 امهريغو دهاشملاو نيدلاولا ةرايز ىلإ اهرفس

 ًانئاب ةقلطملا رفس

 اهجوز نذإ الب ةيعجرلا ةّدتعملا رفس

 مالسإلا حح يف ةافولا ةذع ةدتعملا رفس

 جوزلا رفس دنع ةجوزلا قح طوقس
 ةلأسملا يف ءاهقفلا تاملك



 ءطولا بوجو ةّلدأ يف

 ءاليالا ةيآ.١

 ةقشملاو جرحلا .؟

 رفاسملا مكح

 جوزلا رفس دنع مْسَقلا طوقس .4

 مسقلا فيرعت

 ةمسقلا طقست يتلا دراوملا يف

 هنذإ ريغب ةرفاسملا ةجوزلل مسقلا طوقس

 رفسلا دنع ةعرقلا ٠

 ةلأسملا يف ءاهقفلا لاوقأ

 ةئسلا دنع ةعرقلا بوجو ةّلدأ

 ؟ةعرقلاب لمعلا بجي لهف نهادحإل ةعرقلا تجرخ اذإ

 رفسلا يف ضئاحلا قالط ةّحص ١".

 ةلأسملا يف ءاهقفلاو ةيمالسإلا بهاذملا لاوقأ

 رهطلا ةيطرش ىلع ةيآلا ةلالد

 ةيمامإلا دنع ضئاح يهو ةأرملا قالط اهيف زوجي يتلا دراوملا

 الّكش تيبلا لهأ ةّمئأ تاياور يف ضتاحلا قالط

 رفسلا يف ناصحإ آل ضف

 سرح

 سرح

 سضرخ

 5١

 نيذر

 ندذر

 / ١
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 م / ةنسلا دنع ناصحإلا طورش يف

 27 ةيمامإلا ةعيشلا دنع ناصحإللا طورش يف

 ا الش تيبلا لهأ ةّمئأ تاياور يف ناصحإلا

 55 رفسلا يف ةيصولا يف ملسملا ىلع رفاكلا ةداهش ."'“

 ءاهقفلا تاملك لقن
 سا

 نانح ةيآلا لوزن نأش يف

 لك ةخوسنمب تسيل ةيآلا

 م خسنلاب لئاقلا ليلد

 م  ...توملا ُمُكدحأ ٌرَّضَح اذإإ# ةيآريسفت

 نارخآق أن اقحتسا (مبّنأ ىلع رثع نإفإل ةيأ ريسفت
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 ماكحألا نم ةيآلا نم دافتسي ام
3-5 

 المش تيبلا لهأ ةّمئأ نع يورام
3-7 

 م ؟رفسلاب صتخم مكحلا له

 لك ؟هنيد يف رفاكلا ةلادع طرتشت له

 4 رفسلا يف رطضملل ةتيملا ةيلح .”

 ضل ميركلا نآرقلا يف رطضملل ةتيملا ةيلح

 مهن ىكذملاو ةتيملا

 ما ةبرشألاو ةمعطألا يف رارطضالا ّدح

 0 ىغابلاو يداعلا



 ؟رارطضالا دنع لوانتلا بجي له

 رارطضالا دنع هلكأ حابتسي ام رادقم

 رع ىف ل
 ودعلا ضرأ ينّدح ال .”

 ةلأسملا يف ءاهقفلا مالك لقن

 البف تيبلا لهأ تاياور يف ودعلا ضرأ يف ّدحلا

 هباداو رفسلا دئاوف

 ةغل رفسلا

 رفسلا دئاوف
 اضف يصولا مالك يف رفسلل سمخلا دئاوفلا

 سفنلا نع حيورتلا.١

 ميركلا شيعلا باستكا .؟

 ةفرعملا نم ةدازتسالا .“

 بادآلا يف يماستلا .4

 دجامألا ةرشاعم .

 رفسلا ماسقأ

 رفسلا بادأ

 نويدلا ءاضقو ملاظملا ٌدرب أدبي نأ ١.

 هدحو جرخي الف ًاقيفر ر اتخي نأ .؟



 رضحلا ءاقفر عدوي نأ ."

 رفسلا لبق ةالصلا .:

 جورخلا دنع ءاعدلا .0

 ًاركبم ليحرلا .1

 هعم ةيرورضلا مزاوللا باحصتسا .

 ةروشملا نم راثكإلا 6

 رفسلا نم عوجرلا بادأ
 عوجرلا دنع ءاعدلا ١.

 هلهأل اياده هعم لمحي نأ .؟

 اليل هلهأ قرطي ال نأ .”

 بتاكتلا.:

 هيلع ميلستلا دنع رفاسملا ةقناعم بابحتسا .4

 رفسلا يف قيفرلاب قفرلا بابحتسا .1

 هعييشتو مداقلا لابقتسا بابحتسا .ا/

 رفسلا لبق تاقوألاو ةلبقلا ماكحأ مّلعت :فاطملاةمتاخ
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