
 لاسم

 ہر یار ولا یا
 (فل ر

E 
 فرات كلوا عر تاد عي

 1 9 ت رو

 ناكهلا تما دمع

 تیما لوسي سلاسل بلا ذاا
 ٌبرغم ا - ناوطت

 تاوألا تلجملا

 ةديدجلا ةافالا راد ليحلا راد
 ديفا «توريب



 ايلعلا تاساردلا مولبد ةلاسرك «باتكلا شقون

 رادب :تاثقانملا ةعاقب ءةيمالسالا ةعيرشلا يف
 ةيناثلا يدامج ؟١ خيراتب ءةينسحلا ثيدحلا

 تناكو ؛م ۱۹۷۸ يام 8 قفاوملا /ه ۸

 :ةداسلا نم نوكتت ةثقانملا ةنجل

 ءًاسيئر «هللا دبع نب زيزعلا دبع :ذاتسالا

 ءاوضع «يدوادلا هللا دبع :ذاتسالا

 ءاوضع «يشيلمخلا دما :ذاتسالا



 رشانلل ةظوخم ةوضلا عيم
 ةّيناثلا ةعيطلا

 م1995 ه 4



 :تينارتلا
 محرلا نمحرلا هللا مسب
 فرشملا ذاتسالا ةرضح

 نيمرتحلا ةنجللا ءاضعا ةذتاسالا تارضح

 روضحلا ةوخالاو ةداسلا تارضح

 .هتاكربو هتمحرو ميلع هللا مالس

 ىلع سسا يذلا « يملعلا ربنملا اذه نم ةملكلا لوانتا نا ينفرشي
 مويلا هضرعا يذلا لمعلا نع اصخلم مدقأل ءناوضرو هللا نم ىوقت
 يتلا تابوعصلا نعو «قيقحتلا جهنم نعو « ةساردلا جهنم نع «ةشقانملل

 هقفب لغتشي نم صخالا ىلعو «دلاخلا يحلا انثارتب لغتشي نم ضرتعت
 .لزاونلا

 يذاتسا ىلا يتاركشتب مدقتا ءعوضوملا يمص لوانتا نا لبقو

 نمو هلقع نم ينحنم يذلا «هللا دبع نب زيزعلا دبع ديّسلا «ليلجلا
 «ليبسلا يمامأ رانأ ام ءحيحصتلاو ةعجارملا يف هتقد نمو «هبلق
 ةذتاسالا ىلا يتاركشت مدقأ اك ءباعصلا نم ريثكلا يطخت ىلع يندعاسو
 ,ةققانملا ءىهتل نيك زيزع تقو نم هب اوحض امل ءةنجللا ءاضعا
 ٠ .ةئشانلا انتسسؤم يف ثحبلا عيجشتلو

 هباتكو ءدشر نبا ديلولا يبأ نع ثيدحلا نا :ةداسلا تارضح

 اطقن جلاعا نا لواحاس ينكلو «تقولا نم اهم اردق بلطتي (لئاسملا)

 نكتلو ءماركلا روضحلا تقول ةيامح ءاهركذب يعماجلا فرعلا ىرج
 : يلاتلاك ةبترم طقنلا هذه

 اهجهنمو ةساردلا نومضم - ]١[

 هتيمهأ نم بناوجو ققحلا باتكلا - [؟]

 .قيقحتلا جهنم - []



 اهجهنمو ةساردلا تومضم : ًالوأ

 يبا لئاسم رايتخا ىلا يعادلا اهيف تللح ءةمدقمب ةساردلا تردص

 :نالماع كانه ناكو < قيقحتلل عوضومك دشر نبا ديلولا

 ينو «مالسالا خیرات ف ةريبك ةيصخش ع (دجلا) دسر نبا نا :لوألا

 . نيسح هطو «يدجو ديرف دمحم :نم كلذل ةلثمالا تبرضو ؛مالسالا

 نيب نم يلاتلابو «ةيمنتلل ةيبرغملا ةفسلفلا سسأ نيب نم نا :يناثلا

 لاجر ٽا|ھاسم ىلع داتعالاو فثكلا :ةينسحلا رادلا هذه فادهأ

 نب دمخ مامالاو « سنا نب كلام مامالاك ءمالسالا ملاع 5 عيرشتلاو ركفلا

 :باوبا ةثالث يف وهو ( ةساردلا بلص ياپ ةمدقملا هذه دعبو

 .دشر نبا ةايح :لوألا بابلا

 .(ققحلا باتكلا يهو) دشر نبا ديلولا يبا لئاسم :ثلاثلا بابلا
 مسقناف ؛ حاون عبرا نم دشر نبا ةايح تجلاع :لوألا بابلا ف

 :لوصف ةعبرأ ىلا كلذب بابلا
 ةلس هداليم للم دشر نبا ةايح تجلاع :لوألا لصفلا يف
 اخيشو اذانسا حبصاف ؛هميلعت 1 نأ ىلا ‹«ةبطرقب ءم ۵۸١٠/ه ۰
 .ةيكلالل

 يف عت دشر نبا ديلولا ابا نا ىلا لصفلا اذه يف تيهتتا دقر
 ةطخو ؛ حالصلاو «ماعلاٻ ترهتشا ينلا ءالوأ ةرسالا دي ىلع ةبطرق

 .برغملاو قرشملا نيب تالحرلا لدابت يف ذئموي ةداعلا يه اك سلدنألا
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 «كلام هقف ىلع ةبطرق لهأ ص رح م ءةرسألا فورظ تهجو دقو

 كولم نأ مغر ٠ يكلاملا هقفلا يف صتخي نا ىلا دشر نبا تهجو

 هذه هنمضتت امل ءةيهقفلا تاساردلا نوعجشي اونوكي م فئاوطلا

 .ةدسافلا عاضوألل يئاقلت دقن نم ةساردلا

 سردي ةيكلالل ذاتساك دشر نبا رود تجلاع :يناثلا لصفلا يفو
 سلاجم يفو «سوردلا تاقلح يف ءهباحصأو هبالطل « ةيبتعلاو ةنودملا
 .هرادب دقعت ينلا ةركاذملاو ةرظانملا

 .رصمو برغملاو سلدنألا يف دشر نبا ذيمالتل ةطيرخ تمسر اك
 رومألاب متي يسايسك دشر نبا رود تجلاع :ثلاثلا لصفلا يفو

 «سلدنألاو برغملا ىوتسم ىلع ‹ اهعم لعافتيو ‹ نييلسملل ‹ ةماعلا

 نب فسوي ةلحرم :نيتلحرمب رم دشر نبا نا ىلا تلصوت انهو «دادغبو

 «سلدنالاو برغملاب ةيكلالل خيشك دشر نبا اهيف زرب يتلا فسوي
 . يطبارملا طالبلل ىلعأ راشتسمكو

 :اهنيب نم ؛ةمهم لاعأب لاجلا اذه يف دشر نبا ماق دقو

 ءارو ًايعس ءسلدنألاو برغملا نيب ةدحولا قيقحت ىلع لمعلا - ]١[
 .مالسالا يضارأ وحن ةفحازلا ةيبيلصلا دض ةيوق عافد ةهبج
 مالسإلا رمع يف تداز ةدحولا هذه نأ ىلع خيراتلا نهرب دقو
 .سلدنألاب «ةنس ةئام ثالث ىلع ديزي ام

 نيذلا «سلدنألاب نيدهاعملا ىراصنلا بيرغتب ىوتف رادصإ - [؟]

 .برغملا ءىطاوش ىلا نودهاعملا ءالؤه برغ العفو

 دض ًاطايتحا ؛شكارم ةنيدم ريوستب فسوي نب يلع عانقإ - [۳]
 .(يدهملا) ترموت نب دمم ةكرح
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 «ةروشملاو ءاضقلا لجرك دشر نبا رود تجلاع :عبارلا لصفلا يفو

 ةروشملا ماظنو ءيئاضقلا مظنتلا نع ثيدحلا نم دب ال ناك انهو

 .دهعلا اذهل سلدنألاو برغملاب
 ىلع ىروشلا سرام اك ءةبطرقب ةعاجلا ءاضق دشر نبا سرام دقو

 .سلدنألاو برغملا ىوتسم

 هذهو «اهتاهاجتاو دشر نبا بتك هيف تجلاع دقف ىناثلا بابلا اما

 ةعبرأ يف «فانصا ةعبرأ ىلا تمسق «ةلاسرو اباتك (14) غلبت بتكلا
 :لوصف

 مها وهو «(ليصحتلاو نايبلا) :باتك مضيو :لئاسملا هقف - 0
 «(ةعمسألا نم ةجرختسملا) وأ «(ةيبتعلا) باتك هب حرش «دشر نبا بتك
 .م 858/ه ۲۵۵ يفوتملا ءةبطرق لها نم ءيتعلا دمح اهعج يلا

 نم ةمهم ءازجاب داس دق - ةنودملا هقف بناج ىلا - ةيبتعلا هقفو
 .سلدنألاو يبرعلا برغملاب ةصاخو « يكلاملا بهذملا ةطيرخ

 تامدقملا) مضيو :(ةيكلاملا ىدل) ةنسلا هقفل ديهمتلا - ]+[
 .(ةنودملا ىلع تادهمملا

 لصوت ؛لئاسملا هقفو ةنسلا هقف نيب اطسو الح لثمت ةلواحلا هذه
 دشر نبا دنع ادب اک «ةنسلل نراقم هقف روهظل دهغو «باوبألا تاهمأ

 .(دصتقملا ةياهنو دهتجلا ةيادب) :هباتك يف ديفحلا
 برتقي جهنملا اذهو « يمالسإلا نوناقلا دعاوق وأ «ةيهتفلا دعاوقلا عضول ساساك « ءاضقلاو ىوتفلا يف قباوسلا دمتعي هنأب لئاسلا هقف زيمتيو

 امدنع كلذو «م 174 يفوتملا كوك دراودإ يزيلكنالا هيقفلا هلاق ام
 بتك نإ) :لاق «ةيئاضقلا قباوسلا نم يزيلكنالا نوناقلا ماكحا عمج
 ىف ءةنسلا هقف دمتعي امنيب «(نوناقلا ةيهام ىلع ناهرب نسحأ اياضقلا
 نمو «ةنسلاو باتكلا نم ةيلصالا صوصنلا ىلع ءدعاوقلا جارختسا
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 ةايحلا ىلع نوناقلا رداصم ةيقوف كلذب انلعم «بهاذملا لوصأ

 .ىنامورلا هقفلا

 ًاددع فنصلا اذه مضيو :ةيرعشألاو ةيكلاملا نع عافدلا - [*]

 دق امك «قباسلا اهمجح نم لقأ ف ةداملا عضي نأ درج ال «باوصلا

 رفعج يأ ىدل يه اك «ةيفنحلا دض هجتم ةيكلاملا نع عافدلاو .

 نع عافدلاو ‹ مزح ناو ءدواد دنع يه اک ةيرهاظلا دصو « يواحطلا

 .ةعيشلاو «ةلزتعملا دض هجتم ةيرعشألا

 .تالماعملا وأ «تادابعلا لئاسم يف :ةيبعشلا ةفاقثلا - [:]

 :لوصف ةئالث يف « ققحلا باتكلا جلاعيف ريخألاو ثلاثلا بابلا اما

 .ةدمتعملا خسنلاو «قيقحتلا جهنل فصو :لوألا لصفلا يف

 .ًانومضمو الكش باتكلل ليلحت :يناثلا لصفلا فو

 هقف يف (لئاسملا) باتك عقومل رصتخم نايب :ثلاثلا لصفلا يفو

 سلاجم يف اشن لئاسملا هقف نأ تنيب ثلاثلا لصفلا اذه ىفو .لزاؤنلا

 ةعزنلاب ءوشنلا اذه يف رثأت دقو «عامسالاو ءاتفإلل «كلام مامإلا

 نب دَسَأ دي ىلع كلذو ءيفنحلا هقفلا اهيف قوفت يتلا ةيضارتفألا
 مث «ةيفنحلا هقف ىلع ةنودملا ةلئسأ عضو يذلا ءه ۲٠۳١ ىفوتملا «تارفلا

 نونحس نب دمحم لزاون عم كلذ روطتو . يكلالا بهذملا ىلإ اهب لوحت

 نم ةيعقاولا تلخ د ثيح «ھه 0 يقوتملا يتعلا دهغو هده "مك يفوتملا

 نيب حيجرتلا لخد اك « ةيناث ةهج نم ةنسلاو نارقلاب داهشتسالاو « ةهج
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 يف قباوسلا ةطاسوب ةيعقاولا ةبسن ةدايزب لزاونلا هقف روطت نأ الإ
 نادقفو «ديلقتلا نايغط هبحص «سلدنألاب ةروشملا تالجسو ءاضقلا

 يفوتللا لهس نب ىسيع غبصالا يأ ىدل :ًالثم «حيجرتلا يف ةيرحلا
 نم نأو «فلسلا عابتا هبسح دهتجلا نأ :ىري ناك يذلا 50

 ‹ حيجرتلاو «ةيعقاولا عمجتل ءدشر نبا ديلولا يبا لئاسم عقت انهو
 اهب سأب ال ةدوع عم ءفلسلاو فلخلا نيب ةاواسملا نلعتلو «جيرختلاو

 .لوصألا ىلإ

 ىواتفلا نيب عمجلا ةلحرم يه «ةديدج ةلحرم كلذ الت مث

 ىلع جيرختلا عمو «هبحاص ىلإ مح وأ ىوتف لك ةبسن عم «قباوسلاو
 مناقلا يبأ دنع كلذ ىلجت «كلذ نع دش ام رصحو «بهذملا لوصأ
 .ه 81414 يفوتملا «يلزربلا يولبلا

 وا «حجارلا ىلع صنلا عم «عمجلا درجم ىلا لئاسملا تهتنا اريخاو
 يسيرشنولا ىيحي نب دمحا دنع اك ؛لمعلا هب ىرج ام وا ءروهشلا
 لوألا ءه 14+ ىفوتملا ينازولا يدهملا دمج دنع اكو ءه4١1 يفوتلا
 .(ديدجلا رايعملا) يف يناثلاو ء(برعلا رايعملا) يف

 :يلاتلاك مث دقف اهجهنم نع امأ ءةساردلا نع اذه

 «ةداعلا ترج اك ةيعاتجاو ةيخيرات ةيضرأب ةمجرتلل ذهمأ / - [1]
 هذه نود «هناکمو هنامز يف مجرما كيرحت ترثاب اماو
 يتلا تاساردلا يف ترثك دق ةيضرألا هذه نأل ؛ةيضرألا
 ةيضرألا هذه نألو ءاضعب اهضعب ررك نأ ديل ةرتفلا تاوانت
 ىلع ًاتهاب ًاءوض الا يقلت الف «ماعلا خيراتلا نم نوكت ام ابلاغ
 . مجرتملا



 .ليلحتلاو خيراتلاو فصولا نم اجيزم اجهنم تدمتعا - [؟]

 ضعب يف اهوط مغرو «ًايفرح صوصنلا لقنا نا تدمعت. - [۳]
 نود مهسفنأ دوهشلا هاوفأ نم ةداهشلا عامل ًاراثيإ «نايحألا
 .ةطاسو

 مهتداهش تلقن نم ناسل ىلع « عقاوملا نم ريثك يف «يبأرب تيلدأ - [:]

 .نيعم عوضوم يف

 :ةيناثلا ةطقنلا ةجلاعم ىلإ لقتنال اذهب يفتكأو

 :هتيمهاو ققحلا باتكلا :ايناث

 ,ةلأسملا مضت «ةلأسم (*04) :نم دشر نبا ديلولا يبا لئاسم نوكتت

 اهعمجب ماق «اعوضوم (rr) ىمقالا فو «ادحاو اعوضوم ‹ ىندألا ف

 .ناّرولا نب دمحم نسحلا وبا وهو ء«قفارملا دشر نبا ديملت

 :تاثف سج ىلإ لئاسملا هذه ىوتحم فينصت نكميو

 هيف بلطت ءءاضقلا ىلع ضورعم عازنب لصتت ةيئاضق لزاون :ىلوألا

 .لئاسملا ةيبلغأ هذهو «عوضوملا يضاق ندل نم ةروشملا

 ىلع «ضرعي .ل عازنب ةلصتم امإ يهو «ةيئاضف ريغ لزاون :ةيناثلا

 ةروشملا نابلطيف ؛مكحتلا قيرط نع هالحي نأ هافرط ديريو «ءاضقلا
 .ةديقعلا وأ «تادابعلا لئاسب ةلصتم اماو « يتفملا نم

 .ةيعقاولا ةفصلاب لزاونلا نم عونلا اذه مسشيو

 ءاضقلاو ىوتفلا ف ةدمتعملا بلكلا نم صوصن لوح حورش : ةثلاثلا

 «رداونلاو ‹ةحضاولاو ‹ةيبلعلاو ‹ةنودملاك ‹ كاذموپ ‹ةيكلاملا یدل

 لوانتت اك ‹«لهس نبا ماكحاو ءًأطوملاو ‹ةطوسبملاو ةيزاوملاو «نيقلتلاو

 اماو ؛هقفلاب لاصتا اهل ةفصب اما «ةئسلا نمو نآرقلا نم صوصن حرش
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 ةيرعشالا وأ «ةعيشلاو ةلزتعملاك بهاذملا عارصب اماو «ثيدحلا نفب

 .ةيرهاظلاو

 .ةيكلالا وأ «ةيفنحلاو ةيكلاملاك ةيهقفلا بهاذملا نيب تاشقانم :ةعبارلا

 ةيمالكلا بهاذملا تاشقانم وأ «ةعيشلاو ةيكلاملا وا «ةيرهاظلاو
 .اضيا ةعيشلا وأ ةيرعشألاو ةلزتعملاك

 سوردل هب مدقي ناك امم امإ هذهو ءةصخلم تاعوضوم :ةسماخلا

 .ةصاخ ةيمها تاذ ةرصاعم تاعوضوم

 .سمخلا تائفلا هذه بسح فاتن جهنم دشر نبالو

 يف عونتلل ًارظن هنإف اهتيمهأ نع امأ «(لئاسملا نومضم نع اذه
 ,تايمهأ ةدع لئاسلا هذه ترفوت «ةيعقاولا ةفصل ارظنو «عوضولا
 :لاثملا ليبس ىلع اهنم ركذن

 لّميِز نبا ةروث ركذب لئاسملا تدرفنا :ةيخيراتلا ةيحانلا يف - 5
 ةكرعم نع تامولعم تنمضت اك « ةيسرم ةنيدم برقب « ةروقش نصحب
 ىه ۵٠١ ةنس ىفدّصلا يلع وبأ :سلدنالا ثدحم اهيف دقف يتلا « ةدنتك
 .نييبيلصلا دي نم ةطسقرس ةنيدم عاجرتسا فدهب تناك دقو

[rكح ىلع ةنادإ تاداهش لئاسملا مدقت :ةيسايسلا ةيحانلا يف -  
 تمدعنا :الثم ‹ ٌةماعب فئاوطلا كولمو ‹ ةيليبشاب «دابع نب دمتعملا

 نأ نكي الو .ماكحألا مهيلع يرجت ال نم سانلا نيب حبصاو ؛ةاواسلا
 ريمأ ءاعدتسال ءاهقفلا نم يأرلا لها رطضا ام ءماحلا ماما اولثي
 .ًاضيا نيفعضتسملا ذاقنإل نكلو « ءاهقفلا نم ةيبيلصلا فحز فقول ال نيفشات نب فسوي نيملسلا

 :(ةئايسلا) ةرهاظ (لئاسملا) مدقت :ةيعاتجالا ةيحانلا يف - [؟]
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 «مدقي جوزلا نا :ينعت ةرهاظلاو « سلدنألا يف ًامزلم ًافرع تناك يتلا
 زهجي اهلباقم يفو ءابلاغ راقعلا نم ةيده هتجوزل «جاوزلا دقع دنع
 .اهقوفي اب وأ ؛(ةقايسلا) ةميق يواسي اب هتنبا بالا

 ىلا ندملا ف ةدوجوم ةبوزعلا ىلع ةعجشملا ةرهاظلا هذه تلاز الو

 .ناوطتو «سافو ءالسك «نييسلدنالا نيرجاهملاب ترثأت

 الصأ لئاسلاب ذجن :ةيمالسإلا ةفسلفلا خيرات ةيحان نمو - ]٤[
 .ةفسلفلاو نيدلا نيب قيفوتلا ٤ ديفحلا دشر نبا بهذمل

[o]يال ءاصع ةديصقب (لئاسملا) تدرفنا :بدألا خيرات نمو -  
 /ه ۵۲۰ هتافو نيح دشر نبا اهب ىثر يلا ‹ينوك رتشالا نب مق رهاطلا

 مم7

 زارباو «ةيهقفلا ةيمهألا ءةيساسألا ةيمهألا ىلا ةفاضالاب اذهو

 .ةبطرق ءاهقف ضعبو ءدشر نبا ىدل ةيداهتجالا ةردقلا نم روص

 :ةريخألاو ةثلاثلا ةطقنلا ىلإ صلخا انه ىلاو

 :قيقحتلا جهنم :ًاثلاث

 نم ربتعي ام «ليقص قرو ىلا لقن ةيلمع سيل ثارتلا قيقحت نا
 ليهست «ءيش لك لبق «هنكلو ءاهديدجت وأ «فحاتملا ةنايص ليبق
 ريسيت فدهب كلذو «ءارقلل ةنكم ةدعاق عسوأ حلاصل ثارتلا لوانتل
 ةيعاتجالا ةريسلا لماوع نمض ثارتلا اذه جامدإ ىلا لوصولا
 .اعم ليصألاو روطتملا دغلا «لضفألا دغلا وحن «رارمتساب « ةفرشتسملا

 تناك روظنملا اذه نمو «قيقحتلا يف جهنملا ناك روظنملا اذه نم
 ةيعرشلا مهافملا ةنراقم يفو «صنلا ةمدخب قلعتي اف جهنملا تافييكت

 .سراهفلا عضوب قلعتي ايفو «ةينوناقلا مهافملاب

 تذخا «ةطوطخم خسن تس سوكع ىلع قيقحتلا يف تدمتعا دقل
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 ةماعلا ةنازخلاو « ةيكلملا ةبتكملاو ءزيرابب ةينطولا ةبتكملا نم لك نم

 .سافب نييورقلا ةنازخو « طابرلاب

 :ةيلاتلا تاوطخلا يف لمعلا رم دقو

 ء«يجراخو يلخاد دقن ىلع ءانب مألا ةخسنلا نييعت - ]١[

 ‹نراقملا ءاقتنالا جهنم داتعاب خسنلا ةلباقم - [؟]

 تغلب يتلا «ثيداحألاو تابآلا جيرختب صنلا ليمكت - [۳]

 «ةنودملا يف اهيلا راشلا صوصنلا ليمكتو «ثيدح (*..) ىلاوح
 ءامساو لاثمالاو راعشالاو مالعالا ةجرتبو ءاهريغو ؛نيقلتلاو « ةيبتعلاو
 . نكامالا

 ‹« ىنعملاب ثيدحلل دشر نبا ركذ نع ةجتان تابوعص ثدجو انهو
 مغر اهيلع لوصحلا بعصي ثيحب «ةصقان صاخشالا ءاسا ركذو
 .اهدوجو

 :صنلا ةمدخ - ]ء1

 دنع ينوناقلا حلطصملاب اهتنراقمو ةيهقفلا تاحلطصملا ديدحتب -
 . ةجاحلا

 .(ةّقاّيِّملا) ةصاخلا ةيسلدنألا تاحلطصملا ديدحتب -
 اهنم ديفي يلا ةيرادالاو ةيئاضقلا تاحلطصملا ضعب ديدحتب -

 .صنلا
 .صنلل ماعلا قايسلا بسح اههيجوتو ةضماغلا تارابعلا حرشب -

 ف ةصاخو «ةيوناث نيوانع انايحاو «ةماع نيوانع عضوب -
 .يدارطتسالا راسملا تاذ تاعوضوملا

 | .دقنلا ىلا جاتحي ام دقن -



 بسح ةبترم «اسرهف رشع اَنْثَ يهو : : سراهفلا عضو - [0]

 يأ ىلع رفوتت ال يتلا ‹ لئاسملا ةعيبط تضتقا دقو ٠٠ ةيبرغملا ةيدجبألا

 ةينيدلا بلاطملل مجعم لكش يف سرهف حضوي نا « يعوضوم بيترت
 .ةيراضحلاو ةيعاتجالاو

 زاج اذا «نوباوتلا نيئاطخلا ريخو ءءىطنخي نم لَّوأ تسلو «تلواح

 .لاعتسالا اذه

 :يركش رركأ :ًاريخاو

 ةدافتسالا ىنمأ نيذلا ةنجللا ءاضعا ةداسللو ؛ليلجلا يذاتسال -

 .مهتاهيجوتو مهاظحالم نم

 .ناهبنلا قوراف دمع روتكدلا ةينسحلا ثيدحلا راد ريدم ديسللو ب

 زيح ىلا باتكلا جارخإ 5 مهاس نم لكلو ؛ءروضحلا ةداسللو -

 ناسحإ روتكدلا ىلا ةصلخلا يتاركشتب ربنملا اذه نم ثعبأ اك .رونلا
 تامهاسم نم يل مدق ام ىلع «ةينانبللا تاعماجلا ىدحاب ذاتسألا « سابع

 .ةفاسملا اهنود لحت م

 :ةيركلا ةيآلا هذبب متخاو

 .نيملعلا بر هللدمحلا نا مهاوعد رخآو



 ةمدقم

 ؟دشر نبا ديلولا يلأ لئاسم قيقحت اذال

 قيرط نع «تانيتسلا ىلا دشر نبا ديلولا يبأ لئاسب قلص دوعت

 ةخسن يفو «ةطوطخلا تمّدف يتلا ؛"ةيبرعلا تاطوطخلا دهعم ةلجب

 يطبارملاو يفئاطلا رصعلا نع ةقيثو مهأك «سيرابب ةينطولا ةبتكملا
 مالظلا لظي ءاهبايغب يتلاو ءرونلا رت مل تلاز ام :يمالسالا برغلاب
 اهاوتسم يف ءاوس «ةرتفلا هذه تالعافت نم ةماه بناوج ىلا ادتم
 .يهقفلاو لب « يعاتجالا وأ « يسايسلا وأ ءيركفلا

 يف ايلعلا تاساردلا مولبد لينل دادعالا قاطن ينو ءذئذنمو
 ةيصخش مامأ يب اذاف « ةيصخشلا هذه نع ناظملا ريشتسأ تأدب «بادآلا
 ةمألا نم يبرغلا حانجلا اذهل يمالسالا دومصلا تاموقم ىدحأ يه

 .ةيموي ةسراممو ءالقو ءاداهج «ةيمالسالا

 ثارتلل ثعبلا برد ىف ةدئارلا ناظملا ضعب نم يرظن تفل ام نكل
 اهلاعأو «ةيصخشلا هذبب لصتي اف طلخلا كلذ وه يبرعلا - يالا
 .''ةيملعلا

 . ۳٣۷ص «لوألا ءزجلا عبارلا دلجلا ء۵۸١٠ ويام ددع (1)
 .طلخلل ةلثمأ هذهو (۲)

 نبا نيب (۲۲۸ ۰۲۲۹/۲ دلجلا «نیرشعلا نرقلا فراعم ةرئاد) يدجو ديرف دمع طلخ - [أ]
 لهأ راعشأ نم برطملا) :نيسح هطو ءديمحلا دبع دماحو .يرايبألا مهاربا نم لك طلخو - [ب] .ديفحلا دشر نبا ىلا دشر نبا مماب رثأ لك بسنق ؛ديفحلا دشر نياو ءدجلا دشر
 ةافو ىف اوطلخو ديفحلا دشر نبا ىلا دجلا دشر نبا بتك اوبسنف 0٠١( :ص - برغل
 .دجلا دشر نبا

 .(۰۷٠:ص نابجلا مظن يف يكم يلع دوم) ةيسلدنألا تاساردلا يف نوصتخلا طلخ اك - [ج]
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 ءايحإ ةيادب ذنم رطيس يذلا هاجتالا يف هريربت طلخلا كلذ دجي دق
 .اهدحو ةيناسنالا مولعلا ىلاو «بدألا ىلا هاجتالا ينعأ « يبرعلا ثارتلا

 ‹ ةيبرعلا ةيمالسالا ةضهنلا ةيادب رصع تامس نم ساكعنا كلذ لعلو

 كلذ نم ناكف «قارشتسالا لاعأبو «برغلاب راهبنالاب تزيق يتلا
 ءةيكرتلا ةيلاكلا يف تمسجت يلا جامدنالا ةعزنو لب «ةيقيفوتلا ةعزنلا

 5 ينوناقلا وزغلا نم كلذ لک ب بحاص امي E اهذيمالتو

 ناك لت يدلل ثارتلا قيقحت لعج ام - أر يف - اذهو

 ةطوطخلا هذه قيقحت ىلا مفادلا اناك ‹ نينثا نيلماع نم دحاو كاذ

 .دشر نبأ ديلولا يبأل

 كلذ :هتلاسرو برغملا ةيتاذ نم هدوجو دمتسيف يناثلا لماعلا امأ

 لموت «ةيمنتلل ةيمالسا ةيرظنب اثبشتم «لازي الو «ناك «برغملا نأ
 درفلل يلخادلا ءانبلا نيبو اهبيلاسأو ةيمنتلا ةفسلف نيب قاستالا ةرورضب
 نم أريثك يف «ةعباتتملا ةلدألا ءتلاز امو ثادحألا تمدق دقو «مسملا
 لو مسملا درفلل يلخادلا ءانبلا لافغا نأ ىلع « يمالسالا ملاعلا عقاوم

 «ةدماج ىمد ىلا «ةزاتمملا ةيداملا لئاسولا رفوت مغر ءةمخضلا عيراشملا

 .هنم ةبسن الو ء«رظتنملا ققحت ال

 ةيادب دكؤتل «يمالسالا ثعبلا ةفسلف تءاج راطالا اذه ينو

 «ضرألا يف هلل ةينوناقلا ةدايسلاب ناهالا ةداعا ليبس يف بعصلا قيرطلا

 اهتاجرد تفلتخا «ىذألا نم اعاونأ ةدايسلا هذه راعتسالا دبك امدعب

 .مالسالا يضارأ فالتخاب

 رادلا هذه ةلاسر يهو - يمالسالا ثعبلا فادهأ نا
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 دومصلا سسأ نمض اوناك نم تاماهسا بايغ يف مت ْنَل - “"ةينسحلا
 0 | لك يف يف يم نب كلام لاثمأ :ةيمالسالا روصعلا لك ىفو قوقل رصع ىف ىمالمالا
 ‹ ةيميت نباو ءدشر نبا ديلولا يبأو «يعفاشلا سيردا نب دجمو «سنأ

 ؛ روصعلا اهيلبت ال رئاخذ اوديش نم « مهريغو «هللا دبع 8 دمخ ىلولاو
 سسا نمو «دعاوقلا نمو «براجتلا نم ىنغ يف ءامسلا ءىدابم لمحت
 .ةايحلا تالاجم ىتش يف ءمقتسلا ءانبلا

 ‹ةيمالسالا ةمألا يف دومصلا تاموقم نع فشكلا نأ ءارم الو
 نالماع امل ديدج يراضح ثعبل اسسأ تاموقملا نوكت نأ فادهتساو
 « باعص نم ثارتلاب لغتشملا يرتعي ام مامأ عفدلل ةمزاللا ةقاطلا نامّدقي

 .ةانأو ربص نم بلطتي ام ثيح نم وأ : لمعلا مجح ثيح نم ءاوس

 ما ممل

 .ةلودلا ةاروتكد ريضحتب حمسي كلذ دعيو ؛ةيمالسالا مولعلا يف تاساردلا موليد ةلاسر بلاطلا اهدعب رضحي ؛نيتنس ةدمل دهعملاب ةساردلا رمتست .انوئاق اهتلداعمب فرتمم ةزاجإ وأ ؛نيدلا لوصأ وأ ؛ةعيرشلا يف ةزاجالا ىلع نولصاحلا اهيف كراشي «لوخدلا ةارابم يف حاجنلا دعب دهمملاب قاحتلالا ميو ٠ نييورقلا ةعماج قاطن يف « ةيمالمإلا تاساردلل ايلاع ادهعم نوكتل 2م ۱۹۹٤/۱۳۹۶ :ةلس ءةيبرغملا ةكلمملا ةمصاع طابرلاب ةينسحلا ثيدحلا راد تأ ()
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 وه

 ميمصد

 :باوبأ ةثالث ةساردلا

 دشر نبا ةايح :لوألا بابلا

 دشر نبا ةأشن :لوألا لصفلا

 ذاتسألا دشر نبا :يناثلا لصفلا

 يسايسلا دشر نبا :ثلاثلا لصفلا

 .رواشملاو ةعاجلا يضاق دشر نبا :عبارلا لصفلا

 .ةماعلا اهتاهاجتاو دشر نبا بتك :يناثلا بابلا

 (لئاسملا هقف) :ليصحتلاو نايبلا :لوألا لصفلا
 (ةنسلا هقف وحن ةوطخ) :تامدقملا :يناثلا لصفلا

 (ةيرعشألاو ةيكلالا نع عافد) :تاراصتخالا :ثلاثلا لصفلا

 .لئاسرو ىرخأ بتك :عبارلا لصفلا

 دشر نبا ديلولا يبأ لئاسم :ثلاثلا بابلا

 .قيقحتلا جهنمو خسنلا فصو :لوألا لصفلا

 .لئاسملا ليلحت :يناثلا لصفلا

 .لزاونلا هقف يف « لئاسملا» عقوم :ثلاثلا لصفلا



 لوألا بابلا

 دشر نبا ةايح



 لوألا لصفلا

 دشر نبأ ةاشن

 دلو سلدنألاب ةيكلاملا ةعلقو «يومألا كحلا ةمصاع ةبطرق ةنيدم يف
 ماع نم لاوش يف ء«دشر نب هللا دبع نب دمم نب دمحأ نب دمحأ نب رب دم

 ةطخو حالصلاو معلا ثرو تيب ف م ۰0۸ قفاوملا ده

 . "!ءاضقلا

 ا مهتم بلغم لك طبضو ؛بلغتم اهم ةهج لك يف بّلغتو ءاقرف

 مهضعبو ء«دضتعملاب ىمست نم مهنمف ةف ةقالخلا باقلأ اومسقتو «هيلع بلغت

 ءمصتعملاو ردتقلاو («نيعتسملاب ىسمست رخآو نومأملاب ىمسُت

 :قيشر نب نسحلا يلع وبأ لوقي اكود» e ريتعملاو

 1 8 لاى ر ص

 .« "سأل َةَلْوَص ًاخاقتنأ يكن ٌُرْهاَك

 دهع ىلع سلدنألا ةطيرخ ريغ اهموي نلدنألا ةطيرخ تحبصأو

 .« ىراصنلا 50 ناثأ ةعبسو « نمثلا

 )١( ةلمكتلاو ليذلا 58/١؟.

 و. :ص بجعلا (؟)

 .ردصلا سفن (9)
 .ال !ص ةيشوملا للحلا (:)
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 ةايح نوشيعي اوناك مصتعملاو نومألاب نوبقلتلا ماكحلا ءالؤهو
 .» لذاختو لكاوتو ,داهجلل لاها 3 نمو مایا هب عطقي وهو 0 yy 5 5 ع 1 0 مف رش ساأك مهدحأ ةمه» «ةيلوؤسملا نع ةديعب ؛ةيهال

 نم ثردحما ناو « ةددعتم ىراصنلل كلام ءالؤه نم لامشلا فو

 اهنكل ءقزمتلا نمو «ةيلخادلا برحلا نم اهرودب تناع ةدحاو ةرسأ
 تلبقف « يناثلا ردنكسالاو « يناثلا نابروأ ابابلا تاحيص ىلع تظقيتسا
 ‹ةيطوقلا ةالصلا نم الدب ةيئامورلا ةالصلا ةينابسالا ةريدألاو سئانكلا
 فرصب «وريمار هجناش «ناوغرأ كلل نذالا ىلا ةسينكلا تعراسو

 نابروأ بابلا هجوو ؛نيملسملا دض برحلا يف ةسينكلا تاكلتمم لوخد
 ءادعأ نأل « نيطسلف برح 5 ةكراشملا نم نييحيسملا عمل ءادن يناثلا

 دابع نب دمتعملا لوقي اك - ىراصنلا كلام تحبصأ اذكهو
 .« 'فلتخنو قفتيو ‹« فعضنو ئىوقي «نيع ف هل فرطت اودع »

 ناك نيعتسملاو مصتعملاو ردتقملا ءالؤه ضعب نأ رمألا يف ىهدألاو
 دح ىلا لصي ءريغصلا هيسركل ًادنس ىراصنلا كلام نيب نم ىري
 ءرخآلا ضعبلا ناكو «“دهعلا ةيالوو محلا ةثارو نوُؤْس ف ةكراشملا

 .ةىقانلا ةيبيلصلا مامأ اهسافنأ ظفلت يتلا ؛ةيمالسالا
 .نيفشات نب فسوي نيملسملا ريمأ ناسل ىلع ١5 :ص .بجعلا 0

(r)دمتعملا ناسل ىلع .۳۲:ص ةيشوملا للحلا يف هلثمو « نينشات نب فسوي نال ىلع ٠٠١١ ءردصملا سفن  
 .دابع نبأ

 .اهدعب امو ١١١:ص نيدحولاو نيطبارملا دهع ىلع سلدنألا خيرات (۳)
 .5190 :ص :ةيشوملا للحلا

(e)ىف اوضع هنم لج نأ دحل ةلاتشق كلم وسنوفلا يف قثي ناك ةلطيلط بحاص نونلا يذ نب نومألا  
 ب .(ه۲:ص - نيدحوللاو نيطبارملا دهع ىلع سلدنألا خيرات) .رداقلا هدهع يلو ىلع ةياصولا سلجم

 .(1.0:ص «نيدحوملاو نيطبارملا دهع ىلع سلدنألا خيرات) ءوسنوفلا دي يف طقست تناك يتلا « ةلطيلطب نونلا يذ نبا ىلا اهتدعاسم لصت ال ىتح .برخلاو ةشوانملاب بونجلا تاراما لغش دابع نب دمتعلا (ه)
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 ىلع ثعبي نأ ىلع رداقب. عضولا نكي مل يمالسالا ماعلا ةيقب ينو
 ةفالخلاف «سلدنألا راينا ىوتسم ىلا رايهنالا لصي مل ناو ءلمألا
 ةيبيلصلاو «لوفألا ىلع اوكشوأ نويمطافلاو « فعضلا اهارتعا ةيسابعلا
 «لؤافتو دانعب «لواحت اك «نيطسلفب ةسدقملا نكامألا ىلع ءاليتسالا لواحت
 .سلدنألاب

 «ةقباستملا ةريغصلا يساركلا راظنأ طحم تحبصأ اهرودب ةبطرقو

 دهشت اک ,"!ىرخأ باهذو ءةطلس مايق دهشت رخآل نيح نم يهف

 نيتلاحلا يف يهو «كاذ مواقت وأ ءاذه عجشت ء«ناكسلل ةددعتم فقاوم
 لب «ةبطرق دجب تنب يتلا ةرسألا كلت باهذ نم اتاق امؤاشت يناعت

 .يبرغلا حانجلا يف مالسالا دجمو «سلدنألا دجمو

 .دشر نب دم أشن ماقلا وجلا اذه ءادصأ يف

 ال يهف «ةئيبلا هذه يف دشر نبا ةكرح دصر يف رداصملا انفعست الو

 يتلا «ةبطرق يف ةفرعملا دشر نبا مهنم لهن نيذلا ةذتاسألل ةمئاقب الا اندم
 هلبق ماعلا بالط ةداع يه اك ءاجراخ معلا ذخأل اهراوسأ زواجتي م

 .هدعبو

 معلا لهأ» نم ناك يذلا .دشر نب دحأ بألاب ةماقلا أدبتو
 جهنملا قفو ةفاقثلا تايلوأ دشر نب دمحم هنع ذخأ « '"!ةلادعلاو ةلالجلاو
 «لسرتلاو ءرعشلا ةياور هبناجبو ءالوأ نآرقلا معي يذلا «يسلدنألا

 . طخلا ديوجتو «ةيبرعلا دعاوقو

 .ءاضقلا نفو يكلاملا هقفلا دلاولا نع ذخأ هنأ دعبي الو

 نأ ىلا ء ةيليبشا بحاص دابع نباو «ةلطيلط بحاص نونلا يذ نباو ءروهج نبا نيب ةبطرو تلقتنا )١(
 ٦١(. ص ءبجعملا) ه 584 نيطبارملا ديب ترقتسا

 78/١. ةلمكنلاو ليذلا (؟)

 .18١4:ص «نودلخ نبا ةمدقم (')

۲۴۳ 



(0) ١ 5 8 

 ىلا « سلدنالاب ةغللا ماما» ىلع يوغللا هنيوكت شر نبا میو
 نم ةلحرلا هيلا تناك يذلا ‹ يطرقلا جارس نب كلملا دبع ناورم

 . "!تاهجلا

 ريج نب د هللا دبع وبا وهو ؛ ةلطيلط ا نونلا يذ نب ليعاما

 :ةيطرقب كلذ لع دق دقو ,«أ ؟) ذا رفلاو

 ناورم يبأ نع ذخأ دقف ‹ريسفتلاو «هقفلا لوصأو ‹ثيدحلا ف امأ

 سلدنألا هيقف «يرذعلا سنأ نب رمع نب دمحا سابعلا ىلا نعو «قباسلا
 عمسف «ناسارخو ءقارعلاو «زاجحلا ىلا لحر يذلا اذه ءاهثدحمو

 يلع وبأ «هرودب «هنع عمس اک يورهلا ر رد ی نم يراخبلا م

 « "سلدنألا ثدحم «تبثلا «ظفاحلا مامالا» نع اضيأ «ذخأ 3
 يف ريخألا فلأ دقو , ينايجلاب فورعملا .يناسغلا دمحم نب نيسحلا يلع يبأ

 « لكشملازييمتو لمهملا دييقت »فلأ اک« یئاسنلا خویشو« دواد يآ خويش

 .نيحيحصلا لاجر يف

 ف اک لوصألا ف غوبنلاب رهتش شا دسر نبا نا :رداصلا لوقتو

 نع عفادي ثيح ,تايفالخلا ناديم ف رهظت الل هتيلوصأ کل « ضئارفلا

 بنك يف يه اک ,ةفينح يا بهذم لوصأ دريو كلام بهذم لوصأ

 .١ ؟؟ا"ص .طامحلا ةركدت (1)

  (r).ةكرلا رونلا ةرحش ص:١7١.

 . ٠۹۷/١ ةلمكشلاو ليدلا (؟)
 19١. :ص ةكرلا روتلا ةرحش (4)
 "#١١, :ص .ةبكرلا رولا ةرحشو “۵ ؛ص .طامحلا ةركذت (5)

۲٤ 



 ءهبهذم لوصأ نع عافدلل لوصألا دعاوقل جاتحي تايفالخلا ملاعو

 دهتجملا هيقفلا هجاتحي يذلا ردقلا سفنب «فلاخلا اهمدهي ال ىتح

 .ةعيرشلا لوصأ نم هماكحأو هدعاوق جارختسال

 م رصعلا نأ مغر « دشر نبا صاصتخا وه يذلا «هقفلا لاج يو

 نع ذخأ دق هدجن "!فرعن يذلا قيضلا ىنعملب صاصتخالا فرعي

 «عالطلا ناب فورعملا ج جرف سس لېګ هللا دبع وبأ مهنيب نم « نيديدع

۳ 
 أبتع ارق مديو ةنودملا ىلع موقيو « أطوملا ظفنحي ناك يذلا »

 وبأ « ةبطرقب رواشلا ىوتفلا ج خيش دشر نبا ةذتاسأ سأر ىلع فقيو

 تعمجأ دقف «أ "العلا ةيعوأ نم ناك» يذلا «قزر نب دمحم نب دمحأ رفعج

 هداتعا هيلع » نأو »C كا هقفت » دشر نبا نأ ىلع رداصملا

 «ةبطرق وج لعل مث ءءاضقلاو «هقفلا تثرو يتلا ةرشألا وج لعلو

 ىتح «ةيكلاملا لاوقألا حصأب لمعلا ىلع ةديدشلا ةظفاحلاب تفرع قتلا

 نع محلا يف لدعي الأ طرشب الا اكاح نولوي ال اوناك» اهلهأ نأ
 «سلدنألاو برغم اب ماعلا وجلا لعل ءأضيأ «مث «« ''مساقلا نبا بهذم "3 . f.f »4 (6) رع :

 عورف ينعأ ؛ عورفلا مع نم الا هدنع ىطظحي » ال نيفشات ن فسوي

 نبا هيجوت يف مماحلا اهرود ةعمتجم لماوعلا هذهل لعل « "كلام بهذم

 اونوكي مل فئاوطلا ءارمأ نأ مغر يكلاملا هقفلا يف صتخيل دشر

 .ةيهقفلا تاساردلا نوعجشي

 ٠١(. "8 :ص .ظافحلا ةركذت) باسنألاو رعشلاو هفللاو ثيدحلا يب فلأ يناسغلا ىلع وبأ )١(
 . ٠١۳ :ص «ةيكزلا روملا ةرجشو ء١۲ :ص يدصلا ىلع يبأ باحصأ يف محعملا (0)

(r)۲۲۵/۳ :نانجلا ةآرم . 

 07۲ :ةلصلا ()

 . ٠١١ :ص «ةيكزلا رونلا ةرحش (م)
 ٠١. :ص «ةبطرق ةاضقو ۲٠٠۹/۳ :بيطلا حفن (+)

 5١. :ص «یراذع نبال ةعوبطم ريغ تاقروو ءلقالا" :ص «بحعملا )9

۲۵ 



 ١ ىنعأ .« "هقفلا ةقدو «فيلأتلا ةدوجو ءرظنلا ةحصب هل فرتعل 8 | جلا ه ذ معملا »
 ا .ذاتسألا دشر نبا

 ببي باسل

 هو :ص «ةيكلالا تاعب , )١( تاقبط 3

۲٢ 



 :ىناثلا لصفلا

 ذاتسألا دشر نبا

 :ةددعتم بناوج دشر نبا ةيذاتسألو

 , "!ةيبتعلا سردم وهو ‹بالطلاو باحصألل ةنودملا سردم وهف

 .كلذك بالطلاو باحصألل

 هقفلا ةدمع (هرابتعاب ءا( رشانو «نيباتكلا نيذهل حراش وهو
 .صوصخلاب ةيسلدنألا ةيكلاملا ةدمعو « يكلاملا

 لثي يتلا «يأرلا ةسردم نم ةصاخو «يكلالا بهذملل ماح وهو
 تقال يتلا هبتكب يواحطلا رفعج وبأ ةيسلدنألا ةيكلاملا ىلع اهرطخ
 ةيفنحلاو ةيكلاملا نيب تايفالخلا ذاتسأ وهف مث نمو ءسلدنألاب اجاور
 .بهذملا لخاد تايفالخلا ذاتسأ وه اك ء«ةصاخ ةفصب

 ‹ةيرعشألا ةديقع «برغملاو سلدنألاب ةيكلالا ةديقعل ماح وهو
 مئاقلا لالدتسالا جهنم ىلع ةيرعشألا قفاوي م هنأ مغر « هيوانفو « هبتكب

 راثآ لمأت ىلع متاقلا ءنآرقلا جهنم هب لدبتسيو «يلكشلا قطنملا ىلع
 هلوق رارغ ىلع . عناصلا ىلع ليلدلا ةماقإل ناسنالاو نوكلا ف ةعنصلا

 :ىلاعت

 «تعفر فيك ءامسلا ىلاو «تقلخ فيك لبالا ىلا نورظني الفأ»

 .« "!تحطس فيك ضرألا ىلاو «تبصن فيك لابجلا ىلاو

 .دعب ليصحتلاو نايبلاو تامدقملا نع ثيدحلا يف ةببتعلاو ةنودملاب فيرعتلا رظنا )1(

 ,8. - ۱۷ ةيشاغلا ةروس (؟)

۲۷ 



 «هباحصأو كلام بهذم ىلع «برغملاو سلدنألاب ىوتفلا خيش وهو
 ضعب يف «ةيميلقالا هتغبص يفو ‹ يكلاملا هقفلا عم ةيمويلا ةايحلا فيكي
 .نايحألا

 هخسن ىلع ةضراعملاب حيحصتلا دعب ءهتايح يف هتافلؤل رشان وهو

 . "”ةيلصألا

 حاونو «ندم نم «نيريثك دشر نبا ذيمالت ناك كلذل ةجيتنو

 :لاثملا ليبس ىلع مهنم ركذن «ةددعتم

 ةعامجلا ءاضق ىلوت يذلا ءدشر نب دما مماقلا وبأ :ةبطرق يف

 نباب فورعملا نامحرلا دبع نب دمح نسما وبأو :"'اهيبأك ةبطرقب
 ؛ةرّيخ نب هللا دبع نب دمع ديلولا وبأو «« الا عماج «نزاولا
 («!يأرلل سانلا ظفحأ نم ناك» يذلا

 نباب فورعملا يراصنألا دمع نب محرلا دبع نب دم : :ةمانرف ف
 سرفلا
 يذلا ءدرو نباب فورعملا يميمتلا رمع نب دمحم نب دما ملا

 ۳ درو نب | مساقلا يأ لثم سلدنألاب نكي مد

 ناضل دعاص نب فلخ نب دمع نيسحلا وبأ :بلش يف

 را مالغ نباب
 .دعب دشر نیا بتك رظناو ۰۹٩ :ص ۽ ءسلدنألا ةاضق خيرات )00(

(r)٤۲. :ص < ,يدصلا يلع يبأ باحصأ 5 مجعملا  

 151١, :ص ءردصملا نفت ()
 .۱۷۳ :ص ءردصلا سفن )كل

 .۱۸۷ :ص ءردصملا ضقت (ه)

 ۲١. :ص ءردصلا ضن (7)
  (v):ص «ردصما سفت ١156.

 ١56. ص ءردصملا ضن (۸)

۲۸ 



 يضاق «نوحتف نباب فورغملا «فلخ نب دمم نب فلخ :ةلويرأ يف

 . "!ةلويرأ

 .« "ادشر نبال تامدقملا رهظتسا ءهقفلا ظافح نم ناك
 م

 نب فلخ نب ةَّرَسَم نب كلملا دبع ناورم وبأ :قرشلا ةيرمتنش يف

 ."ابطرقب ةعاجلا ءاضق يلو دقو يبصحيلا جرفلا

 .اهراز امل '!ةعاج اهب هنع ذخأ :ساف ىف

 يصحيلا «ضايع نب ىسوم نب ضايع لضفلا وبأ يضاقلا :ةتبس يف
 دقو "اه 0.0 ةنس اهمدق امل «ةبطرق ءاهقف نم ةعومجم عم هنع ذخأ
 .« "!هنم تدفتساو ءهتلأسو :ًاريثك هتسلاج» :دشر نبا نع لاق

 ةيقب» ءدمحأ نبدمم نب دمحأ يفلسلا رهاط وبا :ةيردنكسالا يف

 ةيردنكسالا نم بتك « !"!نيرثكملا نيئدحلا ةقاخو «َنيِرَمعملا نيدنلا
 هتاف ذا «مهعیج هل زاجأف» ءدشر نبا مهديمعو ؛ ةبطرق ءاهقف ىلا
 .« مهن عامسلا

 )١( :ص ءردصملا سمن ۸4.

 .1071 :ص «يدصلا ىلع يبا باحصأ يف محعملا (؟)
 .؟44 :ص ءردصملا سن (؟)

 .؟046 :ص ءساشالا هوذج )+(

 .۸/۳ :ضايرلا راهزأ (0)

 ٦۲. ؛ص ؛ںاتسلا راهزأ (5)

 .107 :ص ءيدصلا يلع يأ تاحصأ يف محعملا (۷)
 ٤۷. :ص .ردصملا سفن (4)

۲۹ 



 ثلاثلا لصفلا
 يسايسلا دشر نبا

 نباف ءاهلامآو ةمألا مالآ نع لزعنيل ذاتسألا دشر نبا نكي لو ءاذه
 سانلا ناك - يلئاعلاو يقالخألاو < يملعلا هزكرمل ةحبتن - در

 لهس «قلخلا نسح» وهو ء''اهيلع مهتاهم يف نولوعيو ءهيلا نوأجلي» “|. 1( هل -
 .« "ءاقللا

 اهنکلو ‹ةمقان ةقبط ع نع وأ « ةينعم ٠ ةيجولويديا قفو مظنم قيرف
 قفو «نيملسملل ةماعلا رومألاب ماتهالا ينعأ«ةسايسلل يمالسالا موهفللا
 أ ةفيلخلا هظفح ىلع موقي يذلا «مالسالا وه «نيعم يعاتجا ماظن

 .ركنملا نع

 ف ؛هلعلو فئاوطلا ,ءارمأ 5 رخاوأ | اتماص دشر نبل دجن انه نمو

 . نیب بيرقتلاو « ءارمألا ا لاوحأ حالما يف يف ؛هلبق ءاهقفلا

 .هسفن دشر نبأ وه «ديمع

 کہ

 ۹٩. :ص . سادنألا هاضق حيرات )1(

(rv)ردصملا ضن . 

  (r):ص ؛نلدتألاب رصحلا خویش ۸٦ .



 يهو «سلدنألاب ةيهقف ةعاج مظعأل ةداعلا اذه لالخ نم هلعلو

 يأرلا لهأو ءاهقفلا هب ماق اهف يسيئر رودب دشر نبا ماق ؛ةبطرق ةعامج

 نيملسملا ريمأ نم ةيركسعلا ةنوعملا بلطب فئاوطلا ءارمأ عانقال
 ةلطيلط ةنيدم سداسلا وسنوفلا ذخأ نأ موي كلذو «نيفشات نب فسوي
 ىسلدنألا رعاشلا لاقف ءم ٠٠۸۵ /ه ٤ء۷۸ ةنس ةمصاعلا اهلعجف

 : يصحيلا جرف نب هللا دبع

 طفلا نم الإ اهب ماقا اف مكّيِطَم اوتح ءسلدنأ ّلهأ اي
 اطسولا نم الوسم ةريزجلا دفع ىَرأو هفارطأ ّنم لسي دقعلا تاع

 زكرم ىلع لصح دقو «ةلاتشق كلم «سداسلا وسنوفلا نأل كلذو
 «نيتلملا يذ» ب هسفن يمسف ءدابع نب دمتعملا لسار ةلطيلطب يجيتارتسا

 براحلاو « عماوصلاو ربانملا » ملستب دمتعملا بلاطو «« “إضغملا كلما

 .« "!نابهرلا اهب بينتسيو «نابلصلا اهب مقيل «عماوجلاو
 ؛ ةيزكرما ةسينكلا هيجوتب افلح دقع «ديعولا اذه ذيفنت ليبس ينو

 نبا وأ «وريمار ُهجْناَش :ورافانو نوغارأ كلم نيبو هنيب «اهتكرابمو

 .كينوير راجنرب ةنولشرب تنوك نيو «برعلا هيمسي اک «ريمذر

 مغر «ةدعاسملا ءارمألا بلطو ءيأرلا لهأ يعاسم تحن العفو
 مدق تتبث ثيح » «ةريهشلا ةقالزلا ةكرعم تناكو “ضعبلا ةضراعم
 ةريزجلا قنخم تسفن ءاهقارشا ىلا قحلا ةملظ تداعو ءاهقالز دعب نيدلا

 « "!سلدنألا سوؤر اهب ٌرتعاو « سفنتلا ضعب

 .الا" :ص .بحجعملا )١(

 .؟4 :ص «ةيشوملا للحلا (0)
 .نيملسملا ريمأل ةلاسر يف دابع نب دمتعملا ناسل ىلع ء١۴ :ص ءردصملا سفن ()

 .38 :ص «نيدحوملاو نيطبارملا دهع ىلع سلدنألا خيرات (4)

 .55 :ص ءردصملا سفن (ه)
 .ه۳ :ص ءةيشوملا للحلا (د)

۳١ 



 ‹ةبطرق ءاهقف مهيف اب «يأرلا يلوأ ركف هجتي ةقالزلا ةكرعم دعبو
 ةفالخلا ةدحو لظ يف «برغملا عم ةدحولا ىلا ءدشر نبا مهديمعو

 يف ةيبيلصلاب ةددهم مالسالا ةضيب نأل كلذو «دادغبب ةيمالسالا

 .ءاوسلا ىلع يقرشلاو يبرغلا اهيحانج

 نب فسوي نيملسملا ريمأب فئاوطلا ءارما نونظ تءاس امل «كلذلو

 هنوتفي » ''!سلدنألاو برغلا نم ىروشلا لهأو ءاهتفلا » دجن « نيفشات
 دعب هيلا لصي مث م“ پیا نم رمألا ٍعازتناو» » ءارمألا ءالؤه علخب

 .«' يشوطرطلاو يلازغلا لثم مالعألا قرشملا لهأ ىواتف» «كلذ

 نيملسملا ريمأ عرش سلدنألاو برغملا ءاهقف ىواتف ساسأ ىلعو
 .ةريغصلا يساركلا عزن يف فسوي

 «برغملل سلدنألا عضخ دقو < ءاهقفلا ءالؤه دجن ءًاضيأ ءكلذلو
 نم كتيالو نوكت نإ يغبني ي » :نيفشات نب فسوي نيملسملا ريمأل نولوقي
 للاب رهظتسملا ةفيلخلا ل لسرأف «ةفاكلا ىلع كتعاط يجن ةفيلخلا
 اذهب ءدادغب نم هللاب رهظتسملا ةفيلخلا باجأ العفو «« '”!نينمؤلا ريمأ
 نكت ءربانملا ىلع نينمؤملا ريمأل ءاعدلاب َنلْعَأو» :باوجلا
 « “"رهاظلا دادعالاب« رفاظلا

 فسوي نب ىلع دهع ىلع ءاهقفلا ةعامج نيب نم دشر نبأ رود زيمتيو
 :ه ۵٠١ ةنس هيبأ دعب نيملسملا ريمأ

 ۰۱۸۸ 181/5 :ربعلا باتك ()
 .ردصلا سفن (۲)

(r)ردصملا سفن . 

 ٠٣٣ :ص .طايرلاب ةماعلا ةنارخلاب ك ٠۲۷١ مفر ةطوطحلا (4)

 ١ء
 ناددعلا . 1۳ص يرصملا دهعملا ةلج < سلدنألا نع قئانو عبسو

TAR 1° خيراملا ف لماكلا (o) 

٠ 

 .م ۱۹۵4 ھ۳ ةنسل ء۲ دلجلا نم
 ,ال؟ :ص ؛ةشوما للملا 3

۳۲ 



 ةنتف يف ةبطرق لهأ مساب نيملسملا ريمأ مامأ ثدحتي دشر نباف - [أ]
 :اذكه ةنتفلا هذه ريثألا نبا يوريو .ه ٥۵

 الف ءداور نب ىيحي ركب اباد ةبطرق ىلع لمعتسا نيملسملا ريمأ نا
 ركب يبأ ديبع نم دبع دمف «نيجرفتم سانلا جرخ ىحضألا موي ناك
 نيب عقوف ءاهوثاغأف «نيملسملاب تثاغتساف اهكسمأف «ةأرما ىلا هدي

 مهنيب برحلاو ءراهنلا عيمج تمادو ةميظع ةنتف ةبطرق لهأو ديبعلا

 ءركب يبأ ريمألا ىلا ربخلا لصوف ءاوقرفتف «ليللا مهكردأف «قاس ىلع
 نم ادحاو لتقت نأ ةحلصملا :اولاقف «نايعألاو ءاهقفلا هيلا عمتجاف

 نم حبصأو ءهنم بضغو «كلذ ركنأف « ةنتفلا اوراثأ نيذلا ديبعلا

 ءاهقفلا بكرف ءدلبلا لهأ لاتق ديري ءددعلاو حالسلا رهظأو دغلا
 ءرصقلاب نصحتو «هومزهف «هؤلتاقو «دلبلا لهأ نم نابشلاو «نايعألاو
 ءرصقلا اوبهنف «بعتو ةقشم دعب مهنم برهف «هيلا اوقلستو ءهورصحف

 ىلع دلبلا نم مهوجرخاو « مهلاومأ اوبهنو «نيطبارملا رود عيمج اوقرحأو
 .ةروص حبقأ

 ركاسعلا عمجو «همظعتساو «كلذ هركف « نيملسملا ريمأب ربخلا لصتاو
 ربعف «ميظع عج مهنم هل عمتجاف «مهريغو ءربربلاو « هتانزو ةجاهنص نم
 يمحي نم لاتق اهلهأ هلتاقف «ةبطرق ةنيدم رصحو «ه ۵٠١ ةنس مهيلا

 .هلامو هميرحو همد

 يف اوعسو «مهنيب ءارفسلا لخد مهاتق ةدش نيملسملا ريمأ ىأر الف

 هوبهن ام نيطبارلا ةبطرق لهأ مرغي نأ ىلع :كلذ ىلا مهباجأف « حلصلا

 .«  مهاتق نم داعو «كلذ ىلع ةدعاقلا ترقتساو.مهاومأ نم

 نكي مل لاتقلا نأب اوتفأ ءاهقفلا نأ :ةيشولا للحلا بحاص درويو
 «لاومألاو ءامدلاو مرحلا نع اباذ ناك امناو» «ةبطرق لهأ نم ةءادب

 )١( :خيراتلا يف لماكلا ۳۹۲/۱۰.

۳ 



 « نيدسفملا ضارغأ عابتاو «هاوه رصن ىلع ىدامت ناف « ءللظأ يدابلاو

 . ةزوحلا نع نع عفدلاو «مرحلا ىلع لاتقلا بجو

 ةعامجلا يضاق بصنم ةرتفلا هذه ف لغشي ناک دشر نبأ نأ مغرو

 «نيملسملا ريمأ رواجي هناف < ؛ةلودلا يف يئاضق بصنم ىلعأ وهو « ةبطرقب

 :راوحلا اذه دواد نب دمع ةيليبشا يضاق هبناجبو

 .« !متيصعو ؛نيملسملا ريمأ لحل متررتغا» :دواد نب دمع -

 .« ةعيب انثكن الو ءاصع انقتش امد :دشر نبآ -

 « ءالؤه نم اونكمتف» :فسوي نب ىلع نيملسملا ريمأ -

 هل نم مهرضخي افا «مهراضحا ىلع ةردق انل سيل» :دشر نبا

 .«"رمألا
 حبصأ قدم يأ ىلا نيبي «فرظلا اذه يفو ءراوحلا نم عونلا اذهف

 يأ ىلا نيبي اک « ةماعب سلدنألا ةطسوملو «ةبطرق لهأل الثم دشر نبا

 .فسوي نب يلع نيملسملا ريمأ نيبو هنيب ةقالعلا تحبصأ ىدم

 «سلدنألاف < ةبطرق ةقطنمب ةناكملا هذه يف اعدب دشر نبا نكي مو

 يلع وبأف «مهقطانمل نييقيقح ءاعز «ءاملعلا رابك يف «تفرع ةرتفلا هذم
 عاطتسا (م8١1.- ٠ 1/ هوا - 404) دمحم نب نيسح يفدصلا

 نم برقلاب (ه0ه١1:) ةد ةكرعمل نيعوطتملا نيدهاجلا نم عمجي نأ

 نب مهاربا هداق يذلا يمسرلا شيجلا فاعضأ «سلدنألا قرشب ةيسرم

 ريمذر نبا مدقت فاقي فدبب كلذو «قرشلا يلاَو «نيفشات نب فسوي
 ةحوتفم اهوحن قيرطلا تحبصأ يلا ء ةيمالسالا دالبلا يف نوغارأ كلم

 .) 111۸/ ه ۵۱۲) ةطسقرس طوقس دعب

 )١( :ص ءناجلا مظنو ء۷۲ :ص ءةيشولا للملا ٠۲۴
  00:ص , ةيكلالا تاتبط ۲۹۲ .

 « ءايلعلا ةلجو ءيرفاعملا يبرعلا نبا ركب وبأ اهرضح دقو ءيقدصلا يلع وبأ دهشتسا ةكرعملا هذه يف (6)
 ١٠١/٠١(. خيراتلا يف لماكلا:ظ)

۳٤ 



 ىلع مودقلا يف هللا دشر نبا ريختسي ءه ٥۲۰ ةنس يف ءاضيأو - ب

 يذلا ليوطلا موجحلا دعب سلدنألا عضو حرشل «شكارب نيملسملا ريمأ
 نم ءرهشأ ةثالثو « ةلماك ةنس ةدمل ء(ريمذر نبا) وريمار ةجناش هب ماق

 ةيغاطلا ىلخأ ثيح «ه ٠۲١ رفص رخاوأ ىلا هه9١ نابعش رخاوأ
 سلدنألا ةطيرخ ىوتسم ىلع «« '!اهراثآ ىفعو «سلدنألا ةيداب رايد»
 . "اهلك

 :نافده شكارم ىلا دشر نبا روضحل ناكو

 ةطانرغب نيدهاعملا ىراصنلا نم مالسالا فقوم ديدحت :لوألا

 ,ةطانرغ يف هوبغرو موجها اذهب ريمذر نبا اوبلاط نيذلا «اهريغو

 «بورحلل يجيتارتسالا اهزكرب هوبغر اک ءاهناكس عئابطو ءاهريخو
 نأو ءافلأ رشع ينثا نيملسملا برحل ةعوطتملا نم اوعج مهنأ هوربخأو

 ."الجورخ دنع فعاضيس ددعلا اذه

 يف هتالو ىلا نيملسملا ريمأ كلذب بتكف ءاهفنك يف نوشيعي يتلا «ةملسملا

 اهريغو السو ةسانكم ةيحان ىلا نيدهاعملا جاعزاب سلدنألا دالب عيمج »

.)£( 
 »¢ ةودعلا دالب نم

 موجه ةهجاوم يف «نيفشات نب فسوي نب يمت رهاط يلأ ةطانرغو ةبطرق

 ىعدتسا نيملسلا ريمأ نأ ء۲:ص راغمأ لآ بقانمو ١53/١ :مالعالا :يفو ء/4 :ص ءةيشوملا للحل ا )«
 .هيلا دشر نبا

 ۹4۹/٠١. خيراتلا يف لماكلا 69 ]

 .الى:ص «ةيشوملا للحلا (م)
 .786 :ص «ةيشوملا للحلا (:)

۳0 



 سفن يف يفوت يذلا ايت رهاطلا ابأ هاخأ نيملسملا ريمأ لزع العفو

 . يلع نب نشات هناکم لوو "ةلا

 برغلاب ةيكلالا خيش رودب ماق ءانه ءدشر نبا نأ حضاولا نمو

 .يطبارملا طالبلل راشتسملا رودبو ءسلدنألاو

 ريشي «راشتسملاو خيشلل هسفن عقوملا نمو ءاهسفن ةبسانملا يقو - 4

 كلذو «شكارم ةنيدم ريوستب فسوي نب يلع نيملسملا ريمأ ىلع دشر نبا

 ةضراعم مغر ترموت نب دمع روهظب ةنتف ىلع لبقت ار ةنيدملا نأل
 0 تر

 كلذب موقي ال ذإ «همتت الو «نيملسملا لام تيب هيف ينفت كنأل « هناي
 م

«. 

 نيملسملا ريما ىلع راشأو ءريوستلا ىلع دشر نبا رصأ كلذ مغرو
 نب دمحم هللا دبع يبا ءالدبلا يلا «برغملاب ءاحلصلا خيش يأر عالطتساب
 نيع ةيواز سيئر .« ينسحملا فيرشلا راغما ليعاسا نب قحسا
 هل اعدو ,هناينبب ريخألا راشأف كا ةديدجلا ةنيدم ةيحانب ‹رطفلا

 .رضحلا صلاخلا لالحلا هلام نم اًئيش هل ثعبو
 . ءاضقلا لجر دشر نبا نع ثيدحلا ىلا صلخأ دحلا اذه ىلاو

 1٤ - ۳ص ىلكتك ء۲۲ ةنسلا « ثاحيألا» ةلجم رظناو .۷۵ :ص ‹ ةيشوملا للحلا 1(
 ۷٤. ص ‹ةيشولا للحلاو ۹۷ «۹1:ص ءا ج :مالعالا 69 ]

  (r):ص حا ج مالعالا ۴۳۵۷.

 .6 ص «راغما لا بقانم )4(

(o)طيت :ىمسيو ؛بارخ مويلأ وهو ء اهم لك رثع ىدحإ دعب ىلع «ةديدجلا ةنيدم بونج ء يتنلطالا طيحلا لحاس ىلع رطفلا نيع طابر مقي  . 
 .6 :ص «راغما لآ بقانم (۷

 انامل



 رواشملاو ,ةعامجلا يضاق دشر نبا

 يف يئاضق بصنم ىلعأك سلدنألاب ةعاجلا يضاق بصنم فرع دق
 .ةثيدحلا ءامسألا يف لدعلا ةرازو ةباثب «ةلودلا

 ىيحي ةبطرق يضاقل دوعي سلدنألاب ثدحتسم ةعاجلا يضاق حلطصمو
 ىمسي هلبق ةبطرق يضاق ناك دقو ء(ه؟45ت) يبيجتلا ديزي نبا
 . "دنجلا يضاق

 ءةاضقلا ةعاج ةعاجل اب دارملا» نأب حلطصملا اذه يهابنلا حرشيو

 ةرضحلاب يضاقلا لبق نم ءابلاغ «مويلا لبق «مهتيالو تناك ذا

 .« "ناك نم انئاك «ةيناطلسلا

 .""الطصملا اذه لداعم وه قرشملاب :ةاضقلا يضاقو

 يذلا ريمألا وأ ةفيلخلا نم هتاصاصتخا ةعاجلا ىضاق دمتسيو

 ءارزولا ءالؤهو « تايصخشلا رابكو «ءارزولا ةراشتسا دعب ‹ هنيعي

 ."!ةفيلخلل تالظت هب تمدق اذا هرمأ يف نوقتحي نيذلا مه مهسفنأ

 لمشت ثيحب « ىكلالا بهذملا ىف ءادج ةعساو تاصاصتخالا هذهو

 ةيئانجلاو «ةيعاتجالاو < ةيراجتلاو «ةيندملا اياضقلاب نآلا ىمسي ام

 ۲١. ص سلدنألا ةاضق خيراتو 0315 :ص «ةبطرق ةاضق )01(

 ۲١. ١ص «سلدنألا ةاضق خيرات )0

 .ردصملا سفن )م

 )٤( :ص ء«ةبطرق ةاضق ٠١١.

 . ۵۵ :ص ءردصملا سفن )0(

۳Y 



 نم «ةضيبلا طبضب صتخي ام الا» هصاصتخا نع جرخي الو «ةيرادالاو

 .« "حارخلا ةيابجو «شويجلا دادعا

 مهنيعي نأ بلاغلا نكلو «ملاقألا ةاضق نيعي دق ةعاجلا يضاقو

 ثحبلا ىلوتي يذلا اذه ,"أةعاجلا يضاق ندل نم حيشرت دعب «ةفيلخلا

 اما « هقيقحن ءوض ىلع ءررقيف «ملاقألا ةاضقب مدقت يتلا تامالظلا يف

 ."امهتعباتم هل رهظ نا ءمطزع اماو «مهبصانم يف مه ءاقب

 اغاو «ةعاجلا يضاقل ةرشابم مدقت ال ةاضقلا ءالؤ تامالظلا نكل

 .""تبلاو قيقحتلل «ةعاجلا يضاق ىلع اهتلاحا ررقي يذلا ةفيلخلل

 لمشي ال ءروكلا ةاضقب ءاضيأ «نومسي نيذلا «ملاقألا ةاضقو

 ."!ةعاجلا يضاق ىلا اهنوليحي هذهف ءدودحلاو ءامدلا مهصاصتخا

 يوذ ةاضق مهنع اوبيني نأ نوعيطتسي «مهرودب ءروكلا ةاضقو
 ‹ ةنيدم ءايحأ نم ريبك يح يف وا «ةيرق يف ءادج ةدودحم تاصاصتخا
 يضاق ندل نم «صاخ ليكوت ىضتقمب تاصاصتخالا هذه مهيلا دنست

 .« مكانملا يضاق » ليبقلا اذه يف ءءاممألا نم فرع دقو «ةروكلا
 .« "!ءاكحألا ةطخ بحاصو

 نكت لو «سلدنالاب ةصاخ ةيئاضق ةطخ دجوت تناك هذه بناجبو

 دق تناك اهتاصاصتخا لعلو «ةعاجلا ءاضق دشر نبا ىلوت موي ةدوجوم

 «ملاظملا ءاضقب ءنآلا «ىمسي ام لداعت يتلا هذه ؛ملاظملا ةطخ يف تجمدأ
 .ةلودلا سلجم ءاضق وأ

 .1 :ص «سلدنألا ةاضق خيرات )00(

 .۳۸ :ص «ةبطرق ةاضق (؟)

 .6 «4 :ص ,ةيطرق ةاضق (۳)

 .ردصملا سفن )٤(

 .سرهفلا ىف « ءاضق» ةملك رظنا )0(

 .9793 :ص يرملا دهعملا ةلج 3(

۳۸ 



 :اذكه يهابنلا اهحرشيو «« درلا ءاضق» ةطخ ىه ةطخلا كلت

 بحاص حب ائاو» « 'ءاكحألا_نم هيلع در اب در بحاص ىمسيو»
 .« "'يهسفنأ نع هودرو «ماكحلا هبارتسا اهف درلا

 وه كاذ «يئاضقلا مظنتلا ىلع اهموي لخد دق ناك رخآ رييغتو
 ىلا «نيطبارملا دهع ىلع ‹«تمسق سلدنألاف « ةقطنملا ةاضق يضاق دوجو

 يضاق ةقطنم لكل «برغلاو ؛ةطسوملاو «قرشلا « ةيئاضق قطانم ثالث
 ."اةعاجلا يضاق ةسائر تحت «ةاضقلاو ءاضقلا نوؤش ىلع فرشي « ةاضق

 اذهو «ةيئاضقلا ةروشملا زاهج دجوي ناك ءاضقلا زاهج بناجبو

 ىلع «ديدج نم دجو اك «سلدنألاب ةيومألا ةفالخلا دهع يف دجو زاهجلا

 . مسو ىوتسممو «نيطبارملا دهع

 خيشلا وأ ءايتفلا بحاص دجوي ناك ىروشلا زاهج سأر ىلع
 ءانب يلاولا وأ ؛ةفيلخلا مهنيعيف «ىروشلل ءاهقفلا حيشرتب موقي «سئارلا
 ."اميشرتلا اذه ىلع

 ةاضقلل مهتروشم نومدقي اوناكف «نيعم رقم نيرواشملا ءالره نكي مو ش

 ءمهتويب ىلا اياضقلا مهل لسرت دقو «ضرغلا اذهل دقعت سلاجم ف

 .مهاوتف اهيف نوردصيف

 ريمألل ةعاجلا يضاق رمعم نب ىيحيف «نيعم ددع مهل نكي لل لثملابو
 ."'بيبح نب كلملا دبع وه دحاو رواشم الا هبناجب نكي ل نجرلا دبع

 ةيمالسالا احلا يف ةبمالا ثاحبألاو ء4۳ :ص ءةبطرق ةاضق ءو :ص :سلدنألا ةاضق خبرات )١(
1/6 . 

 .۷۷ :ص 5 :ددع ةنيبلا ةلجبو ءرداصملا سفن (؟)

 ۷١. :ص يرصملا دهعملا ةلجم (۳)

 1۷١. :ص هبجعملا (4)

 خرؤملا ءيسرملا هرج يبأ نب دمحأ نب دمت ركب يأ نييعت ريهظ رظناو ۷١. :ص يرصملا دهعلا ةلجم (5)

 ٠١١. :ص «ءةيكزلا رونلا ةرحش شماه يق .ه 0۳۹ ةئس ةجحلا يذ عساتب

 )١( :ص ءةبطرق ةاضق ١ه۵.

۳۹ 



 نيرواشملل ىندألا دحلا لعج فسوي نب ىلع نيملسملا ريمأ نأ الا

 عطقي الاد : ءاضقلا هيلوي نمل هدهع دونب نم ناكف ءاهقفلا نم ةعبرأ

 نم ةعبرأ رضحمب الا ءريبك الو رومألا ريغص نم ةموكح تبي الو ءارمأ
 «٠ ءاهقفلا

 لظت ثيحب ؛ماكحألا رودص يف ايساسأ ارصنع ربتعت ةروشلا هذهو
 نكي ل اذا وأ «هتروشم ىروشلا زاهج مدقي مل اذا ةقلعم اياضقلا
 ا دوجوم

 نيب رايتخالا قح يضاقلا حنمي نيرواشملا نيب ءارآلا فالتخا نكل

 نم هيأر قفاوي نم عانتقاو :هعانتقا قفو همكح ردصيل ؛ءارآلا
 . نيرواشملا

 ايف » ءانيعم اهيقف ريشتسي نأ يضاقلا ىلع نييعتلا ريهظ ضرفي دقو
 ‹هلثتيو هب لمعي ام ةيلع دريل كلذو «« "أدل قلغتساو «هيلع لكشأ

 . هيلع رصتقيو

 ءهجراخ وأ هرطقب ءاهقفلا رابك يأر هرايتخاب ىضاقلا بلطي دقو

 ةروشم «كحلا نبنمحرلا دبعل ةعاجلا يضاق رمعم نبىيحي بلط دقف
 يضاق ىسوم نب ضايع بلط اک ءرصم ءاهقف نم هريغو جرفلا نب غبصأ
 .دشر نبا هذاتسأ ةروشم ةتبس

 يتلا «ىربكلا اياضقلا يف ايرورض ربتعي نيرواشملا عاجا نأ الا
 باثك قارحا دجن اذكهو ءاهيف محلا رادصا ةعاجلا يضاق مزتعي
 عامجا دعب «ةبطرقب متي ؛يلازغلا دماح يا مامالل « نيدلا مولع ءايحا »

 .م. :ص ,ةبطرق ةاضق (؟)
 1١١. :ص «ةبطرق ةاضق ()
 .ردصملا سفت (4)
 .مالعألا ةمرهف يف « ضايع» رظناو ء51 :ص ءةبطرق ةاضق (ه)
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 ةبطرقب ةعاجلا يضاق هردصأ كحب كلذو ءسلدنألاب نيرواشملا ءاهقفلا

 0س ةنس نيدمح نب يلع نب دمخ هللا دبع وبا

 فييكت يف ءاضقلل دعاسم لماعك ىروشلا هذه ةيمهأل ًارظنو
 ءیدابم عم قباطتلا ىرحتت يتلا ماكحألا طابنتسا ىفو ءاياضقلا

 ةروشملا ىواتفل صاخ لجس عضو «ةلادعلا ىرحنت يتلا مث نمو « ةعيرشلا

 ءةنسلا هذه ىف ةبطرقب' ةعامجلا يضاق دجن ثيح .ه ۲۹۱ ةنس ذنم

 یتح «هيلع هب راثأ نم يأرلا لبقي ل » دايز نب دمع نب دمحأ بيبحلا

 نيريشملا هقفلا لهأ مض ضاق لوأ ناكف ءهدي طخب ءهسفن ىلع هديقي

 لكي ملو «مهيديأ طخب مهيأر مامزو مهايتف طبض ىلا هتيضقأ يف هيلع

 .هسفن طخ ىلا الو ءهبتاك طخ ىلا كلذ

 «ماكحألا كلت عمجو ' «ةيضقألا كلت فيلأت ‹«كلذ دعب « فلكت م

نمو ءاهيف رظن نمل غالب اهيف , ءازجأ اهنم لعجف
 ءاهنم سبتقا نم ةعف

 .« ("!اهلمعب سأب ال د

 بصنم دشر نبا سرام يئاضقلا مظنتلا نم زاهجلا اذه قاطن يف

 ةروشملا ءاضيأ ءسرام زاهجلا اذه قاطن ينو «ةبطرقب ةعاجلا ىضاق

 ئاتلا

 نبا ديلولا يلأل بصنملا اذه فسوي نب يلع نيملسملا ريمأ دلق دقل

 .ةئام سمحو ةرثع ىدحا ةنس نم لوألا ىداج يف دشر

 ءابعأ لمحتي الأ دشر نبا لواح ءاهقفلا نم نيعرولا رابك ةداعكو

 وهو «ىلوتف «نيملسملا ريمأ حاحلا مامأ ادب ديب م هنكلو «بصنلا اذه

 راک كلذل
 سس

 خيراتو ؛۱۷۳:ص بجعلاو ٩ :ص .ىراذع نبال ةعوبطم ريغ ةعطقو 4 :ص «نابجلا مظن 0(

 ٠٤01/٤ يسايسلا مالسالا

 *٠١. ؛ص «ةبطرق ةاضق (؟)

 . ٤/١ :ليصحتلاو نايبلاو «؟46 ص «ةيكلالا تاقبط (۳)

٤١ 



 نم هل ايف » هتلادعو دشر نبا ةماقتساب ةداشالا ىلع رداصملا عمجتو

 ديعب «فافعلاو جالصلاو «لضفلاو معلا لهأ نم ‹فانكألا أطوم لجر

 نبا يفعتسيو؛ « ا" مايأ ريغ ماوعأ ةعبرا» رقو.« "!فاستعالاو فيحلا نب

 راذعألا نم ةلج هئافعتسا يف مدقيو «ةعاجلا ءاضق بصنم نم دشر

 فسوي نب يلع نيملسملا ريمأ مدق نيح كلذو .'' !فرص ىفاتث اهضعب

 .قبس اك «ه ٠١» ةنس ةبطرق ةنتف ةئدهتل
 قلخ يذلا "داور نب ىيحي يطبارملا يلاولا كولس ءوس نأ ودبيو

 يضاق نيب تاطلسلا لخادت مث «ةيطبارملا ةطلسلا هاجت رتوتلا نم اعون

 بهذمل مدقي نأ ىلع دشر نبا صرح «ةيسيئر ةفصبو ا"ايلاولاو ةعامجلا

 اذهل عفادلا تناك ةعمتجم بابسألا هذه «'"'ةيهقف ةعوسوم مظعأ كلام
 . ءافعتسالا

 لوقي اک » ةلزئمو ةلالج » كلذب دا رف ‹ نيملسملا ريمأ هافعأ دقو

 ضايع يض ضايع ىضاقلا

 هوهجو اف دجلا اوسي ' ديفحلا دشر نبا ءادعأ نأ ظحاللا نمو A ص ءةيكلالا تاقيط )0(

 كدج نانزلا يفالع امل  دشرنبباي دشرلا مزلت م
 كدج هيف ناك اذكه ام  ءاسير اذ نيدلا يف تلكو

 .("”./5 ةلمكتلاو ليذلا نع)

 1/١. :ليصحتلاو نايبلا )١(

 .ردصملا سفن (۳)

 . ۳۹۲/۱۰ خيراتلا يف لماكلا (4)
 . ۴۹۲ :ص «ةيكلاما تاقبط (9)

 ١/. ؛ليصحتلاو نايبلا (5]
 .م46 :ص .ةيكلالا تاقبط ()

۲ 



 سلدنألا ةطيرخ ىوتسم ىلع دشر نبا اهسرام دقف ةروشملا امأ
 ةروشملل ىلعأ اعجرم ناك دقف :نيطبارملو فئاوطلا دهعل برغملاو

 اک ,""!يتبسلا ضايعو « يليبشالا روظنم نباك «نيتودعلاب ةاضقلا رابكل
 ةيهقفلا سرادملا عارصب نيمتهمللو «نيملسملا ةماعل ىوتفلل اعجرم ناك
 .م ١٠١١١/۵۲١ ةنس هتافو ىتح ةماعب ةيركفلاو

 كلت رابتعاب دشر نبا ةروشمل ةمهملا قئاثولا ىدحا « لئاسملا » ربتعتو
 . اهلك تايوتسملا

 دشر نبا بتك نع ثدحتأ نأ دعب ةساردلاب لئاسملا هذه لوانتأسو

 .ةماعلا اهتاهاجتاو «ىرخألا

 .مالعألا تسرهف رظنا 0(

۳ 



 :يناثلا بابلا

 ةماعلا اهتاهاجتاو دشر نبا بتك



 حرشلاو « ليصحتلاو نايبلا»

 ةيبتعلا لئاسم يف ليلعتلاو هيجوتلاو
 (لئاسملا هقف)

 ةئامو ءازجأ ةرشعو .اباتك نيسمخ ىف «مزر عبس نم باتكلا فلأتي
 ١ ذل

 ءزج
 ه ۵۰٦ ةنس ةيادب يف « ليصحتلاو نايبلا » فيلأت يف دشر نبا أدب

 لهأ نم ةيلطلا ضعبو «نايج لهأ نم باحصألا صضعب » نم بلطب

 ا نم ةلكشملا لئاسلا جارختسا اوحرتقا ءالؤه «« "بلش

 .حرشت مث «فيرحتلاو فيحصتلل تضرعت يتلا «ةفلتخلا اتاياور طبضتف 2

 ةيبتعلا لئاسم حرشت نأ - ددرت دعب - یار دشر نبا نكلو

 :كلذو اهلك

 ۵ ءزجلا ةيابت يف باتكلا داوم ليصفت رظنا )0(

 .؟/١ ليصحتلاو نايبلا )0

 لهأ نم ؛يبتعلا زيزعلا دبع نب دمحأ نب دم اهعمج يتلا .« ةعمسألا نم ةجرختسملا» باتك يه (0)

 :نيددعتم ءاهقف تاعامس لمشت يهو .م۸1۸/ ھ۵ يقوتملا ؛ةبطرق

 ]١ [ - .يرمملا مساقلا نب ناحرلا دبع عاس ت١ؤاه.

 هاء ؛يرملما زيزعلا دبع نب بهشأ رمع يبأ عامس - 1[ ۲]

 .ھه ۱۸ت «يندملا عفان نب هللا دبع دم يبأ عامس - ] ۳[

 .ةرشابم كلام نم مهعامس ةئالثلا ءالوؤهو

 .ھ ۲۱۲ ت «يطرقلا بهو نب رانيد نب ىسيع عاس - [ :]

 .ه ٣٠٠ت «يبطرقلا يثيللا ىيحي نب ىيحي دمع يبأ عام - [ ه]

 .ه ۲۳۲ت « يلطيلطلا (نانوز) كلملا دبع ناورم يبأ عاب - [ 3]

 .ه ۲۲۰ت «يطرقلا ليترم نب دلاخ نب دمع عامم - [ ۷]

 .ه ۲٠۰ ت «يناوريقلا نونحس مالسلا دبع ديعس يبأ عابس - [ ^۸[

 .ه ٣۲۲ت «يناوريقلا يجدامصلا ةيواعم نب ىسموم رفعج يبأ عامس - ] ه]

 .ھ ۲۷۵ت ءيرملا جرفلا نب غبصأ نب دم عام - [1۰]

 .ه ٣۲۳ت .يرصملا ربغلا يأ نب ناجرلا دبع ديز يبأ عاس - ]1١[

 .مماقلا نبا نم مهعامس ةيناثلا ءالؤه

٤0 



 اونع اك «مدقت نم دحأ هب نعي مل ناويد» ةيبتعلا نأل - [أ]
 هيلع لوع دق باتك هنأ ىلع ءا حورشلا ترثك يتلا «ةنودملاب

 نم ّنأ اودقتعاو ؛نييسلدنألاو نييورقلا نم «نومدقتملا خويشلا
 دعب ؛اهيف ههقفتو «ةنودملل هظفحك ءهيف هقفت الو «هظفحي م

 نيخسارلا نم سيلف «لوسرلا ننسل هظفحو «لوصألاب هتفرعم
 .هقفلا لهأ نم هيلا راشي نميف نيدودعملا نم الو معلا يف

 ال دق ذا» رخآل صخش نم فلتخي يلجلا نم لكشملا زييق نألو- [ب]
 ءهيلع مكتيف الكشم وه هنظي ام سانلا نم ريثك ىلع لكشي

 . هيلع مكتلا لمهيف ايلج وه هنظي ام مهيلع لكشيو
 ءادتبا ةيبتعلا حرش يف دشر نبا عرش عانتقالا اذه ساسأ ىلعو

 :يلاتلاك هجهنم اددحم ء(ءوضولا باتك) لوألا باتكلا نم

 .اهصن ىلع ةلأسملا ركذأ ]1[ - ١»

 .هحرش ىلا رقتفي ام اهظافلأ نم حرشأ مث - [؟]

 .هطسبو هناي ىلا جاتحي ام ءال طسبلاب ءاهيناعم نم نيبأو - [؟]
 فلتختو «هليصحت ىلا جاتحي ام اهيف ءالعلا ليواقأ نم لصحأو - [؛]

 لوقلا فالتخاب اهضعب يفو ءاهيناعم قارتفال اهضعب يف « ةبوجألا
 لصحأو فالخلا عضوم نم اهيف قافولا عضوم نيبأف ءاهيف
 ةبجوملا ىناعملا ركذأو ءفالحخلا هيف يذلا عضوملا يف فالحلا

 .باي لك يف اذه ىلع ةعبسألا بترو ؛ةيهقفلا باوبألا ىلع ءديدج نم ءاهبتر مث ءدناسملا ةقيرط ىلع ؛هقفلل ةفلتخلا باوبألا يف ىور ام لك لمشي الثم مساقلا نبا عامس ناكف «ةبترم ريغ ةعمسألا هذه يبتعلاعج =

 . ۵۲٠۲ص «يمالسالا هقفلا خيرات ىف ةماع ةرظنو ۲۸۲/۳ نالكوربل يبرعلا بدألا خيراتو ۰۲۰۳ ۰۱۱۸ ۶ ۳١/۳ كرادملا بيترتو ۷۰ 0.5531 0۹ ۸ :ص «ةيكزلا رولا ةرجشو 0١ :ليلجلا بهاوم :رظنأ .(لوأ - ١١هه) :مقر تحت «سيرابب ةينطولا ةبتكملا يف ةيبتعلا نم ةلماك ةخسن دجوتو
 ا

 .ردصلا سفن )١(
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 ىلا جاتحي ام اهنم هجوأو «فالتخاب سيل ايف ةبوجألا فالتخال
 .اهيلع سايقلاو «لوصألا ىلا درلاو « حيحصلا رظنلاب «هيجوت

 يف اهتركذ ءاهيلع ةدايز نود رخآ عضوم يف ةلأسملا ترركت ناف - [4]
 لوألا عضوملا يف اهيلع لكتلا ىلع تلحأو ءاهصن ىلع اهعضوم
 هنايب ىلا جاتحي دئاز ىنعب ءرخآ عضوم يف ترركت ناو
 ىنعملا ىلع تملكتو ءاهصن ىلع ءاضيأ ءاهتبتك «هيلع ملكتلاو
 يذلا عضوملا ىلع اهيف لوقلا ةيقب يف تلحأو ءاهيف دئازلا
 " ذ اهيلع تملكت

 ألا رتن ام لک نایب هيلع تلک ام لک يف تدمتعا د ]1[

 رييأب مهفلا ىلا قبسي ءزجوم «حضوم «طوسبم مالكب هيلا
 .« "ربدت ىندأو «لمأت

 رجنأ نأ امو ءراهن ليل لمعي «باتكلا زجنيل هسفن دشر نبا دهجأو
 ؛ةيضقألا ةمزر يف عرشو «عويبلا ةمزرو «حاكنلا ةمزرو عئارشلا ةمزر
 تنحتما» :ةبطرقب ةعاجلا يضاق بصنم ماهب باتكلا نع لغش ىتح
 رشع ىدحا ةنس نم «ىلوالا ىداج يف كلذو ءءاضقلا ةطخ يلوتب

 لو «كلذ نم هليبسب تنك اع نيملسملا رومأ ينتلغشف «ةئام سمخو
 هيف تلزتعا «ةعمجلا يف دحاو موي نم رثكأ ىلع «هيلا غرفتلا نم «ردقأ

 ,يف ءننسلا اذه ىلع ءيل لمك اف ءدب هيف نكي مل ايف الا «سانلا نع
 «بتك ةعبرأ وحن الا «مايأ ريغ ماوعأ ةعبرأ كلذو « ءاضقلا يتيلوت ةدم

 لجو زع هللا ينحيري نا الا ءيرمع ةيقب يف هماق نم تسيأف «ةسمخ وأ

 .ءاضقلا ةيالو نم

 )١( ليصحتلاو نايبلا ١/.
  (r).ردصملا سفن

۷ 



 كلذ تركذو ‹مظع بركو ءديدش قافشا تحت كلذ نم تنكو

 هللا مادأ «نيفشات نب ىلع نسحلا يبأ «نيدلا رصانو ؛نيملسملا ريمأل

 رجألاب هتطبغو ءاهببسب تيفعتسا يتلا راذعألا ةلمج يف «هدييأتو هقيفوت
 .هيف باوثلا نم هتبغرل «كلذ يف ةبغرلا لبقف ءهماتل ,ونيرفت ىلع
 «باسحلا موي هنيزاوم كلذب لقت نأ نم هاجر امل «هيف ةبلطلا تفعسأو
 ةجرد ىلعأ معنلا ةنج نم اهب هؤوبيو «ةنسحلا هذه هل رخدي هللاو
 . "تجرب

 يف» باتكلا متأف ؛هلمع دشر نبا عبات «يولوملا غيرفتلا اذه دنعو
 .« "اةئام سمخو ةرشع عبس ةنس نم ءرخآلا عيبر رهش لهتسم

 بتك نم « ليصحتلاو نايبلا» :« ليصحتلاو نايبلا» عقوم
 .نيمدقتملا هباحصأو كلام نع ةيهقفلا ةياورلاو «عورفلا

 ةلادعو دنسلا يف ثيدحلا جهنب ترثأت دقو «ةيهقفلا ةياورلاو

 .ةيوفش ةياور يأ ءاعامم لصألا يف تأدب « مهطبضو ؛لاجرلا
 اذهل عوبسألا يف امايأ انايحأو ءتاسلج صصخي سنأ نب كلام ناكو

 ءانب ءاهنع بيجيف « ةيعقاو اياضق وأ «ةلئسأ ضرعت ثيح ءأ”!عامسلا
 ءةعيرشلل ةماعلا دعاوقلا ةطساوب «هداهتجا ىلع ءانب وأ ءصوصنلا ىلع
 نآرقلا صوصن نم ديدع يف عيرشتلا طانم ربتعت يتلا ؛للعلا ةطساوبو
 .ةنسلاو

 مل لوصأ وأ صوصن ىلع يواتفلا هذه هئانب مغر « سنأ نب كلامو
 يتلا ةيعقاولا اياضقلا وا ةلئسألا نع بيجي امدنع ةلدألا هذهب لدي نكي

 لو ؛ةعيرشلا عم ةيمويلا ةايحلا فييكت راطا يف «سانلا ةماع اهحرطي
 .كلذ هنم اوبلطيل نوتفتسملا نكي
 4/١. ليصحتلاو نايبلا ()

(r)٠۹١ 1۹. /۲ ةيمالسالا بعاذملا خيرات  

۸ 



 يف « اونودي نأ مهفورظ مهل تحمس ام كلام ذيمالت ضعب نود دقو

 ام وأ ءاكلام هنع مهضنأ مه اولأس ام ءهدمب وأ «هضن عاملا سلجم

 ببعي ناك لب ,ةباتكلا ىلع دكؤيل رصعلا نكي و ‹ نودي لف ةركاذلاب

 .'”فحصلا نم مهملع نوذخأي نم ىلع

 سلج ام ردقب ‹نمزلا ف ةلواطتم ع ةددعتم تارتف ىلع عامسالا مو

 هذه فلتخت نأ يعيبطلا نم تاب كلذل ةجيتنو « ءاتفالاو عاممالل كلام

 نم نيبو «ءاتفالاب هدهع لوأ يف هنع اوعمس نم نيب كلام نع ةعمسألا

 .ىلوألا م ىوقأ ةديدج ةلدأ هل رهظت امدنع «دعب هنع مجري

 00 راغملاو نييقارعلاو

 يف يساسألا كلام بحاص نع ةيهقفلا ةياورلا تفلتخا لثملابو

 ةبوجأ هنع ذخأ تارفلا نب دسأف «مساقلا نب نحرلا دبع :بهذملا

 ريثكلا نع عجر دقو « كلذ دعب نونحس هنع اهذخأ مث« هظفح نم ةنودملا

 هسفن مساقلا نبا فرتعا دقو «تارفلا نب دسأ هب باجأ دق ناك ام

 .نونحس دنع ام ىلع » هتيدسأ» حلصي نأ دسأل بتكو ‹كلذہ

 ءةنودملا تناك اذا هنأل ءقايسلا اذه نع ىأنمم ةيبتعلا تسيلو

 مالسلا دبع ةياورب ءكلام نم مساقلا نب نمحرلا دبع عامس يه «ساسألاب

 بهشأو ءمساقلا نب نحرلا دبع ةعمسأ عومجم يه ةيبتعلا ناف «نونحس

 ةياورلاو معلا لهأ ,عمجأ اذا ءدحأل سيل» ١7: :ص :« ءارعشلا ٍتاقبط» يف يجمجلا مالس نبا لاق ()

 .« يفحص نع يوري وأ ةفيحص نم لبقي نأ ءهنم ءيش لاطبا ىلع ةحيحصلا

 دولج ىلا لقتنا مث رودصلا يف يناثلاو لوألا ردصلا يف معلا ناكو» ۲/١. :ليصحتلا جهانم ينو
 .« لاجرلا رودص يف هحيتافم تراصف :نأضلا

 ٥/١. ليصحتلاو نايبلا (')

1: 



 «رانيد نم ىسيع ةعمسأو «كلام نم « عفان نب هللا دبعو « زيزعلا دبع نبا
 دمخو ؛ةيواعم نب ىسومو نونحس مالسلا دبعو « يثيللا ىيحب نب ىيحيو
 ؛ نمحرلا دبع ديز يبلأو « غبصأ نب دممو (نانوز) كلملا دبعو «دلاخ نبا

 نم سلدنألا يف يبتعلا دمع اهعج «كلام نع مساقلا نب نمحرلا دبع نم

 .يوفشلا ردصملا اهنيب نم نوكي دق «ةددعتم رداصم

 ةيهقفلا لوصألاب ةيبتعلا مازتلا يف ةبراضتم ءارآ نيثدحلاو ءاهقفللو
 عضوم يبتعلا دمحم ةلادع دحأ عضي مل ناو !'اهعماج ةيجهنم ينو

 , "ا شاقن

 «ليلعتلاو ءحرشلاو «نايبلاب دشر نبا اهوانت ةيبتعلا هذه

 .ليصحتلاو ؛هيجوتلاو

 قيقحت دعب ءاحالطصاو «ءايوغل ةملكلا حرش : ينعي «هدنع «نايبلاو
 .تددعت نأ «تاياورلا وأ ةياورلا صن

 نأ داكي راصتخاب هنع ربعملا وأ «ضماغلا ىنعملا طسب وه :حرشلاو

 . لخي
 وأ «ةعيرشلا نم ةطبنتسلا ءاهللعب ماكحألا طبر وه :ليلعتلاو

 ‹يمالسالا هقفلا ةينالقع قاطن يف «ةنسلاو نآرقلا يف اهيلع صوصنلا
 . ركذي داكي ال ازيح الا ءدشر نبا دنع «'"افيقوتلل كرتت ال يتلا

 ماكحألا ينو مئاقولا ماكحأ يف تايكزجلا عاضخا وه :هيجوتلاو
 لباقلا ريغ تباثلا ءزجلا نوكت يتلا هذه ءةماعلا لوصألل «ةدرجلا
 طاشن راطا يف تاقيبطتلا تريغت ناو ءةيمالسالا ةعيرشلا يف رييغتلل
 :كرادملا) ,ةيبتعلا 5 مزح نباو «زيزعلا دبع نب لسأو «ةبابل نباو ؛ حاضو نب دمخ ءارآ رظنا )0(

 00017 vot). م
, 0 e (r 

 :كرادملا) « ةينسحلا بهاذملاو ءداهجلاو ءريخلا لهأ نم» :يبتعلا دمخ يف يندصلا يلع أ لاق (؟)
.(Yor/t 

 .ةالص لك ىف تاعكرلا ددعو «تاولصلا ددعك ؛هيف لقعلل لاجم الام (؟)
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 لخاد تاطاشن ةدع راطا يف وأ «نمزلا دعابت دنع ءدحاولا هيقفلا

 .هجراخ وأ بهذملا

 لوصألا نيب اهيلع ةظفاحلا وأ ةدحولا داجيا هيجوتلا نم فدهلاو
 ةطساوب «ساسألا اذه ىلع رمتسملا روطتلل لاجلا حسف مث ؛تاقيبطتلاو

 .هيجوتلاو ليلعتلا لخادتبو «سايقلا

 اهيمسي «ىرخأ ةيلمع ليلعتلاو هيجوتلا نم دشر نبا بكريو
 رابتعاب «ةددعتم تاريسفت حيرصلا ريغ صنلا ليمحت يهو «ليوأتلا

 .ةيناث ةهج نم هيجوتلل ساسأك ةدحولا رابتعابو «ةهج نم للعلا
 ةياورلا فالتخا ةساردل بصخلا لاجلا دشر نبا ىدل ليوأتلا لثمو

 هبش راطإ يف هلك كلذو «دحاولا عوضوملا يف « هباحصأ نيبو «كلام نع

 . يكلاملا بهذملل قلغم

 تايلمعلا جئاتن عج وهو «ليصحتلا هيمسي ام ةياهنلا يف يتأيو
 «بهذملا لاوقأو «ماكحألا صخلت «ةحضاو ةليلق تارابع يف ةقباسلا

 .اهل دهم اع القتسم اهنم ةدافتسالا نكمي

 ‹ةنسلاو نآرقلا صوصن عم لماعتي ال مخضلا لمعلا اذه نأ الا

 اذا اهعم لماعتي دقو «لئاسملا نم ضرعي ام هقف ليصأت ىوتسم ىلع

 رمألا ىضتقا اذا وأ «ثيدحلاو نآرقلاب قلعتي اعوضوم ةلأسم تنمضت

 ."!يوغل ريسفتل ادهاش

 بهذملا لوخد ذنم دجو سلدنألاب يكلاملا هقفلا يف هاجتالا اذهو

 م يتلاو ءاهريغو «ةنودملا يف يه اك «لئاسملا ةعيبط هنأل كلذو "هيلا

 عم ءاولخدأ نا مهو ءاهاوس ةيادبلا يف ةبراغملاو نويسلدنألا دمتعي

 6/١. ليصحتلاو نايبلا رظنا )00(

 تناك دقو ؛مال51/ ه٠4١ لخادلا نمحرلا دبع نب ماشه دهع يف سلدنألا ىلا ةيكلالا تلخد (۲)

 . ةيفنحلل دودحم دوجو عم « يعازوألا بهذم ىلع كلذ لبق سلدنألا
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 ليوحتل ةيمويلا ةجاحلا طغض تحت ءمهناف كلام أطوم ءةعمسألا

 ًاطوملا عم اولماعتي مل كولس ىلاو «ةينوناق ةايح ىلا ءدقتعمك «مالسالا
 .لئاسملا بتك عم اولماعت اك

 اذه <« ديلقتلا » ريغب حمسي ال «ةيهقفلا ةياورلا وأ «لئاسملا هاجتاو

 نوكت ام برقأ يهو «ةيئاهنلا امتروص يف ماكحألا ذخأب يفتكي يذلا

 نم يلصألا ليلدلاب اهطابترا ةيفيك نع ثحبي الو « نينقتلا» ىلا
 نأل كلذو ءءاهقفلا لاوقأ يف اهلصأ نع ثحب ناو ءةنسلاو باتكلا

 ىوتفلا يف قباوسلا ىلع سايقلا ىلا لحلا نع ثحبلا يف أجلي ةديدج

 «« "الحلا لمعلا» همسا هقفلا نم اعون سلدنألا يف قلخ يذلا رمألا
 طابنتسا يف ةردابملا قح لوخي يذلا «يلوصألا سايقلا ذخأي ال مث نمو
 قباوسلا سايق ةدعاق نم ىوقأ ةدعاق ىلع عئاقولا نم ديدجلل لولحلا

 .ةنسلاو نآرقلا نم ةصوصنم ةلع وأ صن يلوصألا سايقلا

 ل ةيهقفلا ةياورلا ناف «ثيدحلاو نآرقلا ةسارد نم ةينوناقلا تاقيبطتلا
 لفكي يذلا ىوتسملا ىلع «هقفلا لاجم يف ةيثيدحلا ةياورلل لاجملا حسفت

 ةرجش) :ه ١۹٠ت نوطبش) نمحرلا دبع نب دايز هللا دبع وبأ سلدنالا ىلا كلام أطوم لخدأ نم لوأ ()
 8١8(. :ص سبتقملا ۰٠۵١١ ص سلدنألا ءالع خيرات 1۳ ص «ةيكزلا رونلا

 .ةنودم ىل دحأو عوضومب ةقلعتملا ةينوناقلا دعاوقلا عمج وه )2

(r)٠ .تائيبلا فالتخا يلحلا لمعلا ساسأ ابنيب ءلوسرلا لاعفأل يعاجلا لقنلا ةئيدملا لهأ لمع لصأ نأ ظحاللا نكل ؛كلام بهذم لوصأ نم لصأك ةنيدملا لهأ لمعب ةقالع لبعلا اذهل نأ ضعبلا ىريو .برغملاب يطابرلا لمعلاو ؛ يسافلا لمعلا دجو سلدنألاب يلحلا لمعلا نم  

 هندي



 كلذ نم نكي مو ""لوصألا سسأ ىلع داهتجالا عيطتست لايجأ قلخ
 ىلع تادهمملا تامدقملا» ىلع مالكلا دنع ىرنس اك عانتقا رداوب الا

 .« ةنودملا
 «« ليصحتلاو نايبلا» عبط يذلا « ديلقتلا» هاجتا مغر هنأ الا

 نم نيديدع ةاورل «ةعمسألا نم ةعومجم ربكأ ىلع هلاتشال «باتكلاف

 لئاسم ةماع» حرش ىلع هلاتشالو «سلدنألاو «برغملاو ءرصمو «زاجحلا
 بهذملا يف مهم رود اذ ربتعي «« !''اهتاهمأ نم ريثك ليصحتو «ةنودملا
 بعل دقلو .يمالسالا ملاعلاب بهذملا ةطيرخ ىوتسم ىلع ‹ يكلاملا

 يظح ذا «فلؤملا نع هرودص ذنم رودلا اذه « ليصحتلاو نايبلا »
 هانبت نأ هب ةيانعلا نم داز دقلو '!لايجألا رم ىلع ىربك ةيانعب

 .اهيارضأو مزح نباو ربلا دبع نبا دي ىلع ءادهطضم وأ افيعض ؛ةئسلا هقف هاجتا دجو )١(
 4/١. ليصحتلاو نايبلا (؟)

 :سلدنألاب فلؤملا لصأ نم هذخأ (۳)
 .ه ۵۱۹ت ؛يقب نب فلخ نب دمحم نب دحاولا دبع

 .ھه ۵٣۰ ت دايز نب جرفم نب يلعو

 .ه 0۸۹ت يرهنلا دجلا نب هللا دبع نب دم ركب وبأو

 :فلوملا نبا نم ةزاجا هذخأو
 .ه 1ت (موجلم نبا) يسافلا ىسيع نب نجرلا دبع مساقلا وبأ

 :نوريثك هحرشو هرصتخاو
 عماجلا» باتك يف هريغ عم هصخل ءه ۸0۷ ت « ةنيطنسق نم «يواوزلا ىسوم نب دئاق نب مهاربا وبأ

 .« ريبكلا
 .بجاحلا نبا رصتخم قفو هبترو هصخل ءهم71ت ءةياجب ىرق نم يلاذشملا مساقلا بأ نب دجمو

 ء«ه ٠١۷١ ةنس ءالعلا نم ةنجل نوك ثيح ءيولعلا هللا دبع نب دمع ىلولا نينمؤملا ريمأ هب ىنتعاو

 نيا يدواتلا دمع هللا دبع يبأ :ةداسلا نم ةنجللا تئوكت دقو ءهحيحصتو باتكلا خسن اهيلا دنسأ

 نب رداقلا دبع دمحم يبأو ؛يبمافلا رداقلا دبع نب دمو «يسافلا هللا دبع نب رمع صفح ياو «ةدوس

 .صيرخوب يبرعلا
 س ةياغ يف طخ وهو .لازغلا دحا ديسلا طخب ءاخض ادلجب نيرثع يف باتكلا ةنجللا تزجتأ دقو

 .لاجلاو حوضولا
 «۷.۸0۷ « ۷.۸٦۲ :ماقرألاب طابرلاب ةيكلملا ةبتكملا :نم لك يف ليصحتلاو نايبلا نم خسن دجوت

 ةماعلا ةنازخلاو ۰4۹۳٤ :مقر تحت ءناوطتب ينيدلا دهعملا ةبتكمو ءا٠.003 ۷.۸11 ۳

 .ةصاخلا تابتكملاب دجويو ۲٠١. :مقرب توركمت ةنازنجو ء١4۳۹ مقرب طابرلاب

 يف ةيسدنسلا للحلاو ١09« ص <« ةيكزلا رونلا ةرجشو ء١۱1۸ 14/1 :ةلمكتلاو ليذلا ؛رظنا

 .1۸1 2544/١ ةيسنوتلا رابخألا

o۳ 



 ال» هنيودت اهيلع ىنب «ةعبرأ ناكرأ دحأك هرصتخم يف قحسا نب ليلخ
 .« "بهذملا يف ىوتفلا هب

 بيترتلا يف « ليصحتلاو نايبلا » ةيمهأ تناك ءاضيأ كلذبو

 لثم ءرخآ باتك يأ ةيمهأ لبق يهقفلا دشر نبا جاتنال ىلخادلا

 .« لئاسملا» وأ « ةنودملا ىلع تادهمملا تامدقملا

 س بيبا

 ل5 - ١١ص م4 - ۹۷ ربجد ۲ مقر د رملا ١١ ةنسلا :قحلا ةوعد ةلجم رظنا ء 8 :ص ءليلخ رصتخع 00
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 : يناثلا لصفلا

 هتضتقا ام نايبل تادهمملا تامدقملا »

 تاليصحتلاو ؛تايعرشلا ماكحألا نم ةنودملا موسر

 « "!تالكشملا اهلئاسم تاهمأل «تاكحملا

 (نراقملا ةنسلا هقف وحن ةوطخ

 «باتكلا نم فدهلاو ببسلا «باتكلا ةيادب ىف ءدشر نبا نيب

 ۰ : فيلأتلا جهنمو

 لئاسم ىف ؛ةرظانملاو ةركاذملا ىلا نيعمتجلا ءانباحصأ ضعب نا»

 دنع «مهيلع دروأ تنك ام نكمأ ام عجأ نأ ينلأس ةنودلا بتك
 وأ «بتكلا ىلا هب لوخدلا نسحي امم اهضعب ءانثأ يفو ءاهبتك حاتفتسا

 « هعدقتو اسب ةدئافلا مظعتو «مالكلا لوصف نم تحتفتسا ام

 باتكلا نم هلصأ نييبتو ءهظفل قاقتشاو ءهمسا ىنعم نم ءهديهمتو

 ءانب هجوب ؛هيف اوفلتخاو «كلذ نم معلا لها هيلع قفتا امو «ةنسلاو

 ءاهيناعمل ليصحتلاو ءاهل مسقتلاب اهطبرو ءهيلا اهدرو «هيلع هلئاسم

 يف هتقيرطو «هللا هجر قزر نبا رفعج يبأ هيقفلا انخيش ننس ىلع ایرج

 .« "كلذ يف هنم الافتحا رثكأ تنك ناو هيف هرثأل ءافتقاو «كلذ

 «لئاسم نايعأ نم هيف لوقلا درطتسا ام ضعبب كلذ تلصوو »

 «ةحورشم ءةصخلم ةعوبجم اهتركذف «ةقرفم ةصقان ةنودملا يف تعقو
 .« "ةي ؛اهللعب

 :يف رصحنت - نذا - ةياغلاف

 .« ةنودملا ىلع تادهمملا تامدقملا» :باتكلا رخآ يف نازولا نبا لمعتسي )١(

 ١/١. .تامدقملا (؟)

(r)ردصملا سفن . 
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 «يوغللا ىنعملا نع ثيدحلاب ءايوغل ء""ةنودملا بتك ليصأت - أ
 نايبب ايعيرشتو «باوبالل ةيسيئرلا تاحلطصملل يقاقتشالا لصألاو

 .ةنسلاو باتكلا نم «ةيسيئرلا هماكحأو ءعوضوملا لصأ

 رابك هب رعش ام سكعي « يعيرشتلا هانعم يف ةصاخ « ليصأتلا اذهو

 مامالل ةرشابم ريغ ةبوجأ ىلع موقت اهنا ثيح ‹ةنودما ءازا ءاهقفلا

 نم اهتلدا نع ةيلاخ مساقلا نب نمحرلا دبع نع تلجس «سنأ نب كلام

 نع عجارت دق هسفن مساقلا نب نمحرلا دبعو «يوبنلا ثيدحلاو نآرقلا

 رخآب قحلأف «كلذب رعش نم لوأ نونحس مالسلا دبع نوكي دقو

 ديلقتلا هاجتا نع ايضار نكي مل نونحس مالسلا دبع نأ :اذه ىنعمو

 .تارفلا

 نب دمع نع (ه1+7١ت) تارفلا نب دسأ قارعلاب اهذخأ ةفينح ىبأ بهذم ىلع ةلثسأ تناك ةتودلا )١(
 نج رلا دبع يلع اهضرعف « يكلاملا بهذملا ىلا دسأ اهب لوحت مث « ةفينح يأ بحاص «ينابيشلا نسحلا
 ؛كلام نع مساقلا نبا ظفح نم يكلالا بهذملا ىلع ,اهتلئسأ ىلع هتبوجأ نودو ءرصمب مساقلا نما
 .هداهتجا نمو

 لع ڈو - نوسحس ىأر مث ءنونحس مالسلا دبع هنع اهدخأف «سنوت ىلا دسأ اهب مدق من
 :اولاق ثيح ءدسأ ىلع سانلا ضارتعا
 ةرم ةلأسيف مساقلا نبا ىلع مدقي نأ ىأر - « فلسلا هيلع امو ؛راثآلا تكرتو ءّنظأو لاخأي انتثج
 كلام نع هتاياور نم ريثكلا ححصو .هتاداهتجا نع ريثكلا مساقلا نبا ريغ ءةرملا هذه يفو :«ىرخأ
 هتيدسأ ملصي نأ بجاولا نم نأ :تارفلا نب دسأ ىلا غلبي نأ نونحس نم مماقلا نبا بلط دقو
 .نونحس دنع ام ىلع

 وأ .« ةنودملا» تيمس ةعجارملا دعبو « ةيدسألا» ىمست نونحس ةعجارم لبق ةنودملا تناك
 نيب فالخلا نم ريثكلا اهب قحلأو ءمجارت اهل عضوو ءاهداوم بتر ريخألا نأل «« نونحس ةنودم»
 .هريغو بهو نبا أطوم نم هتياور نم ثيداحألا نمو كلام باحمأ

 .نونحس بيذهت هلوانتي ل ام ءةنودملا نم مساقلا نبا ةخسن ىلع « ةطلتخلا» ضعبلا قلطي كلذ نمو «ةطلتخلاب تفرعف ؛هلمع اهلمشي مل ةقرفتم لئاسم نونحسل تيقب هنأ الا
 + ا ٠١ص ماكحألاو قئاثولا ةفرعم يف مالاو ةياهنلاو ٠۲١٠/١ :كرادلا بيترت :رظنا

 .؟5؟:ص «يمالمالا ميرثتلا خيراتو ءال.:ص «ةيكزلا رونلا ةرجشو
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 لخدي ثيجب ءايرذج اريوحت ةنودملا روحيل نكي مل انونحس نأ الا
 باوبألا رخآب قحلأف « يلكش لمعب ىفتكا امناو «لئاسملا بلص يف ةلدألا
 .راثآلاو ثيداحألا نم ةلمج

 اهل دجت نأ نونحس ةردابمل بتكي ملو .سلدنألا ىلا ةنودملا تلخدو
 راد الا نكت مل ىلوألا ةرتفلا يف سلدنألا نأل ءديدجلا وجلا يف مان
 جهنملل ارادو «ثيدح راد اهلعجل ةلواحلا اهيف أدبت مو «لئاسم

 ةاعد ىح يذلا ء(ه ۲۷۳:ت) نمحرلا دبع نبدمم مايأ يف الا ىلوصألا
 جهنمب ةيسلدنالا ةيكلاملا حيقلت ءاول ىلماحو «ثيدحلا ءاهقفو «ديدجتلا

 ءاهذخا نم الدب «ةنسلاو باتكلا نم ةيهقفلا دعاوقلا ذخا يف يعفاشلا
 .لئاسملا نم « ءارقتسالا ةطساوب

 رايس نبدجمو ء(ه ۲۷۷ ت) رايس نب مساق ريمألا اذه ىمح دقل
 ءةقلغنملا ةيكلالا تاجه نم ء(ه )۲۷١ دلجم نب يقبو ء(ه ۲۸١ ت)

 لب ءديدجلا جهنملا ىلا ةوعدلا لاجمو ءةايحلا ىلع نانئمطالا امل رفوو
 ."'!كلذب ايقب رما

 ةدحولا نيب لصفلا مدع اهسأر ىلع نوكي دق ةددعتم بابسالو

 مل « ""ةيناث ةهج نم ةيسايسلا ةدحولاو «ةهج نم ةيديقعلاو ةيبهذملا
 نونحس ةلواحم حجنت مل اك :ةيسلدنألا ةيكلاملا حيقلت ىلا ةوعدلا حجنت

 لئاسملا هقف نيب طسو لح روهظ الإ كلذ جئاتن نم نكي ملو «لبق نم

 .دشر نبا هماقاو ءقزر نبدمحا رفعج وبا هقيرط قش «ةنسلا هقفو

 صوصنب ليلدتلا لالخ نم «(تامدقملا) يف ةيطسولا هذه ىلجتتو

 دعاوقلا تاهما ىلع «هقفلا لوصا دعاوق مادختسابو «ةنسلاو باتكلا

 .115 ص ٣ج ةلصلاو :814 1١+ ٠٠۱۷۷ :ص «سبتقماو ء١4 ١١١١ :ص «سمتللا ةيغب )١(

 ءيرصملا دهعملا ةلجمو «۴٤:ص «سلدنالاب رصعلا خويشو ء1"١:؛ص يسلدنألا ركفلا خيراتو
 ,65١:ص ءا:ددع

 . :۲۴٦ ص , يساقتلا نسحا 68 ]
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 .لئاسملا هقف قاطن يف ةيساسألا دعاوقلا ضعب انايحاو «ةيئزجلا

 ىلجت اك «نراقم يليصأت هقف وحن ةمهم ةلحرم ربتعت ةيطسولا هذهو

 .(دصتقملا ةياهنو دهتجلا ةيادب) يف ديفحلا دشر نبا دنع

 5 ةرطيسلا هل تم يذلا وه لئاسملا هقف ناف « ةماع ةفصبو

 نا ءدجلا لمعل ةمتتك ءديفحلا دشر نبا هاجتال بتكي لو «سلدنألا

 .« الماك رونلا فري

 ةنودم روهظ ذنم لئاسملا هتف رطيس دقف «برغلاب رمألا ناك لثئابو
 قرخا بتلكو ءًاطوملا دوجو مغر ‹ يتعلا ةجرختسمو «نونحس

 ‹ثيدحلل

 يتلا «تارصتخلا ةركف روهظ لئاسملا هقفب ةبراغملا قلعت نم داز دقل
 تءاسأ يتلاو «ه ۲٠١ ةنس رصمب ينوتملا ءكحلا دبع نب دج يبأب تأدب
 ىلخت ةركفلا هذهبف ءهدحو هقفلا ىلا سيلو ءاهلك ةفرعملا عورف ىلا
 ,ةنودملا تارصتخم ىلع اورصتقاو ءاهسفن ةنودملا نع ىتح ءاهقفلا

 ىهتنا يذلا يعذاربلا مساقلا يلا نب فلخ ديعس يبأل ةنودملا بيذهتك
 ديز ىلا نبدمم ىبأل ةنودملا رصتخمكو ءه ۳۷۳ ةنس هراصتخا نم
 ٠ ۰ .ه 81 يفوتملا «يناوريقلا

 ىلا رصتخم رهظ نا ىلا ءاضقلاو هقفلا عجرم تارصتخلا تلظ دقلو
 لخد يذلاو ءه 45 ةنس يفوتملا ء.(بجاحلا نبا) ركب يبا نب ناثعورمع
 هب متهاف .ه ۷۳١ ةنس يفوتملا «يلاذشملا نيدلا رصان دي ىلع برغلا ىلا
 لتحي نا راظتنا يف ع يماسالا مجرملا هنم اولعجو «هوحرشو ةبراغملا
 يذلاو «ه ۷۷١ :ةنس يفوتملا ء«يرصملا قحسا نب ليلخ رصتخم هزكرم

 حوتفلا نب رمع نبدمم دي ىلع «ه۵٠۸ ةنس برغملا ىلا لخد
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 .(انللض لص نا
 سادنألاو برغملاب يكلاملا هقفلا روطتل قايسلا اذه نم نشتسي لو

 :اهو «رارمتسالا ف بتكي م ناتئيرج ناتلواع الا

 هذه سكاع دقو «ةنسلاو باتكلا ىلا عوجرلا نيدحوملا ةلواحم - ]1١[

 ءه4١١١1 ةنس يفوتملا «يولعلا هللا دبع نيدمم ىلوملا ةلواحم - [؟]

 باتكلا ىلا ةدوعلاب رماو «تارصتخلا ةءارق نع ىهن ثيح

 هقف فرعت مل نييورقلا ةعماج نا :قايسلا اذه رثا نم ناك دقل

 سابحا تاذ يسارك مضت تناك اهنا مغر «ةريصق تارتفل الا ةنسلا

 ."!ثيدحلاو ريسفتلا سيردتل

 باتكل فادهألا دحا ىعيرشتلاو يوغللا ليصأتلا اذه ناك

 :وهف يناثلا فدحلا اما (تامدقملا)

 تاهما ضعب ف بهذملا ةا نيب فالخلاو قافتالا ضرع - ب

 .ةيناث ةهج نم ةيعفاشلا وا ةيفنحلاو

 ام اردانو ‹لئاسملا هقف قاطن نم ءابلاغ ۽ يهف تركذ ناو «فالتخالا

 لوصا تاوداو ةنسلاو باتكلا :ةيعيرشتلا لوصالا قاطن نم نوكت

 .هقفلا

 )١( ؛ ۲۰۹: ص ء1:جو 6١2.1:ص ؛۳:ج «يمالسالا هقفلا خيرات يف يماسلا ركفلا 2551 144

 .اهدعب امو ك1: ص ,ةمئالا دئاسمو
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 :وهف ريخألاو ثلاثلا ببسلا امأ

 نيب اعزوم ركذ ام وأ «لفغأ ام ركذب ةنودملا لئاسم ليمكت - ج

 .دحاو عوضوم نم وهو «باوبألا

 دنع «اهريغ ىلع اهتياور حجرملا ءبهذملا لصأ» ةنودملا رابتعابو

 مهترظانم اهو «مهوحراش حرشو «مهورصتخم رصتخا اهاياو < ةبراغملا

 ىدل ةعساو ةيانع تلان «ةنودملل ةلمكتك تامدقملا ناف ؛'''يتركاذمو

 ."!اضيأ دقنلا نم اهظح تلان اك . "اهرودص ذنم نييسلدنألاو ةبراغملا

 :لاؤسلا اذه «ةنودملاب لصتي اف «دشر نبا لوح روثيو ءاذه

 ؟ةنودملا لوح رخآ رثأ دشر نبال له

 )١( كرادملا بيترت ۲۹۹/۳.

 ؛يلي ايف ةيانعلا ىلجتت (۲)
 .(ه 0۸۹ت) يرهفلا ءدجلا نب هللا دبع نب دمح ركب وبأ «فلؤلا نم ةلوانم , اهذخأ
 .يلويرألا يراصنألا فاض نب دم ةنودملا عم «فلؤلا نم ةزاجا اهذخأو
 .(ه3.3:ت) ء(موجلم نبا) يسافلا نيحرلا دبع مساقلا ابأ هيقفلا ءدحأ فلؤملا نبا اهب زاجأو
 .شكارب (ه١19:ت) « يسرملا ينيعرلا مهاربا نب دمع اهرصتخاو
 نوريثك اهحرشو .(ه الاله :ت) ء(جارسلا) يسافلا يسلدنألا ديعس نب دم هللا دبع وبا اهرصتخاو
 .(ه۲٤۹:ت) قاتلا مهاربأ نب دمج مهلم

 10A“ 0,۰01 ؛مروالا :مقرب طابرلاب ةيكلملا ةبتكملا نم لكب خسن ةدع تامدقملل دجويو
 عماجلا ةبتكميو ۰۸۹۷ 24١17 :مقرب نييورقلا ةنازخبو 1۷۵ :مقرب . طابرلاب ةماعلا ةنازخلاو ؛ ۹
 :مقرب ةرهاتلا ةبتكمبو ۰۹٠٠ :مقرب «ناوطتب ينيدلا دهعملا ةيتكمبو 2715 :مقرب «سانكمب ريبكلا
 ا

 يهو .ه ٠,۳۲۳ خيراتب رصمب ةداعسلا ةعبطب ةنودملا شماه ىلع تامدقملا نم لوألا ءزجلا عبط دقو
 .ةءادرلاو فيحصتلا ةياغ يف ةعبط

 41/1 :ةلمكتلاو ليذلاو « ١,٠٠۵٠ ص « ظافحلا ةركذتو « ٠۲۳ص ,ةيكزلا رولا ةرجش رظنا
 . ٠١١/١ ةيبرغملا ةعوسوملاو

 يف ةئيشلاب ءانثتسالا ةلأسم يف مماقلا نبا ىلع ريخألا ضارتعا يف دشر نبا ىلع درلا اهبف ىنبت « دشر نبا ةبواجم يف دشرلا ساتلا » اهامس ةلاسر (ه ١,۸۸ ت) يسافلا ربع نب هللا دبع نب رمع هيقفلا بتك (۴)
 ؛ طابرلاب ةماعلا ةبتكملاب ةطوطخم ةلاسرلا دجوتو .« تادهمملا تامدقملا » يف ةدراولا قلعا قالطلا
 .مالعالا ةسرهف يف يريبلألا نبا :رظنا «ءاوتسالا ةلأسم ىف يريبلألا نبا تامدقملا ىلع ضرتعا اك ءد - ۲,٤۳۸ :مقرب ءافصنو تاحفص ۴ نم
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 رداصملا نأ الا «« "ةنودملا رارسأ فشك ىلع ليوأتلا فئاطل جئاتنو

î ) 5 8 5 Va o a 
 نسحلا يا » ) مامالا خيشلا « ىلا باتكلا اذه بسد "'ةيقحتلا تاذ

 ىبأ تاجيرختو ءضايع يضاقلاو «دشر نبا يضاقلا مالك ىلع دمتعاو
 .!"ىمخللا نسحلا

 :كلدو « تامدقملا » ريغ ةنودملل حرش يأ دسر نبال سیل هنأ ودبيو

 نايبلا », ةمدقم يف كلذ ىلا راشأل ةنودملا حرش دق ناك ول هنأل - [أ]
 ىلا هيف راشأ دقو ءةيهقفلا هبتك رخآ وه يذلا « ليصحتلاو
 .» تامدقملا »

 نأ ىلا « ليصحتلاو نايبلا » ةمدقم ف راشأ دشر نبا ناد [ب]

 ضيفي ام حورشلا نم اه نأل «حرشلا ىلا ةجاح ريغ يف ةنودملا
 ."ادعب حرشت م يتلا ةيبتعلا فالحب كلذو ءاهتجاح نع

 ال !"'جماربلاو سراهفلا باحصأ نم دشر نبا بتك ةاور نا - [ج]
 ريغ ةنودملا ىلع احرش دشر نبال نأ ىلا اقالطا نوريشي

 .» تامدقملا »

 يف نالكورب هبسن دقو « ةنودملا حرش يف ليصحتلا جاهنم » ۲٠١( ص) :جاهتبالا لين بحاص اهيمسي )١(
 .۲۸۲/۲ بدألا خیرات

 .؟4 :و ۰۱۷/۱ ليصحتلا جهانمو ۲۰۰ص جاهتبالا لين (۲)

 ۲٠۰. :ص «جاهتبالا لين (۳)

 .5..:ص «جاهتبالا لين )٤(

 ١/". ليصحتلاو نايبلا (ه)

 :نم لكب « ةنودملا ىلع ليصحتلا جاهنم » دجويو .روجنما دحأ تسرهفو ءريخ نبا تسرهف رظنا (1)
 .ق 484 :مقرب نييورقلابو ء.ج ٣٠۲و «ق ٤۱۸ مقرب «طابرلاب ةماعلا ةبتكملا
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 :ثلاثلا لصفلا

 تاراصتخالا

 | (ةيرعشألاو ةيكلاملا نع عافد)
 نم لقأ يف ةداملا عضو ءطقف « ينعي ال'دشر نبا دنع راصتخالا

 ءاهتشقانمو «ةداملا مظنت «ىلوألا ةجردلاب « ينعي هنكلو «لوألا اهمجح
 :اهيلع داريالاو

 :يه تاراصتخا عبرا دشر نبالو

 :راثآلا يناعم حرش راصتخا - 11[

 .(ه ٣۲٠ ت) يواحطلا ةمالس نبدمم نبدمحأ رفعج يبأل لصألاو

 ."'نيينولوطلا دهع ىلع رصب ةيفنحلا سيئر
 :راثالا لكشم راصتخا - [؟]

 .'"اضيأ فلؤملا سفنل لصألاو

 يذلا ‹يكلاملا بهذملا نع عافدلا ةهجاو نالكشي ناراصتخالاو

 كلذو ءهلبق ةيكلالا خويش نأش وه اک :هتايح دشر نبا هل سرك

 .قبس اك ةفلتخم بابسأل

 :كلذو «صوصخلاب ةيفنحلا دض فقي انه دشر نبا نأ الا

 ىلع فقت نييسلدنألا ةيكلالل كاذموي تدب اك ةيفنحلا نأل - أ

 ؛ةنيدملا ةسردم نم «لقألا ىلع ةيرظنلا ةهجولا نمو «ضيقن يفرط

 نم ةيطخ ةخسن دجوتو .نيدلجم يف دنم اب يدب ةيميحرلا ةعبطملاب « راثآلا يناعم حرش» باتك عبط )١(
 ١484 - ١. :مقرب ةرهاقلا ةبتكمب « راثآلا يناعم حرش راصتخا»

 دجوتو .تادلجم عبرأ يف .ه ١,۳۴۳ ةنس دنملاب نكدلا دابآ رديحب فراعملا ةرئادب راثآلا لكشم عبط (؟)
 ةلماكلا ةخسنلا يهو « ةناتسألاب هللا ضيف مالالا خيش ةبتكمب ماخض تادلجم عبس نم ةطوطخم ةخسن
 ١96(. :ص « ظافحلا ةركذت ليذ) .راثآلا لكشمل
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 راد ماما ةسردم ةيكلاملا يف اونبت سلدنألا لهأو «ثيدحلا ةسردم
 قوتسم ىلع اولخت ناو ءاهنع نيعفادم مهسفنأ اوربتعاو °: رحملا

 ةسردم سسأ نيب نم يماسأ أدبمك ثيدحلاب ذخألا نع - قيبطتلا
 . ةنيدملا

 لكف «ةفينع ةهجاوم ةيفنحلا بهذم ةطلسلاو ءاهقفلا هجاو كلذلو

 ."'يفنلاب هيلع كح يفنح هنأ هيلع تبث نم
 ةيومألا ةطلسلا نم ادنس اه تدجو دق ةيعفاشلا تناك اذاو

 .دنسب مايألا نم موي يف ظحت مل ةيفنحلا ناف «قبس اك سلدنألاب
 «سلدنألاو برغملاب ةيكلالل خيشك دشر نباب صاخلا ببسلا لعلو

 نأ دوي ناك هنأ :ببسلا اذه لعل «تالضعملا يف سلدنألا لهأل ةدمعكو
 تناك سلدنألا نأل ؛ةدحولا رصانع نم نكمأ ام نييسلدنألا عمجتي
 «لامثلاب ىراصنلا تاراما ندل نم ؛ليثم هل قبسي مل اب ذئموي ةددهم
 ةكرعملل ادادعتسا موي نع اموي ءاهيدحتو ءاهتدحو دادزت يتلا هذه
 ."!ءالسالاو ةيبيلصلا نيب ةلصافلا

 ىلع موجحلا لالخ نم <« ةيفنحلا ىلع دشر نبا موجه ناك دقو ءاذه

 .(!ةيفنحلا ندل نم يوق لعف در «يواحطلا بتك
  « - [r]حبقلاو نسحلا صيخلت «

 )١( :ص «مساقتلا نسحأ ۲۳۷.
 .۲۳۷ :ص «مساقتلا نسحأ (۲)

 .« ۱۹١ :مقر ةلأسملا» .لئاسملاب راثآلا لكشم راصتخا» نم جذومن رظنا (؟)

 فورعملا «يبلحلا دم نب ىسوم نب فسوي نيدلا لاج ءاهب ةيفنحلا سيئرو ءرصمب ةاضقلا يضاق بتك )١(
 درو «« راثآلا لكشم راصتخا» هيف صخل «« رصتخلا يف رصتعملا» باتك (هم.6ت) يطلملاب

 .يواحطلا رفعج يبأ ىلع هتاضارتعا

 .ه ٠۳١۷ ةنس :دنهلاب «نكدلا دابآ ردي فراعم ةرئادب « رصتخلا نم رصتعملا» عبط
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 دادغبب دلو دقو .مكحلا نباب وأ ءمكح نباب فورعملا .يميكحلا
 .م07١1/ ھ۷٩۵ قشمدب ينوتو ءم61١٠/ ه5

 ريسفتك ٍتافلؤم هل «نيروهشملا ةيفنحلا ءاهتف نم يميكحلا دمو
 0 ريعاّضقلل رابخألا باهش حرشو 3 نآرقلا لوزن بابسأو «نآرقلا

 ماكحألا يف ةيفنحلا ةدمع ريخألا ربتعيو «يرودقلا رصتخم ع

 ةيرظن نع عافدو حرش « حبقلاو نسحلا» يميكحلا دمحم باتك لعلو

 لقعلا اهكردي «نايلقع حبقلاو نسحلا نأ :نوري ةيفنحلا روهمجف

 باوثلا بتريو «لقعلا مح ىنبتي «لزني نيح « يحولاو ‹ يحولا لبق
 نسح نم هكردأ نأ لقعلل قبس ام ىلع يهاونلاو رماوألا يف باقعلاو
 اهحبق وأ ؛كرتلا وأ لعفلا

 :نوديزي مهنا الا ,ةيفنحلا هاري ام توري ةيفنح لا صضعبو ةلزتعملاو

 نأل ؛ رشبلل هللا نم لسر دجوي مل ولو «فارحنالا نع لأسي ناسنالا نأ

 .رخآو لوسر نيب ةرتفلا يف وأ «لسرلا بايغ يف يف يوا لحم لحي لقعلا
 بناج ىلا فقي نأ نکی «لدتعا اذا < يفنحك يميكحلا دهغو

 افصي يذلا «نآرقلا ةيرظن يهو « حيقلاو نسما ف ىلوألا ةيرظنلا

 ‹تابيطلا مل لجو ركنملا نع مهاهنيو ,فورعلاب مهرمأي» : كرتشملا

 . اكلم ثئانخلا مهيلع مرخيو

 .(ورو - ۷۹۱) مقرب ءايراغلبب ايفوص ةبتكمب هنم ةخسن دجوت ()
 ١ 0 بسلا تارذشو ۸۸/۲ نيرسفملا تاقبط رظنا ()

 .۸۸ :ص ءلوصقلا حيقنت حرش :رظناو .160 فارعألا (؟1
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 دمحم نأ نم يدوادلا نيدلا سمش لقن ام انركذت ام اذا نكلو
 ءاطقاس «ةءورملا ليلق ءاعيلخ ءهنيد يف السف» ناك .يميكحلا
 ةلقلاو «ةلزتعملا بناج ىلا يميكحلا دمم فقي نأ دعبتسن مل «« ”اياذك
 .ةيفنحلا نم

 يدرب «نيطوطخلا ىلع روثعلاب الا ققحتي ال يذلا «٠ ضارتفالا اذهو

 ةيفنحلا هصيخلت يف مجاه ار دشر نبا نأ وه ءرخآ ضارتقا ىلا

 يف يه يتلا ‹ةيرعشألا ةيرظن نع عفادو ' "يعم هتداعك اعم ةلزتعملاو

 .برغملاو سلدنألاب ةيكلاملا ةيرظن « تقولا سفن
 ناددحتي حبقلاو نسحلا نا :انه مهتيرظن يف ةيرعشألا لوقيو

 الا ناسنالا ىلع ةيلوؤسم الف مث نمو ‹كلذ يف لقعلل لخد الو « يحولاب

 وسر ثعبن ىتح «نيبذعم انک امو » نآرقلا لوقي اک « يحولا دعب

 ةيرج ال» نيناوقلا لوقت اك ءرصاعملا ينوناقلا ركفلا ةيرظن اضيأ يهو
 .« صنب الا باقع الو

 ةطوسبملا بتكلا راصتخا - [غ]

 كلام باحصأ فالتخا يف طوسبملا» وأ «ةطوسبملا بتكلاو

 يثيللا ىيحي نبقحسا نب ىيحي ليعامما يبأ فيلأت يه « هلاوقأو

 .(ه ۳۰۴۳ ت)

 فالتخاو «سنأ نب كلام نع ةياورلا فالتخا بتكلا هذه لوانتتو

 لخاد فالخلا جلاعت يتلا تافلؤملا نم يهف «كلام باحصأ نيب داهتجالا

 .ةيهقفلا ةياورلا قاطن يف «بهذملا
 ۸۸/١. نيرسفملا تاقبط )١(

 .هقفلا سرهف نم ةلزتعملاو «ةيرعشألا رظنا (')
 ١٠6. ,ءارسالا ةروس (؟)

 اهنم ركذن فيلات ةدع كانهف «بهذملا لخاد قالخلا نع فيلأتلا يف ظوحلم طاشن ةيكلالل (4)
 .(رمب ه ۲۳۲ ت) , يكملا هللا دبع نب نوراه ىيحي وبأ هلأ « كلام لوق فلتخم»- [أ]
 ةنيدم اب (ه ۲٠۲ ت) يرهزلا ثراحلا نب مساقلا نب دمحأ بعصم وبأ هفلأ « روهشملا كلام لوق »- [ب]

 .ةرونملا
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 كلذ مهوي اك «قحسا نب ىيحي بتك ةرشابم رمت دشر نباو

 نب نابأ انبا هللا دبعو دیم الوأ اهرصتخا انار 'نيجرتملا ضعب
(PD 

 دشر نبا راصتخالا رصتخا مث « ىسيع

 . ۲۲۸/۸ نيفلُولا مجعمو ۲٠۰/٦ ,مالعألاو ؛ 01۸1۲ ةلصلا ل
 ov). :ص ؛ةيكزلا رونلا ةرجش)
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 عبارلا لصفلا

 ىرخأ راثآ

 :ةددعتم فادهأ تاذ راثآ ةدع لصفلا اذه مضي

 :ضئارفلا يف ةمدقملا - ]١[
 ناك اذا هنأل ءةقباسلا بتكلا نع فلتخي باتك ةمدقملا هذهو

 « ءاضقلاو ءاتفالا نولوتي نمو ءاهقفلل اهجوم الثم « ليصحتلاو نايبلا »

 نأ قوتي يذلا « هيقفلا ريغ مسملا ىلاو «ةبيبشلا ىلا ةهجوم ةمدقملا ناف

 .ةميلس ةروص يف ةدابعلا ضورف يدؤي
 ؛ مايصلاو «ةاكزلاو «ةالثلا - نيتداهشلا دعب - يه ضورفلا هذهو

 هلا ال نأ ةداهش : :سمح ىلع مالسالا ينب» ثيدحلا نم اقالطنا ؛جحلاو

 ؛ جحلاو ؛ةاكزلا ءاتياو «ةالصلا ماقاو ؛هللا لوسر ا نأو هللا الا

 ةيئاملا اهيعونب ةراهطلا ةليسوك اهيلا فاضي « ا"اناضمر موصو

 .("!طسبم بولسأ يف ف ةمدقملا ىوتحم وه كاذو «ةيبارتلاو

 اتيب 589 يف ةمدقملا هذه ا" !يعقرلا نج نحرلا دبع هيقفلا مظن دقو

 ىدل تفرع اك ءدئاقعلا يف ةمدقم اهل مدق هنأ الا لا نم

 بولسألاب اهيلع ةنهربلاو «ءامسألاو تافصلا دادعت نم «ةيرعشألا

 یری هنأل ءدشر نبا هرقي ال رمأ وهو «نيملكتملا ىدل فورعملا ‹ يقطنملا

 نأ نكميو «ناميالا ىلا يدؤي نأ نكي «نيدح اذ ابولسأ جهنملا اذه

 .يراخبلل ظفللاو 1١ ءمقر مسمو ؛١/۸ يراخبلا هجرخأ )١(

 ةيوازب ۳١۷ ۳۲۰۷ ۳۲۰۵ ۲,۲۰۶ ۳۰۵۰ ماقرألا تحت ةمدقملا نم خسن ةدع دجوت (۲)

 .توركمت
 . ۱۳۸/۵ :نيفلؤملا مجعم .م1,145/ ھ۸۵۳ ايح ناك يكلام هيقف وه )٣(

 201١14 ٠1۸4١ :مقرب طابرلاب ةيكلملا ةبتكملاب ماظنلا دجوي )٤(

 ةنس ةيبرعلا بتكلا ءايحأ راد ةعبطمب ةرهاقلاب عبط دقو ۰ ۷ مقرب «توركمت ةيوازبو

 ھا,
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 ةيلقع عم الا بسانتي الو ءدقعمو «ضماغ هنأل ءرفكلا ىلا يدوب

 .ةصاخب مالكلا معو «ةماع ركفلا ناديم يف ةجضان

 ةهادبلا ىلع موقي يذلا «ينآرقلا بولسألا ءهلدب «حرتقي وهو
 ."!ناسنالاو نوكلاو ةعيبطلا يف يللا عادبالل رشابملا لمأتلاو

 دقف «ةريبك ةيانع يميلعتلا ىوتسملا ىلع ةمدقملا تلان دقو اذه

 ططخ » همسا هل باتكب ('ايئاتتلا مهاربا نب دمم مهنم «نوریثک اهحرش
 .« "ادشر نبا ةمدقم مظن حرشل دشرلاو دادسلا

 :تادابعلا يف ةلاسر - [؟]

 ‹«ءوضولا ماكحأ صخلت «ةطسوتم تاقرو عبرأ نم ةلاسر يهو

 ةنراقم عم « يكلاملا بهذملا ىلع ءوهسلا دوجسو «ةالصلاو «مميتلاو

 .ةيفنحلاو ةيعفاشلاك ىرخالا بهاذملاب

 ء« تامدقملا» باتك نم ةيفرح تافطتقم نع ةرابع ةلاسرلاو

 .'“داشرالا وأ ىوتفلا ةجاحل تهجو

 :ةندهاو حلصلا ضرأ يف ءاضقلا - [؟]

 ."اداهجلا باب نم «تامدقملا نم كلذك فاطتقا يهو

 :ثيراوملا بجحو ءالولا باتك - [ء]
 . "!كلذك فطتقم يهو

 .مالعألا تسرهف نم نيملكتملاو ةيرعشألا رظنا )١(
 رونلا ةرجش) ه ۹٤١ قوت .ىوتفلاو سيردتلا لجأ نم ءاضقلا نع ىلخت ءرصمب ةاضقلا يضاق وه (؟)

 ١ .(۲۷۲:ص - ةيكزلا

  (r):مقرب تورك ةيوازب دجوي ۵۷۷ ۴ .

 .عومجم نمض ٠٠۵ مقري ناوطتب ةماعلا ةبتكلاب دجوت )9
 .ق - ٠١4 :مقر تحت طابرلاب ةماعلا ةبتكلاب دجوت (5)
 .۱۷۷ :مقرب توركمت ةيوازب دجوت (3)
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 :نيضرألا يف ءاضقلا باتك - [ه]

 ."!كلذك فطتقم يهو

 :ةرافكلا - [1]

 ."!ةيبرغملا ةعوسوملاو .'''نالكورب هيلا هبسن
 مسقتلاو دييقتلا - [۷]

 ."فلؤملا ةلوهجم يكلالا بهذملا بتكب ةمئاق هيلا هبسن

 :دشر نبا تسرهف -]۸]

 .!ةيكزلا رونلا ةرجش بحاص هيلا هبسن

 .عومجم نمض تاقرو عبس نم يهو .ق - نو! :مقرب طابرلاب ةماعلا ةبتكملاب دجوت )١(

 11۲/١. قحلملا (؟)

 مقر تحت لايروكسألا ةنازخب دجوي باتكلا نأ ىلا ناردصملا راثأ دقو ... :ص لوألا ءزجلا (9)

 «مقرلا اذه ايدل دجوي ال هنأ :اهدافم ةلامرب ينتباجأف «لايروكسالا ةرادا تلسار ينا الا ۹

 .كلذ يف نالكورب أطخ ىلا «تراشأ اك ءدشر نبا مماب رخآ باتك يأ الو «باتكلا اذه الو

 .رجحلاب ةعوبطم يهو .دلاولا ةنازخ ةئاقلا دجوت (4)

 .۱۲۹ :ص (40)

1۹ 



 ثلاثلا بابلا

 دشر نبا ديلولا يبأ لئاس



 لوألا لصفلا

 .قيقحتلا جهنمو ؛خسنلا فصو

 :لوألا ثحبملا
 خسنلا فصو

 :ةيلاتلا يه ءخسن تس ىلع باتكلا قيقحت يف تدمتعا

 مساب 2٠١79 مقرب ءزيرابب ةينطولا ةبتكملا ةخسن :ىلوألا ةخسنلا

»Décisions Juridiques»297 × ۲۸ ةرطسمب ءاقالال اهقاروأ ددع «  

 طخب ءرطسلا يف 7١ تالكلا ددعبو «ةحفصلا يف ۲۷ رطسألا ددعبو

 «تازمملا لهسي ءحضاوو «ليج «طوسبملا نم بيرق ؛''ايبرغم
 «شماهلا ىلع نيوانع عضيو ءمظنتلاو « طيقنتلل تامالع لمعتسيو

 .طسولا نم تاقرو اهنم عاض هنأ الا «تاقيلعت عضي انايحأو

 اذه اهنم ىلوألا ةحفصلا ىف هنأل ءدشر نبال ةبسنلا ةتباث ةخسنلاو

 يضاقلا «مامالا هيقفلا خيشلا اهنع لثس «لئاسم هيف باتك» :فيرعتلا
 نب دمحأ نبدمم ديلولا وبأ ءدهتجلا ؛ةودقلا ءرواشملا « ظفاحلا «لدعألا

 .« دشر

 ةلحرملل ةجرتلا عم «باتكلا رخآب ةبسنلا هذه تبثت ءاضيأو

 « ليصحتلاو نايبلاب» فيرعتلا عمو ءدشر نبا ةايح نم ةريخألا

 .دشر نبا بتك نم « تامدقملا»و

 !هرمع يف هللا دمأ «ينونملا دبع ذاتسالا يبرغملا ةثاحبلا ىلع طوطخلا زييمت يف ثدمتعا )١(

 الا



 .لئاسملا هذهل عماجلاب فيرغت .كلذك «ةريخألا ةحفصلا ينو

 بحاص «مامالا ةياور اهيلع» :دشر نبأ نع اهتياور يف هتقيرطبو
 وبأ ءرواشملا ءهيقفلا خيشلا «ىلاعت هللا اهربج ءةبطرق عماجب ةالصلا

 .نازولا نباب فورعملا ىيحي نب هاربا نب نيسحلا يبأ نبدجم نسحلا
 هيلع ءىرقو ءاهضعب هظفل نم عمسو ءاهرثكأ هيلع أرق ام يهو

 ءهيلع هللا ةمحر « هلوصأ نم اهلقنو ءاهيقاب هزاجأو عماس وهو اهضعب
 3 هناوضرو

 بايغ مغر «خسنلا خيراتو «خسانلاب فيرعت ةريخألا ةحفصلا يفو
 دمع انديس ىلع هللا ىلصو :هنوع نسحو هللا دمحب لمك» :عبجلا خيرات
 نينثا ماع نم ءرفصل رشع يناثلا ءاثالثلا موي يف كلذو «مسو هلآ ىلعو
 مظع يجارلا ؛هبر ةمحر ىلا ريقفلا دبعلا دي ىلع ؛ةئام عبسو نيرشعو
 .« ىلاعت هللا هعفن « يعرزلا يلع نبدمحأ «هوفع

 لصألاب اهلك ةضراعم ةخسنلا نأ ىلا ةراشا ةحفصلا هذه شماهو
 .هنه خستنملا

 :ىلوألا ةحفصلا ةياهن يفف كلام لاب فيرعتلا ةخسنلا هذه سنت لو
 نب ليذه نب دم نيدمحأ نيدمع ءهالوم ةمحر ىلا ريقفلا «هللا ديبعل»

 فرعت «ةيسنرفلاب تبتك ةقرو ,ىلوألا ةحفصلا لبق ءدجويو

2 

5 
 )١( أ ا ىف ز هتجرت رظنا

 ٠٠١ « :ص ‹. ستلملا ةيغبو ٠١ :ةلصلاو
 ص «يندصلا يلع يبا باحصأ يف مجعملا يف هتمجرت
2 

 .مذ'
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 - مهت يتلا لئاسملا يف ءدشر نبا ديلولا وبأ مهنيب نمو «ةيليبشاو
 .« يعاتجالا ماظنلا - اساسأ

 رثكألا تالاقملا» نأ ىلا رظنلا قيقدلا ريغ فيرعتلا اذه تفليو
 ءىثلا «ثرالاو «قالطلاو «جاوزلاب ةقلعتملا يه «ةيمهأ رثكألاو «ةراثا
 ددعت لئاسملا هذه يف هقلخي يذلا ديقعتلا نع «عبطلاب « جتني يذلا
 .« تاجوزلا

 مضت دقو « ليصحتلاو حرشلل اعوضومو ىوتف ۲ ةخسنلا مضتو

 : ىصقألا ف ‹ لصت تاعوضوم ةدع مضت دقو ادحاو اعوضوم ىوتفلا

 .اعوضوم ۲۲ ىلا

 تارابع نم ريثكلا لمحيو ءاهانعم صخلي ميدقتب ةلئسألل دهت يهو
 .دشر نبال ءاعدلاو ءانثلا

 «ىرخألا اهايازمل ارظنو ءاهدنسو ءةخسنلا ةبسن توبثل ارظنو

 .(ب) :زمرب ةيلصأ ةخسن اهنم تذخت ا

 ۲۸ :اهقاروأ «مال5 مقر «سافب نیبورقلا ةبتكم ةخسن :ةيناثلا ةخسنلا

Xطخب ‹ رطسلا 5 ١6 تاللكلا ددعو « ةحفصلا 5 ۳٠۰ :اهرطسأو تلا  

 عةقدب « لمعتسي «فورحلا ريبك ‹ حضاو ‹رخأتم رصعل دوعي يسلدنأ

 ةردان يهو ءرطسلا لوأ نم تارقفلا بلغأ أدبتو « طيقنتلا تامالع

 . ءاطخألا

 نم ع سدسلا نم برقي ام اهقاروأ نم تدقف ةخسنلا هذه نأ ريغ

 دحل « لكاتمو « ءاكرتهم اهنم يقب امو «رخاوأآلا نمو طسولا نمو «لوالا

 .تالاحلا بلغأ يف ةيئزج ةخسنلا نم ةدافتسالا لعجي

 ءها/.١ وهو «خسنلا خيرات «ةريخألا ةحفصلا يف لمحت ةخسنلاو
 .ةطانرغ ةنيدم وهو (هناكمو

Y۳ 



 لاق » :اذكه 2 ۳٦۳٣ ةحفص ف دشر نبا ىلا اهتبسن ةخسنلا تشتو

 ديلولا وبأ يضاقلا مامالا هيقفلا اهيلع باجأو اهنع لئس يتلا لئاسملا
 ,« هعمجبل ثينع اغ هنع هلل يضر «ءانخش

 لاعتساو «باتكلا مظنت ف اهتقباس عم ةخسنلا هذه كارتشا مغرو

 تابثا فو ‹ اهصخلم ‹ةبوجالاو ةلئسالا ميدقت فو طيقنتلا تامالع

 ءدشر نبا ةايح نم ةلحرم رخال هتججرت عم «باتكلا رخآ يف ةبسنلا
 ۲۷ نم ةديصقل اهتابثا يف (ب) نع فلتخت اهناف كلذ مغر ةمهملا هبتكو
 ‹ يميمنلا هللا دبع نب فسوي نب دنع رهاطلا وبأ رعاشلا اهب ىثر ءاتيب

 .برغملاو سلدنألاب ةيكلاملا خيشك دسر نبأ

 افالتخا بيترثلا 5 فلتخن « عوضومو یوتف م( ةخسنلا هذه مضت

 اهنم تلعجو « خيراثلا يف اهمدقت عارأ مل « ءارتهالاو رتبلل ًارظنو

 اهنمو ٠4١ - ل - ۳۷۸ مقرب نييورقلا ةخسن :ةثلاثلا ةخسنلا

 ‘ANA : مقر تحت « طابرلاب ةماعلا ةبتكملاب ميفوركيم

 مو رطسألا ددعو «۲۰ × ۲۸ ةرطسممب ۰۱۵۸ اهقاروأ ددع
 .رطسلاب ۱۹ تالكلا ددعو ‹ ةحفصلاب

 .ءورقم هنأ ريغ ؛حوضولا طسوتم يسلدنأ طخب تبتك
 يتلا لزاونلا هيف باتك» :اذكه ةحفصلا لوأب اهتبسن تبثت ةخسنلا

 ءدشر نبا ةمجرت عم «باتكلا رخآب اهتبثت اک « هيلع هللا ةمحر «دشر

 رهاطلا يبأ ةيثرم تبثت (ق) ةخسنلاك يهو .قبس اك ةمهلا هبتكو
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 ءاهنم ةريخألا ةقرولا عايضل كلذو «ةمات اهتبشت ال اهنأ الا ‹ يميمتلا
 .خسنلا خيراتو «خسانلا مما دوجو مدعل ببس ءاضيأ كلذو

 يهو ءدعاوقلاو « مسرلا يف ءاطخألا نم ريثكلا ةخسنلا هذهب دجوي
 اأ اک :ةباتكلل مظنت اهب دجوي الو ؛طيقنتلا تامالع لمعتست ال
 .هنع لهذت مث «قحللل تامالع عضت

 دعب اهنع فلتخت اهنا الا (ق) ةخسنلا اهب أدبت يتلا ةلأسملاب أدبت يهو
 .لئاسملا بيترت يف كلذ

 رثع ةعبوأ نأ الا ءعوضومو ىوتف 64 ةخسنلا هذه لمشت
 ةدايزلا يف اهنيب فالتخال ءةخسنلا هذه يف اهلباقم دج ال (ب) نم
 .صقنلاو

 .(ق)و «(ب) سكع ىلع ءاعم ميدقتو ناونعب ةلأسملا ضرعت يهو
 .(ع) ةخسنلا هذه زمر

 هذه ۴.۳١۷« مقرب «طابرلاب ةماعلا ةبتكملا ةخسن :ةعبارلا ةخسنلا
 «ةديج ةلاح ىف ؛ةقرو ٠١ :ثلثلا يلاوح الا اهنم دجوي ال ةخسنلا
 ١ :تالكلا ددعو «ةحفصلاب "8 :رطسألا ددعو ۲۲ × ٠١" :اهترطسم
 . رطسلاب

 نم أدبت تارقفلا نأ ثيحب ءمظنمو ءحضاو يسلدنأ طنب تبتك

 عضت اأ اك (:.) « طيقنتلا ةمالع عضت ةرقفلا ةيابن دنعو ءرطسلا لوأ
 فرحلا سفن عضوب ةلمهملا فورحلا مجعتو ؛(ه) :لقنلا ةياب ةمالع

 ةيادبلا يف (حص) ةملكب هطيحت قحللا جيرخت دنعو ؛فرحلا تحت اريغص
 .ةياهنلاو

 لعفلا رخآ يف ةروصقملا فلألا بتكتو ؛تازمهلا لهست يهو
 .نيتطقنب ةطوقنم
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 ةيادبو لوألا ءزجلا ةياهن ىلع صنتو «نيأزج ىلا مسقنت ةخسنلا

 .يناثلا ءزجلا

 ميدقت يف «ثدحنت اهنأل ,فلؤملا ىلا خسنلا برقأ ةخسنلا هذه لعلو

 ةقباسلا خسنلا لك ثدحتت نيب ءملكنملا ريمضب «ةبوجألاو ةلئسألا

 اهفذحت دقو « ءانثلاب ةقلعتملاو « ةيئاعدلا لمجلا رصتختو «ةبيغلا ريمضب
 ,ىلوألا ةخسنلا تناكل «نونسلا هيلع تغط اهبلغأ نأ الولو ءانايحأ

 ضعب بيترت يف (ب) عم قفاوتت «ةلأسم ٠۳۸ اهب .باتكلا لصأ م نمو

 .(ع) عم ةءارقلا صخي ايف قفاوتت اهنكلو «لئاسملا

 (ر) ةخسنلا هذه زمر

 اهقاروأ ٠.0۷۷ :مقرب ءطابرلاب ةيكلملا ةبتكملا ةخسن :ةسماخلا ةخسنلا
 ددعو «ةحفصلاب ۳۲ :روطسلا ددعو «؟6,١ × ۲۹ :اپترطسمو 4

 .رطسلاب ١8 تالكلا

 يف ءارتهالاو لكآتلا الول ءحضاو «يسلدنألاب هيبش يبرغم طخلا
 .ابلاغ ثالثلا ةقرولا بناوج

 :ناونع باتكلا طخل رياغم طخب ىلوألا ةقرولا رهظ ىلع بتك
 لاق » :اذكه .باتكلا ةبسن تبتك ةيلاتلا ةقرولا يفو ء(دشر نبا ةبوجأ)
 مادأو «هنع هللا يضر ءدشر نبدمم ديلولا وبأ « ظفاحلا «مامالا هيقفلا

 .« هقيفوت
 دوعي اهخسن نأ الا «خسنلا خيرات الو «ةباتكلا خيرات ةخسنلاب سيل

 نم ةريخألا ةملكلا راركت «مقرتلا لدب «لمعتست األ ةرخأتم ةرتفل
 ىف ةيدق تسيل ةقيرط يهو «ةيلاتلا ةحفصلا ةيادب يف ةيهتنملا ةحفصلا
 ْ .ةيبرغملا ةباتكلا

 ءايهقف ابيترت ةبترم - ةقباسلا خسنلا فالخ ىلع - ةخسنلا هذهو
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 باتك ةياهنب لوألا ىهتني «نيأزج ىلا تمسق ءاباتك نيتسو ثالث ىلع

 ١ .ةيضقألا باتكب يناثلا أدبيو «ةسراغملا

 :اذكه داوملا بترتو

 .جحلا ءاياحضلا «ديصلا « داهجلا «ةاكزلا« مايصلا « ةالصلا «ةراهطلا -

 «ةدعلا ءةناضحلا :كيلمتلاو راهظلا «قالطلاب ناميالا ءحاكنلا -

 .ثيراوملا « ءالولا ريبدتلا «قتعلا « ىنكسلاو

 ايارعلا ءةحبارملا ءةدسافلا عويبلا «لاجآلا ءملسلا ء ءاضتقالا «فرصلا -

 «نيغلاو نامضلاو طرشلاو عيبلا «عويبلا يف فالتخالا ءاههباش امو

 نيمضتو ةراجإألا «لمجلا «بويعلا «برحلا ضرا ىلا ةراجتلا

 «نيضرألاو ءرودلا ءارك «ءاركلا « مئاضبلاو تالاكولا «عانصلا

 .ةسراغملا «ةكرشلا « ءاحرألاو «تيناوحلاو ءقدانفلاو

 ءحلصلا «ىوعدلا تاداهشلا «ناهألاو تامولتلاو لاجآلا ءةيضقألا -

 ‹بصغلاو يدعتلا ءنوهرلا ءةلاوحلا «ةلاحلا «سيلفتلا «نايدملا

 ءررضلا ىوعدو ثادحالا ىف ءاضقلا «ةمسقلا .ةعفشلا «قاقحتسالا

 ْ .راهتألاو هايملا يف ءاضقلا

 .ةبهلا «ةقدصلا «سبحلا «ىرمعلاو ةعتملا ءاياصولا -

 .ءامدلا «ةبرشألا « ةيبوعشلاو ةقدنزلا ءانزلا ىف دودحلا -

 لئاسملا «نآرقلاب ةقلعتملا لئاسملا :باوبأ ةسمخ وهو عماجلا باتك -

 ام ...ليخلاب ةقباسلاو «ةعرقلاو ءطخلا برض ء«ثيدحلاب ةقلعتملا

 .وحنلاب لصتي ام «مالكلا ملعب لصتي

 نبا نيسحلا يأ نبدمم» عماجلا ىلع ةياهنلا ىف ةخسنلا صنت
 .بيوبتلا نع ةجراخ ىرخأ لئاسم سخ فيضت مث « نازولا

 طخ سفنب « ىهتنا» ةملك بتكت ةريخألا ةحفصلا طسو ىفو

 .باتكلا
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 ىلع ةدحاولا ىوتفلا عيزوتل ةجيتن كلذو «ةلأسم 4 ةخسنلا مضتو

 .(ع)و «(ب) نع ةريبك ةدايز اهب سیلو .باوبأ وأ بتك ةدع

 اهنكلو «ةبوجألاو ةلئسألا ميدقت يف ةعساو ةريثك تافالتخا ةخسنلاب
 اهنم ةدافتسالا لعج ام ءامل ةيلصألا غيصلا ىلع تظفاح كلذ مغر

 رابك نم هنأ الا لئاسملا هذه بيترتب ماق نمع نآلا دحل فرعأ ال
 تايوتحم نيب اهلخادت مغر .ةقدب اهفنصي نأ عاطتسا هنأل « ءاهقفلا
 تاذو «ةمظنم ةيلقع وذ وه م «دحاولا لاؤسلا يف عوضوملا ةددعتم

 لئاسملا درس باتكلا ناونع ركذي امدنع هنأ كلذ ؛ مرتحم يوبرت ىونسم

 عم «يه اك ةبوجألاو ةلئسألا لقن يف لخدي مث ءالاجا هيف ةدراولا
 اهل ميدقتلا راصتخا

 .(م) :زمرب ةخسنلل تزمر دقل

 ٠۹۵ :اهتاحفص ۰۷۳۹ مقر نييورقلا ةخسن :ةسداسلا ةخسنلا
 :؛تالكلا ددعو « ةحفصلاب 5 :رطسألا ددعو .؟١ × ۲۹ :اهترطسمو

 .رطسلاب ٩

 ةخسنلا «ضايبلا ضعب عم ؛ ةديج ةلاح يف ؛ يمامز يبرغم طخب بتك
 بنتك دقو 2« دشر نبا لزاون» ناونعلا اذه لوألا ةحفصلا يف« لمحت
 يذلا «يلاكدلا قداصلا دبع نبدمم ديسلا هيقفلا طخب ناونعلا اذه
 ةملك باتكلا نم تاحفص ةدع ىلعأ يف « ظيلغلا مقلا سفنب «هل دجوي

 .« سبح » (0
 هدشسسللامل_ ي  ج
 «نييؤرقلا ةنازخ ىلع هبتك لك سبح ءرصتخلا ىلع عرش هل هل ؛ يتفملا « يضاقلا ءيلزاونلا ةمالعلا وه )0(

 وم ملقب ا ةملك لمحت اهلك يهو
 ةنازخب يسافلا ديعس ديسلا ذاتسألا ؛لقنلل ءيلا اهملس اا ذاتسألا موحرملل ةصاصق نع

 .نييورقلا
 سرام تاطولطخملل يناثلا نسحلا ةزئاجل سماخلا ضرعملا تسرهفو ٠٠٠١ :ص ءةيكزلا رونلا ةرجس رظنا) '

١ 
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 ريغ اهبلغأ «سيبحتلا اذه ىلع تاداهش ةدع ةيناثلا ةقرولا رهظبو
 ام اهارتعا اهنم ةمهملا عقاوملا نألو « ةقلغم اهيف تاءاضمالا نأل ء ءورقم

 ًادبت يهف (م) بيترت نع فلتخي اهبيترت نكلو ؛ةبترم ةخسنلا

 رخآ ىلا ديصلاو ‹جحلاو ‹ةاكزلاو ءةالصلا لزاون عباتت اهدعبو « ىرخأ

 .لزاونلا نم اباب ۷

 ابلاغو «دوهجم ىلع الو «مهف ىلع لدي ال ؛قيقد ريغ بيترتلا اذهو
 وأ ةلئسالا اهب ردصت يتلا تالكلا ىلع يأ ؛لكشلا ىلع موقي ام
 .ةبوجألا

 زفقلاب زيمتت اک «عون لك نم ءاطخألا ةحادفب ةخسلا هذه ربيمثتو

 اهنع دعبت ءاهل ةبباشم ىرخأ ىلا ةملك نم خسانلا زفقي ثيحب ؛خسنلا يف

 رثكأ تيصحأ دقو .نيئبءاشتملا .نيتملكلا نيب ام فذحتف ءرطسأ ةدعب
 .زفقلا اذه دمعلا ةفص دكأتت ثيحب ءزفقلا اذه نم ةلاح نيرشع نم

 تالكلا لاعتسابو ءابلاغ تايدقتلا فذحب ةخسنلا هذه زيمتت اضيأو

 نم الدب (ىركملا) ةملك لمعتست الثم «ةيسلدنألا نم الدب ةيبرغملا

 .ةماعب صوصنلاو «ةبوجألاو ةلئسألل ةبلصألا

 .(ص) وه ةخسنلا زمر

 ةصقان تاعوضوملا ضعب نم عقاوم تيقب .تسلا خسنلا ةلباقم مغر

 <« تامدقملا » باتك 5 ريظن هل تاعوضوملا هذه صعب ناك الو « ةءارقلا

 ءاه ١١599 رصم ةعبط «تامدقملا نم سقنلا اذه ليمكتل ‹ تعجر
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 .(د) :زمرب « تامدقملا» ىلا تزمر دقو

 :خسنلا نيب ةقالعلا

 ءدحاو عماجلا نأ ىلع صنت (ص) ءانثتساب ءاهلك خسنلا نأ مغر
 ثيحب ءادج ريبك بيترتلا يف اهنيب فالتخالا ناف «نازولا نب دمم :وه

 يف اتهباشت ول ىتح «ىرخألا نع تذخأ خسنلا ىدحا نا لوقلا نكي ال
 ءخسنلا خيرات يف اتبراقت ولو وأ ء(ع)و (ق) نيب لاحلا وه اك «ةيادبلا

 بتكو «ه ۷۰۱ خيراتب (ق) تبتك ثيح ؛(ب)و (ق) نيب رمألا وه اک
 .ھ۷۲۲ خيراتب (ب)

 تناك اهلعلو ءاهلوادت رثك لئاسملا هذه نأ :فالتخالا اذه ةلالدو

 .ةيرظنلا هقفلا بتك بناج ىلا « ةيئاضقو ةيهقف تاقيبطتك سردت

 نم ريثكلا لئاسملا هذه دجن اننأ :لاّتحالا اذه ديري ام لعلو
 حارش نم نيرخأتملا ءاهقفلا نم اددع دجن اك ؛!''تاصيخلتلاو حورشلا
 عم «ةاواسملا مدق ىلع ءاهنع نولقني '''مصاع نبا ةفحت حارشو ءرصتخلا
 .« ةيبتعلا »و «« ةنودملا»و «« تامدقملا»و .« ليصحتلاو نايبلا »

 جهنم ىلاو «ةلباقملا ةيلمع ىلا تابوعص فيضي فالتخالا اذه نا
 .ةماعب قيقحتلا

 ةيلغ » :هامم باتكب هه ٤ ايح ناك يذلا ,يناسملتلا مره نب دمحم نب دمخ :مهنم نوريثك اهحرش )1(
 .« ديلولا ا لئاسم حرشب « ديرملا

 نيب شاع يذلا « ينيعرلاب روهثملا ؛ يمافلا .لصألا يسلدنألا ديعس نب هللا دبع وبأ :اهصخل نمو
 سنوتب ةاضقلا يضاق « يعبرلا عيفرلا دبع نب نسج نب مهاربا قحسأ ويأو ھ۷۷۹ 06
 .(ھ ۷۳۳: ت)

 . ۱۸٤ ؛ص ءرئازجلا مالعا مجعمو ‹ ۲۳۹ ۲۰۷: ص ةيكرلا رونلا ةرجش :رظنا 5
 : ص ءمازتلالا لئاسم يف مالكلا ليذو ءءء مصاعملا ىلحو ۱۲۸/١ :ةفحتلا حرش يف ةجهبلا الم ۲



 .سيرابب هينطولا ةبتكملاب ٠١۷١ :مقر (ب) ةيطخلا ةخسنلا
 :طوسبملا نم بيرق برغم طخب

 ١م
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 .سافب نييورقلا ةبتكمب ۳۷۹ :مقر (ق) ةيطخلا ةخسنلا
 .رخاتم رصعل دوعي يسلدنأ طخب
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 .سافب نييورقلا ةبتكمب ٠١ - ل - ٠۷۸ :مقر (ع) ةيطخلا ةخسنلا
 . يسلدنأ طخب
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OESاب ا تاع لمف  ‘U.3 زیا ار وو اهلا  

OEمز  Eل مه. ليثالأا ساه ٤ک مرفت مرعب اهيأرعب ناننا|اؤَسلا اأو 3 تارا هيلا " 
 ټل اواو ہک ع ال سرح زك ای اغا طلت < اوز ای اخ د ر امرا أو هلک طلو را هلْ امل : 8 2 | مننا ان لازم ة رمت ال ادو جوزلا اظ + خیا ی 2ا يا تج راج لا ترین الم طا طن IS 3 نا ا

 ؟زهايسلاوزأ میچز ناز یا چلا و نم ذم هن دب را: ها مرر هلک هب امنو اکا هيب
 اچ جدلا ما باا شل ]م دل های: ا هعازم و دا ; زا ا4 امل اچز اموال هب تى ازاي
 ا غطاولا و طظ كبارا

 ایچ زر ]ا بازو اا 3 ۃسد زا یال ریل يب نام ام اع 1زاک ااو هيلع ڈین رزم دلا ی 1
 ۵ ل هۆ | عمت هلل اب وايل هتم ير احلا امس ہادی روتا ذا ا ةاعدا مد نری
 اعا ىلم زیات بمؤر یت افلا باہ اةن هللا ضر لام

 . ئا لا مسام وفم ءاعآ ةا زم ةن مان اخ اواور اننا نیا عماش ازہز
 هيل ٠ چ م رمل ايل ازم .رسل ب دوا هللا مرآب
 , موا اول لانا یس ارا رباب ےل وخ ئازح ارال !بوعا|يب دنع فاطر س کچ

 منبت تل ]اہم ون یول لکی زہ اعا ےرنم خخ ڈک تز اا بحرا ابا مل ام ذأ ةنيلايضنأز
 ٠ هم یابد راسا نزا ةا لما نہ ج امرا وع ارا ہیک زم | ززم حج زنا چا وه هیچ زم ےب مب رك قمل لح چ الجزم اره ینو مضي وانتم ن تنا ةنرتلا مايأ نراك اذ ززا را اورہ
 انوع زار ااا زم رع ماپا ما ازم زاوا يآ لح تقام اع ةن رثا باوند اھا ہررح
 د ا ااا زج ام ای انآ زس احا ےس ا وجزم او و
 را جابايماع هللا دفق و ماج 9
 | رجا برأ وكس ان |7 رانا ةيزييل شمل ا جالب لل لوخولا دنرتحا| ر مكرتعالب لاومالا ةزخآو لاجإلا ت ءاز پاسخا هي وب ام غتر تراغازأرمب اا رل هللاا داعآ اخ باه لازم ر اھا !زاكز او ہیلع يفوح زامل قوت
 د دايز وب وتلا ابو مب د هحتاد ان ارغب هال و هجر انا یکن 1 اتنا تا رہاب 9 ا چ هموم اننا متت زم ر ملام مل اوعأو نيرا شف از وتر لار اک اھا عو تن تادی ایا 8 هيلع تناكابؤم ةنرمل نوب اچن وال یز زارا ارام میلا دعا میو يملا وم ر زیا مطا حزیچ زم هن نما نبل تونغ ال يجزاوسا زم م تمام رم ونفت مزج الام ملآاومأازخابو مترا ملم اد چب نہال از
tl 30ا قاموب وبرر ةارالك درج رع نک هقل او - و  

 چ ر رز امرشا ت و | كالكزا وا ن ا ایز ةا دام بد رر ع اضع هوا راج لوس ١ سس
ES NOTا  Kو ھو واوا حااطأ#ا کچو  êم ت.ت اب اک اه نا ةف او م ود ولأ و واع سا اإ قن الابار زبالا  

 .طابرلاب ةماعلا ةبتكملاب ٠۳١۷ :مقر (ر) ةيطخلا ةخسنلا
 .يسلدنأ طخب
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 موس ميلر ر
 ., ..اوث)) ةخا عصا اه اض ارا

 هزمت زيت دارك[ هر ارش بالإ تضل فنر
 پ٣ NEY 7 سال بلوم اهتخا اراک
 .هاقابلرإو ایز اوكي اھ اھو اا تارا ع 0

 2 ١ دەلو راق هناو بكم هن وت امر رد هنأو اع

 ا اكيخالو اهر رم ا ر رار
 عوط#نمب GE اقوا 2: دفاطق اورق فيكي یک
 = اللعان دب افا و او ۳ ا

 هيلع تيهوو الص لاوس نب داوا بسسس اهنا,
 E 1 ر هبل ر Ek دا

 : EEا ا ر ع اب ا
 * نوفا دلل ا ما +“ 3 | ا ا ا ا

 5 اس و ین ص يي i انميات وم
 اونو ا رک 6 TE ا او 0 وش شع

 2 اها ةقيفزمم عاش ماهم زيك عمل "هبييجوطاوت لت 9 ردنا اه
 تاق ا یا ام ترار ا ماا

 نيمار ١ : | اكدر الع نس اولا هع يا

 .طابرلاب ةماعلا ةبتكملاب ٠٥۷۷ :مقر (م) ةيطخلا ةخسنلا

 .يسلدنألاب هيبش يبرغم طخ
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 .سافب نييورقلا ةبتكمب ۷۳۹ :مقر (ص) ةيطخلا ةخسنلا
 .يقرشملا يخسنلا طخلا هبشي يذلا «يمامز يبرغم طخب
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 : يناثلا ثحيملا

 :ةيلاتلا تاوطخلا يف لمعلا رم

 ةسارد دعب كلذو «تسلا خسنلا نيب نم مألا ةخسنلا نييعت - أ

 .جراخلا نمو لخادلا نم ةدقان ةيقيثوت

 قرطلا نيب نم «ترتخا دقو ءلصألا عم خسنلا ةلباقم - ب

 ىف لمكأ وأ ءةلماك ىل ودبت ةءارقب ىلصألا صنلا ليمكت «ةلمعتسملا

 ةخسنلا ىلا اريشم ءلصألا بلص نمض نيفوقعم نيب اهلجسأ «ءادألا

 .شماملا يف ءاضيأ ءلصألا ةءارق ىلاو «كلذ اهنم ذخأ يتلا

 هتلمأ رايتخا وهو «نراقملا ءاقتنالا جهنم تلمعتسا يأ ينعي اذهو

 .هفورظو صنلا ةهيبط

 ارظن ءةلماك ةنس ىلع ديزي ام ةلباقملا ةيلمع تقرغتسا دقو

 ءارتهالا نعو «خسنلا نيب بيترتلا فالتخا نع ةجتانلا تابوعصلل

 ريغ عقاوم ةدع دوجو ىلا ىدأ يذلا رمألا ءاهبلغأ باصأ يذلا ءرتبلاو

 نيب هباشتلا ناك دقلو «تسلا خسنلا ةلباقم مغر «ةءارقلا ةمات

 .قبس اك ةصقانلا ةءارقلا ليمكتل اليبس « تامدقملاو » « لئاسملا »

 :ةيلاتلا لئاسولاب كلذو صنلا ليمكت - ج

 .ةيآلا مقرو «ةروسلا مسا ركذب - ]١[

 وأ ناخيشلا هجرخ ام ىلا ةراشالاب كلذو «ثيداحألا جيرختب - [؟]

 تمق ءاهدحأ وأ هاجرخي مل امو «نيحيحصلا يف اهدحأ
 ةبوعص تدجو انهو .هقيقحت ىلا لوصولا تعطتسا ام حيحصتب
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 .ةظفلب ال هانعب ثيدحلا دشر نبا لاعتسال دوعت

 وأ «ةيبتعلا وأ ءةنودملا يف اهيلع لاحلا صوصنلا ليمكتب - [؟]
 المكم وا ءايرورض صنلا ليمكت ناك اذا اهريغ وأ «نيقلتلا

 . مهفلل
 ايفو ءصوصنلا يف ةدراولا بتكلاو نكامألاو مالعألا ةجرتب - [:]

 ءامسألا ركذت ثيح ىربك تابوعص تدجو «مالعألا صخي
 ةرهش ىلع اداتعا «ةرهشلا مما وأ « ةينكلاب ىفتكي وأ «ةصقان
 .هل نيرصاعملا نيب كلذ

 نزولا نييعت عم «باتكلا يف مهتايبأ ةدراولا ءارعشلا ةجرتب - [ه]
 .يرعشلا

 .اهحرشو لاثمألا ةجرتب - [1]

 :ةيلاتلا لئاسولاب كلذو :صنلا ةمدخ - د

 .سيماوقلا ةعباتم ىلا جاتحت يتلا ةضماغلا تالكلا حرش - 5

[r]ىنعم ديدحت يف رودب موقت يتلا ةيهقفلا تاحلطصملا حرش -  
 تاحلطصملل ةثيدح مجاعم مادعنال ارظن كلذو «صنلا
 .ةيهقفلا دودحلاو

[r]يف «يمالسالا حلطصملاو ينوناقلا حلطصملا نيب ةقالعلا زاربا -  
 ةدافتسالا ميمعتل اليهست كلذو ءاهيلا ةجاحلا وعدت مقاوم ةدع
 عافدلاب نيلغتشملا ةحاس يف «ةلهس ةفصب , يمالسالا ثارتلا نم
 نم ءاساسأ «ةعبان ةينوناق ةايحل ديهمتلا فدهب ا" ءاضقلاو
 .مالسالا

 | ٠ .اهيضاب رفكلاو ءاينادقتعمل ركنتلاو ءاهنيد ىف طيرفتلاو يعاتجالا اهماظن نع ىلختلاب ةيناثلا ةمألا مازلا هانعم ناف ,ىرخأ ةمأ يف قبطيل ةمأ نوناق بلج اذا» :6 :ص «برغماب « ةاضقلا ةطبار» ةلجم نم يناثلا ددعلا ةيحاتتفا يف ءاج 00
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 «سلدنألاب ةصاخلا «ةيعاتجالا - ةيهقفلا تاحلطصملا ديدحت - [؛]

 €“ ةقايسلا 2 حلطصمك

 «يرادالا مظنتلاب قلعتت يتلا ةيرادالا تاحلطصملا ضعب ديدحت - []
 ماعلا راطالا ةجاحل ارظن «برغملاو سلدنألاب «يئاضقلاو
 .اهيلا صوصنلل

 :ةلمتحلا تارابعلا هيجوتو ءةضماغلا تارابعلا ضعب ريسفت - [1]

 نيوانع عضو انايحأو «ىواتفلاو تاعوضوملل نيوانع عضو - [۷]
 تاعوضوملا تاذ ءةليوطلا صوصنلا ف ةءارقلا ليهستل ‹ ةيوناث

 دادعت ماقرأ اهبناجب عضو نيوانعلا هذهو ..ةلخادتملاو «ةددعنملا

 .باتكلل يئاهنلا بيترتلا ىلع لئاسملا

 عقاوم ىرخا خسن نم لصألا ىلا ةفاضملا لئاسملل ريتخا دقلو

 .قحلي امو قبس ام رابتعاب ةبسانم

 ارظنو , ةيعوسوملا » لئاسملا » ةعيبطل ًارظن :سراهفلا عضو = ه

 .اهومش ىلع تايوتحلا هذه ىلا عوجرلا سراهفلا لهست نأ

 :ةيلاتلا يه ءاسرهف رشع اَنْثآ باتكلل عضو كلذلو

 .تايآلل سرهف - [ ]١

 .راثآلاو ثيداحألل سرهف - [ ؟]

 .ةيراضحلاو ةيعاتجالاو ةينيدلا بلاطملل سرهف - [ ]

 - تاونس الا انرق رشع ةعبرأ لاوط - يمالسالا عيرشتلا لظ يف ءانفرع ةملسم ةمأك نحنو
 .« اندالب يف رارقتسالاو لدعلا داسو ءانلكاشل ةلوقعم الولحو ءانتالماعمل ايكحم اماطن

 ربوتكا 9١ ىلا ۲۹ نم «سافب دقعنملا برغلاب ةاضقلا ةطبارل سماخلا روما تايصوت رظنا
 .او55 تشغ زويلوي ددع ةاضقلا ةطبار ةلجج ٥
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 .ةنراقملاو ةرسفملا تاحلطصملاو تالكلل سرهف - ] 0

 .ةيهقفلا طباوضلاو دعاوقلاو لوصألل سرهف - [ ه]

 .قئاثولاو دوقعلل سرهف - [ 5]
 .لاثمألاو يناوقلاو «لئاسرلاو تازاجالل سرهف - ] 0]
 .فلؤملا رداصم وأ ءبتكلل سرهف - [ ۸]
 .لئابقلاو «فئاوطلاو ءمالعألل سرهف - [ 4]
 .نكامألل سرهف - [1۰]
 .عجارملاو رداصملل سرهف - ]11[

-[ ١١ 

 .ةيبرغملا ةيدجبألا رابتعاب ءايدجبأ ابيترت سراهفلا تبتر دقو ءاذه

 ھل

 .تاعوضوملل سرهف



 :ىناثلا لصفلا

 » لئاسملا « ليلحت

 ةجردو ءاهبولسأو ءاهجهنمو لئاسملا ىوتحم نايب لصفلا اذه لوانتي
 نم « لئاسملا» هذه ةيمهأ لوانتي اك «ديلقتلا وأ داهتجالا يف اهبحاص

 , ةيخيراتلاو ‹ ةيداصتقالاو ‹ةيسايسلاو « ةيعاتجالاو ‹ ةيركفلا اياوزلا
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 .ةيبدالاو

 :نيثحبم ىلا لصفلا مسقنس كلذلو

 :لوألا ثحبملا

 الكشو انومضم « لئاسملا»

 اهتروص يف «ةدرجلا ةيعرشلا دعاوقلا ركذي اهقف تسيل لئاسملا

 نوناقلا قيبطتل فصوو ءالعف تعقو اك مئاقولل فصو يه امناو ةيلاثملا

 .داهتجالا ىلا وأ صنلا ىلا ةدنتسملا ةفلتخلا هروص يف ءاهيلع يمالسالا

 ءًاضيا ءوه درجلا هقفلا نع لزاونلا هقف فالتخال ساسألا اذهو

 نم قوفت دق يتلا «ةيهقفلا ريغ يحاونلا نم لزاونلا هقف ءارث ساسأ

 .اهتقباس ءةيمهألا ثيح

 رفوتت « ةماعب لزاونلا ةعيبط يه يتلا ‹ ةيعقاولا ةفص ىلا ةفاضالابو

 يه اغناو «لزاون اهلك تسيل اأ يه «ىرخأ ةفص ىلع دشر نبا لئاسم

 ةدع ىلا اهعاجرا نكي ؛هتاماتهاو رصعلا فراعم نم عاونأ نم طيلخ
 . تاعومج
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 :لئاسملا ىوتحم فينصت - ]١[
 :يلاتلاك ةبترم «تائف سمح يف فراعملا هذه رصح نكيو

 :ةيئاضق لزاون - أ

 ةلزانلا يضاقلا هيف مدقي « ءاضقلا ىلع ضورعم عازنب لصتت هذهو
 كلذ نوكي ةداعو « حلاو فييكتلا يف هيأر اهيف يطعيل «رواشملا ىلا
 ةلزانلا يف محلا نأ ىلا ةراثالاب انايحأو ءاهب ىلدملا ججحلاب ابوحصم
 ۲٠۵(. :مقر ةلأسملا) «ةروشملا مالتسا نيح ىلا افوقوم لظيس

 :ةيئاضق ريغ لزاون - ب

 الحي نأ هافرط ىأترا « ءاضقلا ىلع ءدعب ءضرعي مل عازاب لصتتو
 .اهقفو عازنلا نالحيو ءرواشملا نم ىوتفلا نابلطيف « مكحتلا قيرط نع

 - الثم - جلاعتف «ةيركف عئاقوب - اضيأ - لصنت دقو
 وأ ؛(١٠ :مقر ةلأسملا) يحولا رمأ يف نيصخش نيب فالتخالا
 ةلأسملا) نوكي ايو ناك اب ردقلا قبس عم ءاعدلا ةذئاف لوح فالتخالا
 .تادابعلا اياضق جلاعت دقو ء(4١٠١ :مقر

 باتكلا نم وأ «ةلوادتملا بتكلا نم صوصن لوح حورش - ج
 :ةنسلاو

 ءرداونلاو «ةحضاولاو «ةيبتعلاو «ةنودملا نم صوصن حرش لمشتو
 ,لمشت اک «لهس نبا ماكحأو ءأطوملاو «ةطوسبملاو «ةيزاوملاو ؛نيقلتلاو
 .يوبنلا ثيدحلا نمو «نآرقلا نم صوصن حرش

 :ىواتف وأ بتك لوح تاشقانم - د

 يف «يواحطلا رفعج يبأ بتك لالخ نم «ةيفنحلا ةشقانم مضتو
 2 ک 2ء(151١ مقر ةلأسملا) بيوصتلاو ةئطختلاو ,داهتجالا اياضق

 ًالخرمحلا بالقنا يف ةيمالكلا قرفلا نيب عازنلاب لصتت ىواتف

۹۲ 



 :مقر ةلأسملا) :اهراكناو ةماركلا تابثا يف وأ ء(۸۷ :مقر ةلأسملا)

 .( ١9

 :ةصخلم تاعوضوم - ه

 دشر نبا هب مدقي ناك ام اهنمف ءاهرودب «تاعوضوملا هذه عونتتو

 « تامدقملا» ىفو «« لئاسملا» ىف ةتبثم ىهف كلذلو ءةنودملل هسورد

 ةلأسلا) ءرفسلا يف ةالصلا رصق ةلأسمو ء(١١٠ :مقر «فاعرلا ةلأس)
 :مقر ةلأسملا) «نيعملاو نومضملا ءاركلا يف ةلاقالا ةلأسمو ١64(2 :مقر

 يف شاقن دعب ةعاج نم وأ صخش نم هجوم لاوس وه ام اهنمو (17

 مقر نيتفملاو ىوتقلا ةلأسم) «يدئاقع وأ ‹ يهقف وأ «يركف عوضوم

 ةيمهأل ارظن ءدشر نبا نم يئاقلت صيخلت وه ام اهنمو ٤(
 لاومأ كح ةلأسم) :هيف ةباتكلا ىلع ةحلم يعاود دوجول وأ «عوضولا
 :مقر «ليخلا ناهر كح ةلأسمو ١55(. :مقر «نيدتعملا ةدالولاو ةملظلا

 4٦(.

 « لئاسملا » يف دشر نيا جهنم - ]+[

 :ةعومجم لك بسح دشر نبا جهنم عونتيو ءاذه

 :ةيلاتلا لئاسولا ىلع موقي اهيعونب «لزاونلا يف دشر نبا جهنمف - [أ]
 دقو «ةيهانتم ةقدب ةيضقلا وأ «لاؤسلا رصانع ضرع - [1]

 ءعورف ةدع ىلا دحاولا لاؤسلا عيرفت رمألا يضتقي

 مل لاؤسلا ناك اذاو .فييكتلا لهستو «ةباجإالا طسبت

 وأ ىوتفلا نع دشر نبا عنتما ةيضقلا حرط يف قفوتي

 .ةروشملا

 وأ ةدايز نود ةيضقلا ىلع يمالسالا محلا قيبطت - [؟]
 مقرو 7 :مقر ناتلأسملا) لاؤسلا تامزلتسم نع ناصقن
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 ‹ةنسلا هقف جهنم نيب دشر نبا حجرأتي انهو ٠(.

 ةيهقفلا صوصنلاب لدتسي بلغألا يفف «لئاسملا هقفو

 ايتفلا قباوس نمو ءاهريغو ةنودملا ةياور نم

 نباو «باتع نباك «نييسلدنألا هخويشل « ءاضقلاو

 ءمكحلل يقطنملا ريربتلا كلذ بناجب لمعتسي اك «قزر
 انايحأو « ةفلاخلاو ةاشملا ةيهقفلا تاريظنتلاب انيعتسم

 ءام عوضوم يف ةيهقفلا ةياورلا ةردن دنع ابرو « ةليلق
 يف يلوصألا جهنملا ىلا يأ «ةنسلا هقف جهنم ىلا أجلي

 باتكلا صوصن نم ةيعرشلا تاقيبطتلا جارختسا
 ۸١(. ءمله ء٣٤ ء۲ :مقر لئاسملا) «ةرشابم ةنسلاو

 تاياورلا نيب فالخلاب ةصاخ ةيانع انه دشر نبال
 ءارآلا ركذي ام ابلاغف ءبهذملا لخاد ءءارآلاو

 اهباحصأ ىلا ةبوسنم ءعوضوملا يف ةددعتملا لاوقألاو

 فالخلا كلذ - بلاغلا يف - لصؤي نأ نود نكلو
 ةلأسملا) ةيلصألا صوصنلا وأ ءىدابملا نم هبابسأ ركذب
 م : مقر

 ءءارآلا نيب نم ايأر حجري نأ دشر نبا ىسني الو
 2١5621١ :مقر لئاسملا) «هرايتخا معدي ال دق هنأ الا

FPسع , CAA PY19  ). 

 فيضيف« جهنملا اذه يف نازولانبدمم عماجلا لخدتيو

 ف مار اودبأ ءدشر نبال نيرصاعم نيرواشم ءارآ هيلا
 «دمصلا دبع د ىبأو «باتع نياك «ةيضقلا سفن

 :ةلأسملا) «نيدمح نباو ءجاحلا نباو ءدمم نب غبصأو

 :ةرابعلا هذهب ءابلاغ «قلعي وهو ء(ا“لا ۴۰
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 وبأ « ظفاحلا ءمامالا «هيقفلا هب بواج ام حيحصلاو »

 فلكي نأ نود «« هنع هللا يضر ءدشر نبا ديلولا
 نيب نم رايتخالا كلذ ةحصل تارربم ركذ هسفن

 .نيرخآلا نيرواشملا تارايتخا

 دعاوق «ةيئزج ضرع ةبسانب «دشر نبا جرختسي دق - [*]
 ."8)١(. ۱۳۹ ىىك حو :لئاسملا) ةماع طباوضو

 ساسأ وه يذلا ءعضاوتلا ةمسب كلذ لك مستي - [:]
 ةرابعلا هذه دجن اًئادف ,داهتجالاو ماعلا ةيقالخا

 <« « هملعأ كلذ ف فالتخا الود :ةيبسنلل ةمزتلملا

 .« ملعأ هللاو ٠١( ةلأسملا

 صخي امف «دمتعي صوصنلا عم لماعتلا يف دشر نبا جهنمو < [ب]

 :ةيلاتلا تاوطخلا هقفلا

 لوصالا يف هتاياور وأ «صنلا ةياور نم ققحتلا - ]١[
 فشكت : نأ دشر نيا قيقحتل »4 بتك دق انهو :ةدمتعملا

 (لحنلا :رظنا) « ةيهقفلا ةياورلا يف لحنلا ةرهاظ نع

 جهنم ارثأت كلذو ,''بدألا ةياور يف اهسفن ةرهاظلا
 .دقنلا يف نيثدحلا

 ةسرامل يساسا طرش - دشر نبا دنع - ةياورلاو
 ‹بهذملا بتك ىلع اداتعاو «سيردنلاو ءاتفالا

 r.4) :ةلأسملا) « أطوملاو « ةيبتعلاو ‹ ةنودملاك

 ارو ءء(١١٠ :ةلأسملا) ةيهقفلا ةياورلا تاليوأت ضرع - [؟]

 ٠١. :ص «ءارعشلا تاقبط 6
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 ؛ ةنودملا ف ام ةياور ىلع ليدعت نم نونحس هلخدأ ام
 ء(١١٠ :ةلأسملا) كلام ىلع ديعب ليوأت نم اطايتحا

 مهنع اهلج يلا ‹خويشلا تالیوات 5-3 اضيأ 35 ارو

 ةلأسملا) ريمض داعم يف وأ ةظفل ريسفت يف دشر نبا
 ١15(.

 ال ام ةياور نأ ىلا اذه نم دشر نبا لصي دقو
 بهذم نم لصأ ىلع اناو «بهذملا لوصأ ىلع جرخنت
 نيب قيفوت اذه بقعي دق اک ء(۴۰۹ :ةلأسملا) ءرخآ

 اهنم ةصاخو نيرخأتملا بتكو تاهمألا تاياور
 اهداتعا نع دشر نسا يهني يلا هذه , "!تارصتخلا

 اهعضول ءصوصنلا نومضمب ةلخم األ ١46(« :ةلأسملا)
 دقو PY ۸٩) :ةلأسملا) ) يعيبطلا اهمجح نم لقأ ىف

 يحراش ضعب ىلع ء«كلذ لالخ نم ءدشر نبا رب
 .(18 :ةلأسملا) ةنودملا

[r]ىلا سنا مفت ىلع موقق « ةيئيزجت ةقيرطب ل  

 «طظافلألا ةلالد يف قق دت اهنأ : اهتيزم نمو ٠ نوتا ع سش ةقيرط هذهو

 ۹۸ :ةلأسملا) . حورشملا صنلا ةدحو - انايحأ - لفغت دق اهنكل

1۰. 

 ‹ صوصنلا لمكيو «صخلي وهف ءاذه دنع فقي ال دشر نياو
 ادمتعم ٠١١(« ء١٠٠٠ .وال :ةلأسملا) ءاهلمتحت يتلا روصلاو تاعيرفتلاب
 ..١٠(. ء٣۸ :ةلأسملا) ةيباسحلا ةيقطنملا ةمسقلا كلذ يف
 .(غ1١ :ةمدقملا) تارصتخلا ةءارق نع ,كلذك ؛ يهني نودلخ نبا 0(
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 نم لئاوألا اهفرعو «لئاوألا ةيكلاملا اهفرعي مل ةقيرط هذهو
 .« "؟طوسبملا » يف ينابيشلا نسحلا نب دم :ةفينح يبأ بحاصك «ةيفنحلا

 ضعبل عقت يتلا تالاكشالا ضعب ريسفت وه ءرخآ لمعب موقي اك
 ةنودملا نيب كلام نع ةياورلا فالتخا ببسب نيرصاعملا ءاهقفلا
 .(م+ :ةلأسملا) ءرداونلاو «ةحضاولاو « ةيبتعلاو

 :نيتوطخلا نيتاه دشر نبا ىنبتي ثيدحلا صخب امفو

 ءاهتحص ىلع عمجلا رداصملا ىلا عوجرلاب ةياورلا قيقحت - ]١[
 انايحأو ءاهسفن ةنودملاو «كلام أطومو «ملسمو «يراخبلا حيحصك
 :لئاسملا) «ةاورلا لاوحأ ةسارد يف نيثدحملل يدقنلا جهنملا لاعتساب

(FTI CONV cio CET cf 

 اهتحص ءدعب اف «تتبث ثيداحأ فعض دق دشر نبا نأ الا
 ١(. :ةلأسملا) ىنعملاب اريثك ىوريو ء(١١ :ةلأسملا)

 .ةقدب هحرش دعب ثيدحلا لالغتسا - [؟]

 ءهحورش يقاب يف امم رثكأ ليوأتلا يف ءانه ءفرسي دشر نبا نأ الا
 قتعلا نع ريبعتلاك ةلمعتسملا ةغللا نع اديعب ليوأتلا حبصي نأ دحل
 ةدع وأ ةملك صنلا نم فذحي نأ دحل وأ ١40(. :ةلأسملا) قالطلاب
 مك ءريخأتلاو مدقتلا ىلع اصن لمحي نأ دحل وأ ١60(« :ةلأسملا) تالك
 الو ءهللا باتك يف هللا قتا» :صنلاف ١ :ةلأسملا) صنلا اذه يف لعف

 الو هللا قتا» :ليوأتلا دعب حبصي « منهج يف :ديري ءران رامسم نكت
 .صنلا بحاص ةدارا فلاخي دق اذهو «« هللا باتك يف ران رامسم نكت

 قفاوتلا ءادبإل لوي وهف ءدشر نبا ىدل ةددعتم ليوأتلا ضارغأو
 :ةلأسملا) « لقعلا يفاني اب عرشلا دورو ةلاحتسال» «لقعلاو نيدلا نيب
 . ۲٣۳ :ص ‹ يمالسالا ميرشتلا خيرات )00(
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 ىري هنأل «ةضقانتملا ثيداحألا نيب قيفوتلل لور وأ «لوقي اک (۰

 كرتو ضعبلا لاعتسا نم نسحأ اهنيب قيفوتلاب راثآلا لاعتسا نأ
 ىلع اليلد مقيل لوؤي اريخأو ٠١١(. :ةلأسملا) « داضتلل ةجيتن « ضعبلا

 .مصخ دي نم اليلد عزنيل وأ «يأر وأ لوق

 ةلأسملاو ثيدحلا صخي ايف هجهنمب لاصتا تاذ ةلأسم انه دشر نءالو
 نباف «ةديقعلاو ماكحألا ثيداحأ بلغأ يهو «داحآلا ثيداحأب لصتت

 ةئطختلا وأ دهتجلا بيوصتب لوقلاك نيدلا لوصأ لئاسم نأ ىري دشر
 ءرانلا ىلا وأ ةنجلا ىلا ةرخآلا يف لافطألا ريصمو (174 :ةلأسما)
 هذه نأل ءداحآلا ثيداحأ ىلع ءانب اهيف حلا حصي ال ء(١٠1 ةلأسلا)

 لوقي «ملعلا اهيف بلطتي هذهك تاعوضومو « عطقلا :يأ ؛ملعلا بجوت ال
 داحآلا رابخأ نم كلذ لكو» ١١(« ةلأسملا) لافطألا ريصم ةلأسم يف
 هرك كلذلو ءران الو ةنجم مهيلع متحلا حصي الف ءملعلا بجوت ال يتلا

 هيف لكتلا ةعاج
 داحآلا ثيداحأ بلغأف ءدشر نبا اهيف غلاب دق ةلأسملا نأ ىرأو

 ىلع نيملسملا ءالع عامجا بسب ‹ عطقلا ةجرد تلان دق ةحيحصلا

 «يراخُبلا حيحص يف لاحلا وه اك < « عطقلا ديفت كلذب تحبصأف ٠ . اهتحص
 .كلام أطومو «ماسم حيحصو

 : يلب ام ىلع موقي تاشقانملا يف دشر نبا جهنمو - ج

 ام طيسبتو ءانيمأو ءاقيقد اضرع فلاخلا ةركف ضرع - ]١[
 .(۸۷ :ةلأسملا) طيسبتلا ىلا اهنم جاتحي

 ؛ يعرشلاو يرطنلا ٠ لالدتسالا ةطساوب ةركفلا هذه مده - 00

 555 c10 :ةلأسلا) شق ثقانملا حلاصلو < ءهدض فقت فلاخلا
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  - [r]:ةلأسملا) ةعاذللا نم ليلقب كلذ لك مستي  »۸۷م١6(ء
 ىلا ةئاشتم ةرظنبو ء(١٠٠ ء۳۸ ةلأسملا) مراصلا مزحلا نم ريثكبو

 دوجو نأكل ىتح «ةلزتعملاو ةيفنحلا ةصاخو «سرادملاو بهاذملا شياعت
 انفداصت ىنعملا اذه يفو فولألا بهذملا ةحص مدع ينعي فلاخم بهذم

 ةلأسملا) .« هتحص دقتعن يذلا كلام بهذم » :ةرابعلا هذه اريثك .1١
(Fas علل "لل c4 TAR 

 تامدقملا جهنم وهف ةصخلملا تاعوضوملا يف دشر نبا جهنم امأ - د
 .ةنودملا سوردل ميدقتلا نع هانلق ام كلذ يف يفكيو ةماعب

 نيدهتجلا عم دشر نبا فقي لهف جهانملا هذه نم انفصو ام رابتعابو
 .؟نيتلزنملا نيب ةلزنملا يف مأ ةدلقملا عم مأ

 :ديلقتلاو داهتجالا مام دشر نبأ

 صوصن نم ةيعرشلا دعاوقلا جارختسا وه داهتجالا ناك اذا

 لعف دق دّسر نباف ءلوصألاو ةماعلا ءىدابملا نم وأ ءةنسلاو باتكلا

 .(ؤ5 ءىو :ةلأسملا) عقاوم ةدع يف كلذ

 ليلدب ةبلاطملا نود بهذملا ماما هلاق اب لوقلا وه ديلقتلا ناك اذاو

 يف ءاوس «بلاغلا وه اذهو ءاضيأ كلذ لعف دق دشر نباف «كلذل

 الوق حجري ام اريثكو «حيجرتلا يف وأ ءماكحألاو «دعاوقلا جارختسا
 .خويشلا نم كردأ نم يأر وأ لوق هنأل ءايأر وأ

 :نيتيحانب زاتمي دشر نبا نأ الا

 نوكتل «للعلا طابنتسا ىلع يأ جيرختلا ىلع ةردقلا :ىلوألا

 ( عئاقولا تاجاح بسح يهتنت ال تاريظنتو تاسايقل «كلذ دعب اقلطنم

 ىلا لوصولا ىلع دعاسي ‹«مظع داهتجالا نم عون - يبأر يف - اذهو

 ةينالقع سسأ ىلع هقفلا روطتل ءاعساو «لاجلا حتفيو « ةعيرشلا رارسأ
 .ةحضاو
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 ةيدرطلا تاريظنتلاب ةينغ « لئاسملا» تلعج جيرختلا ةيصاخو

 دارطتسالاب ضيفت تاعوضوملا ضعب تحبصأ نأ دحل «ةيسكعلاو

 .راركتلاو

 نيب وأ تاياورلا نيب ءاوس « حيجرتلا ىلع ةردقلا :ةيناثلا ةيصاخلا
 .رخآو بهذم نيب وأ .بهذملا يف «لاوقألا

 ون دعب ةصاخو « ةيمهأ تاذ ءداهتجالا بعش نم ةبعش حيجرتلاو
 دهع يف يمالسالا هقفلل ةبسنلاب لاحلا وه اك « ءاهقفلا ءارآ ةرثكو .هقفلا
 .دشر نبا

 بهذملا لوصأ عم قافتالا :نيتماعد ىلع موقي دشر نبا حيجرتو
 ءىدابملاو ءةنسلاو باتكلا صوصن عم قافتالا وأ ء(١٠٠ :ةلأسملا)
 .ةعيرشلل ةماعلا

 قاطن يف رودي - لئاسملا يف - دشر نبا نأ اذه ينعي الو
 جتنأو ءارهاب اومن ان دق ناك ءهدهعل يمالسالا هقفلا نأل كلذو « ديلقتلا
 ىف ةايحلا لكاشم بلغأ لحل ىفكي ام ةيئاضقلاو ةيهقفلا تاورثلا نم
 ١ ١ .يمالسالا ملاعلا راطقأ فلتخم

 نم ةيئزج لك ةعجارمب حمست ال مولعلا نم مع يف روطتلا ةعيبطو
 قرطو ءعبانملا هذه ميقت ةداعاو «ةيلصألا اهعبانم يف هتايئزج
 ةءافكلاب مهل دوهشملا فرط نم هب السم حبصأ ام ذَخْوَي امناو ءاهلالغتسا
 نم دعب مني مل يذلا بناجلا ةيمنت يف ديدجلا دوهجلا لذبيو ءةنامألاو

 . معلا اذه

 يتلا دعاوقلا ذخأف «تاذلاب « لئاسملا » يفو «دشر نبأ لعف ام اذهو

 اك اهنيب حيجرتلا عمو «ةفلتخلا اهلاوقأب ءهدهع ىلا اهب الومعم تحبصأ
 عضي مل ايف ءداهتجالا جهنب «ةديدجلا لولحلا نع ثحب مث ءقبس
 .الح نوقباسلا هل



 ءداهتجالا ةاعد نم ةيعاد ناك دشر نبا نأ كلذ ىلا فاضي
 :ةلأسملا) ءاتفإلل لاهجلا باصتنا نم ىكشتي ناك هنأ مغر (؟8 :ةلأسملا)

(r.4 

 :ةلأسملا) َةّمألا سيدقت ينو «ديلقتلا يف فرطتلا براحي هدجن ًاريخأو

 7٠6١ ١(. لكل

 :هتغلو دشر نبا بولسأ

 نباف ءهتغلو هبولسأ وه ءدشر نبا جهنب لصتي رخآ بناج كانهو
 فلكتلا نع ديعب ‹حضاوو ‹قيقدو ‹« يتم بولسأب ربعي دسر

 .بارغالاو

 «يبرعلا رثنلا خيرات يف فرع دق يرجحلا سماخلا نرقلا ناك اذاو

 مقي دشر نبا ناف «نومضملا لازه ةيطغتل اهيف غلابملا غابصألا رصعب

 مامالا بولسأو ةغلل ءاتنالا ىلع ايقب هبولسأو هقفلا ةغل نأ ىلع ليلدلا

 كلذك ضيفت «ةقدلاو حوضولاو ةناتملاب ةغللا هذه ضيفت اكو

۴ 

 . دسر نبا » لئاسم » ىلا ةديدج ةيمهأ فيضي ام اذهو



 :يناثلا ثحبملا

 دشر نبا لئاسم ةيمهأ

 لثمي كلذ بناج ,هنكلو ءىلوألا ةجردلاب هقف باتك « لئاسملا »

 نم اروص ضرعت يتلا «ةيعقاولا لئاسملا ةفصب لصتت ىرخأ تايمهأ
 .سلدنألاو برغملاب فئاوطلا كولمو .نيطبارملا عمتجم

 «حاون ىلا فينصتلا دعب تايمهألا هذه ضعب ىلا ةراشالا نكمتو
 :ةبراقتم ةعومجم ةيحان لك مضت

 :ةيركفلا ةيحانلا يف - ]١[

 :اهنم ‹ رهاظم ةدع ىلا ةراشالا نكم ةيركفلا ةيحانلا ىفف

 ةيكلاملا ةقالع يف كلذ ىلجتيو :ةيهقفلا بهاذملا نيب ةقالعلا - أ
 اك ء(۲۷۲ 154 :ةلأسملا) ةوسقلا نم ليلق ريغب مست يتلا «ةيفنحلاو
 - ةيعفاشلا نأكل ىتح ءاهعم لماعتلاو «ةيعفاشلا ةنداهم يف ىلجتت
 ةيكلاملا نيب ةقالعلا يف ىلجتت اريخأو . كلام بهذم نم ءزج - انايحأ

 .(سرهفلا ٤ ةيرهاظلا

 ةقالعلا يف ءاضيأ «كلذ ىلجتيو :ةيمالكلا قرفلا نيب ةقالعلا - ب
 ,تاروانملا نم ريثكب نوموقي اوناك ةلزتعملاف «ةيرعشألاو ةلزتعملا نيب

 ىلع انايحأو ١۳١((« ء۸۷ 2م ١ :ةلأسملا) «ةلزتعملا ندل نم موجها

 .(موو ۱۳۷ :ةلأسملا) ثيدحلاو باتكلا صوصن ريسفت ىوتسم

 ديمعو ةيكلاملا خيش مهسأر ىلعو « ءاهقفلا مهو ‹ةيرشألا هجاو دقو
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 نع ةفينع انايحأو ءةيوق ةهجاوم ةلزتعملا اوهجاو ءدشر نبا ءاهقفلا
 .(5؟6١ ء۳٥۵٠ :ةلأسملا) ةطلسلا قيرط

 .(ةيرعشألا رظنا) ةيرعشألا ةالغ دض فقو دشر نبا نا الا

 «ةعتملا جاوزك ةعيشلل يمتنت رهاوظ ةهجاوم يف لاقي ءيشلا لثمو

 بسك ةقدنزلل رهاوظ سلدنألاب ناك دقو :ةقدنزلا ةهجاوم - ج

 راكنال ةيوتلم قرط ذاختاو «مالسلا هيلع لوسرلا بسو «لجو زع هللا
 راكنال ةليسو دسر نبا اهريتعي ىلا «ةماركلا راکناک كلذو «ةوبنلا

 نيب ددرتلل وأ «ةدرلل رهاوظ برغملاب ناك اك ١١9(. :ةلأسملا) «ةوبنلا

 يف ةمزاللا ةيعرشلا دعاوقلاب رهاوظلا هذه هقفلاو ءاضقلا هجاو دقو

 .لداعلا داهتجالا عم ناديملا اذه

 مذو ‹«برعلا بس رهاظم هذه تذختا دقو :ةيبوعشلا ةهجاوم - د

 هل ةقالع ال «هتيملعل ةجيتن «مالسالا نأب لوقلاو «ةيبرعلا ةغللا

 نارقلا ةساردو ةيبرعلا ريغب رئاعشلا ءادأ ناكمالاب هنأو «ةيبرعلاب

 .اضيأ ةيبرعلا ريغب ةنسلاو
 ءاضيأ ةدحولا هذه اوقلخو لب «ةمألا ةدحو نولوؤسملا ىم دقو

 .(ةيبرعلا رظنا)

 ةعيرشلا نيب قيفوتلا يف (ديفحلا) دشر نبا هاجتال لصأ - ه

 :ةمكحلاو

 دشر نبا باتكل الصأ « لئاسملاب» دجن ةفسلفلا خيراتب لصتي ايفو
 ءاج دقف .« لاصتالا نم ةمكحلاو ةعيرشلا نيب اف لاقملا لصف » :ديفحلا

 «ناهربلا هيلا ىدأ ام لك نأ :عطقن نحنو» :هنم )١0( ةحفصلا يف
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 نوناق ىلع «ليوأتلا لبقي رهاظلا كلذ نأ ؛عرشلا رهاظ هفلاخو

 .« يبرعلا ليوأتلا

 نبا نع اثدحتم «« "ةينيدلا هتفسلفو دشر نبا» باتك يف ءاجو

 مضت سيرابب ةيلهألا ةبتكملا نا :نانير لوقي» «هلئاسمو (دجلا) دشر
 ءاهيف راشتسي ناك يتلا «ةيهقفلا لئاسملا كلت ىلع يوتحي اخض ادلجم

 اف ءةلصفم اهارتس ءةليلج ةركف «ىوح امف «باتكلا اذه ىوح دقو

 «لقعلاو نيدلا نيب قيفوتلا ةلواحم يفو «هديفح ىدل «ليصفت لجأ ءدعب
 ناو «هدج ءارآ ضرع يف عسوتي نأ هسفن ىلع ذخأ ديفحلا نأكف

 .« اهلمكأو ةروص عورأ يف ءدوجولا زيح ىلا اهجرخي

 .١(« :ةلأسملا) ةحفص يف « لئاسلاب » تدرو ةرابع ىلا نانير ريشيو
 يفاني اب عرشلا دورو ةلاحتسال» :ةرابعلا لوقتف يأر ليلعت قايس يف
 .« لقعلا

 نم ددع ىدل ايفسلف اهاجتا نوكي لقعلاو نيدلا نيب قيفوتلاو
 ."!قلطنملا ثيح نم هيف نومسقني «ةفسالفلا

 :ةيملعلا ةنامألا نع لزانتلا - و
 ةنامألا نع لزانتلا روص نم ةروص «لئاسملا» ضرعت اريخأو

 ىلع راصتنالل بكارملا لك نوبكري ءاهقفلا ضعب ناك دقف ؛ةيملعلا
 (١١؟ :ةلأسملا) دشر نبا لوقي قحلا ريغبو «قحلاب «يناقثلا مهمصخ
 هفلاخ نم ةفلاخل اقارغا هلاق امئاف «هلاق دق باتع نبا خيشلا ناك ناو»
 .« هيوبأ ةقفن يف بئاغلا لوصأ عيبب قفأو :هباحصأ نم

 :ةيعاتجالا ةيحانلا يف - [؟]
 ةيسلدتألا ةأرملا ةروص « لئاسملا» مدقت ةيعاتجالا ةيحانلا نمو

 يف ةصاخو «لجرلل ةيواسم ريغ ةأرملا اهيف ودبت ةيعضو يهو « ةيبرغملاو
 لك :ص (ح)

(r)اهدعب امو ١١ :ص ‹« لقنلار لتملا ضراعت ءرد : :رظنا  . 



 تاونس عبس يضمو «جاوزلا دعب الا دشرت ال ةأرملاف «ديشرتلاو دشرلا
 رثأت دق يهقفلا داهتجالا نا حضاولا نمو «(8؟ :ةلأسملا) :لوخدلا ىلع
 .ةيعضولا هذه

 ضرف لعلو «« ةقايسلا» ةرهاظ نع ىرخأ ةروص لئاسملا مدقت اك
 جاوزلا دنع اهقوسي هكالمأ نم ءزج يف ءجوزلا ىلع « ةقايسلا»
 «جوزلا ىلع يلالا طغضلا قيرط نع «ةأرملا ةيامح عفادب ناك ؛ هتجوزل
 نأ ىلا تهتنا ةرهاظلا نكل «تاجوزلا ددعت وأ «قالطلا دض اطايتحا

 ةلأسملا) يف ءاج ءءاوسلا ىلع بألاو جوزلا نم الك قهرت تحبصأ
 نم ءزجلا كلذ مهنم قاس نم نأ :ةداعلاو مهدنع فرعلاو» ١(:

 ءهسفن لام نم اهجوز ىلا اهزربي نأ ةجوزلا دلاول دب ال هناف « هكالمأ

 هذه ؛هيلع ىبري ابو ءاهجوز هل هقاس يذلا رادقملاب يفي اي ءال ةيطع
 ٠ .«....فلختت ال ةرمتسم «ةيدق «ةتباث مهدنع ةداعلا

 ءارحصلا لئابق ةايح نع ةروص مدقت نأ «لئادملا» ىست ال

 نم صلختلا بعصي يذلا ؛لدابتملا بضغلاب مستت تناك يتلا ؛ةيبرغملا
 .(بصغلا : ظ)« هتاعبت

 :ةيسايسلا ةيحانلا يف - [*]

 يف ناكسلا ىلع ةطلستم دابع نبا ةراما ودبت « لئاسملا» لالخ نمو

 قرفت ال ةرامالا هذه ودبت اك ء(ه5 ء م :ةلأسملا) «تايابجلاب قاهرالا

 كالمأ نم ريثكلا عاب دق دابع نباف ءريمألا ةيكلمو ةلودلا ةيكلم نيب
 اددع نيفشات نب فسوي عجرتسا دقو ةجتنم ريغ تاقفن اهقفنيل « ةلودلا

 ةلودلا ةنيزخل ماد لخد ردصم اهنم لعجو «ةعيبملا كالمألا هذه نم
 ۴٠٣۳(. :ةلأسملا)

 سانلا ضعب نأ يهو «ةماتق رثكأ « ىرخأ ةرروص لئاسملا مدقت اک

 موءماكحألا مهيلع يرجت نكت م «فئاوطلا كولم دهع يف «سلدنألاب

 م١١



 رْمألا ءءاضقلا مامأ ةمكاحملل مهؤاعدتسا - يلاتلاب - نكمملا نم نكي
 :ةلأسملا) يف ءاج دقف «ءاضقلا مامأ نينطاوملا نيب ةاواسلا لطع يذلا

 ءههاج لاز نأ دعب هبر نم هعاتبا هديب راقعلا يذلا ناك ناو» 4

 عانتمالا ىلع ردقي الو «ماكحألا هيلع يرجت نم راصو «هتوطس تنمأو

 .« ....قحلا نم

 «سابحألا ىلع ءاليتسالا يف ذوفنلا لالغتسا اذه نع جتن دقو
 0١(. :ةلأسملا) هاركالا عيب يفو ءبصغلا يفو ء(١٠ :ةلأسلا)

 ذيفنت ىلع ةلودلا فارشا يف ةقثلا دقف ءاضيأ «كلذ نع جتن دقو

 يف يصوملا طرتشي نأ يه «ةبيرغ ةرهاظ تدجوف ءالثم ءاياصولا
 :ةلأسملا) :؟اح لخدت الو ءضاق ةرواشم نود ةيصولا ذفنت نأ :هتيصو
1{). 

 نيملسملا ريمأ نأ :ةيسايسلا ةيحانلا ف تاظحالملا هذه نم ودبيو

 ناك اماو «بسحو سلدنألاب مالسالل اذقنم نكي مل نيفشات نب فسوي
 .سلدنألا ءانبأ نم نيفعضتسلل ءاضيأ ارح

 :ةيداصتقالا ةيحانلا يف - ]>[

 نع روصلا نم ةلمج « لئاسملا» مدقت ةيداصتقالا ةيحانلا نمو
 رظنا) راقعلاو تاعيضلا ةيكلم نعو ء« ةيعاجلا وأ «ةكرتشملا «ةيكلملا
 برغملا نيب يراجتلا لدابتلل ةيساسأ داوم نع اروص مدقت اك ‹(ةيكلم
 ‹ةيليبشا نيتو «نايج ريرح داوملا هذه ةمئاق لوأ يف يتأيو «سلدنألاو
 .(ةيليبشاو «نايج :رظنا)

 دوقنلا نع ةماه تامولعم يسايسلا داصتقالا خيراتب نومتهملا دجيو
 «صلاخلا دقنلا نعو ءاهيرض نكامأ نعو «قرشملاو برغلاب ةيمالسالا
 .(دقنلا رظنا) .بوشملا دقنلاو



 :ةيخيراتلا ةيحانلا يف - [ه]
 ةيخيرات ثادحا ةثالث « لئاسملا» مدقت ةيخيراتلا ةيحانلا نمو

 لفيز نبا ةروث ىهو :اهنم ىلوألا ركذب - معأ اف-اهدحول تدرفنا
 عساولا ريمذر نبا موجهو ءةدنتك ةكرعمو .(4 : ةلأسملا) ةروقش نصحب

 .هاصقأ ىلا هاصقأ نم سلدنألا ىلع

 :ةيبدألا ةيحانلا يف - [1]
 نبال ءاثر ةديصق ليجستب « لئاسملا» درفنت ةيبدألا ةيحانلا نمو

 غابصالا يف طقست مل هقفلا ةغل نأ ىلع ةداهش مدقت اك «ينوكرتشالا
 .بدالا ةغل طوقس

 .هللا لوحب مداق لصف يف اهجلاعنسف ءاريثأتو ارثأت لئاسملا ةيمهأ امأ



 ثلاثلا لصفلا

 لزاونلا هقف يف « لئاسملا» عقوم

 ىلا نونحس ةنودم ذنم لزاونلا هقف عبتت عقوملا اذه نييعت بلطتي
 «تاونس ةدعل «ةلقتسم ةسارد بلطتي اذهو ءهدعب نم ىلاو ءدشسر نبا

 .لصف اهيف يفكي الو

 نع «روطتلا اذهل ةيلوأو ةطيسب حمالم دصرأ نأ لواحأس يننأ الا

 .هدعب دحاو رثأو «دشر نبا لبق لزاونلا هقف نم نينثا نيرثا قيرط

 ىبأل ماكحألا لزاونو ءنونحس نبدمم لزاون ةثالثلا راثآلا نكتلو

 .يلزربلا لزاونو «لهس نب ىسيع غبصالا

 :"!نوئحس نيدمع لزاون
 موقت يهف«ةنودملل ينعأ «نونحس لئاسمل ًادادتما لئاسملا هذه ربتغت

 اک ءملاس نب دمج هبحاص نونحس نب دمحم اههجوي ةلئسأ نع تاباجا ىلع
 مالسلا دبع هبحاص مساقلا نبا ىلا اههجوي ةلئسأ ىلع ةنودملا موقت
 .نونحس

 :يلاتلاك نونحس نبا لئاسم صئاصخ لامجا نكميو
 اب لثمنلو «ضارتفالا يف ةفرسم ًانايحأو « ًابلاغ ةضرتفم عئاقولا - [1]

 هنم فرغف «رهنب ري لجرلا نع نونحس نبدمم تلأس» :يلي
 لاقف ءال :هل لاقف « رهنلا تصقنأ دقل :لجرهل لاقفءةدحاوةفرغ
 ؟اثناح هارتأ ءهتصقنأ دقل «قلاط هتأرما :هل
 ا

 . «هقفلا يف تافلؤم هل (ه ؟61م) يناوريقلا نوئحس مالسلا دبع نب دم هللا دبع وبأ وه نوئحس نب دمع )01(
 ١59/٠١(. نيفلؤملا مجعمو 210١ :ضص < :ةيبلغأ مجارت) .ةنراقملا نايدآلاو ,ثيدحلاو

 د ۱,۸۱ مقر لمحتو ةقرو ۸۳ نم نوكتت < طابرلاب ةماعلا كلاب اهنم ةخسن دجوت هلزاونر
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 «صقنيو ديزي رهنلاو ءرهنلا فالحب رحبلا نأل ءمعن لاق
 اك نيميلا يف ةصاخو ضارتفالا عسوتو كلذ فالخب رحبلاو
 يفو «لئاسملا هقف يف سوملم رمأ «قتعلاو قالطلا ينو ءانه
 نسحلا نب دم ةفينح يبأ بحاص « طوسبم » يفو ءاهسفن ةنودملا
 .ينابيشلا

 ثيدحلا نأ الا ءنايحألا ضعب يف نارقلاو ثيدحلاب لالدتسالا

 دمع لاق» :(66:ص) يف ءاج ءهظفل ىلع ظفاحي الو جرخي ال

 ةلغ وأ «ةرجش عطق نمع نونحس ”نبدمحم تلأس :ملاس نبا

 ةبقر قتع همزليو «معن :لاق ؟اهتميق ريغ ءيش هيلعأ ءةرمثم
 ةلغ عطق نم : هيَ هللا لوسر نع يورو «كلذ لعف امل ةرافك
 اذه ام امالك وأ ءةبقر قتتع ةرافك هيلعف ءةرمثم ةلماك

 :(ض) باطخلا نيرمعل ةصاخو ءءاضقلا قباوسب لالدتسالا

 فيكو «قراسلا نع نونحس نب دمع تلأس :ملاس نب دمع لاق »

 ناك نا :لاق ؟ال مأ ةميقلا هيلع ظلغت له «ةقرسلا هيلع موقت
 ةميق هيلع موقت اهناف ءةلفغو ةتلف هنم كلذ عقو دق قراسلا
 موقت اهناف «ةقرسلاب سانلا دنع اروهشم افورعم ناك ناو «لدع

 نب رمع دهع ذنم ةنسلا ترج هبو .ظيلغتلاو فيعضتلاب هيلع
 ...٢ نع هللا ىضر باطخلا

 وهو «ةنودملا يف ليلق ةثالثلا هعاونأب لالدتسالا اذهو

 ىلا ةراشالا تقبس دقو «باوبألا رخآ يف «بلاغلا يف لوصفم

 .مساقلا نبا ةبوجأ ىلا نونحس تافاضا نم هنا
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 هيلا ليي يأر دييأت يف «يكلاما بهذملل ةماعلا لوصألا داتعا - [:]

 ةصاخو ءبهذملا ءاهقف ءارآ ةلمج نيب نم «نونحس نب دم
 .نيمدقتملا كلام باحصأ

 لاح يف نيدلا نع لزانتلاب فلاحلا ةلأسم يف لوقي.
 :مماقلا نبا لاقف «كلذ يف انباحصأ فلتخاو :لاق » :بضغلا
 «بهشأو نوشجاملا نبا لاقو ءهل ةمزال اذه لثم ىف ةقدصلا
 لوقل «مزلت الو ءةقدصلا كلت زوجت ال :كحلا دبع نباو
 ءىون ام ءىرما لكل امناو تاينلاب لاعألا امنا : لع هللا لوسر
 نع هاورو «ةقدصلا ليبس دري ملو بضغلا لاح يف ةقدص هذهو
 . كلام

 هل ةقدصلا ناف ايلم قدصتملا ناك نا :لوقأ انأو :دمم لاق
 .« "هيزلي الف ارسعم ناك ناو «ةمزال

 ال ءدصاقملاب ةربعلا :روهشملا لصألا ىلع ليصأت اذهو
 ‹ةرهاظلا ةدارالاب ال «ةيفخلا ةدارالاب ةربعلا وأ «تارابعلاب

 .نوناقلا ةغلب

 .ةنودملا يف ردان ليصأتلا اذهو

 عوضوملا يف ةيفاكو ةرصتخم ةروصب ةيعرش ةدعاق ليصفت - [ه]
 كلذ بلطتي ال دق «لاؤس ةبسانمب «هبناوج فلتخمب
 ."ليصفتلا

 نايبلا» باتك يف ةصاخلا هذه دشر نبا لمعتسيو ٠
 .« ليصحتلا » اهامس دق وهو « لئاسملا» يفو « ليصحتلاو

 . 1۷ :ص قلو

 .اهلام رثكأب قدصتت ةأرملا ةلأسم يف ٠۵۷ :ص :رظنا )0
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 وهو » :ةرابعلا هذه لث باوج نع قلعيل ملاس نب دم لخدتي - [5]

 هذهو «ليلد ياب هرايتخا رربپ نأ نود «« تعمس ام نسحأ

 نبا لئاسم يف نازولا نباك اهتاورو لئاسملا وعماج اهيف كرتشي

 .قبس اک ءدشر

 - اهب ضارتفالا ةرثك مغر - نونحس نبدمم لئاسم نأ الا - [۷]
 «هلكاشمو نونحس نب دمخ رصع نع ةيعقاولا روصلا ضعب يطعت

 تلأسو » :(۸۳:ص) يف لوقي «شودخلا نم ريثك اهب روص يهو

 اوفلك اذا نيرئاجلا ةالولا ءالؤه نع سودبع نب مهاربا نب دم

 عوسي لهو «مراغملا نم هب مهنوبلطي ام رئاس يف ارمخ لزنملا لهأ

 «مهيديأب هنورصعي وأ «هورتشي نأ حالصلاو لضفلا لهأل

 ؟مهمرح نعو مهسفنأ ىلع ةرارم كلذ نولزنيو

 عفر » : ل« لوسرلا لاق دقو ءهيلع هركأ اذا كلذب سأب ال :لاق

 هاركالا نم اذهو ءهيلع اوهركتسا امو «نايسنلاو ءأطخلا ىتمأ نع

 وطخت نأ لواحت نونحس نيدمع لئاس نأ ودبيو «هعم مثا ال يذلا
 هقفلا دعاوق عج ينو ءةيعقاولا ينو «يهذملا ليصأتلا يف تاوطخ

 يف اهتاليثمو غبصالا يبأ لزاون ظح نوكيس كلذ نأ الا ءاهبيوبتو
 . ربكأ ةروص

 : "'ءاكحألا لزاون

 ىلا نوكت ام برقأ يهف :ىلوألا فالخب ةيئاضق ةغبص تاذ هذهو

 نع هسفن غبصألا وبأ لوقي «يئاضقلا داهتجالا تاعومجم نآلا ىمسي ام

 «يل هنوع نسحو «يدنع هلاضفأ ليلجو « هللا عنص ليمجب ىناف » : اهعمج

 ءاريخأ تققح دقو ءمخض دحاو دلج يف يهو 00:ق 2م87:ق ء#ال. - ق :ماقرألا تحت ءطابرلاب

 .ةينسحلا ثيدحلا راد بالط دحأ فرط نم
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 نه يريغ ماكحأ يدييقت نمزو «ماكحألاو ءاضقلا نم يرظن مايأ

 نم يأر اهيف تعلطتسا «لزاون يدي ىلع ترج «ماكحلاو ةاضقلا

 ءاهقفلا رابك تفشاك لئاسم يدل تلصفناو « ءالعلاو خويشلا نم تكردأ

 مظعأو «, ةلزنم ىلعأو «ناكم عفرأب نأشلا اذه نم اوناک ذا ءاهنم

 ام اهنمو ءهيف مهتهفاش ام اهنم ءاهفو ةياردو ءابلعو وسر « ةجرد

 مهيلا لقنتل «نيتفملاو ةاضقلا ىلا ةهجوم لزاونلا هذهف كلذ نمو

 نم لالدتسالا ةيفيك فيرعتب ءءاضقلا نفو «ةروشملاو ىوتفلا ةعانص

 ىلع «كحلاو فييكتلا زاجنإ يف ةضورعملا عئاقولا ىلع بهذملا لوصأ
 ءماكحألا جين ةفرعم الإ دفي مل ولو» :كلذ يف ةبطرق ءالع ةقيرط
 مهنيب كلذ يف داتعملا ةيفيكو « ءاهقفلا ةرواشم يف « ماكحلاو ءاضقلا ننسو

 ىوتف ةأيه ىلع «فوقولاو «ةودقلاو « ءالعلا روهج ناك ثيح ؛ةبطرقب
 ةقيرط اهنأل «دايدزالا هملعت يف بلط نمل دافتسم ربكأ ناكل ؛ مل نيتفملا
 الا .هيلع يه يذلا :ناقتإلاب دجوت الو «مهنع الا ذخؤت مل

 . «  ھدنع

 :ةفص يه لزاونلا هذه يف اهسملن نأ نكي ةفص لوأف كلذلو

 روصع ىلا غبصألا يأ رصع زواجنت ةيعقاو يضر :ةيعقاولا - [1]
 غبصألا ابأ نأ كلذ ءنييورقلاو نييسلدنألا نم هلبق ءاهقفلا

 يف « مهاياضق ماكحأو نيقباسلا ءاهقفلا لاوقأ ضرعي نأ مزتلا
 ةروشم ىلا كلذ يف ايهتنم «هتلزانل كح نع ثحبلا راطا
 ةنراقلا نم جهنم يف ءانايحا صاخلا هيأر ىلاو هيرصاعم
 .("!اريظنتلاو

 )١( ق :ةخسن نم ء١ :ص - ۸1.
  (r)؛ص ۲ .

 :ص رظنا (؟) ۲۲ - ۲٣.
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[r]يلحلا مهفلل ةيمهأ يطعت بأ لئاسملا هذه :ةيناثلا ةفصلاو -  

- ]8[ 

(۷ 

(r) 

(r) 

 )كل

 ىرج اب ءيش لك لبق ءديقتت يهف كلذلو «بهذملا صوصنل
 .ةصاخ ةفصب ةبطرق يفو «سلدنألا يف لمعلا هب

 «غبصألا ىبأ لبق دجو ديلقت لمعلا هب ىرج اب ديقتلاو
 يذلا» :ةاضقلا صاصتخا نع ثدحتي وهو :لوقي ةبابل نباف

 ماكحأ بيترت نم هيلع سانلا تكردأو «هب لوقأو «فرعأ
 ءاياصولا :هيف رظنلا مهريغل يغبني ال يذلاو ء«ةاضقلا

 رظنلاو «ثيراوملاو ؛مسقلاو ءريجحتلاو «قالطالاو سابحألاو
 0 "!ءاتيألل

 اندنع لمعلا ىرج اذه ىلع» :غبصألا وبأ لوقيو
 .« "!هاياو هللا انحر ءانخياشم ىتفأ هبو «سلدنألاب

 صوصنل همهفو ءهركف ىلع عضي غبصالا ابأ نأ الا

 ' ضرعي ايف ديدج يأل علطتلا نم هعنمت ةيساق ادويق بهذملا
 26« ا"ايقب نم لعأ ىضم نم» نأ ىري وهف «لبقتسملا عئاقو نم
 يبأ ةيصخش ودبت ال كلذلو . فلسا عابتا هبسح دهتجلا نأو
 1١5(. ء۸4 ء٤ ۳ :ص) :لازملا نم عونب الا غبصألا

 نآرقلا صوصن عم لماعتلا فعضب كلذك لزاونلا هذه زيمتتو
 ءةنودملاك ءبهذملا تاهمأ ىلع زكرتي لماعتلاف «ثيدحلاو

 ءدايز نيدمحأ بيبحلا ماكحأو «برز نبا لئاسمو «ةيبتعلاو
 ‹۲ :ص) .تاديهمتلا ضعب يف الا ةنسلاو باتكلا لخدي الو
). 
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 - [غ]

- ]6[ 

 ديدحن

 نمو .ةيعرشلا دعاوقلا ضعبل يخيراتلا ليصأتلاب زيمتت اك
 تلاسو» :ةمزاللا نايألا لصأ يف درو ام كلذ ىلع ةلثمألا

 .هيلع انترظانم تقو .راطعلا نبا هللا دبع ابأ هيقفلا اهنع

 .ةياور اهيف انيلا لصت ملو .قرشللاب فرعت مل نيي يه :يل لاقف

 مساقلا نبا نع ىسيع هاور امب اهنوهبشي اوناك خويشلا نأ الا

 .هقاثيم ظيلغو هللا دهع هيلع :لاق نميف « ةيبتعلا روذن يف

 .دحأ ىلع دحأ ذخأ ام دشأو « هتلافكو
 نإ :لاقف «نمحرلا دبع نب دم ابأ هيقفلا اهنع تلأس :لاق

 يثملاو ؛قتعلابو ءثالثلا قالطلاب اهيف اوتفأ سلدنألاب انخويش
 ىلع اسايق «هللاب نيميلا ةرافكو ءهلام ثلث ةقدصبو «ةكم ىلا
 .مماقلا نبا نع ىسيع هاور ام

 ال كلذلو ءاوركذ اك ةثدحم نيمبلا هذهو :'''ىضاقلا لاق

 .دوجوم خويشلا باوج لصأ نا الا «مدقتم نع اهباوج دجوي

 .« "'بهذملا ىلع رهاظ وهو

 اضعب انيأر يذلاو «ةعقاو ضرع ةبسانمب هقفلا ليصحت نأ الا
 ليصحتلا اذه «دشر نبا نع هارنسو «نولحس نبا دنع هنم

 .غبصالا يبا یدل بيغي

 :دشر نبأ لئاسم عقوم

 اناكم لتحتل دشر نبا لئاسم يتأت لئاسملا نم نيعونلا نيذه دعبو
 :ىلي اک ددحتي

 ,ةيئاضقلا عئاقولا لمشيل ءعساو ىوتسم ىلعو :ةيعقاولا ]1[ -
 اهتيعقاو ترصح يتلا «غبصألا يبأ لزاون فالخ ىلع ءاهريغو

 . ۱۵۲ ص قفز
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 .ضارتفالا اهيف

 برقتو «غبصألا يبأ لزاون نم رثكا ةروصب ةنسلا عم لماعتلا - [؟]

 نبا ناك ناو «نونحس نبا لئاسم نم دشر نبا لئاسم كلذ يف

 .انايحأ ةاورلا دقنبو رداصملا قيقحتبو ‹ جیرختلاب درفني دشر

 لئاسم ىلا ايوق ارسج دشر نبا لئاسم دمت « ليصحتلا» ینو - [؟]

 .غبصالا يأ لزاون عف لاصتالا ةطبار عطقتل نونحس نبأ

 نم ةدافتسالل ىلثم ةقيرط هلئاسل دشر نبا ةيصخش يطعتو - [:]
 ءءاهقفلا ءارآ ذخأ يف مسجتت ءغبصألا يبأ فالخ ىلع «ثارتلا

 ءرظنلا عنمت دويقل اببس كلذ نوكي نأ نودو ءاهنيب حيجرتلاب
 وج يف كلذ لكو « مئاقولا نم ّدِجَي امل ةبسانملا لولحلا راكتباو
 لب «نيرخأتملاو نيمدقألا نيب ةاواسملا نمو :ةيركفلا ةيرحلا نم

 .فلسلا سيدقت نع ىهنت ةعزن قو

 قباوسب لالدتسالا يف غبصالا ابأ كراشي دشر نبا نأ الا - [ه]

 ىلع ةردق مه ءلمعلا هب ىرج ام رابتعا فو «ءاضقلاو ايتفلا

 ضعب يف ةردقلا هذهل لاعتسا عمو ءدشر نبا دنع زواجتلا

 .نايحألا

af (Us. n.ء  
 ٠ دسر نيا لئاسم اهرثاتو : يزربلا لزاون

 ءدشر نبا لئاسم رارمتسا لثمتف «يلزربلا مساقلا يأ لزاون امأ

 هذه اجذومن مدقت يلزربلا لزاونف «هدعب ةيكلاملا ءاهقف ىدل اهتلزنمو

 )١( ق :مقر تحت طابرلاب ةماعلا ةبتكملاب دجوت ءماخض تادلجم تالث يف يلزرلا لزاون عقت - 107 .

 ةدع هل .(ه 864:م) .سنوتب ةنوتيزلا ماما «يناوريقلا «يولبلا دمحأ نبا مماقلا وبأ وه يلزربلاو

 نيفلؤملا مجعم) :هقفلا يف تافلؤم 15/8(.
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 احرش يلزربلا لزاون رابتعا نكميل هنا ىتح «ىرخأ انايحأ راصتخابو

 ۰۲۱۸ ۰1۱ ۰۳۹ ۰۲ ۲/۳ :ص) :دشر نبا لئاسمل الماك نوكي داكي

(YY 14 

 برغلاب لزاونلا هقف يف اديدج اروطت يلزربلا لزاون نوكتو

 نع ثارتلا نم ةدافتسالا ةسردم نم هقفلا اذه جرخت يهف «يمالسالا

 لئاسم ةباتك ديعت ةسردم ىلا قباوسلا لالغتساو ةنراقملاو ريظنتلا قيرط

 ‹ ءاضقلاو ىوتفلل الجس نوكتل «صيخلت عم وأ ءاهصنب نيمدقتلا

 .ناديملاب نيمتهملل اعجرمو

 ىلع «ماكحألاو يواتفلا هذه جيرِت يف « هيقفك ءزربي يلزربلا نأ الا

 هيمسيف ءلوصألا هذه نع جرخ ام يصحيو «بهذملا لوصأ ىضتقم
 تذش لئاسم عماج » مساب «باتكلا رخآ یف اصاخ اباب هل دقعي ءاذاش

 .(3.07/* :ص) « ةمدقتملا لئاسملا نع

 ""بحاص ىنبت اهاياف ءهدعب يلزربلا ةسردم تداس دقو ءاذه

 قوفت رارمتسا عم «« "ديدجلا رايعملا» بحاصو « برعملا رايعملا»
 .عاب يذ هيقفك جيرختلا يف يلزربلا

 نبا ةبحاصم نع ميركلا ءىراقلا تلغشف «تلطأ دق ينلعل «ًاريخأو

 هيقفلا اذه بحاصنلو ءاذهب فتكنلف ءةيعوسوملا هلئاسم يف دشر
 .دهاجملا

 .ما1ه.8/ه511 ینوتلا يسيرشولا ىبجي نب دحأ وه )١(
(r)مالكل/ هللا يفوتملا ينازولا ينارمعلا يدهملا دمم وه . 
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 ةساردلا عجارم

 (قيقحتلا رداصم ضعب ىلا ةفاضالاب)

 تاعوبطملا

 .ةيمالسالا بهاذملا خيرات -

 .يبرعلا ركفلا راد - ةرهز وبأ دم

 .نيدحوملاو نيطبارملا دهع يف سلدنألا خيرات -

 ةنجل ةعبطم - نانع هللا دبع دمحم :ةمجرت - خابشأ فسوي

 .؟ط - ةرهاقلا - رشنلاو ةجرتلاو فيلأتلا

 . ةيبلغأ مجارت -

 ةيمسرلا ةعبطملا - يلاطلا دم :قيقحت - ضايع يضاقلا

 . ٠۹٩۸ .ةيسنوتلا ةيروهمجلل

 .ساف ةنيدم مالعألا نم لح نميف سابتقالا ةوذج -

 AV - طابرلا -_- ةقارولاو ةعابطلل روصنملا راد

 .ةيسنوتلا رابخألا يف ةيسدنسلا للحلا -

 دمع قيقحت - جارسلا - ريزولا - يسلدنألا دمم نب دمج

 .9١ا!ل. - رشنلل ةيسنوتلا رادلا - ةليملا بيبحلا

 .؟١٠ نرقلا فراعم ةرئاد -

 نرقلا فراعم ةرئاد ةعبطم 1 - يدجو ديرف دم

 .ما155ا!/ ھ١۱۳۸ - نيرشعلا
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 .لقنلاو لقعلا ضرعت ءرد -
 ةيميت نبا ملحلا دبع نب دمحأ نيدلا يقت سابعلا وبأ
 - بتكلا راد ةعبطم - ماس داشر دصت .د قيقحت

 رصمب ثارتلا قيقحم زكرم تاعوبطم نم - ۱

 .(ظافحلا ةركذت رظنا) :ظافحلا ةركذت ليذ -

 .ةينيدلا هتفسلفو دشر نبأ -

 ١١و59 - ۳ ط - تريمم ةعبطم - مساق دوم .د
 . ةرهاقلا

 .نيرسفملا تاقبط -
 - رمع دمحم ىلع :قيقحت - يدوادلا دمحا نب يلع نب دمحم
 ىه ٠۳۹۲ - ةرهاقلا - ١:ط - ىربكلا لالقتسالا ةعبطم
 .ما157

 ءارعشلا لوحف تاقبط -

 ليرب ةعبطم - له فيزوج رشن - يحمجلا مالس نب دج
 .م 19515 نديلب

 خيراتلا يف لماكلا -
 نبا) ينابيشلا دمع نب دمم مركلا يبا نب يلع نيسحلا وبأ
 .م ۱۸۹٩ - ليرب ةعبطم - ادنالوهب نديل ةعبط (ريثألا

 :برغملا لهأ راعشا نم برطملا -

 مهاربا :قيقحت - يتبسلا نمح نب رمع باطخلا وبأ
 - نيسح هط .د ةعجارمو ,ديجلا درع دماحو , يرايبألا
 .م1908 - رصمب ةيريمألا ةعبطملا

 .نامزلا ثداوح نم ربتعي ام ةفرعم يف ناظقيلا ةربعو «نانجلا ةآرم -
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 - دنا - نكدلا دابآ رديح - يعفايلا هللا دبع دم

 .اهش ۰

 .ليلخ خيشلا رصتخم -
 - توريب - ركفلا راد - يكلاملا قحسا نب ليلخ

 .ماؤالا/ه 899

 - ةمئألا دناسم -

 ديرفلا قيقحت (برغملا ناطلس) .هللا دبع نب دمحم لوملا

 ۱ شئارعلاب ةروصملا نونفلا طم - يناتسبلا

 .يندصلا يلع يبأ باحصأ يف مجعملا -

 لجس عباطم - (رابألا نبا) يعاضقلا هللا دبع نب دم

 .ما1951ا/ ھ۱۳۸۷ - ةرهاقلا - برعلا

 .سلدنألا لهأ ءانبا نم سبنقملا -

 راد - يكم يلع دومحت.د : قيقحت - يطرقلا نايح نبا

 .م۱۹۷۳/ ھ۱۳۹۳ - توريب ىلبرعلا بتاكلا

 :بيطرلا سلدنألا نصغ نم بيطلا حفن -
 راد - سابع ناسحا.د :قيقحت - يناسملتلا دمي نب دمحأ

 .م1958١/ ھه ۱۳۸۸ - توريب رداص

 .يمالسالا هقفلا خيرات يف ةماع ةرظن -
 -_- ۳: ط - ةداعسلا ةعبطم - رداقلا دبع نسح يلع . د

 .م 56

 .(جابيدلا : ظ)- (يتكبنتلا اباب) دمحا نب , رجأ سابعلا وبأ
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 .ماؤالال/ ھ۱۳۹۷ - ةرونملا

 :لاصتالا نم ةمكحلاو ةعيرشلا نيب ايف لاقملا لصف
 ھ۳۵۳ - حيبص : ط - (ديفحلا) دشر نب دمع ديلولا وبأ

 .ما1590/

 فيلأتلل برغملا راد تاعوبطم - ىجح دک :قيقحت

 .م ١١95/ ۱۹۷٩ - طابرلا رشنلاو ةجرتلاو

 :تاطوطخملل يناثلا نسحلا ةزئاجل سماخلا ضرعملا تسرهف

 - برغملاب ةفاقثلا ةرازو .م ۱۹۷۳ سرام
 .ةبطرق ةاضق

 .م ۱۹7171 - ةرهاقلاب برعلا لجس

 .سلدنألاب رصعلا خويش
 ٠۹٩۵ - ةجرتلاو فيلأتلل ةيرصملا راد - سنؤم نيسح .د
 ١45. مقر - ربمسيد ددع - .ةيفاقثلا ةشكملا - ةرهاقلا

 .بهذ نم رابخأ يف بهذلا تارذش
 يراجتلا بتكملا - يلبنحلا داعلا نب يحلا دبع حالفلا وبأ
 .توريب - عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل

 :مالعألا نم تارغأو شكارم لح نب مالعالا

 - سافب ةديدجلا ةعبطملا - يشكارملا هاربا نب سابع
 .ماوللت/ ھ0۵

 .ةيمالسالا ماحلا يف ةيماسلا ثاحبألا

١ 



 - برغلا - ناوطت - ةيبرغملا ةعابطلا راد - ريرُلا دمع
 م01

 : تاطوطخملا

 .ليصحتلاو نايبلا -

 مقر ةطوطخم - (دجلا) دشر نبا دمحا نب دمع ديلولا وبأ
 .ناوطتب ىنيدلا دهعملا ةبتكمب . ٤

 .ةيكلاملا تاقبط -

 .مقر نودب «طابرلاب ةيكلملا ةبتكملا - لوهجم فلؤم

 .۲,۸۷۷ :مقر - طابرلاب ةنازخ - فلؤملا لوهجم

 :ةنودملا رارسأ فشك ىلع ليوأتلا جئاتن فئاطلو ليصحتلا جهانم

 :مقر طابرلا ةنازخ - يجارجرلا ديعس نب ىلع نسحلا وبأ

 1١8. - ق

 .ماكحألاو قئاثولا ةفرعم يف ماتلاو ةياهنلا

 ةنازخ - يطيتمل هللا دبع نب يلع ننحلا وبأ

 .ماك مقر - طابرلا

 نونحس نب دمحم لزاون

 ةنازخ ملاس نب دمحم ةياور - نونحس مالسلا دبع نب دم

 .د - ١84١ :مقر - طابرلا

 .ماكحألا لزاون -
 - ق :مقر - طابرلا ةنازخ - لهس نب ىسيع غبصألا وبأ

 ۸٦

 :يلزربلا لزاون -

۱۲۱ 



 - ق - طابرلا ةنازخ - يولبلا دمحا نب مساقلا وبأ

0 . 

 .نايعألا تاقبط يف ناتسبلا راهزأ -

 :مقر .ةيكلملا ةبتكملا ةنازخ - ةبيجع نب دمم نب دمحأ

۷ 

 .طابرلا ةنازحجب .ك ١,۲۷١ مقر ةطوطخلا -

 :تايرود
 .ةيبرعلا تاطوطخلا دهعم ةلجم -

 لودلا ةعماج -“ ١:ج - ۽ دلجلا ۱۹0۸ ويأم ددع

 .- ةيبرعلا

 :ةنيبلا ةلجم -

 هم ىلوألا ىداج - ىلوألا ةنسلا نم - ٩ :ددع
 - ةيمالسالا نوؤشلاب ةفلكملا ةلودلا ةرازو .م 7

 .ةيبرغملا ةكلملا

 .قحلا ةوعد ةلجب -

 ةكلمملاب فاقوألا ةرازو - ١958 - 3197 ربنجد ددع
 . ةيبرغملا

 :ةاضقلا ةطبار ةلجم

 .ما1551 /ھه ۱۳۸۳ ناضمر ورباريف يناثلا ددعلا

 .ةيبرغملا ةكلمملاب ةاضقلا ةطبار اهردصت

 .ثاحبألا ةلجم -

 اهردصت - م1939 ةنسل لوألا نوناك - ۲۲ :ةنسلا

 .نانبل - توريبب ةيكيرمالا ةعماجلا
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 :تاراشا

 ةلأسملا بيترت : ينعت :(۳۲:ص ۰۱۰م ۱۰ق .11:ع) - [1]

 ةخسنلاف «قيقحتلا يف ةدمتعملا ةطوطخلا خسنلا يف لاثمك )١( مقر
 يف اذكهو «ةرشع ةيداحلا بيترتب ةلأسملا اهيف يتأت (ع) فرحب اهل زومرملا
 .خسنلا ةيقب

 بيترتلا نع ربعي لئاسملل يساسأ ناونع لك مامأ دوجوملا مقرلا - [؟]
 .باتكلل تعضو يلا ةيئاهنلا اهتغيص يف لئاسلل يددعلا

 هلوأ ۴ وأ «غرافلا رطسلا طسو يف : ًانايحأ ءةدوجوملا ماقرألا - [*]
 ىلإ وأ «تارقفلا مسقت ىلإ ريشت «نيفوقعم نيب ةعوضوملاو
 .ةيوناث تاعيرفت

 .ققحلا عضو نم ةيوناثلاو ةيسيئرلا نيوانعلا - 3

۲٤ 



 .محرلا نجرلا هللا مسب

 !مهللا كنوع الست مسو هبحصو هلآو دمي اندیس ىلع هللا ىلصو

 .؟ادمع ةكورتملا ةالصلا ىضقت له - ]١[

 وبأ ءةبطرقب ةعاجلا يضاق ءدحوألا ظفاحلا مامالا هيقفلا ''بطاوخ

 : "يهو ءاهنع لأسي ةلأسب « ةيرملا
 ىلع فقت نأ كلضف ىلا ةبغرلا عم «كنع هللا يضر «باوجلا

 «كلذو ءهنع فشكلا بجوأ ام هيف عقو دقف «هرظنتو ؛«لاؤسلا اذه

 :هللا كاقبأ

 قىح ادماع ‹ةضورفملا ةالصلل كراتلا ‹يصاعلا لجرلا ف لوقت ام

 را ابجاو ءاهتداعا ءادمع ءاهكرات ىلع بجت له ءاهتقو جرخ

 كلذ نوكي له ءابجاو اضرف كلذ هْيَلَع "بجي ناك ناو ؟ابابحتسا

 ضعب ركذ اک «ناث رمأب ناك ناو ؟أدتبم ناث رمأب وا «لوألا رمألاب
 هنيب « دجوي ال ناك ناو ( هبوجو ىلع ليلدلاو ,هتفص نيبف , ءاهقفلا

 نإ :ةلأسملا هذه ف رظان نم ضعب لاق دقلو ., هللا كرجأي « ًاضيأ ءانل

 تعلط امدعب «"'يداولا موي ةالصلا ىضق ماسو هيلع هللا ىلص ينلا

 .۳۲:ص/۰ :م/ ۰ : ق/كا :ع ()

 .دشر نب ديلولا يبأ يضاقلا مامالا ىلا ةيرملا نم تءاج ةلأسم :ع (؟)

 .كاضرأو :قءم ع )۳(

 .بجي :ق (4)

 .وأ ق (ه)

 .هيلع كلذ بجي :م € )0

 = مقر ماسمو )١417/1(2 :اعوفرم هيبأ نع ةداتق يبأ نع حيحصلا يف يراخبلا هج رخأ ثيدح ىلا ريشي (۷)

1۲۵ 



(r) 5 . (r). (١ 

 سمشلا يورغ دعب  ةالصلا نع '''نوكرشملا هلغش مويو «سمشلا
 5" ؟ (4) ' 7 1

 بجي ناك نإ مالسلا هيلع يبنلا ىضق :لاق نم لوق يف بجي ام انل
 بجي امو الصف الصفو ءاعوت اعون عيمجلا انل رسفو ال مأ ؛ ءىش هيلع

u Fs gl۰ ۴  . 
 ىلع كبهذم ىلع فوقولا انئيبح او٠« عقو دق رمأ اذهف كلذ يف

 . ”'كءازج نسحضو ‹ كرجأي هللاو ,. الضفتم i ‹ هنقىقح

 ‹ تحفصت : ٣ے یز باوج ‹«هدیدستو هقفوت هللا مادأ «باج اف

 ١ ةالصلا نع مان نمو « هيلع تفقوو لاوس < كاياو هللا اندشرأ

 اقر جرخ ىتح ءرذع ريغل وأ رذعل «ًادمعتم وأ ءاهل ًايسان < اهكرت

 , اهريخ ات عسي الو ءابجاو اضرف < اهتقو جورخ دعب اهيلصي نأ هيلعف

 الع هتردف تقو دنع الو ءاهيسنأ ناك نا .اهايا هركذ تقو نع

 . اهيلع هبلغ رذعل اهكرت ناك

tı» 
 رذع نود اپ انواهتم < اهكرتل ادمعتم اهكرت ناك نا (امأ أو)

 (۴ه٥/۷) :دنسملا يف دمحأو )٠١5/8( :سلا يف < ءياسلاو (/ : ىيحي اطوم يف .كلامو . 186 =
 قيرط ىلع داو ىف «هباحصأو وه مان (ص) لوسرلا نأ :هانعمو .(6١ال/5) ةياورلا بص يف يعليرلاو
 .ںاذآلا دعب .ةعامج ىف ٠ هباحصأب حبصلا ىلص ذئدنعو ٠ ءسمشلا تعلط تح طقيسي لد ٠ رح

 ىلص دقو .سمشلا تبرع امدعي «سيرق رافك هلعش ال ءقدنحلا موب ٠ ءرصعلا ع ملء ہلا لوسر یلص )١(
 (:م/ه)و (١ما/ 15۸/۱( :رباح نع حبحصلا ىف يراخىلا تيدحلا جرخأ ٠ .اعم برقلاو رصعلا

 :نئسلا يف يئاسنلاو «« حيحص نسح ثيدح » هنع لاقو (۸۰) : :مقر يذمرتلاو ءا١55 : :مقر) « ملاسمو
 (ao/r)» ٠ نئسلا يف ؛ يماردلاو )580/1(.

 .رصعلاو رهظلا ةالص نع :ع١ق (؟)
(r)ع :س ةطقاس :سمشلا بورغ دعب . 

 . هلا لوسر :ع )4(

 .هللا لوسر :ع (ه)

 نم ع 2

 .هلضفو هلوح :ق .ع قف

 .هع هللا يصر , لاقف £ )۸(

 .اذه كلاس :م .ع (5)
 . ةفمسي ال :ص 60(

 .م ق :نم )١1(
 ع :س ةطقاس ا )۲(

١1 



 ينو ءاهتقو نع اهريخأت يف لجو زع هلل صاع وهف ءاهيلع هبلغ.

 .نيملسملا ءالع نم دحأ نيب هيف فالتخا ال (ام) هلك اذهو

 ؟يناثلا رمألاب مأ لوألا رمألاب بجاو تئاوفلا ءاضق له
 رمألاب كلذ بجو له «لوصالا يف مهنم نوملكتملا فلتخاو

 دق ذإ ءهبوجو يف اذه ههفالتخإل ريثأت الو «ناث رمأب وأ ءلوألا

 .كلذ ىلع ةريثك ةلدأ عرشلا يف نأ اوعمجأ

 يف ةدراولا ةلدألا نا :لاق ءلوألا رمألاب بجاو كلذ نا :لاق نمف

 .هب اهنع ىنغتسال «درت م ولو هل ةدكؤم كلذ ىلع عوشلا

 يف ةدراولا ةلدألا لعج لوألا رمألاب بجي ال كلذ نا :لاق نمو

 يف اهيلع لوألا رمألل ةيزم ال "عرش فانئتسا كلذ بوجو ىلع عرشلا

 .يدنع حيحصلا وهو «'"نييدادغبلا نم نييكلاملا

 يف هلعفب هرمأ ام كرتب رمألا ىصع دقف «تقولا كلذ ريغ ىف هلعفف

 .ص :نم (۱)
 .مهفالتخا يف ؛م )+(

 .ًاعرش ًافانئتسا :م (۴)
 .اهنم دحاو لكب :ق ١)

 :ءاهقفلا ءالؤه ىلا ريشي حلطصم ءنييدادغبلا نم نوكلالا (0)

 .(585ت) ليعاسا يضاقلاب روهتملا «يدادغبلا دا نب قحسا نب ليعامسا - ١

 .(ه ٣۹۸ ت) راصقلا نب دمحأ نب يلع نيسحلاوبا - ۲

 .(ه؟ال8ت) بالجلا نباب روهتملا «نسحلا نب هللا ديبع مساقلا وبا - ۳

 .(ه1؟١1ت) باهولا دبع ىضاقلاب روهتملا يدادغىلا رصن نب ىلع نب باهولا دبع دمت وبا - ٤

 .(ه معد ت) حرفلا يبا يضاقلاب روهشملا ءيثلللا دمتم نب رمع - ه

 (هاال6 :ت) ىرببألا هللا دبع نب دمح ركب وبا ىضاقلا - '

 ١1١/١ 1١(. .ليلخ رصتخم حرشل ليلجلا بهاوم نع)

¥ 



 يف لغفلاب ءرمألا نأل ءهلعفب هرمأي ل ام «تقولا دعب «لعفو «تفولا
 ديدحت لب .ليلدب الو صنب «ثقولا دعب لعفلا لوانتي ال «تقولا

 ليلدب لوقي نم ''(دنع) «تقولا دعب لعفي ال هنا ىلع لدي هلعفل تقولا
 .هللا هجر كلام مامالا بهذم وهو «""باطخلا

 £, لە ر
 مايا يف هللا مسا اوركذيل» «لجو زع هللا لوقب لدتسا هنا ىرت الا

 ىحضي ال هنأ ىلع « '"' ماّمْنألا ةمَيهَب نم مقرر ام ىلع ِتاَمولْعَم
 . ليللاب

 دعب “اهلعف لوانتي تقولا ىف ةدابعلا لعفب رمألا ناك ولف ًاضيأو
 بايا يف لجو زع «هللا ىفتكال «تقولا يف اهلعف (*!لوانتي اك تقولا

 ت ا موم ص رر
 هنصيلف رهشلا مكني دوما نمف » :هلوقب «ناضمر رهش موص

 يل رخأ مايأ نم ةدعف رفس ىلع وا ًاضيرم كنم ناك نمف » :هلوق
 «ضرألا هب تعطق وأ ءلابجلا هب ترس ًانآرق نأ ولو » :هلوقب ىفتكا

 .مالكلا هيلع لد اب باوجلا ركذ نع « *'ىتوملا هب ملك وأ
 قطعنا يف ةغالبلا نم ذا | ؛ ىصحي ال انآ رتل /ف اذه لشو 0

 .ىلع :لصألا ينو.ص ءق ءنم )١(
 ةيكلاملا هب ذخا دقو همكحل ٍفلاخم هنع توكسملا كح نأب قوطنملا رعشي نا :هانعمو ةفلاخلا موهفم وه (۲)

 .ةيفنحلا هركنأو «ةيعفاشلاو

 .(۸۲ :ص .لوصولا حاتقم :نع)

 ..۲۸ ءجحلا ةروس (5)

 .اهءاضق :ص ءق )4(

 .لوانت :ق (4)
 .186 ةيألا ةرقبلا ةروس (9)

 ١86. «ةرقبلا ةروس (9)

 .186 ءدعرلا ةروس (4)
 . ىمخي ال ريثك م ق )۹(

 .قطنملا :م )١١(

۲۸ 



 ‹تئاوفلا تاولصلا ءاضق بوجو ىلع ةلدألاف ءاذه تبث اذاف
 :اهنم «ةريثك تقولا دهب '''ادمع

 تعلط نأ دعب هباحصأب حبصلا ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ةالص
 .يداولا يف اهنع مان ذا سمشلا

 .قدنخلا موي سمشلا بورغ دعب رصعلا ةالصو

 ءاهيسن وأ ةالصلا نع كدحأ دقر اذا» مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقو
 هلوقو ا"'ثيدحلا اهتقو يف اهيلصي ناك اك اهلصيلف ءاهيلا عزف مث

 نأل :ادمع اه كراتلا هيف لخدي «« اهيسن وأ» :هيف مسو هيلع هللا لص
 ال ءدصقلاو وهسلا يف همومع ىلع لمحيف «كرتلا وه ةغللا يف «نايسنلا
 يف زاجمو ءدمعلا يف ةقيقح هنأل ءوهسلا ىف هنم رهظأ دمعلا يف وهو ايس

 1 ت

 .تيسن ال تيسْنَأ ءوهسلا ىف «هيف ةقيقحلا امنا ذا ءوهسلا

 نم » : لاق مسو هيلع هللا ىلص يبلا نأ كلام نب سنأ نع يور دقو

 ةرافكلا ذا « "كلذ الا اهل ةرافك ال ءركذ اذا “"لصيلف ةالص يسن
 زع هللا نأل ءرذع نود "دمعلا وهو «مثالا هيف قحلي ايف الا نوكت ال
 ءوهسلاو نايسنلا نع ماسو هيلع هللا ىلص هيبن دمم ةمال زواجت دق لجو

 نايسنلاو أطخلا نع يتمأل هللا زواجت» مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق

 .« "هلع وهركتسا امو
1a (۱)١ 1 .امومع  

 ينابيتلا ًأطوملا يف اك لسرم هنأ الا (؟1 :مقر فوقولا باتك) :ىيحي ةياورب ءأطوملا يف كلال ظفللا (9)

 يف دواد وباو (509 ؛مقر) حيحصلا يف مام نم لك ةريره يبا ىيرط نم ءهلصو دقو (184 :مقر)
 .ننسلا يف هجام نباو tro) :مقر) ننسلا

(r)اهلصيلق م . 

 .(186 :مهر) كلذك الوصوم مسم هجرخلا دقو )۱١۸/١( :حيحصلا يف يراخبلل ظفللا (؛)
(o)دمعلا نم وهو م . 

 أطخلا يتمأ نع زواجت هللا نا» :ةغيصلا هذهب ىوري ام بلغأو .ظفللا اذهب ثيدحلا ىلع رشعا م 0
 الا .ّرَذ يأ قيرط نم ٠٠٠۳( :مقر) ننسلا يف هجام نبا هجرخأ « هيلع اوهريكتسا امو نايسنلاو

 .هفعض ىلع قفتم وهو يلذهلا ركب ابأ دنس يف ءدروأ هنأ

 . اهدعب امو (اد:/9) :ةيارلا بص :رظنا .هححصو )4/۱( :ريغصلا عماجلا ف يطويسلا هدروأ دقو

Î 



 ركذ 01م لصيلف :؛هأنعم «« ركذ اذا لصيلف » :ثيدحلا ف هلوقو

 هيرثعي نأ نم كفني ال ءادمع عامل كراتلا نال :ادمع ةالصلا هک رت

 .لاوحألا بلغأ ىلع «نايحألا ضعب ف اهركذ نع لوهذلا

 ءاضقلاو ءادالا حلطصم

 ّيَلِص ايف ءاضقلاو ءاهتقو يف تاولصلا نم ّىَلِص ايف لمعتسي ءادألاو
 .اهتقو تاوف دعب اهنم

 ا تالا تانامألا نم ءاج امل ءادالا نا] :كلذ يف لصألاو
 و ء"اهلهأ ىلا تانامألا اودؤت نأ مرمأي هللا نا! :لجو زع لاق
 ١ نم مهنمو كيلا هدؤي راطنقب هنماتث نا نم باتكلا لهأ نمؤ»

 تاولصلا تناكو « “اماق هيلع تمد ام الا كيلا هدؤي ال رانيدب هنمات
 انا» :لجو زع هللا لاق :(("ةدابعلا) تانامأ ىلا ةلوكوم تاضورفملا
 عئارشو هب ناهإلا نم ةدابع ("هب) دبعت ام «ديري « ةنامألا انضرع
 اهتاقوأ تناكو 2 0 ةيآلا « لابجلاو ضرألاو تاومسلا ىلع » (هنيد

 :ال ايدؤم اهتقو يف اهلعاف يمس - تانيعم
 تاضواعملاب ةمذلا يف ةتباثلا نويدلا يف ءاج امل .ءاضقلا نأو

 نع جحت له :هتلأس يتلل لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق تالدابملاو
 :تلاق ؟» هتيضاق تنكأ 2« نيد كابا ىلع ناك ول تیرا اهيبأ

 تقولا دعب ةلوعفملا تاولصلا تناكو ٤ أ وضقي نا حا هللا نيدف :لاق
 ا

 ,ركذ یتم :ص )١( 1
 .ءاج امل كلذ يف لصألاو :لصألا يفو .ق ءع :نم 0
 ۵۸ ءءاسلا ةروع (۴)

 .۷۵ «نارمع لآ ةروس (4)

 .تادابملا :لصألا يفو .صءم :نم (ه)
 .۾م نم 1(

 بازحالا ةروس« الوهج امولظ ناك هنا ؛ناسنالا اهلمحو ء اهنم نقفشاو اهنلمحي نا نياف» : ةيآلا ةمنت (۷)
 نم (۲۲۸/۸) :نئسلا يف يئاسنلا هاور ام يه هنم ةغيص برقأو ظفللا اذهب ثيدحلا ىلع ا )۸(

۰ 



 - تقولا يف هيلع تناك يتلا ةالصلا وهو «لدبو ضوع نع ةبجاو

 ءاوس ءاهتقو يف اهنم هيلع بجو ال ايضاق تقولا دعب اهلعاف يمس
 ءايسان وا اهكرتل ًادمعتم وا ءاهب انواهتم وأ ءاهيف ًأطّرفم اهتقو يف اهكرت
 .بلاغ رذع اهلعف ىلع هبلغ وأ ءاهنع مان دق ناك وأ

 هذه دحأب ءءاضقلاب تقولا دعب ةالصلا لعف ةيمست صتخت مل اذاف
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةالص يف لاقي نأ عنتمي ل ءاهرئاس نود هوجولا

 لعب قدنخلا موي رصعلاو ‹عولطلا لعب ‹يداونا موي حبصلا ماسو

 .ءادأ ال ءاضق كلذ نإ - بورغلا

 ةالص كرتي م ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ :معو ررقت دقو
 ىلع هايإ نيكرشملا ةبلغل الإ سمشلا بورغ دعب ىلا قدنخلا موي رصعلا

 و

 ْنِم ُةَمَهدامپ هلاغتشال < اهايا ا'"!نايسن وأ ءلاح لكب تقولا يف اهلعف

 ("وأ) اهتقو يف ةالصلا لعف ىمسي نأ «ناسللا يف عنتيي " الف هرن

 نيدلاو ءاعيمج نيعضوملا 5 ةصجاو اهنأل ؛ءادأو ءاضق اهتقو كعب

 ءاهنع هاضقو ءهسفن نع هادأ هيف لاقي نأ زوجي لجرلا ىلع بجاولا

 اهتقو يف ةالصلا لعف ةيمست ىلوألا نأ الا ؛هلولح دعبو «هلولح لبق

 .هتحرشو هتركذ امل ء« ءاضق اهتقو دعبو ماد

 ء'فاثلا رمالاب بجو ال ءاضقلاو «لوالا رمالاب بجو امل ءادالاف
 : تلاقف معنخ نم ةأرما هتاف ءرحتلا ةادغ « هل هلا لوسر فيدر ناك هنا» ؛سابع نب لضفلا قيرط

 نأ عبطسي ال ءاريبك اخيش يأ تكردأ هدابع ىلع جحلا يف لجو زع هللا ةضيرف نا هللا لوسر اي

 .« هتيضق نيد هيلع ناك ول هنإف ءهنع يجح معن :لاق ؟هنع جحا ( ًاضرتعم الا بكري

 باك) يف ىيحي اطوم هجرخأو (55. مقر) ء ظمللا سفنو ءقيرطلا سمن هجام نبأ هجرخا دقو

 av) - مفر جملا

 .«كمأ» ظفلب ةتسلا بتكلا ي تدرو دقف صنلا ةغيص امأ

 .هنايسنل :نم (1)
(r)الو :م ع . 

 .دعبو :لصألا يفو ءق نم :وأ (*)
 باتكو .؟4ص لوصولا حاتفم :يناثلا رمالا وا لوالا رمالا رابتعا نع ةبترتملا جئاتنلا يف رظنا (4)

 ١51/١. هقفلا لوصا ىف دمتعملا

١ 



3 : )0( 
 . هل كيرش ال «قيفوتلا /ىلاعت هللبو ءراتخلا وه اذه [+]

 ةبصعو « يثنخ نبا نباو «ىثنخ نبا نيب ةكرت ةمسق - ]+[

 دشر نبا ديلولا وبا '"اةعاجلا يضاق ظفاحلا مامالا هيقفلا "لاو
 :هنع هللا ىضر

 يفوت لجر يف «ةبيتعلا نم ءالولا باتك نم نونحس لزاون يف عقو
 ءلالا عابرا هذال نيالل ناد ‹ ىثنخ نبأ ۾ نباو ,!ىثنخ انبا كرتو

 نم مهس لضفيو «نبالا نبال مهسا ةسمحو ؛ نيرشعو ةعبرأ نم اهلصأ

 .« ةبصعلل ع نيرشعو ةعيرأ

 مساقلا نبال يعادتلا ةيرظن ىلع نونحس ءانب ساسأ

 مساقلا نبا بهذم ىلع اذه هياوج نوئحس ىنئب : :اهيف هللا هديا لاقف

 .هيلع هئانب ف أطخأف « يعادتلا ف

 نإ هنإ :لوقي هنال ءلاملا عيمج يعدي نبال نأ :هيلا بهذ ١ ام ريسفتو

 هنا ءلالا فصن يعدي نبالا نب راو ¢ “۸ ىتنآ) نيالا نبا نأو ءركذ

 نبالل تررقأ دق :نبالا نبال ''!لاقيف ‹ ىثنا نبالا نأو ركذ هنا :لوقي
 اکیعادتل نيفصنب اکنیب مش يناثلا فصنلاو ؛ هيلا هعفدأق « فصنلاب

 دسلا "ارا ١ اذه نم كل اإ : الا نبال ةبصعلا لوقي م
 لا ينال هلك يل وه لب :لوقيف «نايثنا اعيمج اكنأل

 .قيفوتلا لابو :ع )١(
 كون ص pA :ع )¥(
 .ع :نم ةطقاس :ةعاجلا يضاق (۴)
 يخ رم نأ شخ انبا : م )4(

(o)ءلصألا يقو م ع :نم  

 .لاقف :ع ()

 .ةتس :وه عبرلا )0

 .ةعيرا :وه سدسلا )۸(

۱۴۲ 



 عير ةبصعلل لصحيف ءاهنيب مسقيف ءسدسلا فصن يف اهنيب يعادتل

 .لاق اک نيرشعو ةعبرا نم مهس وهو ا

 فصن يف نبالا نباو ةبصعلا يعادت ربتعا هنا :نوئحس أطخ ببس

 سدسلا
 نبال لوقت ةبصعلا نا :هيف هريدقت ءانبلا اذه يف أطخلا ناكمو

 نم سدسلاب نبالا نبال رقت م األ «سدسلا عبرلا اذه نم كل امنا نبالا

 ةلمكت "'فصنلا نم "سدسلاب هل ترقا اماوءهديب يقابلا عبرلا
 هنم ذخأ دق هب هل ترقأ يذلا سدسلاف «نايثنا اعيمج انا ىلع :نيثلشلا

 .نيب اذهو ءركذ هنا هاوعدب “هف

 يف نبالا نباو ةبصعلا يعادت ساسأ ىلع أطخلل دشر نبا حيحصت

 سدسلا

 ا"ايعادتلا يف مساقلا نبا بهذم ىلع ةلأسملا ءانب يف حيحصلاو

 ريغ فصنلاب يل نارقم اتنأ :ةبصعللو نبالا نبال لوقي نبألا نا
 ام ىلع اركذ تنأ تنك ‹«فصنلا يلف ىثنا تنك نا ينأل هيف يل نيعزانم

 :فصنلا ذخأيف «يلإ هالسأف «ةبصعلا هيعدت ام ىلع ىثنأ وأ «يعدت

 .رشع ينثا نم ةتس

 فصنلا اذه نم يل نورقم متنا :ةبصعلل نبالا نبا لوقي م

 ءيلا "؛ءوملسأف «يشنأ ينأ نوعدت منال ءنيثلثلا ةلمكت "سدسلاب
 .مهسأ ةعبرأ :ثلثلا ةبصعلا يدياب ىقبيو « نيمهس سدسلا هنم ذخأيف

 . سدس :لصألا يقو م 2ع «نم )۱(

 .ةعبرا :وه (؟)

 .رثع انثا :وه )٣(

 .رشع انثا :وه )ل

 .امادقف وا نيفرطلا ججح ءاوتسا عم ىوعدلا لدابت :يعادتلا (ه)

 .رثع ينثا نم نانئا وه (3)

 .ءايلساف :ص (۷)

۳۳ 



 يل وه « كديب يذلا سدسلا اذه :نبالا نبال لوقيف نيالا مجري م

 ذخأيف اهنيب مسقيف «ىشنأ كنال «يل وه لب :"(هل) لوقيف «ركذ ينال
 س هديب ىقبيو ءاهس هنم

 ينال ءيل وه «ميديأب ءثلثلا اذه : : مهل لوقيف ةبصعلا ىلا عجري مث

 ؛ اهنيب مسقيف «نايثنا اعيمج (ىنأل ءانل وه لب :ةبصعلا هل لوقيف ءركذ

 عابرا ةثالث هل لمكيف ءمهسالا ةعبرالا نم نيمهس "(مهنم) ذخأيف
 اهس نبالا نبا نم ذخأو (؛(مهسا ةتس) فصنلا هديب ناك هنأل ءلالا
 .اهس رشع ىنثا نم مهسأ ةعست كلذف «نيمهس ةبصعلا نمو ءًادحاو

 ناذللا ناهسلا ناذه :مه لوقيف «ةبصعلا ىلع نبالا نبا عجري مث

 اكنأل :انل اه لب :ةبصعلا هل لوقيف ءركذ ينال ءيل اه < , كيديأب

 ءادحاو اهس نيالا نبأ اهنم ذخأيف ‹ نيفصنب مهنيبو هنيب مسقيف «نايثنا

 وهو ءدحاو مهس ةبصعلا ديب ىقبيو «سدسلا وهو «ناهس هديب ريصيف

 .سدسلا فصن

 :ضئارف عبرأ ةماقإب لحلا مي

 عابرأ ةثالثلاو «نبالا نبال سدسلاو «سدسلا فصن مه بجي اذكو

 عبرا ةماقا نم '(ةضيرفلا لَمَع يف ضئارفلا لهأ هبتر ام ىلع «نبال

 :ضئارف

 .ناركذ اأ ىلع ةضيرف

 .نايثنا امنأ ىلع ةضيرفو

 ىثنا نبالا نباو ءركذ نبالا نأ ىلع ةضيرفو

 .رثع ينثا نم دحاو وه (؟)

(r)هلم :لصألا يلو ع :نم  . 

 .ص (م :نم )4(

(o)م ع :نم . 

١4 



 . ركذ نبالا نباو «ىثنا نبالا نأ ىلع ةضيرفو

 ام عبر مهنم دحاو لك ءاطعاو ,"!ضئارفلا ىلع اهتمسقو «تارم عبرا

 لوعلا ساسأ ىلع كلام ىدل يعادتلا

 ةمسقلا ىري يذلا «يعادتلا يف كلام بهذم ىلع ءهذه يف يتأيو
 دحأ نم ءازجأ مهنيب لاملا مقي نا ؛ضئارفلا '"لوع باسح ىلع هيف
 ةصعلاو ‹ فصنلا یعدی نالا ناو ‹« لكلا یع دی نيالا نال 2 رشع

 .ثلثلا ىعدت

 نأ :ىثنخ نباو ءركذ نبا يف !'!بيبح نبا لاق لوقلا اذه ىلعو
 .اعابسأ اهنيب مسقي لالا

 «كلام بهذم ىلع اهدحا :نالوقلا ناذه الا ةلأسملا يف حصي الف

 ثاريملا يف ءالولا رورج - [؟]

 دشر نبا ديلولا وبا ةعاجلا يضاق ظفاحلا /مامالا هيقفلا "لاقو

 نيب ةقالعلا الثم لضاف ريغ نم رغصألا ىلع ربكالا ةمسق نكي ثيحب نيددع نيب ةقالع :لخادتلا )١(

 .ربكالاب يفتكي انهو (۸/۱ ۰۲/۱) وأ (ة/١ ۰۳/۱) وأ ( /ذ ىبد)

 ةضيرفلا يف (١١؟ )٠۲٤ :الثم ثراو لك بيصن جارخا هنم ىتأتي «يباسح ددع لقأ يه ةضيرفلا (؟)

 . ةتباسلا

 «نم ةضيرفلاف ( ناتقيقش ناتخاو «لجوز) «ةضيرفلا نع ضورفلا باحصأ ماهس ديزت نأ وه (5)
 .ماهسلا صقنت ؛يلاتلابو ةضيرفلا ديزتف .۷ ىلا عفرت اهنكلو 5

 «نيتفملا تاقبط يف محلا نب نجحرلا دبع ريمالا هبثر ناورم وبا «يملسلا بيبح نب كلملا دبع وه (؛)

 ةركذت ٠۷٤ :ةيكزلا رونلا ةرجش ؛١؟؟/14 :كرادملا بيترت : ظ . يثيللا ىيحي نب ىيحيل اسفانم ناكو

 . 0۳۷ , ظافحلا

(o)۲۵ض ۸ م 1۹ ع  = 

۳0 

[r] 



 :ةنع هللا ىضر

 يهو باتك نم ' غبصأ عامس يف عقو : ةلأسم قتعلا اتك نم "ما ذ مق
 نم اهو ءاهيلع قتعف ءاهابا اترتشا نيتخا نع "بهو نبا لئسو»

 «بالا يفوت م ,اهوبا اهثروف ءاهادحا تيفولف 2ةرح اهمأ تناك ءةرح

 يقابلا فصنلا س ثرتو «ةدالولاو محرلاب فصنلا ةيقابلا ثرت :لاق

 نال «يقابلا "'عبرلا اذه فصن :فصنلا اهلف عبرلا ىقبيو « ءالولاب
 2« ضعب ىلا مهضعب هدلو ءالو رج «( قتع نيح هنال ءهدلو ءالو رج اهابا

 هذه ىلا هذه ءالوو ءهذه ىلا هذه ءالو رجف ءاعيمج (هالوم ناكو
 .« ثاريملا ناما ةعبس انه اه اهل راصف

 (بلط دعب ةيبتعلا ةلأس حرش)
 هذه ىنعم هل حرشأ نا لئاس ينلأسف :(*ادشر نب ديلولا وبا لاق)

 ('اهيبا ثاريم نم نيتخألا نم ةيقابلل راص هلجأ نم يذلا «؟"ةلأسملا
 ءالوو هذه ىلا هذه ءالو رج بألا نا» :اهيف لاق هنأل ؛ناما ةعبس
 .همکح ام الو ‹«وه فيك «*رورجلا هجو نيبي و .« هذه ىلا هذه

 ركذأ انأو « ءالولاب ثاريملا كح فرع“ نم ىلع ىفخي ال هنع لأس امو

 .كلام يأر ين هللا قلخ رلعأ نم ناك ؛يرصملا ديعس نب جرفلا نب غبصأ وه )١(
 ١۷/4(. كرادملا بيترت ٠۳۹ :ةصالخلا ۷ ظافحلا ةركذت :ظ) .ه ۲۲۵ يفوت

(r)(ه ۱۹۷ - )۱۲٤ رصمب يقوتو دلو ةنس نيرشع اكلام بحص ثيدحلاو هقفلا نيب عمج يبرغم لصأ نم ملم نب بهو نب هللا دبع وه . 
 .(0م/ :كرادملا بيترت ۲۹۸ :ةصالخلا ١ :ظافحلا ةركذت :ظ)

(r)عبرلا اذه فصن اهلف :م . 

 .قرط ةدع نم 2ء101:ص ؛ ٤ج ءةيارلا بصن يف يعليزلا هجرخا « بسنلا ةمحلك ةمحل ءالولا » :ثيدحلا اذه ءالولا ديدحت يف درو )4(

(o)ع نه  

 .اهيبا :م (v) .قايسلا عم مجسنت ال يهو ءينلا :ع (5)
 .فيكو رجلا م )۸(

1۴٦ 



 ءاش نإ ءاهنم هيلع لكشأ ام ىنعم اهب هل نيبت ةصخلم ةلج كلذ نم
 , "!ىلاعت هللا

 يفنو .« قتعأ نمل ءالولا امنا » : "لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق

 ليلد هيف نكي لو «قتعأ ام ءالوب قتعملا نم قحأ دحأ نوكي نأ هب
 ببسب هل بجي نملو «قتعملل بجي ءالولاف «قتعا نمل الا ءالو ال هنأ ىلع

 هتمكحأام ىلع «قتعملا هيلا هرجي وأ «قتعملا نع هيلا رجني نم «قتعملا
 ."ألسو هيلع هللا ىلص ينلا نع ةنسلا

 هيبأ ىلومو «هقتعأ يذلا لجرلا ىلوم :ةثالث يلاوملا نأ كلذ نم

 برقألا ءهتبصعو هدلو ىلا قتعملا ديسلا نع رجني ءالولاف .همأ لومو
 .« ؟"ربكلل ءالولا» :مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لوقل «برقالاف

 ىلا مهيلاوم ءالوو ءاوقتعي مل نيذلا هدلو ءالو رجب قتعملا دبعلاو
 مهيلاوم ءالوو ءاوقتعي مل نيذلا ءاهدلو ءالو رجت ةقتعملا ةمألاو «هيلاوم
 مهوبأ مهافن دق ناك وا ءانز نم اهدلو ناك اذا ءًاضيأ اهيلاوم ىلا
 .ًارفاك وأ ادبع ناك نا (وأ) ناعلب

 اتناكو اهنع تلأس ىتلا كتلأسم ىف ءاهابأ ناتنبالا تقتعا الف
 ةنبالا ثرت نا بجو ءاهادحا توم دعب بالا يفوت 9 ‹ اقتعت نيترح

 .ع :نم ةطقاس :ىلاعت هل

 «ةريرب ةيراجلا ثيدحب روهشم ثيدحلا ۳۹٤/۲ :ننسلا يف يمرادلا ةغيص يهو « قتعا نمل ءالولا» :م (؟)

 ورع :حيحصلا ف يراخبلاو ¥ :مقر ءالولاو ىقتعلا باتك يف ىيحي ًاطوم ف كلام هجرخا دقو

 ١6٠4. مقر ءملسمو

 ناك ام ربكلاب نونعي :دازو ةفوقوم اهلك قرط رشع نم (76/9) نتسلا يف يمرادلا هجرخأ ثيدحلا (4)

 )8٠/1(. راطوالا لين :رظنا .راثآلا ىقتنم يف ةيميت نبا هجرخأ اك مأو بأب برقأ

(o)۴ :نم  

۳4¥ 



 : ءالولاب يقابلا فصنلا فصن ثرتو«'!ةدالولاو محرلاب فصنلا ةيقابلا
 نال « ءالولا رورجج يقابلا عبرلا فصن ثرتو ,(؟هفصن اهيلع قتعأ هنال

 فصن اهيلا رجني ‹ةتيملا اهتخأ ىلع هنم قتعأ يذلا (ناثلا) فصنلا

 بألا اهيلإ رج ءاهيبأ فصن اهيلع قتعأ امل «ةيقابلا ينعأ ءاهأل ءهئالو
 ىلا ءرجي قتعملا دبعلا نأ نم «هانيب ام ىلع ةتيملا هتنبا ءالو فصن
 .هدلو ءالو :هيلاوم

 ءالولا رورجل ريظنت

 اهنم ةيقابلا اهتخأ تثرول بألا دعب «تتام ول اهنا فرعت الا
 «ىلوم ةنبا اهنال , ءالولا رورجب يقابلا فصنلا فصنو ؛محرلاب فصنلا
 ءاهيلا رجب وهف اهتخا ءالو فصن اهيلا بألا رج اذاو ءهئالو فصن اهل
 وه امنا تقتعأ يذلاو .هانيب ام ىلع تقتعأ ام ءالو فصن «ًاضيأ
 امل بجوف عبرلا وهو ؛فصنلا اذه فصن ءالو اهلف «يناثلا اهيبأ فصن
 ام ىلع «ءالولا رجب عبرلاو .هايا اهقتعب فصنلا ءاهيبا ءالو عابرأ ةثالث
 .نيب هلك اذهو «هانيب

 رخآ ريظنت
 ايبنجأ ادبع تقتعا ول ؛ةتيملا ةنبالا نا احاضياو انايب هديزي امو

 اهيلع قتعأ لجر ةنبا ىلوم هنال«هئالو فصن :ةيقابلا ةنبالل ناكل
 نم هقتعا يذلا ‹ناثلا فصنلا ءالو فصن امل نوكي كلذكف «هفصن
 . تقتعا نم دلو قتعأ نم ءالولاب )ر رت ةأرملا نال ,اهيبأ

 .ءالولاو ع )١(
 . فصن € 0

(r)م “ع تنم  

 .ضماغ وهو « ءالولاب كرت ثاريملا نأل :ع (9

۳۸ 



 ثاريملل بّبَسَك « ءالولا ةكرش » هلاخدإب مساقلا نبا طلغ

 أف | اهابآاترتشا ن نيتللا نيتخالا 03 مساقلا نبا نع یور دقو

 افصنو "لولا ةكرشب ب فصنلا فصنو <« «سسنلاب فصنلا ثرت ةيقابلا

 .اهيلا ءالولا رورجم مبرلا
 «بسنلاب فصنلا ال نأ نم هانركذ ام حيحصلاو ءرهاظ طلغ وهو

 ."!نوشجاملا نب ال هيلع صوصنم وهو , ءالولا رورجب فصنلا فصنو

 ءالولا رورجل عسوأ ريظنت

 [4] مث ءاهيلع قتعف ءاهابا/اترتشا اقتعت مل نيترح نيتأرما نأ ولو
 خالا تام مث « هيلع قتعف ' هيبال امل اخأ ءاهيبا عم اهادحا ترتشا

 ءاهيبا عه هترتشا قلا هتخأل ناكل (هرتشت م يلا هتخاو هيبا توم دعب

 فصنو « بسنلاب فصنلا ثرت ابال ‹هنم فصنو هنامئا ةعبس هثاريم نم

 يناثلا فصنلا نال ‹ نمثلا وه . يقابلا عبرلا فصنو كلذب هئالو فصن

 ىلعو اهيلع قتع هابا نال «هئالو فصن اهل هيبا ىلع هنم قتعا يذلا

 ثرتو :"!اهقتعم قتعم ءالولاب ثرت ةأرملا نال «هئالو بر كلذب

 .« اهيلع قثعف اهابا اترتشا نيتللا » :لصألا يقو ق 2ع : :نم )۱(

 .« هاتثرو » :لصألا يفو .ع:نم (۲)
(r)ةطقاس « ءالولا ةكرشب فصنلا فصنو » غ . 

 ٠ طلغ وهو « ءالولا رورجب فصنلا فصنو ؛ع (4)
(o)ثيدحلاب تفرع ةرسأ نم نوشجالاب فرع ريخألا اذهو « ةملس يبأ نب زيزعلا دبع نب كلملا دبع وه  

 « عىتماف ءاضقلا هيلوي نا « نومأملا » نينمؤملا ریما دارأ . كلام مامالا ىعو هيبأ ىلع سرد ‹ هقفلاو

 ةيكزلا رونلا ةرجشو 0 :كرادملا ببترت : :ط) فه ۲١4٤ ةنس ةنيدملاب ىفوت يمع دق ناك هنأل

 اع

 .(ةهة ص

 .نمثلا وه )1(

 .لوعفم اسا ناتملكلا (۷)
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 نم ةتبملا تخالل بجو يذلا «نسشلا نال . يقابلا نمثلا فصن ؛ ًاضيأ

 ثرت ةأرملاو « فصنلا هئالو نم اه ‹«ىلومل ةنبا اال ‹هفصن اه ‹هئالو

 أ تعم قتعم ءالولاب

 .هل كيرش ال «قيفوتلا هللابو

 لوهجم رجأب ةسراغم - [؛]
 دشر نبا ديلولا وبا ةعاجلا يضاق ظفاحلا مامالا هيقفلا "لسو

 :هرخآ ىلا هلوأ نم « هتخسنو . (كلاذنإ دقع نع ( ةهنع هللا يضر

 ةسراغملا دقع

 » .محرلا نج نمحرلا هللا مسي »

 .( الست ملسو دمي انديس ىلع هللا ىلص)

 رعشملا لبجلا يف ينالفلا نالف نب نالف ينالفلا نالف نب نالف لزنأ
 لزنملا ("!قرتحي نا ىلع ءاعاشم هفصن هاطعأ نأب ءاذكب "ددحما
 فنص نم اذك رجش لوقن هسرغيو ءنالف لزنملا ديب ىقابلا فصنلا

 نوكت “(ادایج) الوقن «هدعابتو سرغلا براقت نم فراعتلا ىلع ءاذك
 خيرات نم « ماوعا ةرشع ةدم اه رمتعي نا هيلعو «نالف لزنملا دنع نم
 نم ماع لك يف «نيتغيلب نيترفحو «نيتديج. نيتثرحب باتكلا اذه

 . طلغ وهو فصنلا م 63

 .لوعفم اسا ناتملكلا (۲)
 .100 :م/وو 4۹ ع :ص (90

(e)مولعم ردقب رجشب ضرأ ريمعت ىلع دقع : :يهو ةسرافلا دقع وه . 
 ص :يف (ه)
 .دودحملا : £ )0

 .قرتخي :ع (۷)

 ,اديج :لصالا فو ٠ .ق ١ع نه )۸(

 .اهيلع مايقلا نسحأ :ضرألا رمتعا )4(



 كلذ يف نالف لزنملا عرشي نأ ىلع «ةراعلا ناوأ يف ةروكذملا ماوعالا

 يف نالف لزنملا لزنو «كلذ ناكما دنعو دقعلا اذه خيرات "ماع يف هلك

 ليبس ىلع ؛هلحم هيف لحو هيف هل لزنملا ("؟ةلزنم) دودحلا لبجلا فصن
 كلذ ىلا اعد وأ ءابحا ىتم «"امستقي نا امو «ةحيحصلا ةراجإلا

 غلبم الع اطاحأو «ضرألا يف “ءارعشلا قمع اربتخا نا دعب ءاهدحا

 بيصن لك ناك ؛ةعرقلاب ((*هامستقا) ىتم اأ العو «كلذ يف ةنؤملا
 ..« هبراقتو هيواستل ةراعلاو ةنؤملا يف رخآلل ًايواس ("اهنم)»

 حيحص وه له ءاذه قوف دقعنملا دقعلا يف كنع هللا يضر «باوجلا
 طرش ةدايزب دقعلا !"!حلصي له ءادساف اك ناو ؟دساف وأ «هنمضم ىلع

 هذخأ ول فيكو ؟هنم طرش طاقسا وأ ءهنم (دقعلا) الخ ءهيف
 ..؟ةمسقلا يف واستم نادف فصن هل ثرحي نأ ىلع ءعاشم نادف فصنب

 ءاهنيب قرفلا طسب يف لضفلا كلف «قرف نيتلأسملا نيب ناك ناو
 هللا انحر تحفصت .كرجا هللا مظعي ءاهنم دسافلا داسف هجو نايبو
 هلك كلذ ىلع تفقوو «هقوف عقاولا دقعلا ةخسنو ءاذه كلاس «كاياو

 ةسراغملا دقع داسف ساسا ابرلا

 هفصنب «لبجلا فصن سرغ ىلع هرجأتسا ول هنال دساف دقع وهو
 ىلع «سرغلا لبق هامستقي نا ىلع« مسقلا يف لدتعي ناك ناو «ةعاشإلا ىلع

 ,خيرات ماع هلك :ع )١(

 .لزنم :لصألا يفو ع :نم )+(

 .هامسقي :ق (۳)

 )٤( ةباغلا ىلع انه اك قلطتو . رجشلا ةريثكلا ةقيدحلا وا ضرألا ىلع قلطت :ءارعشلا .
 .امستقا :لصالا يفو م ءع :نم (ه)

 .ًايوانم بيصن لك :لصالا ينو ع :نم (5)

 .لوهجملل ينبم لعفلا (۷)
 .هنم الخ :لصالا يفو .ع :نم (۸)
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 f 0( 0 رو ر
 رجاتسملل ريجالا  سرغي٠نأ ىلع «ةعرقلاب مسقلا نم مكحلا هبجوي ام

 , هيلا ريصي يذلا « ب ةمهسلاب ةمسقلا نم هل لصحي يذلا هظح ءاہب هيلا ذلا « ظحلاب ةمهسلاب ةمسقلا ع لا هلن

 هل جرخت نيتهجلا يا يردي ال ريجالا نال ءزوجي ال "'اررغ ناكل
 .ةلوهجم هترجأ تراص دقف ا"!(ةمهسلاب)

 الو .كلذ هل زاج الل : اهعيب دارا ول هنا ةلوهجي اهنأ ىلع لدي امتو

 .هعيب زوجي امم الا ةرجالا نوكت نا «زوجي

 ىلع ‹ هفصنب دودحلا ليجلا افصن سرغ ىلع « ًاضيأ : هرجأتسا ولو

 « سرغلا لعب الا هاهستقي الأ ىلع « مسقلا ف لدتعي دحاو لك نإف ةعاشالا

 مظعا نم كلذو «هلاح نوكي فيك معي الو هسرغ دعب سرغلا فصن

 .ررغلا

 الو سرغلا لبق ةمسقلا ليجعت طرش ىلع ةراجالا هذه زجت مل ناف

 دقف « نيهجولا الك يف ررغلا ررقتل ءسرغلا دعب ىلا اهريخأت طرش ىلع
 نأ امل نأ نم ءدقعلا هنمضت ام ىلع «ةزئاج ريغ اهنا اضيا « نيبت
 ال ذا هل /كلذف كلذ ىلا اهنم اعد "!نمو) ابحا ىتم «هامسنقي
 .نيدسافلا نيهجولا دحأ نع كلذب ناجرخي
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 نع اتكسو ءاذه ىلع اهنيب ةراجإلا تعقو ول (اضيا) كلذكو
 ا .زئاج هجو ىلا '([هلعف) جرخي ال ؛ةمسقلا

 ,سرتغي :ق )1١(
 . ظحلاب مهسلاب :ع 0

 ءاهدحأ وأ نيفرطلا نم ةرطاخلا ىلا لماعتلا يدوي ثيحب الوهجم نيضوعلا دحا نوكي نأ :ررغلا (9)
 .ةمهس الب لصألا فو . قم 08 :نم (4) ٠ .ابرلا موهفم وه نيفرطلا نيب ءاطعلاو زحألا ىف ةلادعلا ءافتناو فرط لك ىطعأ امو ذخأ ايف نيلماعتملا نيب ةلادعلا ءافتنا ىلا يدي اذهو

(o)اعدوأ :لصألا قد .ق € : نه . 

 .ع :نم )1(

(v)اهلعف :لصالا يفد م “€ نم  , 
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 دسافلا ةسراغملا دقع ريصم

 «تتاف ىتح اهيلع رثعي ملو ءدقعلا هنمضت. امىلعةراج الاتعقو ناف
 فصن !"!ةميق ريجالا ىلع ناك ءاعاشم لبجلا عيمج ريجالا !'!سرفف
 هل ناكو «تاف اذإ ءدسافلا عيبلا كح ىلع ءهضبق موي اعاشم لّبجلا

 ىلع لضف كلذ يف اهدحأل ناك ناف «هعيج سرغ يف «هلثم ةرجأ فصن

 .اهنيب اكرتشم سرغلا ناكو هيلع كلذب عجر «هبحاص

 ءهظح ريجألا سرغو ءلبجلا امستقا ىتح كلذ ىلع رثعي م ناو

 هل راص يذلا هظح ةميق رجأتسملل ريجالا ىلع ناك « رجأستملا ظحو

 اًدارتو ءهظح هسرغ يف هلثم رجأ ريجألل رجأتسملا ىلعو ءاموسقم

 ظح سرغي نأ لبقو ءهظح ريجالا سرغ دعب ؛كلذ ىلع رثع ناو

 .سرغلاب هتوف يذلا هظح ةميق ريجالا ىلع ناك .رجأتسملا

 لبقو رجأتسملا ظح ريجالا سرغ نأ دعب كلذ ىلع رثع ناك ناو

 ةرجا ريجالل هيلع ناكو «هبحاصل هلك لبجلا ناك ءهظح سرغي نأ

 اتوكسم رمألا عقو اذا (هنيب محلا نوكي كلذكو هظح هسرغ يف «هلثم

 . ةنع

 هفصن كل نوكيو «لبجلا عيمج سرغت نأ ىلع كرجاؤأ :لاق ولو
 نا «سرغلاب تاف ىتح هيلع رثعي م اذإ هيف حلا ناكل «هتسرغ اذا

 ًاسورفم لبجلا عيمج نوكيو «هعيمج هسرغ يف هلثم رجا ريجألل نوكي
 .هبرل

 قيرفتو ريظنت

 ىلع اهغبديل لجرلا ىلا دولجلا عفدي لجرلا هبشت ةلأسملا هذهو

 .سرغب ؛ص )١(

 .ةميق هيف :ع (0)
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 .اههوجو عيمج يف ‹ فصنلا

 اذك دلب ىلا هماعط لبح ىلع لجرلا رجأتسي لجرلا ةلأسم فالخب
 هل نا طرتشا اذإ :مساقلا نبا بهذم ىلع زئاج "كلذ ناف) « هفصنب
 ل ام «نونحس بهذم ىلع زئاج كلذ نأو ءءاش ىتم «هظح ذخأي نأ
 .دلبلا كلذ ىلا هلصوي ىتح هبيصن ذخأي الأ ىلع طرتشي

 الف «ةعرق ريغ نم «ليكلا ىلع مسقي ماعطلا نا اهنيب قرفلاو
 دولجلاو ءءاش ىتم هنم هظح ذخأي "(هنا) طرتشا اذا داسفلا هلخدي
 . ءاش ىتم هظح ذخأي نا طرتشا ناو «لاحب زوجت الف « ةعرقلاب مسقت

 ىلع لجرلا راجئتسا !(يف)» كلاؤس يف تركذ يتلا ةلأسلا امأو
 ءرخآ نادف فصن لصأب «ةمسقلا يف واستم ءعاشم نادف فصن ثرح
 :ب “بسن الو ءاهزاوج يف الو اهيف لاكشا ال ؛ةزئاج ةلأس يهف
 يفوتسي امم ةلصفنم اهيف ةرجالا ةلأسملا هذه نال ءاهنع تلأس ىتلا نيبو
 ةرجأ وه يذلا «نادفلا فصن نا ىرت الا « مولعم اهالكو لمعلا هيف
 زاج ءهعيب زاج امو ءهعيب هل زوجيو ءدقعلاب هل بجي ؛مولعم ؛هلمع
 ريدقت ةراجالا يف مزلي امإ ذإ ,مولعم ردقم اضيا لمعلاو « هب راجئتسالا
 اهيف ةرجالا ءاهنع تلأس ىتلا ةلأسملاو ءهيف يفوتسي ام نييعت ال لمعلا
 لهجلا نم هتنيب دق ام اهلخدف ءلمعلا هيف يفوتسي امم ةلصفنم ريغ
 .ررغلاو

 ةسراغملا زاوج طورش

 ىلع هلصأ فضنب لبجلا فصن سرغ ىلع راجئتسالا زوجي الف
 ناطرتشيو «عرذلاب ةمسقلا يف الدتعم ءايوتسم نوكي نا الإ « ةعاشإلا

 .كلذ نأ يف :لصالا يفو .ص :نم )١(
 .ذخأي نأ :لصالا يفو .ق :نم ()
 . يه :لصالا يلو م : نم ناز

 .ببس :م يسن ع (5)
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 فصنلا اهنم "ريجالا ذخأي يتلا ةهجلا نانيعيو «سرغلا لبق هتمسق
 ."!قيفوتلا هللبو .لبجلا برل اهسرغي يتلا ةهجلاو «هترجأ يف هسفنل

 عجرملا طارتشا عم تنبلا ىلع بقعم سبح - [5]
 لجر يف )0 يهو :ةيناد ةنيدم نم ةلأسم يف هنع هللا يضر لسو

 يف اهبقعو هتنبا تتام ْنِإ :طرشو ءاهبقعو هتنبا ىلع هل اكالما سبح
 نإو هيلا عجار سبح اف عامل بقع الو هتايح ف تتام وا « هتايح

 برقأ ىلا سبحلا عجر « اهبقع تامو تتام وأ ال بقع الو هدعب تتام

 . هب سانلا

 نبا "!سبحمللو ءا بقع الو (”هدعب) اهيلع سبحلا ةنبالا تيفوف
 1 عم سبحلا يف لوخدلا دارأو « ةجاحلا « معلا نبا تبثاف مع نباو خأ

 .؟ال ما هل كلذ له ءخألا

 ثلثلا نم سبحلا اذه ذفني

 [1] دقع) ةخسنو ءاذه كلاوس /تحفصت : "اهيف هللا هديأ باجأف
 .هلك كلذ ىلع تفقوو ءهقوف ةعقاولا (سيبحتلا

 ىلا ""سبحلا عوجر طارتشا نم (''"سيبحتلا) دقع هنمضت امو
 .رخآلا :ق )١(

 .قيفوتلا ىلاعت لابو :ع (0)

 ٩ :ق ملكك :ص ۱ م۷ :ع (۳)
Ha (4)يف لاوس ةيناد نم تتأ ءسبح ةلأسم . 

 .هل اكالمأ هتنبا ىلع سبح :ع )٥(
 .م «ع ءق' ٤ص :نم (3)

 .سبحلا نبالو :م (۷)

 .هنع هللا يضر ديلولا وبا يضاقلا اهيف بواجف :ع (۸)
 .سيحجلا دقع :لصالا فو .ع ق :نم )۹(

 .سيحلا دقع أ :لصألا ينو ع ءق :نم )٠١(

 «سبحلا كلم يف هئاقب عم هدوجو ةدم ,هتعفنب قدصتلاو ىلاعت هللا ليبس يف كلما سبح :وه سبحلا )1١(
 .(؟5/5 :راطوالا لينو 226/98 :ةفرع نبأ دودح)
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 الو تيفوت وأ «هتايح يف اهبقعو ءاهيلع سبحلا هتنبا تيفوت نا سبحلا
 هلج ناف ءسبحلا لام ثلث نم الا سبحلا ذفني الا بجوي ءاطل بقع
 ثلشلا هلمحي ل نإو خلا نبا عم لوخد معلا نبال نكي ملو ءذفن ثلثلا
 نبا عم لوخد ( هيف) معلا نبال نكي ملو ؛ثلثلا هلح ام هنم ذفن
 .تام موي سبحلا ةثرو ميج نيب) اثاريم يقب ام ناكو ءاضيا «خالا

 ةلغ يف ةنبالا عم اولخدي نأ سبحلا ةثرو رئاس قح نم ناك دقو

 يف كلذب عوجرلا مهلف «ثلثلا ("'اهلم) ناو ءاهتايح لوط سبحلا
 هلام
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 .“اةناحبس هل كيرش ال «قيفوتلا هللابو

 ؟عيبلا ضاقتناب ةلاوحلا ضقتنت له - [1]

 ىلا نمشب مرک نم( "ول ةصح عاب لجر أ ف هنع هللا يضر ' *!لئسو
 ءهلثم نيد هيلع هل ناك ءالجر ءنمثلاب «عاتبملا ىلع لاحأو ءلجأ
 .روكذملا ددعلاب "هيلع لاحلا ىلع "ليحتسملا دهشأو هيلع لخدف

 اهايا هعيب لبق "'ليحلا نم ةروكذملا ةصحلا عاتبا هنا :لجر تبثأف
 لهف «يناثلا عيبلا خسفو ءاهب هل محو «ةصحلا قختساو «هيلع لاحلا نم
 لاحلا مزلي وا «هلاحأ يذلا ىلع هقحب ليحتسملا عجريو «ةلاوحلا خسفنت

 م 2ع :نم )1(

(r)يف :لصالا يو م ءق :س . 

 .هلمح ناو :لصالا ينو .ع :نم (؟)
 .ع :نم ةطقاس هناحبس )4(

 A :ع/ ۲۲۰ 2م /۹۰ :ص /۹4 ق (4)
 .كنع هللا يضر باوجلا .ةلاوح ةلأسم : :ع احل
 . ةصجح م قفز

 .لح نقص :م (۸)

 .نئادلا وه (1)
 .مركلا ةصحل يرتشملا وه 600(

 .مركلا ةصحل عئابلا وه )١١(
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 عفد امب عئابلا ىلع عجريو «هيلع لاحتسا ام ليحتسملا ىلا عفدي نا هيلع
 ؟هيلا

 .هللا ءاش نا اقفوم اروجأم انتفأ

 : شا هقفو « باجأف

 ناك اذاو .هيلع تفقوو ءاذه كلاس كاياو هللا انجر « تحفصت

 ىلع هنيدب لاحلا عجريو .ةلاحإلا ضقنتف ءهيف هفصو ام ىلع رمالا
 هنع نمثلا طوقسل « ءيش هيلع لاحنا لبق هل نوكي الو ء«هب لاحا يذلا

 .هدي نم ''!ةصحلا قاقحتسا نم تركذ ام

 اهيف قاقحتسالا نوكل «فالتخالا نم ةجراخ «يدنع ةلأسملا هذهو

 .هتهج نم نكي مل اذا فالخب ."'ليحلا ةهج نم
 باوجلا اذه لث اهيف تبجأف «ةدم ذنم ةلأسملا هذه نع تلئس دقو

 .ظفللا يف هفلاخ ناو « ىنعملا يف

 .هتوعب قيفوتلا هللابو

 لثم دض طايتحالا ىوعدب ريبدتلا دقع يف عوجر - [۷]

 ةيطبارملا ةطلسلا
 دنعو «''!ءارفص مداخ ام تناك ةأرما "يف هنع هللا يضر “لئسو

 ءاهذخأو مهدحأ«ةروكذملا مداخلا ىلع «بلغت "!ةيليبشا نيطبارملا لوخد

 .ةدم هدنع تيقبو

 .بواجف :ع )١(
 .ةصحلل قاقحتسالا س :ع )+(

(r)طلغ وهو :لاحلا :ع . 

 تح !ع المال :م/۲۱۸ ص /۱۷ ق (4)

 .كنع هللا يضر باوجلا ريبدت ةلأسم :ع (ه)
 نم عونلا اذهب نوبجعي اوناك نيطبارملا داوقو رفصالا ينب مورلا نومسي برعلا نال يمور لصأ نم (1)

 .يراوجلا

 .(183/7 :ربعلا باتك) ركب يبا نب ريس ةدايقب ه 484 ةنس ةيليبشا نوطبارملا حتف .ةيليبشاب ع )90
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 م كلذ عمو ءاهيلع اهفرصف ةأرملل تناك مداخلا نأ :هل نيبت هنا مث

 نالا تبهذو ءريبدت دقع ال تدقعف ءاهيف اهيلا ببستلا ('نم) نمأت

 : اهيلا ببستلا نم "هعقوتت تناك ام تنمأ ذإ ءريبدتلا خسف ىلا ةأرملا

 .كرجا هللا مظعي ءال مأ ؟كريبدتلا خسف (اه) ناك نا انتفأف

 : ا هديأ باجأف

 «ليبس ريبدتلا خسف ىلا ال نوكي الو «هتعدا اهف ةأرملا قدصت ال

 هعقونت امل !"اهتربد اهنأ :اهريبدت لبق ءرسلا ىف تدهشأ دق نوكت نا الا
 نم تنمأ اذا اهناو «هدصقت ربل ال ءقح ريغب اهيف اهيلا ببستلا نم
 نم تركذ ام اهعقوتب ةملاع ةنيبلا نوكتو ءاهل ريبدت ال ءاهتمأ يهف كلذ

 .قح ريغب اهيلا ("7ببستلا)

 .قيفوتلا يلو هللاو
 نيتلباقم نيراد نيب ةفشكلا ررض - ]۸[

 ذفان قاقز اهنيب « نيرواجتم نيلجر ف هقيفوت هللا مادا لسو

 راد باب لباقت «نيتوناحو ءاباب هراد يف اهنم دحاولا لجرلا ثّدحأف
 نيذلا ((''لرم) رظن ىلع الا لخدي الو هلهأ نم دحأ جرخي الو «هراج
 هتبثي نيب ررض كلذو « مهتعانص لمعل «نيروكذملا نيتوناحلا يف نوسلجي

 نيتوناحلا بحاص ىلع بجي له ؛هلايعل ةنيب ةفشكو ءرادلا بحاص
 ص :نم )١(

 ىقوتت :ع (0)
(r)ع نم  

 .(ةفرع نیا دودح نع) هتوم دعب هکلام ثلث يف كولم قتع بجوي دقع )£(

 .بواجف :ع )0(
 .اهريدت :ق (3)

 .ببسب هيلا لصوت :ءيشلا ىلا «تبستو .عقوتلا .لصالا يفو ق :نم ف
PPV ip 0 iF 0 iB (۸) 

 .كنع هلا يضر كباوج ءةلأس :ع (1)
 مع «ق : نم 0.(
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 لباقت يتلا رادلا باب دسو «ةفشكلاو «نيبلا ررضلا اذه ببسب اهقلغ
 .؟هيلع ثدحلا هراج باب

 .اروجأم «كلذ يف بجاولاب انتفأ

 ()هدييأت هللا مادا باجأف

 نع هتيناوحو هبابب بكني نا رمّويف تفصو ام ىلع رمالا ناك اذا

 «كرت ءاليبس هيلا دجو الو كلذ ىلع ردقي مل ناف 3 باب ةلباقم
 .قيفوتلا هللابو ("اهقلغب) هيلع محي مو

 رهن ىرجب تابثاو ةيكلملاب نيدقع نيب حيبجرت | - [ه]
 /جخأد «هضرأ يف ىحر ماقأ لجر “ أف هنع هللا يضر < لسو

 هيلع ماقف < كلذ يف هراج هل نذأي نا نود هراج ضرأ يف دسلا فرط
 «ضرالا ف () ةع زانمو ةمصاخم اهنيب تعقوف ءدسلا مده نا دارأو

 ضرالا بحاص دقعف «يداولا "فرح وه امناو كضرا سيل هنا :لاقو
 :هيلع فقت ام نمضت ادقع

 دس يف اهنم زج لخدأ «ضرا ةيكلمب دقع
 « محرلا نمحرلا هللا مسب»

 ىحرلا نوفرعي مهنا :ءادهشلا نم باتكلا اذه يف ىمست نم دهشي

 ىيحي نب دمع :اهل ثدحلا نوف رعيو ''ةريبش يداو ىلع يه يتلا ةثدحلا
 نا نود «فلخ نب دمع ضرأ يف دس اوثدحا دق ءاهيف هكرش نمو

 .بواجف :ع )١(

(r)اهكرتب :لصالا فو عاق :نم . 

 A. م /61 ص 4 ق4 :ع (0)
 يف كنع هللا يضر لوقت اك ةلأسم :ع (4)

 .ةمصاخمو ةعزانم اهنيب تعقوف م ءع (۵)

 .فرج :ق )3(

 دودحلا دتمت هفافض ىلعوء«هجات رهن عورف نم عرف وهوه ريبس اهنم بسانملاو لاكشا ةدعب أرقت (؟)

 .هجات رهن يف هبصم ىلا هعبنم نم لاغتربلاو اينابسا نيب ةلصافلا

1۹ 
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 الو ةروكذملا دسلا نم “"ةيفوجلا ضرالا يهو «كلذ يف مهل نذأي

 .مهلمع يف مه هحابأ الو ءهب يضر ادمح نوفرعي
 «ضرالا (' زوحيد) ءهيف ركذ اهسح «هملع نم هلك كلذب دهشي ٍ 0 ےہ ١

 . “اط رظنلاو اهيلع "!فوقولاب ءدسلا اهيف ثدحملا ةروكذملا 1

 ؛ ةئاماعبراو نيعستو نا ةنس نم لوألا عيبر يف كلذب هتداهش عقواو

 . مهتداهش تزوج نم ةداهشب هصن ىلع دقعلا تبثو

 .هيلع فقت ًادقع اودقع مهيلع موقلا نا مث

 نم ناك دسلاب ذوخأملا ءزجلا ناو رهنلا ىرجم تابثاب دقع

 ىرجلا رييغت

 ء

 نم) ةرييش ةيرقب يداولا ف ثدحأ يذلا ناو .همساو هنيعب ىيحي نبأ

 ‹ فرع دق هيلع ناك يذلا ؛ ميدقلا هارجب وه «نالا هارجم ىلع (ا0هفرص

 ءهتوقل يداولا هثدحا امنا «ماوعا ةثالث ذنم «هيف ثدحا يذلا ناو
 .هيف روكذملا هجولاب الا « مع دنه «هرم نكي م هناو

 قبلا ملت أ ام ىلع هتداهش عقواو (هصن بسح هملع نم كلذب دهشي

 .(ىيحي ةياور ۰۸۸۹ :ص ًاطوملا) بونجلا لداعت ةليقلاو .ةلبقلاو فوجلاو برغلاو قرشلا ايدق ةبراغملاو نويسلدنالا لمعتسا دقو ؛نآلا ينارغجلا حلطصلا يف لامثلا ةيحان يه )١(
 .اهيلع ع ءق (4) 0 .اهيلا ع :ق (۴) .دَيلآ ٌمضوَأ .هيف دوهشلا ديدحت :دحاو ىنعمب ةزايملاو زوحلاو ءنوزوحي لصالا يفو ع :نم (')

(o)دجحا :لصالا يفد م ع نم . 

 .هف رع ن :لصالا يفد ع )0

 .بلتحا :م (0
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 هيلا رظنلاب ءميدقلا هارجم معيو ءروكذملا يداولا (ا!زوجي) نم هيف

 ىف بجاولاب انتفأو «نادقعلا هنمضت ام - كنع هللا يضر - لمأت
 .كلذ

 اهبحاصل "'ضرالا يف (""اودهش) نيذلاء هللا كقفو ءدوهشلا نمو
 .هيف دقعنا يذلا دقعلا يف يداولا ىرجم ىلع نودهشي

 .هللا ءاش نا لاكشإلا هب عفرت ايفاش احضوم انايب كلذ انل نيب

 اك نإ هديأ «باجأف

 نيدقعلا ىلعو «, هيلع تفقوو اذه كلاؤس كاياو هلل انمحر ‹ تحفصت

 .هقوف نيخستنملا

 هدوهش (("زاح اذا) هب ءاضقلاو محلا بجي يذلا وه لوالا دقعلاو
 هيف ىنتبا يذلا عضوملا نأ :مهتداهش يف اوديزي نا دعب ءهيف اودهش ام

 نا دعبو « هيلع صنب دقعلا كلذ نمضتي م ذا «هکلمو مئاقلا لام دسلا

 .اهيف (""عفدملا) نع زجعيف ءهيلع موقملا ىلا مهتداهش يف رذعي
(v) o . هتزعب قيفوتلا يلو هللاو 

 .زوجي :لصالا يفو ع :نم )١(

 .نودهشي :لصالا يفو ءص ءاق :نم 0

(r)دقعلا يف :م . 

 .بواجف :ع 4
(o)ىدا اذا :م .يفو ءزاج اذإ :لصالا يفو ءق ع :نم . 

 .عفدلا :لصالا يفو ق :نم 3

 .قيفوتلا يلو هللاو :ع (۷)
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 قالطلاب نيميلا راركت - ]٠١[
 دنع ءاهل طرشو ةأرما جوزت لجر يف هلع هللا ىضر ")لغو

 «قلاط حاكنب اهيلع ةلخادلا نأ :هنم عوطلا ىلع ءاهايا هحاكن دقع
 «ةيناث اهجوزت هنإ م < « اپتدع تضقناف ‹ هيلع تقلطف «ةأرما جوزتف

 .؟ال مأ نيميلا هيلع رركدتأ

 اذه يف انل نيبو ؛كرجا هللا مظعي كلذ يف زوجي ام انل نيب
 ا" لصالا

 : "شا هديأ باجأف

 الو e اهجوزت الك اهيف قالطلا همزليو نيميلا هيلع رركتت
(v 

  3ف مساقلا نبا لوق فلتخا امناو ءهملعا كلذ يف (3 )

 ؛ قلاط يهف ةنالف كيلع تجوزت نا : لاق اذا ةنيعملا ةأرملا ىف

 يعل( ةادب) + فرع اهيلع ایر ۸) .
 .هتزعب قيفوتلا يلو هللاو

 ؟ةنوئظم بابسا نع ةئشانلا نيميلا مزلت له - ]111

 لو
 ./۲ :م/كك/ ص 5١/ ق ۳۰ :ع 1(

(r)كنع هللا يضر باوجلل ‹قالط ةلأسم : ع . 

 .ضرفلا :م (۳)
 .نيع :م )4(

(o)ةطقاس « اروجأم ...اذه يف ام انل نيبو » :ةيلاتلا ةرقفلا :ع . 
 .بواجف :ع 3(
 .ريركت :لصالا يفو :ع نم (۷)
 .ىرخا ةرم :لصالا ينو ص :م نم )۸(
 .11/۳ :ةنودملا رظنا (9)
 TAY :p/VY :عللقل ص نق )1(
 .كنع هللا يضر باوجلا ۷

 هجو وه ةقدصلا يف دوصقملا نأ الا ءاهلثم ةقدصلاو ء هل بوهوملل ًارابتعا لومتم وأ لام كيلمت ةبملا 00
 . هللا

 ."!اروجأم :مساقلا نبا 9 م عزانت نم

 «ةحيحص  "ةبه هتأرم ا هتبهو جر يف هنع هللا يضر
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 ءا اهكلمو ءاهتايح لوط ("!ةجوزلا) !')اهرمعا مث ءاماوعا اهكلمو
 تنم ةجوزلا نأ جوزلا نظف ءارجاشت مث « هللا ءاش ام اهكلم يف تيقبف

 ةايح لوط اهلبق نإ « نيكاسملا ىلع ةقدص ةبملاب مسقأف «ةبهلا كلتب هيلع
 .نمب هل تضرع الو هيلع تنم ام اهنا «ةجوزلا هل تمسقأف «ةجوزلا

 اهيف جوزلا ىلع لهو ؟ةبملاب نيميلا قلعتت له :هللا كمحري انتفا
 شفا ءاش نإ ًاروجأم ؟اهكسما نإ ءيش

 : شا هديأ «باجأف

 عيمج ىلع اهب ةقدصلا هيلع بجتو «ةبهلاب قلعتتو «نيميلا همزلت
 .كلذب هيلع يضقي ال هنا الا ءاهنم اهلبقف ءهيلا اهتدر نا نيكاسملا

 ./("هتزعب قيفوتلا هللابو

 نيترم سارلا حسم نايسنل ءةالصلا ةداعا ةيفيك - ]+[

 « "ةودعلانم تءاج ةالصلا نم ةلأسم نع « هنع هللا يضر 3 )0 رئو

 يهو

 ًاضوت م ىلصو « حبصلل أضوت لجر يف أ ةاكنع هللا يضر باوجلا

 أضوت مم ‹ ىلصو ثدح نم < ءرمعلل أضوت مث < « ىلصو «ثدح نم « رهظلل

 .ىلصو ثدح نم ةمتعلل ًاضونأ مث < « ىلصو «ثدح نم «برغملل

 ىلا لصالا عم ةعفنملا تعجر اذه تام اذاف ءهل بوهوملا ةايح ىدمل ةعفنملا ةبه :راعالا وأ ىرمعلا )١(

 .عاتمإلا اضيا ىمستو ءاهبر

 .ةجوزلا ىلع :لصالا ينو .ص :نم (؟)

Ee (r)ىلاعت هللا . 

 .بواجف ع )+(

 .قيفوتلا لابو :ع (ه)

 هلا :م/ >1 :ص/قو :ع/ 10 ق اكل

 .برغملا :ةودعلاو ةالصلا نم يهو ةودعلا نم تءاج ةلأسم :ع (۷)

 .كاضرأو :م (۸)



 حسم يسنف ("تاولصلا) ةداعاو هسأر حسب رمأف «هكرت ةيضوألا
 .حسم ريغب اهلك تاولصلا داعأو ءهسأر

 .كلذ ىف بجاولاب انتفأ

 3 هديأ «باجأف

 داعا دق لجرلا ناك اذاو .هيلع تفقوو "اذه كلاؤس تحفصت
 لعفي نا لبق «ةرخآلا ءاشعلا ةالصل أضوت يذلا ءوضولاب اهلك تاولصلا
 هيلع بجاولاف ؛كلذل ايسان «هركذ روفب «سأرلا حسم نم هب يتفأ ام
 ةالص ديعيو ءهحالصإ هتاف وأ هءوضو ضقتنا ناك نا ءأضوتي نا

 هسأر حسم يف كشي دحاو ءوضوب نيترم اهالص هنال «ةرخآلا ءاشعلا
 اهاوس امل هيلع ةداعا الو «(("ةنقيتم) ةراهطب الإ ةالصلا حصت الو ءهنم
 تلصح "ةرخآلا ءاشعلا ةالص ءوضوب اهداعا امل هنال «تاولصلا نم
 ءوضولاب اهنم ةالص لك ىلص ذا ؛!"!(اهيف) كش ال  ةلماك ةراهطب اهلك
 ءاشعلا ةالصل أضوت يذلا ءوضولابو «ةيناث ةرم ءا أضوت يذلا
 ىدحا هل تحصف «نيءوضولا دحا لاكب نقوم وهو ۳ ةرخآلا
 (اضوتف ثدحأ مث ءاهالصف تاولصلا نم ةالصل ًاضوت لجرك نيتالصلا
 دق هنأ ركذ هتالص نم غرف الف «ةيناث ةرم ىلسف «ىلص دق هنا يسنو
 الف «نيءوضولا يأ نم يردي ال ءهسأر حسم يسن هنأ ركذو « یلص ناك
 .نيتالصلا ىدحا هل تحص دق ذإ ؛عامجاب هيلع ةداعإ
 .ةالصلا :لصالا فو 3 ع :نم و(

 .ةربخالا :

a (e)ةطقاس « اذهد :م . 

 .ةريخالا ص :ص (غ)
(o)ةقيقح لصالا قو ع ‹ق ءص :نم  . 

 .ةريخالا :ص (3)
 .ص ق a م نه )۷(

 ص (4)

 م
 . (ول
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 . ""قيفوتلا هللابو

 حاكنلا دقع يف طرشلاو عوطلا نيب ىرمعلا - [1؟]
 دقع دنع هتنبا جوزل عاط "الجر يف هنع هللا يضر لئسو

 دمأ هانكس راد نم انيعم اتيب ةعم اهل کسی ناب هعم )اح اکن

 روكذملا تيبلا نكس الو ءهانكس ذخأل جوزلا مقي مف ءاهنيب ةيجوزلا
 نم روكذملا ةجوزلا دلاو جرخ الو «ةجوزلاب لخد الو ءهضبق الو
 لصتاو ©« ضرم نأ ىلإ ةروكذملا هراد نم ءيش نم الو ءروكذملا تيبلا

 .هتوب هضرم

 هذخأ هل اغئاس «جوزلل ًاذفان ناكسإلا اذه ءهللا كقفو ءىرت لهف
 عئاطلا ةايح يف هضبقي مل اذإ زئاج ريغ كلذ ىرت مأ .نكسملا توم دعب
 .؟ضبقت مل "ةيطع نوكتف «هتحصو هل

 هذه ةقر عاب دق ةجوزلا دلاو نكسمملا ناك نا باوجلا فيكو

 8 0 لل ع 1
 اهني ضبقو « عيبلاب اهتوفو «ةروكذملا ةيعاوطلا دعب يبنجأ لجر نم رادلا
 امسح تام نأ ىلإ اهيف هانكس لصتاو ءهنم اهارتكا مث غاتبملا نم
 .؟ركذ

 : هللا دیا باج أف

 ناكسالاب هل عاط امنا بألا ناك ناو .هيلع تفقوو كلاوس تحفصت
 ىلا ةرقتفم ةيطع يهف «حاكنلا هيلع دقعنا ًاطرش نكي لو ءروكذملا

 .هل كيرش ال قيفوتلا هللبو )١(
 هلك \/p: :ص/خم :قرالال :ع )7
 .كبع هللا يضر كباوج ةلأس (0)
 .اهعم هحاكن دنع 8ع ءق (4)

(o)نكست م  . 

 «يرمعلاو «سبحلاو « ةيراعلا لمشت ةبطعلاو ةعفنم وا الصا ناك «ضوع ريغب لام كيلت ةيطعلا (3)
 .ةقدصلاو « ةبملاو

 .تواحف a لإ

١66 



 نا ىلإ هنع زاح الو «هتايح يف تيبلا ضبقي مل ناك نا لطبت «ةزايحلا

 .اهنع يفوت نا ىلإ هكلم ىلع تيقب وا رادلا ةبقر عاب «يفوت

 .قيفوتلا هللابو

 قادصلا فصن ةبه يف ةوسن عبراو لجر ةداهش - ]:١[

 لجؤملا
 ءاهتحص يف ءاهجوزل تبهو ةأرما يف هنع هللا ىضر "لئسو

 كلذ ىلع دهشأو) ءاهجوز كلذ لبقو < هّلبق ال دقعنملا اهقادص فصن

 كلذ دعب تشاع ةأرملا نا مث ء('!لباوق ءاسنلا نم اعبرأو ءادحاو الجر

 كلذ قوس الاجر اهسفن ىلع تدهشاو تضرمو « رثكأ وأ 0 وحن

 يحص يف ‹ يجوزل تبهو تنك دق ين : مل تلاقو « ءاسنلاو لجرلا

 ةأرملا نا مث "كلذ ءاضيا ءجوزلا لبقو «كلذ "هل تيضمأ تنكو

 . تيفوت
 لجرلا (("ةداهشو) ءاسنلا ةداهش زوجت لهو ؟زوجت ال ما ةبملا زوجتأ

 ع هللا يضر « باجأف

 TAY :p/YY :قلاؤل :ص/خخ :ع (0)
 .كنع هللا يضر كباوج ةلأس :ع (0)

(r)لباوق ءاسنلا نم عيراو دحاو لجر كلذ ىلع دهشو :لصالا ينو م ءص ؛ع نم . 
 .ماعب :ع )4(

 .هل كلقن تضما :ع (4)
 .اضيأ كلذ جوزلا لبقو :ع (3)
 .لجرلاو :لصالا يفو م :نم (۷)

 .بواجف :ع
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 [1] ‹ نهنم /ناتنثا وأ الودع ءاسنلاو , الدع ء(لجرلا) ناک نإ

 كلذب اهسفن ىلع اهداهشا ىلا تفتلي الو ءتزاجو « مهتداهشب ةبهطا تتبث

 .هنم تيفوت يذلا اهضرم يف

 .قيفوتلا هللابو

 لعب - لوألا حاكنلا ءاقبا ىلع حلصلا له - أكو

 ؟ًاديدج ًادقع دعي - قالط

 ‹«هرجح ف ءاركب هتنبا حكنأ لجر ف ,هنع هللا يضر ل" لغسو

 عةدم « اهم هئانب لبق , حكانلا باغف ‹ لجؤمو لجعم قادصب لجر نس

 .عاحلا (!"هيلع) اهقلطو «ةهجلا مّكَح دنع هبيغم اهوبأ تبثأو

 هبهوو «حاكنلا ءاقبإ ىلع احلطصاو كلذ رثا يف مدق حكانلا نأو
 ,ةقايسلا هجو ىلع «ةأرملا ىلا "هعفدب مزتلا حكانلا ناك اعضوم حكنملا
 ‹كلذ ىلع اقرتفاو ءرهشأ ةتس اهب لوخدلاو هتنبا مضب هرظنأ نأ ىلعو

 يلا ةلهملا ببسب ‹ هشاعم بلطو ,هتجاح ىلا حكانلا باغ 9 ءادهاشتو

 لجر نم هتنبا بألا مكنأو ءاريسي الإ بغي ملف ؛حكنملا اهب هلهمأ
 ديريو «لوألا جوزلا نالا ( "ي دقف) ‹اهعم (0 ساکن دقعو «رخآ

 : شا هديأ باجأف

 . الدع ناك :لصألا قو 56 م ع :نم 1(

 .% ص/04 م :قردح :ع ()

 .كنع هللا يضر باوجلا .حاكن ةلأسم :ع (۳)
 ١ ص :نم )ئ(

(o)هعفد م . 

 .هعم اهحاكن :ق :م )1(

 , مدقي :لصألا يفو .ق ء ص :نم غ7

  Nبواجف ع .



 امناو «قالطلاب هيلع مح نأ دعب حاكنلا دقع اددجي مل اناك نا

 تبثيو « كلذ زوجي الف «تركذ اشسح «لوألا حاكنلا ءاقبا ىلع احلطصا
 .رخالا حاكنلا

 دنع نبالا مازتلا مدع ًاقالط وأ ًاخسف نوكي له - ]1١[
 ؟هوبا هيلع دقع امل غولبلا

 ةميتي نم اريغص هل ًانبا جوز "!لجر يف هنع هللا يضر لئسو
 عفد بألا مزتلا ءلجومو لجعم رهب اهمع نبا اهجوز «غلاب ركب
 .الجا "هنم لجؤملل ابرضو ءهنبا نع لجعملا

 .طورشلاو «حاكنلا مازتلا (“نم) ىبا نبالا غلب الف

 ما حاكنلا يضي لهو ؟دقنلا نم همزتلا ايف بالا مزلي ام انل نيب
 . كرجأ هللا مظعي ؟خسفني

 : شا هديا باجأف

 «لوخدلا لبق «هوبأ هيلع هدقع ام مازتلا نم "باف نبالا غلب اذا
 هيلع طرش ام لك همزليف ءهسفن ىلع حاكنلا يضي نأ نيب ًاريخم ناك
 نع طقسيو ءيش هيلع نوكي الف ؛هسفن نع حاكنلا دري وأ هوبأ
 نوكي كلذ نال ءرهملا لجعم نم «هنبا نع همزتلا ام ءًاضيأ بألا
 .قالط ريغب '""اخسف

 .1 :ق/ 0 :ع/0۸ :م/الك :ص ا«
(r)كنع هللا يضر باوجلا و .جاکن ةلأسم € . 

 .م ع نم ةطقام ()

 .نع «لصالا يفو ءص :نم )£(
 .بواجف :ع )ه)

 .ىيأو :م (
 ىلا ًاعجار سيل ببسلا اذه ناك ناف «قارعلل بجوملا ببسلا وه خسفلاو قالطلا نيب قرفلا ساسأ (۷)

 «عاضرلاب ةمرحلا ةأرملا حاكنك اعيطتسي مل جاوزلا يف رارمتسالا دارأ ول ثيحب ءاملوأ , نيجوزلا دحأ
 = وا ءامف اعجار ببسلا ناك ناو .ثالثلا يف بسحي الو ءاخسف اذه ناك :ةدعلا يف ةأرملا حاكن وا
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 .كلذ يف ليق ام هدلقتأو «هراتخأ يذلا اذهو

 . هتزعب قيفوتلا هللابو

[1v]؟هالو يذلا تومي « حكانملا بحاص » لزعني له -  

 ‹ضاق اهيف سيلو ريما اهيف ةنيدم و هنع هللا يضر « "ا لئسو

 يف رظنيل ضاق اهيف سيل ةنيدملا نا ىلعألا ريمألا ىلا ريمالا بتكف

 ريمألا هيلا بتكف ءءاضقلل حلصي نالف اهيفو «'"'اهيف نيملسملا رومأ
 ءىلعألا ريمالا هل (“هلوخ) ام ريمألا لعفف ءءاضقلا هيلوي نأ :ىلعألا

 كحف ءىلعالا ريمالا رمأ نع ًاكص كلذب هل بتكو ءءاضقلا هالوو

 ."فوصوملا دلبلا ينو ءروكذملا يضاقلا

 هيلا لعجو ءاكص كلذب هل بتكو «حكانملا بحاص كلذ دعب مث
 .اهماكحا عيمجو حكانملا يف رظنلا

 لعج ايف روكذملا يضاقلا ةايح لوط روكذملا حكانملا بحاص حف
 .ريمالا كلذ معيو "كلذ نم هيلا

 محي ناك اک محي ءهتطخ ىلع حكانملا بحاص يقبو يضاقلا تاف

 يف همالعأو رصملا ءاهقف هدنع دهشيو «هالو يذلا يضاقلا ةايح يف

 قلطيو «جاوزلا بحأ نم جوزيو «حاكنلا ماكحا نم كلذ ريغو قالطلا

 نا دلبلا ءاهقف ىأر ذإ «بئاغلاو رضاحلا ىلع مكحيو ؛ اهقيلطت بجو نم

 .قالطلا يف محي نّمع مل ىنغ ال ذاو ءدلبلل حالصلا نم كلذ

 .اقالط ببسملا ناك نيحوزلا بويع لثم ابغر اذإ رارمتسالا ناعيطتسي ثيحب (ھدحال =

 .(۲۹۸/۲ ةنسلا هقفو 0/9 دصتقملا ةيامو دهتجلا ةيادب رظنا)

 . 10۹ :م/۲۸۱ :ص/تم :ق (0)
 .ةيضفالا نم ةلأسم :ع (؟)

  (r)ةطقاس :ع .

 .هل ذبيح :لصالا ينو ءق :نم (4)

 .روكذملا :م (ه)
 .كلذب معيو م ع )3(
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 دلبلاو « يضاقلا توم دعب هماكحأ خسفت نأ .هللا كقفو « بجي لهف

 .ىلاعت هللا ءاش نإ ًاروجأم كلذ انل نيب

 : لبا هديأ 3 باجأف

 تومب حكانملل مدقملا ميدقت ضقتني الو .هيلع تفقوو كلاؤس تلمأت
 0ف «هدعب فلخ يذلا اهنع هلزعي ىتح هتطخ ىلع وهو ءهمدق يذلا
 هلك "وهف ‹«كلذل همدق يذلا توم دعب هيلإ لعج امم هب ىضق وأ هيف
 .هدر الو هلم ءيش خسف حصي ال لفان ‹زئاج

 .قيفوتلا هللابو

 ةكرتشملا ىحرلا يف ةصح ةلغب ةكرتلا ىلع ىوعد - [18]
 عم ىحر يف ةمولعم ةصح اهل ةأرما اف هنع هللا يضر '"لئسو

 ءةمولعم اماوعا ةهجلا نع ةأرملا تباغف «ةعاشإلا ىلع ءرخآ لجر

 :ىحرلا ةلغ نع اهتصح يف اه بجو ائيش /اهببسب ]٠١[

 ءةلغلا نم اهبيصن تبلط «ىحرلا هيف يذلا دلبلا ىلا تعجر الف
 ةراتو ء رقي ةرات ؛'"'اهلطامو ءاهب فّوسف ء("ةهجلا نع تباغ يتلا) ةدملل
 دوهشلاو دام اًهيلطو ( تايف فرح هكردأ ىح «("لالغتسالا) رکنی

 .بواجف ع )0(

 .اف ص ءق (9)

 .اذهف :م )0

E (9صررخل :م/لع : A6 GANTT 
 .ةلأس .م (ه)

 .فوسف ءاهتياغ يتلا :لصالا ينو .ص «ق :نم )3
(vy)١ .اهلطمو «ع  

 .لاغتشالا :لصالا ينو .ع ءص :نم ۸(
 .هنيح ص ؛م



 .ةثروو هيف ىدعت الام كرتو ‹«كلذ لكب اه نودهشي ('!لودعلا

 «ةروكذملا ماوعالل ةلغلا نم اهتصح يف ةأرملا هذه بجي ام انل نيب
 .كلذ ىلا لوصولا ببسو ءاهب هلام ىلع اهئادعا هجو فيكو

 : "شا هديأ « باجأف

 ماوعالا ءاهلتغا كيرشلا نأو ءىحرلا نم اهتصح ةأرملا تتبثا اذا

 يتلا ماوعألل ءاهتصح ءاركب ءهفلخت ايف ىدعت نا بجو «ةروكذما
 ىلا راذعالا دعب :ةفرعملاو رصبلا لهأ هب هردقي ام ىلع ءاهيف اًهَّلَتْع
 .عفدملا نع زجعلاو « ةثرولا

 .قيفوتلا هللابو

 توبث عم علخلا ضوع جوزلل حصي له - [1]
 ؟ضارتعالا

 رجح يف اركب ةأرما جورت لجر ف هنع هللا يضر لسو

 يلختلا ديرت يهو ءاهب ىنتبا ذنم ءارهش رشع دحا اهعم هلو ءاهيبا
 ربصلا عيطتست ال يهو «هلبق الام عيج كرتت نأ الا «ىبأيو (("هنع)

 .نهجاوزا نم ءاسنلا بغري ايف ؛ررضلا نم هب اهقحلي اع

 بجي ناك ناو ءال ما ا"!نيبي اهررض ناك نا هللا كمركا ءانل نيب

 .هللا ءاش نا اروجأم ءهلبق الام ىدٌوي نا نود ءاهقلطي نأ هل

 : “ا هديا باجأف

 .نودهشي دوهشلاو :ع )١(
 .هنم ىفوتسي الام كرت :دارملاو .هيلا هريغ زواج :رمالا ىدعا :لاقي (؟)

(r)بواجف ع . 

 ىلع م/۹ :ع/ول ص/۳۰ :ق (:)

 .حاکن ةلأسم ع )هه(

 .هنم :لصالا يتو ع :نم (5)

(v(نيبتي :م . 

 .بواجف € )۸(
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 ذنم اهسي ملو ءاهنع ضرتعا هنا :يعدت يذلا ("ررضلا) ناك نا
 . اهل هتباصا نم « يعدي ایف هلوق لؤقلاف «كلذل ركنم وهو ءاهب 'لخد

 . هسي عم

 اهب لأ نإف ءةنس لجأ هل برض ءاهنع ""ضارتعالاب رقا ناو

 .اًئيش اهقح نم هل كرت نا اهمزلي الو ءاههنيب قرف الاو ؛!كاهيف

 .قيفوتلا هللابو

 قح بسكي يقسلا ءام لضف نع لزانتلا له - ]۲١[
 ؟ديفتسملل ةيكلملا

 اهب ىقسو ءارئب هطئاح يف رفح لجر "يف هنع هللا يضر «"لئسو
 تناك «هناريج نم «نيرخآ موقل «طئاوح هنم ةبرقم ىلعو ءاماوعا
 اهترامع ينو « مهطئاوح يف ءام رفح يف اوعرشو ءهعم اودساحتف ؛ةرماغ
 ىلا اوبغرف مهضرال ميمع الو ءمهتجاحل فاك ريغ مهءام نأ ريغ ؛ةدم

 ءرضخلا نم هولعف ام مم ا" صلخيل « هئام لضف نم مهدی نا مهراج
 نمو ءمهنم «ء(عذقلا) ةرثكب هوفج نا ىلا ةليوط ةدم مهل عسوتف
 هرْبص داعو «هقلق دتشاو ءهجرحاو كلذ همدنأف 7”'2يتالايعو « مهدالوا
 .هيلع الابو مهل

 .يذلا ناك :لصالا ينو .م ءعا:نم )00(

 .اهب الغ :ع (0
(r)بويعلا نم وهو «ةّئاد ريغ ةفصب « يلسانتلا بيضقلا باصتنا مدع وه . 

(e)ةطقاس :ع  . 

 .كرتي :م (ه)

 مح g/YFA: :مثال :ق (3)

 .كنع هللا يضر باوجلا :ع (۷)
 .صلختيل :م (۸)
 .مرغلا :ع يقو ؛لوقلا :لصالا يفو .م :نم ىلإ
 .مهتالاعو :م 080(
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 ةحح مط بجو عقةدملا هذه مه هتعسوتو ( مهيلع هربص ىرتأ

 «ةرثاد ‹ةيدق رىب اوجتحا نا فيكو ؛ هوعدأ نا كلم قوعدب

 ءاهمسر داب دقو «هنم ةبرقم ىلعو هطئاح قوف نيملسملا عيمجل تناك

 :هل اولاقو ‹ اهبطخ ةراسيو ‹ اهتهافتل « سمطو اهعضوم يفخو « سردو

 يتلا «ةيدقلا رئبلا ءام وه امنا ءكطئاح يف كل باجتسا يذلا ءاملا اذه
 تنأو نحنو ءانيلع هيف كل /'ةرثا الف «كطئاح قوف نيملسملل تناك
 .؟اننود كدحو هيلع كعدن الو «ءاوس هيف

 «( اهنع مش رك الو «كلذ نم اًئيش بلطت ال نيملسملا ةعامجو

 ("ريغ) ىلع مهنا عم ءاهرطخ ةراسيو ءاهفعضو ءاهتكاكرب مهملع عم
 .ءالؤه معز امم نيقي

 نوديري ال مهو , نيملسملا ةعامج نود ‹كلذ نع فشكلا مه ىرتأ

 ؟كلذ ىلا مهل ليبس ال ما ءروكذملا هجولا ىلع وه امناو «“ةبسح كلذب

 .(“ىلاعت) هللا ءاش نا اروجأم ء«بجي ام انل نيبي

 : هللا هديا «باجأف

 «هئام لضفب مهعافتتاب ءاقح مهراج رئب يف لجرلا ناريج قحتسي ال

 .ءاش

 ءمهقوقح نمو نيملسملا ءانفب يتلا رئبلا ءام ىلا سانلا جاتحا ناو

 هيلع يضق «هسفن ىلا هريصو ءاهءام غرفتسا هنا لجرلا اذه ىلع تبثو

 .ةمدهتم )١(
 .ريغلا ىلع هسفن ناسنالا ليضفت «نيتحتفب «ةرثالا (؟)

ER: نم: (۳) 

 بصنم نم لقا بصنم يهو «بادآلا ةياعرو ءراعسالا ةبقارمك ةماعلا نوؤؤشلا ىلع مايقلا ةبسحلا (4)

 هجو هب داپ يذلا لمعلا ىنعمب <« ,هيسحلا قلطتو قوسلا بحاصو « بستحلا » هيحاص ىمسيو . ءاضقلا

 .اًنْه ىنعي اک ىلعت هللا
 (o) ع نم
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 .قيفوتلا

 لبق تتام اذا ةأرملا نع لتبملا راوشلا ثروي له - [؟١]
 ؟لوخدلا

 كلذ متف «لجر نم هتنبا مكنأ لجر ف هنع هللا يضر لسو
 بالا ماقو ءاهب /لوخدلا لبق ةروكذملا ةنبالا تتاف « مزلي ام ىلع اهنيب ]۱1[

 موي نم ءاهتايح ةدم ءةوسكلاو ةقفنلابو ءاهقادصب جوزلا (""بلطي)
 .تتام نأ ىلا هنم اهحكنا

 جوزلا ىلا هب اهزهجيل ءاه ("هبستكا) اب اهابأ بلطي جوزلا ماق مم
 .روكذملا

 ؟هبلط امم ءيش (هدحال وا ءا حصي له

 . هللا ءاش نأ ءاهيلعو امل بجو ءاهمزلي ام انل نيب

 : ا هديأ «باجأف

 وهف هلتبو ءا هاضمأ « هب هتنبا زهجيل بالا (!"لدبستكا) ام ناك نا

 الو) ءاهنع ثوروم ‹قادصلا نم اهل يمس ام كلذكو ءاهنع ثوروم

 .ةوسك الو ةقفن امه جوزلا ("مزلي
 .قيفوتلا هللابو

 . ۲۷ :ق/ ۲۹ :ع/وذ :م/۷۸ :ص )«
 .حاکن ةلأسم ع 0

 ,بلطب :ع فو بلطف :لصالا فو .ص ؛م ءق :نم (0
 .بستكا :لصالا ينو .م ؛ع :نم )4(
 .بواجف :ع )0(

 .بستكا :لصالا قو .ع :نم 03
 .مزلت :لصالا يفو .م :نم 80



 ىوعدلا يف ء«زوحلا» ضيعبتب نيميلا ضيعبت - [؟؟]

 ,ةقرتفم ةريثك رئاوح ىلع لمتشت ةيرق "أين هنع هللا يضر ''!لئسو
 ةراح لها ماقف , مهئابالو مهل ةفورعم ‹ موق ىلا ةبوسنم اهنم ةراح لكو

 ءاكالما مهدنع اوعداف «ىرخأ ةراح لهأ ىلع ءرئاوحلا كلت نم

 اليكو مهنم قيرف لك لكوو ءمهماكحا بحاص ىلا اعيمج اوعفتراو
 ريغو ,اهدرو نايالا صضبقو « ماصخلاو «راكنالاو رارقالا ىلع اضوفم

 ليكو لك ذخاو «ليكوتلا يناعمل عماجلا ليكوتلا (""هنمضتي) ام كلذ
 .هبحاص ةخسن اهنم

 اوعدا ام اوزوحي كيلكومل لق :نيبلاطلا ليكول نيبولطملا ليكو لاقف
 « ماب اضرلاب ادقع مهيلع دقعف « هوقحتسيو م هنأ هيلع اوفلجيو « هب

 .ةزايحلا دعب

 :اهضعب نع اولاقف :ةبولطملا كالمألا كلت اوضعب نوبلاطلا ءاج الف

 ءمهعم مصاخي مل نم انعم نالفو نالفلو ءانعيمجل يه :اهضعب نع اولاقو
 .مهلكوتب لكو الو

 نيبولطملا مزلي لهو ؟ضيعبتلا اذه ىلع ةزايحلا زوجت له انل نيب
 هللا مظعي :؛كلذ ىف بجاولابو ؟ال ما «نيبلاطلا نايا دعب اهمالسا

 . كرجأ

 هللا :م/0۸ :ع/تت :ق/احال :ص )0(

 .كالما يف ىوعدو ءةلاكو ةلأسم :ع (۲)

 .ةئمضت لصالا يفو ۴ع «ق ‹نم )۳(

 حلطصمك «ںاتملكلاو هيف يعدملا وا « هيف دوهشملا ديدحت يه :يسلدنالا لاعتسالا يف زوحلاو ةزايحلا )4(

 ىدل «ةيكلملا بابسأ نم ببس يهو «هكلق دصقب نيعم لام ىلع ديلا عضو :ناينعت «رخأتم يهقف
 . ضعبلا
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 . هللا هديا «باجأف

 .هيلع تفقوو «كلاوس تحفصت

 اكلم ‹« هضعب وأ «هاعداو (ا"1هدحو) هزاج م ىلع فلحي نا ‹ليكولا

 كلذ سيلو « هنيميب هيلع فلح ام قحتسا كلذ ىلع فلح اذاف «هسفنل

 .مهليكو ليكوت يف لخد الو مهعم مصاخي مل نم

 .قيفوتلا هللابو

[rr]ةعارزلا يف ةكرش -  
 «ةدحاو ةكس ضرأ يف ("بلق) لجر ف هنع هللا يضر لئسو

 ُهَل لاقف ءاهريغو ةروكذملا ضرالا اعرزيل ءرخآ لجر عم كرتشا هنا مث
 انأ قرخأو «كل اهكرتا «ضرالا هذه تقرخ دق تنأ :لخادلا كيرشلا
 . اهريغ

 دق اناو ءةيناث ةرم تنأ ءاننيب كرتشملا كجوزب اهن :هل لاقف
 .ًالوأ اهيف تقرخ ام كتبهو

 ءاعيمجج اهاعرز مث ءلخادلا اذه (هانشف) .ءكلذ ىلع اينبو
 .اهريغ اعرزو «ةكرشلا ىلع اهتعيرزب

 :هل لاق» كلذ يف هركنأ هداصح ناحو «لمكو عرزلا ناح الف

 دق انا <” ذا «قح ءاهتقرح يتلا ءضرألا هذه يف (!7كل سيل)

(r) 

 .م:نم (0)

 لق po4 pT :ق/الا ص ))
 .ةكرش ةلأس :ع (۴)
 .بلقا :لصالا يفو ءص :نم (£)

 .اهانثو لصالا يفو ءم :نم (ه)
 .هل سيل :لاقو :لصالا يفو ق ءم ءع :نه (3)
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 نم هطعي لو «هکیرش نود عرزلاب رثأتساو «ككرشأ نا لبق ((")اهتقرخ

 اهنم ةعيرزلاو ءاهنيب كرتشم هب اعرز يذلا ('"اعرزلاو) ءائيش كلذ

 .كلذ يف هركنأو ءاهايا هبهو ناك يتلا ءةدحاو ةكس ضرالا هقرخ

 عرزلا يف ابجاو يناثلا كيرشلا اذه قح - هللا كقفو - ىرت لهف
 .؟ال مأ ةروكذملا ضرالا هذه يف عفترملا

 .كرجأ هللا مظعي هيف بجاولا انل نيب

 ءاذه كلاس «كاياو هللا انمحر «تحفصت :هللا هديا «باجأف

 .هيلع تفقوو

 ةميق نم هكيرش ىلع نادفلا ثرح ناك يذلا عجريو «هيلع اكرتشا

 .ةبهلا نم هيلع هاعدا ايف «هنيي دعب «هبيصن ردقب «هثرح

 .("هتزعب) قيفوتلا هللابو

 اهنيب ضرا يف نيرواجم نيكالم نيب يعادتلا - [؟:]

 اةأنيدادف اهقصالت "'ةيرق هل لجر "ف ءهنع هللا ىضر (لئسو
1 .1( . 

 يف نانج لجرل ناكو اهل ةراعلا كرت لوطل "ءارعشلا اهيلع بلغ

 .اهتثرح :لصالا يفو ص :نم )١(

 .يذلاو :لصالا يفو ص :نم (۲)

 . تفصو :لصالا فو .ص ءع ءق :نم (م)

 .ع نم (4)
 كال :ع/دخال :م/1۹۷ :ص/۷۷ :ق (ه)

 . كنع هللا يضر باوجلا :ع (5)

 .نوحالفلا اهنكسي ةريغص ةدلب ىلع قلطتو «ةعيضلا يه (۷)
 .'م6و 7٠٠١ :برصم يف ددحي :ةيعارزلا ضرألا نم رادقم :نادفلا (م)

 .هسفت رجشلا صنلا يف اهب دوصقملاو ءرجشلا ةريثكلا ضرألا يه (و)

 .اهتراع :م (۱۰)
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 :ةيرقلا بر هل لاقف «نيدادفلا كلت نم ةيحان ("رمعف) ءاهنم ةيحان
 بر هل لاقو ./اهنم كلم امل "”منفملا ليبس ىلع الإ كلم طق اهيف هل نكي ل هنا فرعي ءثيدح اهل هكلمو « يكلمو يلام نكلو «يبأل نكت مل ءمعن :لاقف ؟كيبال نكت ملو «ةيحانلا هذه كل نا يعدت نبأ نم
 .اهب ةلصتملا «يتيرق نيدادف نمو «يل يه لب :ةيرقلا

 ؟ةيرقلا برل يه ما «قح اهيف ءاهكلم يعدملا ؛مئاقلل له انل نيب
 .هللا ءاث نا اروجأم

 . منام َدَْب نيفصنب اهنيب مسقي نا بجاولاف ؛ةنيب هيلع هل الو « لبق هراټعاو اهدحأ دي يف ءهيف عزانتملا عضوملا كلذ فرعي مل اذا
 .هتزعب قيفوتلا هللابو

 لالا يف «بئاغلا خألا ىلع ةضواعملا ذفنت له - [؟0]
 ؟ ءانبلاو سرغلاب كرتشملا

 .مهتاجوزو بئاغلا مهيخأ نيبو مهني ةكرتشملا كالمألا ضعبب اوضواع مهنا مث «ةقايس مهام نم مهتاجوزل نوقابلا قاسو مدح باغف «لام مهنيب ناك ةوخا اك هنع هللا يضر "لسو
 ءايصناب ال ءانئابصناب انضواع اغا :ةوخألا لاقو ءانرمأ ريغب انجاوزأ ضواع امنا :ةوخألا *”تاجوز تلاقو . اذه ينمزلي ال :لاقف  مهبيصند كبيصنب ىنوضواع كتوخأ نا :هل لاقف بئاغلا خألا بلطف «سرغو ىنب دق هتوخأ ضواع يذلا لجرلاو «مدق بئاغلا خألا نا مث

 .رمغف :لصالا_يفو ع ايف )١(
 .ببس نودب لاما ىلع ديلا عضو وه :منغلاو .مقلا :ق ىف (0

iY iF (r)1 :قروح :عرالالال Y 
 .كنع هللا يضر باوجلا .ةلأم :ع )4(

(o)جاوزا :ص . 
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 جرخ دقو «هانسرغ انادف انئابصنا ضوع وه اناطعأو ءانيخأو انتاجوز
 مكتضواع امنا :لجرلا لاقو ءهل نكي مل اب !'؟انضواعو «هريغل هفصن
 .يل سيل اب كضواعأ مل ٬يل يذلا فصنلاب

 «بئاغلا بيصن يف أيهتي اب هللا ءاش نا اقفوم «كلذ ىلع انبواجف

 دق :ةوخالا تاجوزل ضواع يذلا لاقو ءسرغو لجرلا هيف ىنب يذلا

 ةسمخ ذنم كلذ ىلع اوريغت ملو «مدهأو ينبأ ينومتيأرو ضوعلاب مملع
 . ماوعأ

 .ناعتسملا هللاو

 : هللا هديأ باجأف

 امم هتصح مدق يذلا بئاغللف «تفصو ام ىلع رمألا ناك اذا

 ءانبلاو سرغلا ةميق هيلا عفدي نا دعب «هبيصن يف هوخا ىنبو سرتغا
 احارب ةعقبلا نم هتصح ةميق هيطعي نا روكذملا هوخأ ءاشي نا الا ءامئاق

 .ءانب الو اهيف سرغ ال

 .قيفوتلا هللابو

 ؟ليكولا لزع ربتعي ىتم - [؟1]
 اهنع ماصخلل ةأرما هتلكو لجر ف ءهنع هللا يضر ,"!لئسو

 يف ءاهيلا اهب اهيبا ءاصياب :اهرظن '(تحت) يتلا ءركبلا اهتنبا نعو
 هيلا تلعجو (("اهنع راكنالاو ءاهيلع رارقالاو) «هنع يفوت يذلا ءهدهع
 .هليكوت ىأر نم لكوي نا

 .هل ("اهليكوت) لشب «هريغ روكذملا لجرلا لكوف
 . ظلغ وهو :هانضواعو :ع )1(

 مم E/T »ص/11 NEY :م (0)
(r)ةلاكو ةلأسم ع . 

 .اهرظن ىلا :لصالا يفو ق ءص :نم (4)

 .اهنع راكنالاو ءاهنع رارقاللو :لصالا يو ق ءع :نم (4)

 .اهليكوت لصالا يو .م :نم (3)
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 نالف هكرت دق ناك نا :كلم ىلع روكذملا لجرلا ("7ليكو) فقو مث
 اهتنبا) ىلا وأ ءهنع ةروكذملا ةأرملا ىلا راص وا «هتثرول اثاريم يفوتملا

 ؟هتنبو ىفوتملا جوز اه نيتللا ("اهنم

 ةأرملا ىلا راص الو اثاريم يفوتملا كرتي ل :روكذملا ("؟فقوملا) لاقف
 .محلا دنع لوقلا هيلع ديقتو ءهنع ةميتيلا ىلا الو

 ءامل هلكو يذلا ليكولل هتلزع نمضت ءدقعب ةأرملا ليكو رهظتسا مث

 روكذملا لاقملا طقسيو اهخيرات نيح نم ةذفان ةروكذملا ةلزعلا لهف
 وأ ءاهيلع رقي نم ةميتيلا (ىلع) لكوي نا زوجي لهو ؟ال ما اهببسب
 .؟اهنع ركني

 :ةدبيأت هللا مادأ «باجأف

 «باتكلا اذه نطب يف عقاولا كلاؤس «كايإو هللا انحر «تحفصت
 .هيلع تفقوو

 رارقا هيف همزلي ایف الا هيلع هيصو لیکو رارقا متيلا مزلي الو
 قوس امف هيلع رارقإلا ىلع هلكو نإف ,ءادتبا هلعف هل زوجي ام « يمولا

 هلزعي ملام هلكو نمل مزال تالاقملا نم ماصخلا ليكو ىلع ديقت امو
 .ماصخلا ىلع هدنع لكو يذلا مكحلا دنع

 .هتمحرب قيفوتلا يلو هللاو

 .لكوم :لصالا يقو .م ءق نم 1(
 .اهتنبا :لصالا يفو .ع :نم (0)

(r)ىفوتملا :لصالا ينو .ع :نم . 
 .نع :لصالا يقو .ع :نم )ء(



[rv]ثالثلاب هتقلطم جوزت نم ىلع «ةبسحلاب مايقلا -  
 * ةتبلا

 ةثالث اهقلطف و ‹هجوز هل تناك لجر "ايف ‹ هلع هللا يضر « لسو

 ىنبو «هریغ لجر اهجوزت مث «نیماع هدعب تيقبو ءهنم تدتعاو «ةتبلا
 اهجوزت م ‹هنم تدتعاو ,اهاراب م هللا ءاشام اهعم ماقأو ۰ "هيلع

 ءماكحألا بحاص ىلا اهعفرو لاط نم هيلع ماقف «لوالا جوزلا

 هناو « ك ریغ اجوز كدعب تجوزت تناك نا يدنع تبثا :هل لاقف

0 £ 

 ةجوزلا ترقأو ءاهيلع ىنب هناو ءةيجوزلاب يناثلا جوزلا رقاو :يناثلا
 . كلذب

 /ناثلا جوزلا ءانبب ءدهشف ءاهيلع ءانبلا تابثا ''(مكحلا) هفلكف
 :مكحلا هل لاقف عةدحأو راد ف |هعم ًانكاس ناك نع « دوهش ةسمج ‹ اهيلع

 . هزيم تسل

 دعب لوألا جوزلل حاكنلا تبثي لهو ءكلذ يف بجي ام انل نيب
 . "!ىلاعت هللا ءاث نا ًاروجأم ((*!تلعف) ؟ال ما رسف ام ىلع يناثلا جوزلا
 دقعب الا ةيعجرلا ناكما مدع ديفت يتلا ؛ةنونيبلا يق حيرص ةتبلاو «تاقلطلا ددع يف حيرص :ثالثلا *

 نب رع اهلمجو ءةنئاب ةدحاو ةقلط ركب وبأو (ص)لوسرلا هلعج :ةتبلا ثالثلاب قالطلاو «ديدج
 م لاوحالل برعملا عيرشت اهنمو ء لع لوسرلا ىوتفي تذخأ ةئثيدحلا تاعيرشتلا نكل ؛اثالث باطخلا

 .ةئاب ةدحاو ةقلط ينعتف ةارابملا امأ .ه١
 01 :م/كك :ص/#. :ق/ ۸ :ع (ذ)

 .حاكن ةلأسم € )+(

 ,اہب ىئبو :ص )٣(
 .هبلط :ع )4(

 .كريغ لجر كدعب اهجوزت ناك نا :م (ه)
 1 .ماجلا لصالا ينو ءق :نم )3

 .لاحلا رتس وأ «ليدعتلا وأ ءحرجلا :نم ملاح فرعأ ال (۷)

 .ق ؛نم (۸)

 . ةطقاس ع )0

1۷1 

[1r] 



 : هللا هديأ باجأف
1 

 2 افورعم ارما اهب هٌؤانِب نوكي وا « نيلدع نيدهاش ةداهشب ىناثلا جوزلا

Mos wr, 
 "'فرعت م نأو « ءاسنلاو لاجرلا ا"؟فيفل نم عامسلاب ارهتشم « ايشاف

 . مهتلادع

 .قيفوتلا هللابو

[ra]خيرات لهجل «ثاربملا يفو مألا < ةقايس » يف عادت -  

 :دجلاو بألا ةافو

 باغف «ةثالث روكذ نوئب هل ناك الجر يف ءهنع هللا يضر ؛'!لئسو
 عابرا ةثالثب «ةثالثلا دالوألا ىلع «بألا قدصتف «نانثالا يقبو مهدحأ

 ام فصن اهيتجوزل نارضاحلا نانثالا قاس «(('هعبر) سبتحاو « هلام

 .هاطعأ ام فصن هتجوزل ءاضيأ «بئاغلا قاسو ءاهاطعأ

 بئاغلا ةنبا '*!تماقف «مهوبأ تامو ءتام بئاغلا خألا نا مث
 اندلاو نا (ىبثأ) :اهماعا اهل لاقف ءاهيبأ نم ال لصح ام بلطت
 قادص اذه :ةأرملا تلاقف كلام نيذخأت ذئنيحو «كدلاو لبق تام
 .لاقف «يل اهوطعا «كوبأ اهب قدصتو ءيبا قاس يتلا (!"!ةقايسلاب) يما
 تنب تلاقف ءانيبا توم لبق كما جوزتي مل ناك كابأ لعل :ةوخألا

(r)يلماك نيملسملا ةداهش : ىنعت « برغملاب « فيفللا ةداهشو «تايوتمسلا فلتخم نم نيملسملا ماوع :فيفللا  

 .ديشرتلاو هيفستلا يف نيرشعو ةعبرأ وأ ءالجر رشع ينثا يف مهددع ددحيو .لاحلا يروتسم ةيلهالا

 .نبت ع )0

 I۹ EAA :صرقالا :قلحم :م (ذ)
(o)ةلأسم ع  . 

 .هعبرب :لصالا يفو ؛م :نم (7)

(v)هجوزل € . 

 . تمدتف 2 م )۸(

 .يوحن أطخلا :حالصا )٩(

 .ةقايسلا ف اب فو .م نم )۱۰(

۲ 



 ناك ناو «ةزئاج يما ةقايسف «هابأ كرتو يآ تام ناك نا ءيا

 ءاذه نم دب ال ء(دلاو كرت ايف) کعم ثري يدلاوف هلبق كوبأ تام
 .كلذ !تبثت نا ردقت ال ةأرملاو

 كلذ ىلع محلا دنع ةأرملا اهتفقوأ نا ءهللا كمحر ءىرت لهف

 وأ مهوبأ ناك نا ءهبحاص لبق تام نم» :ىلع باوجلا اهمزليأ

 .هبحاص لبق تام نم يردن ال :نالوقي ناوخألا ذا « ؟اهوبأ
 .؟9ىلاعت هللا ءاش نا اقفوم كلذ انل نيب
 : هللا هديا باجأف

 «ضعب نم اهضعب ثروي الف «هبحاص لبق تام اهيا لهج اذا
 ('تتبت)اذإ «ةقدصلا نم اهيبأ يف ثاريملاب ال بجو ام ةنبالا ذخأتو
 .ماعألا اًهبَرقُأ وأ «بجي ام ىلع

 .قيفوتلا هللابو

 نم لغتسا اب هيلع مدقملا بلاطي نا هيفسلل له - [؟5]
 ؟رجحلا لبق كرتشملا لاملا دئاوف

 ‹ةعاشم كالمأ يف كيرش هل ناك لجر يف «هنع هللا يضر ء"!لئسو

 «تاراجتلا بابسأ يف افرصتم ءابئاغ «هرهد رثكا «لجرلا اذه ناكو
 .هنم دوعي امو هدئاوف عيمج لغتسيو «لاملا عيمج مضي كيرشلا اذه ناكو

 برضف «ةهجلا كح ماقف "فس بئاغلا لجرلا اذه نم رهظ هنا مث

 لجرلا اذه ماقأف «كالمالا يف هكيرش هيلع رظنلا ىلع مدقو «هدي ىلع

 .ةأرلا :م ()

 .هدي يف يقب ايف :م ينو ءهدي س جرخي م ايف :ب ينو .ع :نم )0

 .تبثت ردقت ال:ع (۳)

 .ع :نه ةطقاس )٤(

(o)تتبث :ب فو م 2ع :نم . 

Bã (Yم/حكع : SENAYقع  
 .دشرلا هسكعو ءريجحتلا بابسا نم ببس وهو ءلالا يف فرصتلا نح نادقف :هفسلا (۷)

Y۳ 



 يف «هيلع مدقملا هكيرش بلطي ماق مث « ماوعا ةثالث نم ةدم هيلع ىلوم
 .هيلع مدقي نأ لبق ءهلام دئاوف نم لغتسا اب ءهل رظنلا

 اذه نوكي له وأ ؟هيلع 'اريجحتلا لاح يف هبلطي نا هل له
 لبق ءهيلع روجحلا لام لكأ هنا تبث نا ؛"'ايصو مدقملا كيرشلا
 ؟يدقتلا

 .كرجأ هللا مظعي «كلذ يف محلا هجو انل نيب
 : هللا هديأ باجأف

 نيبتف «ةنيبلا هب هيلع تماقو ءهيف هدحج نإف ءهقحب هبلطي نا هل
 ..هل رظنلا نع لزع ءهلام لكأو هماضهتسا ىلا بهذ هنا

 .قيفوتلا هللابو

[r-].مدعل سبح دقع ىلع ءارش دقعل دشر نبا حيجرت -  
 سبحلا قدنفلا ديدحت

 :باوجلا اذهب «نيا نبا عم رهز نبا ةلأسم ىلع «هللا هديأ ا")باجأو
 .هلك كلذ ىلع تفقوو «هيطب انيلإ تجردأ امو «كباطخ تحفصت

 ذا ؛اهنود هب ءاضقلا (“حصي) ال يتلا «سيبحتلا مات نم ةزايحلاو
 .ةزايحلاب هدنع نيعتي نا دعب الا نيعمب محي نا ماحل حصي ال

 .هتحص ىف بايترا الو هيف فالتخا ال ام اذه
 كلما دبع نب ''”رهز هب ماق يذلا سيبحتلا دقع دوهش داب دق ذإف
 ب هب و نرم هرس سنا لي م طم بلا ول زان

 .ايضر :ق (؟
 وو /g: 0 :م/ ۰1 :ص/اتك ذاق 0
 . حلصي :ب فو .م ٤ع نه )4(

  (o)تبثي م .

 .ھ 6 ةبط رقب يفوت يدالاو بطلا ىف رهم .فرشو لع تيب نم يليبشالا رهز نب دمع نب كللادبع نب رهز ءالعلا وبا وه 3(
 ١3١(. :ص ةيكزلا رونلا ةرجش) ١
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 ءعبرألا هتاهج يف هزوحيو ؛هيف موقملا قدنفلا اذه نيعي نم مهنم قبي مو

 ىلع ؟'!هاورم نب دمحم سبحجلا اندهشأ يذلا قدنفلا وه اذه :لوقيف

 قدنفلا وه هنأ هب معي ام هديدحت نم 'سيبحتلا دقع نمضت الو «هسيبحت

 نأ لاتحال ءدعب هسيبحت تبئي ملف ءهللا دبع نب دمحا ىلع هيف موقملا
(r) (a 

 هلیوګب "ارهتشم سيبحتلا موي ناک: هاوس قدنف سبحملل نوكي

 وأ ءاراد كلذ دعب لوح مث < ‹ سيبحتلا باتك هنمضت اک سبحلا ىلا

 نكت مل ةدايز سيبحتلا لعب «هبق ديز دق هنا الا اذه نوكي وأ «هریغ

 كلام دي نم جرح نا زوج ال هنأ : ملوصأ نمو ‹ سيبحتلا موي هلم

 لمتحم رمأب ال «ةداهشلا هيف تبثتو ةنيبلا هيلع عطقت /نيقيب الا ءيش

 .هيف كوكشم

 مهجر ءانخويش مايأ ءةلأسملا هذه لثم ةبطرقب اندنع تلزن دقو

 «لجنملاب فورعملا وهو «هدبع يبأ نب ىسيعب “(ىمسي ب) لجر ماق : هللا .

 عست ةنس ؛هدلاو هدقع <« سبح باتکب (هیخا ىلعو هيلع ةسبحم راد يف

 تنثأف ءةفرط دجسم برق هل تناك راد يف «ةئاعبرأو نبرشعو

 الإ هل زج ملو ءاهنع زجعف «ةزايحلا ةيضقلا يف ماحلا هلأسو « سيبحتلا

 .ةزايحلا نع هزجعل سبحلاب هل يضقي
 ليبس ال ذإ ءاهيف انيأر تعلطتسا يتلا كتلأسم يف باوجلا وه اذهف

 موقملا هل رقي نا الا كلملا دبع نب رهز مئاقلا نع ةزايحلا طوقس ىلا

 وه سيبحتلاب هيف هيلع ماق يذلا قدنفلا نا :هللا دبع نب دمحأ «هيلع

 ىروشلاب لغتشا ةياردلاو ةياورلا لها نم هيقف ةيليبشا لها ني ركب وبا رهز نب ناورم نب دمج وه )1١(

 .(ة8/9١ - ةلصلا) ه ٤۲۲ ةنس ةريبلطب يفوت ايتفلاو

 .اقدنف سبحلا نوكي نا :ع ءم (۲)
 .اروهشم م )۳(

 .ىمستاب يفو م ؛ع :نم (1)
 .هتخا :ص }0(

1Y0 
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 هيلع هب ماق يذلا سيبحتلا باتك يف هايإ هسيبحت ىلع هدج دهشأ يذلا

 باتك يف راذعالا هبلط هيضتقي الو «انيلا هترهظا اف ‹ هب رقي م اذهو

 هراكنا كلذ يضتقي لب «ةزايحلا هفيلكت لأسي نا نود سيبحتلا

 نيذلا دوهشلا ىلع تبثأ اب هراهظتسا ليلدب ءهب هبيذكتو سيبحتلل
 هيف حمسي ' قدنفلا نأو )0 سيبحتلا باتك ف مه ءامسأ تيفلأ

 .انيلا (مترهظأ ناذللا نادقعلا هنمضت اسح «سيبحتب
 ةزايحلاب ةداهشلا ماتب ءهيف موقملا .قدنفلا يف سيبحتلا تبثي م اذاف

 مال ةمفنم الف هب یا ولا راقب يف روت لو سي م ىلع *
 هيلع موقملا رارقا يف الو «(" هل) هدج كلم تابثا يف كلما دبع نب رهز

 دق ذا كلما وأ ديلا كلذ بجوأ ‹هنم هفلس عايتباب هللا دبع نب دمجأ

 نم هايإ هعيبب هللا دبع نب دمحا هيلع هتبثا يذلا دقعلاب لقتناو عفترا

 الف هنيعب «هفلس نم عاتبملا ةيمست نمضتي مل روكذلا دقعلا ناك ناو

 هدعب وأ سيبحتلا باتك خيرات لبق روكذملا عايتبالا ناك ءاوسو
 .هتمدق يذلا هجولاب سبحلا نالطبل

 هرركتو هيف كلما دبع 3 رهز ١ ضارتعا علقو «قدنفلا ىلع هللا دبع

 «بجاولاب هل "رظنتف هب ىتأ ام ريغ هجوب يتأي نأ الإ ؛هيلع ماصخلاب
 روكذملا قدنفلا روحي نا دعب كلذو عهبف زحعي ال امم سابحالا ذإ

 .ةزايحلا هفيلكت لأسي نأ نود سيبحتلا :ع )0(
 .ةعفش :ق (9)

(r)قا نم . 

 .رظنيف :م “ع )4(
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 ا داهتجالا

 : سبحلا دقعل ةبطرق ,اهقق ض ضعب حيجرت
 ف باتع انبأ مساقلا وبأو ' ريع وبأ نارواشملا ناهيقفلا بواجو

 (“"اهيلع ديلولا يبأ ظفاحلا هيقفلا باوج مدقتملا) هذه رهز نبا ةلأسم

 نا نيا رارقا نأو «ءروكذملا قديفلا ف رهز نبأ نع ةزايحلا طاقساب

 عايتبالاب عامسلا ىلع ةداهشلا نوكي نا الا ءسبحلاب هل يضقيف «كلملا

 وبأ رواشملا هيقفلا (هفلاخو دمصلا دبع "لدم وبا كلذ ىلع اههعباتو

 .دمح نب غبصأ ا“! باقلا

 ءدشر نبا ديلولا وبأ ظفاحلا مامالا هيقفلا هب بواج ام حيحصلاو

 . ةنع هللا يضر

 ةقدصلا يف ةزايحلا رود - ]۴١[
 موق "يف هنع هللا يضر دشر نبا ظفاحلا مامالا هيقفلا "لسو

 ('"هرواعتيو) ءضعبل مهضعب نم نباغتلاو عسوتلا ليبس ىلع «هنكما ام
 ۰۲٤۸/۲ :ةلصلا) .ه ۵۲۰ يفوت ثدحمو رواشم هيقف باتع نب هللا دبع نب دمه نب نمحرلا دبع وه )1١(

 #/.١5(. - ضايرلا راهزاو

 .طاقساب ةمدقتملا :ب يفو م «ع:نم (؟)

(r)ديقو ءمهدا نب ركب ايا يضاقلا رواش ةبطرق نكس . .يدبعلا دم نب حتفلا يبا نب دمصلا دبع وه  

 .(۳۷۹/۳۲ - ةلصلا) ھ۹۱٤ يفوت هماكحا

 يفوت ءاهب مظعالا دجسلاب ةالصلا بحاصو «ةبطرقب نيتفملا ريبك «يدزالا غبصأ نب دمع نب غبصا وه (4)
 .(١؟١/١ - ةلصلا) ه٥

 كم :ع/1۳۹ :ص/54١1١1 :ق (0)
 .ةقدص ةلأسم :ع 43)

 .هل ورواعتي ؛ب يفو ءق:نم (۷)
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[1o] 

 .ماوعأ“ ةرشع نم ةدم «ماع دعب اماع !'!عاجتنالاو ثرحلاب

 دقعب ءاهتوم دعب ءاهيخا نبا رهظتساو ءةأرما مهنم تيفوتف

 ةعاشملا كالمالا نم ثرحلاب '""رواعتي ناك اب «هيلع اهتقدص (نمضت)
 نود هب تدرفنا الو ءاهينب نود هيلع تقدصت اهنا همعزب «ةروكذملا

 .ارج مله ىلا ؛ةعاشم مهنيب كالمالا يه يتلا «ةروكذملا ةبارقلا نم دحا

 ؟هارت فيك مأ ءاهمعز يتلا ةروكذملا ةقدصلا هذه (أ كهل زوجي) له

 .هللا ءاش نا اروجأم كلذ يف بجي اب انتفا

 ةروكذملا كالمالا نم نوثرحي ةافوتملا ةأرملا ونب ناك ("أنا) فيكو

 نود ةبوتكملا ةقدصلا يعدم ديب يذلا كلملا نم /طبغا وه الزنم

 ؟ةزايح

 .هللا ءاشنا كلذ ميمج يف انتفأ

 :هللا هديا باجأف

 هرمتعاو « هيلع هب تق دصت ام ةقدصتملا ةايح يف زاح دق ناك نا

 .قيفوتلا هللابو

 عاتجا يف بيرقتلاو رداونلاو ةنودملا تافالخ حرش - [*؟]

 (ةلةيلاع ةميق هل «ريثك رهوج هيف يلح ف هنع هللا يضر لشو

 .هبلطيل بهذ :يعرلا عجتتا )١(
 .اهتقدص دقعب ؛ب ينو م :نم قفز

 .رواعتت تناك اب :اهلعل (؟)
 .هذه زوجت له :لصالا يفو .ق ءع :نم (4)

(o)نأو :ب فو .م ص :نم . 

 TI HPN ltt B/N :ع ىلإ
 .افرص ةلاسم ۴ قفز

 .ةيلاغ 3 )۸(

1۷۸ 



 عقم لل ةذنب كف عيج عاي انآ وجب لع ءاهذلا هلع بكرم

 ایج عيبو فرص ةيهارك ف ثيدحلا عقو هن إف ؟ةنودملا

 (!"بيرقتلا يف) لولب نبا یلوم عفلخو ٠ "قلا دبع ملكت دقو
 «عيبملا قوطلا ةضف يف ءدر نميف دلا باتك يف ةنودملا ةلأسم ىلع

 ناك نا يردن الو :ًاريسي ضرعلا نوكي نأ الا زوجي ال هنا :اضرع

 ةلأس ىلع كلذ يف '!(انملكت) انو ءال مأ ةنودملا بهذم "(اذه)

 .ةنودملا
 نود يلحلا يف زئاج كلذ نأ :بيبح نبا نع "رداونلا يف لقنو

 .ةنودملا ىلع وأ ءافالخ بيبح نبا لوق ناك نا يردأ الف «هريغ

 ناف ءةنودملا ىلع ناك نا «فلخو .ءقحلادبع هركذ ام كلذكو

 .الجم عيبو فرص ةيهاركبا'ارتا ثيدحل
 هب امو ةنودملا بهذم ىلع باوجلا هللا كقفو «كيلا ةبغرلاف

 .ريثك هنإف ءفالخلا بلطن الو ءُلَّمَعلا

 .عاني له :ب يفو .م ءع ق ءص نم )۱

 1١١/۳. ةنودملا صن ىلا ريشي (۲)

 ءاشك فلا .يسافلا نارمع يبأب هقفت اهيتفمو ةيلقص ماع .يكلاملا نوراه نب دمع نب قحلا دبع وه (؟)

 115. :ص ظافحلا ةركذت) ه ٤11 ةيردنكسالاب يفوت « ةنودملا لئاسمل قورفلاو تكنلا » :اهنم

 21١١5 :ص ةيكزلا رونلا ةرجشو

 ىلع رصتخم باتك هل «لئاسلل ظفاح « ءةيسنلب نكس يلبريلا لولبي نب فسوي ىوم فلخ + مساقلا وبا وه )٤(

 ١58/1١(, - ةلصلا) ه٣ يفوت كلام باحصأ لاوقا هيف عج « ةنودملا

a ق ٬ص :نم» (o) 

 .ةنودلا نم "31/14 :رظنا (1)

 .وه ناک :ب يفو .م ءع ءص :نم (۷)
 .الکت اپ يلو م نه )۸(

 دجوت اك ۷۹۳ - غ٠ ل :مقر نييورقلاب اهنم ةخسن دجوت « ةنودملا ىلع تادايزلاو رداونلا » :يه )٩(

 دم وبا وه ءاهفلومو ءيكلاملا هقفلا يف ءزج ةئام يهو ءد ١. - عا : :مقر طابرلاب ةماعلا ةبتكملاب

 ھه ۳۸٣ سنوتب يفوت ؛هلع بذو ءهرشن لو كلام بهذم صخل يذلا يناوريقلا ديز ىلا نب هللا دبع

 ٠١5١(. :ص - ظاقحلا ةركذتو ٩١ ص ةيكزلا رونلا ةرجش)

 .يلأ ناك نا :م )٠١(
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 .هللا ءاش نا اروجأم كلذ انل نيب
 .هيلع تفقوو كلاس تحفصت :هللا هديأ باجأف

 :هزيجي ال نم دنع فرصلاو عيبلا زاوج يف هريغ نع يلحلا قرتفي الو
 زوجي الف ,ةراجحلا نم هعم ا اطوبرم عهبق يذلا بهذلا ناك اذا الا

 يلحلا عابي نا :كلام نع هتياورو « ةنودملا ف مساقلا نبا بهذم ىلع

 هعزن !'!ءاطتسي ال ,رهوجلا يف ابكرم بهذلا نكي مام ؛اعم نيموظنم

 داسفال همظن نم ةرثن نأل '"هتغايص داسفاو «هرسكو هضقنب الإ هنم
 .'"ضورعلا عم بهذلاكو «موظنملا ريغ روثنملاك وهف «هيف

 ىلع '"هباتك يف صن امنا هنأل ءاذهل فالحب بيبح نبا لوق سيلو

 ريثكلا يف عيبلاو '"فرصلا نأل ءهعم (ةااغوصمو ءيلحلا يف ابكرم
 هيف ةزجانملا مدعو ‹فرصلا ف ريخأتلا ني ال نم دنع ‹ هلخ دی

 ‹ةرورضلا دنع الا كلذ حيبي الف ‹ضورعلا ف قاقحتسالا نايرط ةلعل

 هيف نوكي ءيلحلا عيب حابي ال اک «ةراجحلاب بهذلا /”ثبشت يهو
 .ضورعلاب بهذلا ثبشتو ةرورضلا دنع الا بهذلاب ؛ريسيلا بهذلا

 ىلحلا بحاص ىلع لخادلا ررضلا نيهجولا ةحابا يف ةلعلا اغإف
 هل ريثأت الف !'!ىدارفلاب مظنلا امأو « هتغايص داسفاو هرسكو هصقنب
 . عاطتسي الو ق ع )1(

(r)هتغاص :ص . 

(r)ةضفلاو بهذلا ىوس ام وهو ءارلا نوكسب «ضرع عمج ضورعلا . 
 .ةحضاولا :باتك وه )٤(

(o)اعونصمو :ص . 

 .ةضفب بهذ عيب وه (3)

 .ريخأتلا زيجي :ع ءق (۷)
 . تیب :ص )۸(

 .هتعانص م )۹(

 .هدارفناب :ص قلق

۱۸۰ 



 الو «هيف ابكرم بهذلا نكي مل اذا اماو.كلذ نم ءيش ةحابا يف
 ايف ضورعلا عم كوكسملا بهذلا ةلزنمب هنا يف لاكشا الف «هعم اموظنم

 .هيف مرحيو كلذ نم لحي

 نع) حلاصي مهاردلاب عيبلا بهذلا قوط ةلأسم يف قحلا دبع لوقف
 « اريسي ضرعلا نوكي نأ الا زوجي ال هنا» :ضرعب هيف (''!بيعلا
 ىلا لآ رمالا نال ءهتحص يف بايترا ال مساقلا نبا بهذم ىلع حيحص

 ضرعو كوكسم بهذ عيبك وهف «مهاردب ءضرعو « بهذ قوط عيب
 . ءأوس مهاردب

 ا"!اهانيكح يتلا ةلعلا ريغب هريغو يلحلا نيب قرفي نا ىلا بهذ نمو
 قرف ال ذا ءاحئال أطخ أطخا دقف ةراجحلاب بهذلا "بشت يهو
 هيف زوجي ال ام «ءادتبا فرصلا يف زوجي ايف «ءالعلا نم دحا (دنج)
 . "اربتلاو ‹ كوكسملاو عوصملا بهذلا نيب

 . "ةنودملا يف مساقلا نبا بهذم ىلع هنع تلأس ام نايب اذهف

 :عيبلاو فرصلا عاتجا مح

 دقف « نيبلا مارحلاب ةدحاو ةقفص ف عيبلاو فرصلا عاتجا سيلو

 نوكي نا ركناو “بھا بهذ كلذ ىلاو . ءاملعلا نم ةعاج هزاجا

 بهذلاب بهذلا ؛هرك دق يذلا فرصلاو عيبلا اناو :لاق ههرك كلام

 .بيغملا ىلع ب فو م ءق ‹«ص : نم )۱(

 .اهانركذ ؛م (۲)

 .تيبنت :؛ص (0)
(e)نيب :ب يفد .م 2ص :نم  . 

 برضت يتلا ةشوقنلا ةديدحلا يه ةكسلاو ءادوقن ذختيل ًانّيعم الكش ذختا يذلا ىفصملا بهذلا وه (ه)

 .دوقنلا اهيلع

 .كّسلا لبقو ؛غوصلا لبق ةضفلا وا بهذلا تاتف :وه ()

 ."51/1 :كلذكو ء4قا١؟ ء١٠ ,م"وؤو/ :ةنودملا رظنا (0)

 ناک « بهشأ نم هقفا تثيأر م : يعفاشلا هنع لاق «يرماعلا يسيقلا دواد نب زيزعلا دبع نب بهشا وه )۸(

 ةصالخلا ۲٠۲/۳ كرادملا بيترت) ه ۲١٤١ رصم يوت .نئسلا باحصا هنع جرخ « مساقلا نبال اسفانم

 0١۹(. :ص رونلا ةرجش ٤۸٠ :ص
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 قاقحتسا نايرط ةلعل ةزجانملا مدعو هيف علا لوخد نم فرصلاو عيبلا /هب اوللع ام نال ءرهظأ وهو :؟"!نيقرولا وا نيبهذلا نيب

 ةقفص ةضفلا وأ بهذلا يلح فانصأ عيب يف انيلع لخدي ضرعلا

 .كلذ ةزاجا ىلع اوعمجأ دقو «ةدحأو

 .(ل كيرش ال) قيفوتلا هللبو
 نآرقلا مييلعت ىلع ةرجألا ذخأ - ]٣٣[

 .نآرقلا ممم ةراجا نع هنع هلل يضر !'الثسو
 :"باوجلا اذهب كلذ ىلع هللا هديا «باجأف

 . هيلع تفقوو كلاّؤس «(كاياو هللا انمحر ‹ تحفصت

 ىلع رجالا ذخأ نأ معلا لهأ لجو ءهللا هجر «كلام بهذمو
 ملعت ىلع رجالا معملل "معلا لها نم زجي مل نمو ءزئاج نآرقلا ملعت
 نہ جوجحم ء طرشلا عم هل هزجي مل وا «هطرتشی مل وا كلذ طرتشا نآرقلا
 ١ .ةودقلاو روهمجلا ال كلذ زاجا

 كلاّوس نم هتصصن يذلا ثيدحلا :رثالا قيرط نم مه ةجحلاو
 .“ءانعم فو ,هلثم ناكامو ,هتزاجا ىلع صنلاب

 كلا كالا لمعي نأ همزلي ال لمع اذه نأ :سايقلاو رظنلا قيرط نمو
 .لصافتلا هب ينعيو «لضفلا :ب يفو ءق ؛ص :نع )0(
 .نيقرولا نيب وا :م ءص (0)
 . ءادالا ليجأت لباقم نيدملا نم نئادلا اهذخأي يتلا ةطورشلا ةدايزلا : يه ةيئسنلا اًيروأ ةئيسنلا (؟)
 ۾ نه )4(

 لك E :م/للك :ص/4۸ ق (ه)
 .نآرقلا ملعم ةراجا يف ةلأملا :ع (3)
 .(0؟/6 راطوالا لين) لبنح نب دمحاو ةفينح وبا كلذ ىلع ةرجالا عنم )90
 :ةرجالا زاوج ىلع هب لدتسي ام (۸)

 يف يراخبلاو ۲/۳ :دنسملا يف دمحاو ٠٠۵١ :مقر ننسلا ين هجام نبأ هجرخا ىذلا ةيقرلا ثيدح
.T/Y حيحصلا 

 نبا نع حيحصلا يف يراخبلا هجرخا دقو « هلل باتك ارجأ هيلع متذخأ ام ىتحأ نإ» :ثيدحو
 .۲۳/۷ و ۵۳/۳ :نيترم سابع
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 كلذ لصا «ةبرق هيف تناك ناو « لمع ىلع ةرجألا ذخاپ نا زئاحف

 .كلذ هبشأ امو ءدجاسملا ناينب ىلع راجئتسالا

 نمل (""!هيف) ةجح الف ءالوا كلاؤس يف هتركذ يذلا ثيدحلا امأو

 نمو «كلذ يف صنب سيل ذإ «نآرقلا ملعت ىلع ةرجألا مرحت يف هب قلعت
 كلذ لاق امنا :لاقف «ليوأتلا هلاتحال هلوأت نم نييكلالا انباحصا

 .كلذ هبشأ ام وا بصغ نم اهنيعب اهيف هملع ءيشل سوقلا يف هع ينلا

 هل لاق رع هللا لوسر نا راثآلا ضعب يف ام ليوأتلا اذه- ديؤيو
 رادتباف «ةصقلا هيلع صقف ؟اذه كل ىنأ :هديب سوقلا ىأر نيح
 نا لبق ءراكنالا '"ةرهاظ هدي يف هتيؤرل «هنع لاؤسلاب هايإ هِيَ ينلا
 .نآرقلا ملعت ىلع هذخا هنا معي

 لَم ينلا هل هركف « هللا هجول ناك هميلعت نأ هانعم : لاق نم مهنمو

 .ًارجأ هيلع ذخأي نأ نود «لجو زع هلل هاون لمع ىلع ةرجأ ذخأي نا

 ءنآرقلا ملعت ىلع ةرجألا ميرحت يف هرهاظ ىلع ثيدحلا لمح نمو
 ىلع ًاضرف نآرقلا ملعت ناك نيح مالسالا لوأ يف كلذ ناك امنا :لاق

 لو «هيلماح ةرثكو هروهظو هوشفل «هميلعتب ضرفلا طقس الف «نايعألا
 ناك «نآرقلا ملعتل سلجيو «هعفانمو “هلاغشأ كرتي نأ دحا ىلع بجي

 . كلذ ىلع ةرجالا ذخأي نا هل

 .قيفوتلا هللابو
 .هيلع م (1)

(r)م نم . 

 ۲ ۰۱0۷ مقر تماصلا نب ةدابعو ۲ ۰.۱۵۸ :مقر بعك نب يبا نع هجام نبا هجرخا سوقلا ثيدح (6)

 .لاقم نيدنسلا نم لك يفو

 ءاتنخأ نإ :لاقف هل لوسرل كلذ تركذف ءاسوق ىلا ىدهاف ؛نآرقلا الجر تملع» :لوالا صنو
 .اهتددرف ءران نم اسوق تذخأ

 .هلاغتشا :ق (؛)

 . ٤٠۹/٤ :زاوجلا ىلع صن ةنودملا يف (ه)



 ميدق :نيدجسم نيب ةعمجلا ةماقا يف فالتخالا - [مع]
 ثيدحو

 دجسم هل نيملسملا نوصح نم نصح “ي «هنع هللا يضر لئسو
 نصحلا لخاد نيذلا مهاعد «ثيدح دحسم هجراخو «هلخاد ميدق

 مل ("أذإ) ءمامالل ةرجالا ءاطعاو ,ميدقلا مهدجسم يف ةعمجلا ةناقإل

 .رجأ ريغب مهب اهميقي نم اودجي
 :هللا هديا ءباجأف

 ةالصل الا ميدقلا عماجلا نايتإ ثدحلا جراخلا دجسملا لهأ مزلي ال
 ءهيلا اهؤادا الو “"همامال ةرجألا مازتلا مهمزلي الو ءةصاخ ةعمجلا

 .اهئاداب يضرو اهمزتلا نم ىلع مامإلا ةرجا بجت اناو

 نم اودجو الو ةعمجلا مهب مقي نم اورجأتسي نا اوديري مل نإف

 مهيلع بجوو «دلبلا كلذب ماقملا مه حصي مل ؛رجا نود « مهب اهميقي

 هيف مهمزلي ال ناك وا ؛ةعمجلا نوكت ثيح ىنكسلاو «هنم لاقتنالا
 .كلذ ىلع مهربجي نا مامالا ىلع اقح ناكو «ةعمجلا نايتا

 .قيفوتلا هللابو

 دحاو دقع يف ةراجالاو حاكنلا عاتجا - [؟5]

 ىلع ةأرما جوزت نميف « بلش ةنيدم نم هنع هللا يضر لسو

 نوكتو «هافصاوت اناينب اهينبي نا ىلع ةدودحم ةعقب فصن اهيلا قاس نا
 . "نیفصنب امهنيب

 عم ب :نم ١88 ةحفص يف ةلأسملا راركتل ۱4و ۷ ةحفص تفذح .14 ع4 :م/18 ذاق )١(
 .ةلئسألا هتاه ,اهعم ءتفذح دقو ؛ةلئسالا

 .كنع هللا يضر باوجلا ؛نصح دجسم :ع )+(

(r)ءاذا :ب يقو ع :نم  

(e)ةمامالل :م . 

 VT. :ض/ ° :عوم م۲۷ :ق (0)
 .اهيف اهؤاهتف فلتخا نيح بلش ةنيدم نم اهب هيلا بتك حاكن ةلأس :ع (3)
 . نيفصن م 9
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 .هيلع تفقوو كلاّوس «كاياو هللا انمحر « تحفصت :هللا هديا باجأف

 ا'ميبلا زيجي هنأل مساقلا نبا بهذم ىلع زئاج حاكنلاو
 ىلع زاج اذاف «هجورخح هجو فرع اذا « عيبملا سفن ف (("!ةراجالاو)

 ةأرملا جوزتي ناو «عئابلا اهينبي نأ ىلع ةعقبلا لجرلا عاتبي نا هبهذم

 ءانب عئابلا اهينبي نا ىلع ةعقبلا فصنب اهجوزتي نا زاج «كلذ ىلع
 زاج «عاتبملا ىلع عيبملا ءيشلا يف نكي م اذا ريجحتلا نأل ؛افوصوم

 .اضيا هبهذم ىلع

 .ةنودلا نم ( تیضرالاو رودلا ءارك) باتك ةلأسم كلذ نم

 تقو يف نكت م ( )ا ةينبم ةصرعلا 4 ذه) فصن (“اهيلا) قاس
 .ةينبم ةقايسلا

 وجنب تبجأف ؛ ةلأسملا هذه نع ٤ دنع نم باحصالا صعب لأس دقو

 .هانعمو باوجلا اذه

 ةلأسم ىه < ءاهيلا انرشا ی لا ودل نم نيضرألا باتك ا

 عبز اهيف ("ايرلو) < ةلبقملا ةنسلا «لجرلا نم هضرا يركي لجرلا

 .حاكنلا :ص )۱(

 2 (r)ع ءاق :نم م٠

(r)م ص :نم . 

 . امه :ب فو ءق:نم )4(

(o)ص «ق نم . 

 .اذا :ب سو .ع :نم (3)

(v)ةطقاس ع  . 

 .ةدوجوم تسيل :ع ءق (۸)

 .هلو :ب يفو ءص :نم )٩(
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 نم «نوشجاملا نبا كلذ نم عنّمو مساقلا نبا كلذ زاجأف ءماعلا "كلذ

 اذه يف عرز اهيف هلو «لبقملا ماعلا ءههضرا ىركا اذا يركملا نا لجا
 يذل زوجي امي ءاهيف فرصتلاو هضرا عيب هسفن ىلع رجح دقف «ماعلا
 .كلذ ريغ ةبلا نم ءهكلم ىف كلملا

 نم «نوشجاملا نبا لوق سايق ىلع زوجت ال ءةلأسملا هذه كلذكو
 اب ءهسفنل ىقبأ يذلا «هتعقب فصن عيب ىلع ردقي ال جوزلا نأ لجأ
 . مساقلا نبا بهذم ىلع زئاج كلذو ءاهعيمج نايئب نم هسفن ىلع طرش

 :تاريظنت

 «هعم اهمسقي الا ىلع ("هتعقب) فصن لجر نم لجر ىرتشا ولو
 . طرشلا لطبيو عيبلا زوجي نا بجول ءاهثرح يف ناكرتشيو اهعيبي الو

 ىرحأف « طرشلا /'"'ةهج نم عئابلا ىلع ريجحتلاب عيبلا دسفي مل اذإف 161
 ال ةريثك ءايشأ اندجو دق ذإ ؛كحلا هبجوي يذلا ريجحتلاب سي الأ
 محلا بجوي دق ءايشألا كلت تناك ناو ءدقعلا يف طرتشت نا زوجي
 :اهب دسفت الو ءدوقعلا يف اهلثم

 هيلع ًانالف نأ ىلع ءائيش لجر نم عاب ول الجر نا كلذ نم
 يذلا نمثلاب ىرتشا ام هنم ذخأي نا ءاشنا ؛هامم دق لجرل «رايخلاب
 زي مل ؛هذخا عئابلل هيف (“هنرو)

 ةهج نم هيلع رايخلاب وهف « عيفش هل ءًاصقش لجرلا ىرتشا اذاو
 .هذخأ ‹ نمثلاب هلم هذخاي نا ءاش نا 2 ىرتشا اف محلا

 .ريثك اذه لثمو

 .م٤/٣۳ - ةنودملا رظنا )1(

(rةعقب :ب نمو م :س . 

 .لجا نم م 0

 .تالماعملا ىف ةلمعلا نزو راستعا ىلع لدي ,ءادألل (نزو) لاعتساو «هثرو :ب يفو م :نم )0

 امك



 ءةبرخلا ىحرلا ناينب ىلع لجرلا لجرلا لماعي نا '''اوزاجا دقو
 ةمسقلا يف كلذ لاح ىلا اوتفتلي ملو «كلذ نم ءزجلاب برخلا تيبلاو

 .هلمعب ءزجلل عاتبم ينابلاو ءهدعب الو ءانبلا لبق
 .(""!كلذ) يف ةمسقلا عانتماب رابتعالا كرت يف ةجح ءًاضيأ اذهف

 : ةصالخ

 عايتبا نيبو اهماينب عئابلا ىلع نا ىلع ةعقبلا عايتبا نيب قرف الف

 نم الا ءاهفصن عاتبملل نوكيو اهعيمج ناينب عئابلا ىلع نا ىلع ءاهفصن
 نا انيب دقو «ميب هيف عقي يذلا فصنلا يف عئابلا ىلع ريجحتلا ةهج

 .نوشجاملا نبال ًافالخ «مساقلا نبا بهذم ىلع زئاج كلذ

 .قيفوتلا هللابو

 هاركالا ةلاح يف عيبلا - [م]
 . طوغضم ةلأسم ىلع «''اهنع هللا ىضر '!باجأو

 امو ءاذه قوف عقاولا «كلاؤس «كاياو هللا انجر تحفصت
 .هلك كلذ ىلع تفقوو ءهنطب يف ("!هتخستنا)

 “إطبع ةروكذملا ةلاقملا يف ءروكذملا دمحا متاقلا ىلع ديقت ام سيلو

 هطغضأ نم نال «هتلاقم فالخ نمضتي مل ذإ ؛هب ماق يذلا '"ءاعرتسالل

 .لماعي نا ىلع لجرلا راجتتسا اوزاجا دقو :ص )١(
(r)ص :نم . 

16 p6 8/۹1 /ض! YY ق: (F) 

 (٤) طوغضملا عيب م .

 .تخستنا :ب يفو .ص ءع :نم (ه)

 .لطېم :ع )1(

 . يلع دهشأ :هيلع دوهشلا هل لوقي نأ نود ءهملع يف اب دهاشلا اهيف دهثي ىتلا ةداهشلا وه :ءاعرتسالا (۷)

 .دهاشلا ىلع هيلع دوهسملا اهبلع ىتلا يهو «ةيلصالا ةداهشلا اهلباقتو

 نأ دبفب «ةيوتكم ةداهشب هيلع دوهشملا يلدي ثيح ءانه اك .ظافحتسالا ىنعمب ءاعرتسالا أب دفو

 وأ «هنع لزانت يدلا ءقحلا ىلع ظافحلل ءءاعرتسالا اذهب ًارس طانحا هنأو ءاهركم ناك فرصتلا
 .هاركرالا تحت ءهصوصخب دقاعن يذلا
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 قلطا مث «هب هاركالا حصي اب كلذ ىلع هركاو «قح ريغب "ءرغلا يف

 هعيبو ؛هدعب طغضلا نم جرخي ملف ءلالا نم مزلا امم يتأيل «نامضلا تحت

 .'"طوغضم عيب لاحلا كلت يف
 افالتخا ءقح ريغ ف <« طوغضملا عيب يف معلا لها فلتخا دقو

 هاورو نونحس هيلا بهذ ام :هدلقتاو كلذ نم هب لوقا يذلاو . اريثك

 «نمثلاب طغاضلا عبتيف ءهتطغضب الاغ عاتبملا نوكي نأ الا «ضبق

 تأي مو «عفدلا نم اهيلع موقملا (""تزجع) اذإ يدنع بجاولاف
 ماق يتلا ءرادلاب روكذملا دمحا متاقلل يضقي نأ :هب جتحا ام ريغب اهليكو

 نأ الا ءامل عاتبملا ىلإ « عاتبملا نم اهيف صضبق يذلا ‹ نمثلا دریو ءا

 «طغاضلا (*نمثلاب ةأرملا عبتتو «نث ريغب هيلع رادلا !"درتف هاركالاو
 نوكيف «اهتود طغضلاب ملاعلا وه رادلا "اه عاتبا يذلا نوكي نأ الا

 مل ناو .كلذ يف اهيلع هيدعتب اهل ("هفلتأ) هنأل هيلع نمثلاب عوجرلا ال
 هيلع كلذ ىعدا نم فيلحت ىلا عئابلا اعدو ءاهدحا ىلع كلذ مع تبثي

 هوجولا نم ءيش نع دوهشلا رسفتسي نأ مزلي "الف «هل كلذ ناك اهنم
 ةزئاج مهتداهشو «ةفرعملاو هابتنالا لهأ نم اوناك اذإ «تركذ يتلا
 . ةلماع

(e)نم 45 ةداملاو 9١. :ص ء۲ :ج مماعملا يلح :رظنا) ءهببس ىلع وأ عيبلا ىلع هركأ نم :طوغضلا  
 .يبرغملا يندملا نوناقلا

 .زجع اب ينو م س )۳(

 .دريف ع )4(

 .نمثلاب طغاضلا ةأرلا :م ءص (ه)
 هلع ع 3

 .اهفلتا :ب ىفو ءم :س (۷)

 .مزلي الو :م ع 0
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 . "هل كيرش ال «قيفوتلا هللابو

 نباو مساقلا نبا نيب سابحألا يف ءاسنلا ةداهش - [۴۷]
 نوشجاملا

 ةداهش ةزاجا ف ةقلام نم ن وسح نبا ‹هنع هللا يضر «"هلأسو

 .سابحألا يف ءاسنلا

 هيف فلتخا اّمَع لاٌوسلا نم هتنمض ام ىلع «هللا كاقبأ ءتفقو
 .اهاعإو سبحلا ىف ءاسنلا ةداهش ةزاجا نم كدنع

 نيتداهش نأ :هباحصأو هللا هجر كلام بهذم نم مولعملا روهشملاف
 ةداهش نا فالتخا الو «لاومألا نم سابحالا نأل «ةلماع كلذ يف
 ةلاكولاك ءلاومألا ىلإ رج اف فلتخا امناو «ةزئاج لاومالا ىلع ءاسنلا

 . كلذ هبشو ءاهيلع

 نبا بهذم ىلع ةلماع ريغ كلذ يف نهتداهش نا جرختي اغناو
 نيميلا زوجت ثيح الإ زوجت ال ءاسنلا ةداهش نا ف ‹« نودحسو نوشج الا

 .فالتخا معلا لها نيب كلذ

 .هنع تلأس اف يدنع ام اذهف

 ."ايتحرب قيفوتلا هلأسأ هللاو

 .قيفوتلا لابو :ع )١(
 ككل :م/ك# نع /اوح ض۷ ق (0)
 ۵٠١ نم ةطانرغب ءاضقلا ىلوت «بيداو هيقف « يقلالا يلكلا نوسح نب نيسح نب هللا دبع نب دمت وه (5)

 .( 9810/5 - ةلمكتلاو ليذلا) .ه ٥٠١ ةنس ةقلام يف يوتو ءق١١ ةنس ىلإ

 ....تفقو «سابحالا يف ءاسنلا ةداهش ةزاجإ يف ةقلاب نوسح نبا دنع نم تتا ةلأس باوج :ع (:)

 .طقاس ءاعدلا :ع (4)
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 ؟رفك ةالصلا كرت له - [۴۸]
 كرات ريفكتب لاق نميف ةطانرغ نم ءهنع هللا يضر '!لئسو

 .مهئارآو مهبهذم /نم أربتو «مهاوقأب يدتقلا ةثألا لّلضو ؛ةالصلا ]٠١[
 نم «كاياو هللا انمصع - تحفصت :باوجلا اذه, « هللا هديا باجأف

 تفقوو كلاؤس - لمعلاو لوقلا يف هيضري ال انقفوو «للزلاو أطخلا
 .هلّصفمو هلمجع تطحأو ءهنمضم ىلع

 رصبتساو ؛هعاذأ يذلا لوقلا نم لجرلا اذه نع هيف تيكح امو
 ءرفاك ةالصلا كرات نأ وهو :هنع عوجرلا نم ىبأو «هل جتحاو «هیف
 ("كرت نمو) «ناميالا كرت دقف ةالصلا كرت نمو «نايا ةالصلا نأل
 «نيدلا دئاقع ةفرعب ققحتي رل نم لوق وه :“نارينلا يف دلخم نايالا
 ما ةشئاع تلاق اك وهف «نيملسملا ءالع لاوقا يناعم هدنع تلصحت الو
 له :نيعباتلا نم (*!نمحرلا دبع نب ةملس يبأل ءاهنع هللا يضر نينمؤملا
 خرصيف «خرصت ةكيدلا عمسي جورفلا لثم ؟ةملس ابأ اي كلثم ام يردت
 ىلا اللام وأ ءاهيلا رصي ملف نينمؤملا ليبس نع بكن نم لوق وأ ءاهعم
 الع نم دحأ هب لقي مل هلاق ام نأل ؛هنع دحي ملف نيعدتبملا '"'لصأ
 ةنسلا لها دنع نايالا نال ءةللا لها نم دحا هيلا بهذ الو ؛ةنسلا
 هتكئالكو ءهل كيرش ال هدحو هللاب بلقلا يف لصاحلا قيدصتلا وه
 ىلع ءرخآلا مويلابو ءهدنع نم هب اوءاج امو «هلسرو «"هبتکو

ÛYع : pTصرخخ : GYىف  
 .ةطانرغ نم تتا ةلأسم باوج :ع (5)

(r)كراتو :ب فو م نه . 

 .رانلا :ص )4(

. . -_- 5 u 2. = 3 ٠. ۰ هللا دنع وه .٠ (o 

 .ه و14 ةنس كلملا دبع نب ديلولا دهع ىف نوت ءاهيقف ثيدحلا ريثك ةقث ناك « ةنيدملا ءاضق يلو ؛فوع دبع نب فوع نب هدب
 ا

 .لامو [Hr ۾ € )3 (١وه/0 دعس نبا تاقبط)

(v)لصأ م . 

 .ةطقاس :ع )۸(



 ؛نيلوق ىلع ءال ما كلذب معلا هتحص طرش نم له :مهنيب فالتخا

 :ىلاعت هللا لاق ؛هتحص يف طرنشب سيل كلذ نأ رظنلا يف اهنم حصألا

 انك ولو انل قدصمب تنا امو :يأ '!نيقداص انك ولو انل نموه تنأ امو

 نمؤيو ‹ةعافشلاب نمويو ("'!ثعبلاب نمؤي) نالف :مهطوق هنمو .نيقداص
 قدصي ال يأ ؛كلذب نمؤي ال نالفو ءكلذب قدصي يأ ءربقلا باذعب
 يف ةنسلا لها نم دحأ نيب فالتخا ال «بولقلا لاعفأ نم وهف ءهب

 . كلذ
 يف ليوأتلا لهأ هلاق ام ىلع ءنايالا ("'نم) ةالصلا نا يور امو

 تيب ىلإ مكتالص يأ«,('!كناهيا عيضل هللا ناک امو» :لجو زع هللا لوق

 طرش نم ذإ ءنايالا عم الا حصت ال ةالصلا نال ء«حيحص «سدقلا

 ال كلذو ء(“"هيلا) ةبرقلاو ءاهب هللا ىلا ةليسولا داقتعاو «ةينلا اهتحص
 نامالا ةنراقم عم الا حصت ال ةالصلا تناك الف .نايالا مدع عم حصي

 نايالا (("'نع تدرجت) ول األ «نايالا نمو «ناميا اهنإ :اهيف ليق ءا

 حلا هل يذلا «ءلصالا مساب ("!تيّمسف) ةعاط الو ءةالص نكت /

 ضئارفلا نم ةينب الا هلعف حصي الام كلذكو نايالا وهو ءهب ةيمستلاو

 .هجولا اذه ىلع ءنايالا نمو «''"!نايا وه ('!لفاونلاو "ننسلاو

 «ةلصخ نوعبسو "عضب ناهالا : هلي ينلا لوق كلذ ةحصب دهشي

 )١( :فسوي ةروس ۱۷.

 .ق ءص :نم (۲)

 . ٠۵١/١ يراخبلا حيحص رظنا يه ب يفو .ع ءم :نم (۲)

 .988 279/١ ريثك نبا ريسفت .رظنا ۱٤۳ ةرقبلا ةروس (؛)

 :م:نم (۵)

 .ناميالا نم درجت ول ب يفو ءق ءص :نم (9)

 .تيمسو ب يفو ءق ءص :نم (۷)
 .هلعق وه ماود وا «يمازلا ريغ ارما هلعفب ينلا رما ام ةنسلا (۸)

 . هب مايقلا ىلع وه موادي وا «هلعفب رمأي نأ ريغ نم ءاياوث هلعف يف نا عراشلا ررق ام لفاونلا (1)
 .ناعالا نم :م 00(

 )١١( عضب» :ثيدحلل ةددعتملا صوصنلا يفو «ةعضب :م «.

 ١و١



 . !!قيرطلا نع ىذألا ةطاما اهاندأو ءهللا الا هلا ال نا ةداهش اهالعأ

 هنأ ًادقتعم «ىلاعت هللاب نمؤم وهو «ًادماع ةالصلا لجرلا كرت اذإف

 لهجلا وهو ءرفكلا نأل ءهب ناهالا دوجول « رفاكب سيلف هيلع اهبجوأ
 اذه .هنع رفكلا يفني هب نايالا دوجوف ءناميإلا دض ءُهَل ةجحلاو هللاب

 .لقاع ىلع يفخي الام

 رفكلا ثيداحا ليوأت

 ًادماع ةالصلا كرات نإف .ةنسلا لهأ نم لاق نم لوق ىنعم سيلف

 ارفاك كلذب ريصيف «'"نايالل ًاكرات نوكي ةالصلا ("!هكرتب) هنأ ءرفاك
 هنايا بهذي ال نمؤملا نأل ؛ناسنالا اذه هلاق اك :نارينلا يف ادلخم

 ءهل دحجلاو «ىلاعت هللاب رفكلا وهو ءهدضل هكرتي نا الا «نايالا هكرتب

 نم ةعاس هاوس اب هلاغتشا وا ءهل نايسنل وا ءهنع ةلفغب هكرت اذا امأو

 ركذتف ءهسفن “ىلا عجر اذا هنال ءرفاكب سيلف «تاعاس وا ءهرهد

 ركذت باحصتسا هدابع هللا فلكي مو ءرفكلا نود هبلقب هدجو ناهالا
 هايا مهفيلكت ناكل «كلذ مهفلك ولو «لاوحالا نم لاح لك ىلع «نايالا

 تحت لخادب كلذ سيل ذا ءرانلا يف مهديلخت "بوجوب هنم امالعا
 جلي ىتح ةنجلا نولخدي الو» :ىلاعت هلوق لثم <« مهتعاطتساو مهتردق

 .« "!طايخلا مس يف لمجلا

 «ةبعش نوعبسو عضب نامالا :يهو )٠١/۸( يئاسنلا ةغيص ىلا برقا ءصنلا يف درو ابك ثيدحلا )0(
 نع هجرخا دقو ناالا نم ةبعش ءايحلاو ءقيرطلا نع ىذالا ةطامإ اهعضوأو هللا الا هلا ال اهلضفا

 5/١ حيحصلا يف يراخبلاو ۵۷ مقر هجام نباو 4 .777 مقر دواد وباو يئاسنلا اعوفرم ةريره يبأ
 .نيقيرطب "6 مقر حيحصلا يف ماسمو

 .كرتب :ب نمو ق ص ءم:نم (؟)
 .ةالصلل م (0)

 .هسفنل ع ق (()

 .بوجول :3 (ه)
 .(. فارعالا ةروس (3)
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 الو «رذع نود ًادمع ةالصلا كرت نم نأ هيلا اوبهذ ام ىنعم ناو

 ءرفاكلا كجم هل کحو ءهايا هئاعدا يف قدصي ملو ءناهالا يف مهتا ءةلع

 : ي ينلا لوق رهاظ ىلع ؛(!'!نيملسملا نم) هتثرو هنم ثروي مو لتقف

 هللا ةمذ هل يذلا ءملسملا كلذف ءانتلبق /لبقتساو "انتالص ىلصنم»

 محب هل محي هنأ :ديري« ."ةيزجلاهيلعو .رفاك وهف یبا نمو «"هلوسرو
 مهدنع وه امناو ؛ةقيقحلا ىلع رفك مهدنع ةالصلا كرت نأ ال « رفاكلا

 اوعجأ دقو» ءمهنم ('!هيوهار نب قحسا لوق مهبهذم نم كلذ نيبي

 فرع نم نأ وهو « عئارشلا رئاس يف هيلع اوعمجي مل ءيش ىلع ةالصلا يف
 يف «ةريثك تاولص ىلص ىتح ءاهتقو يف ةالصلا يلصي يئر مث «رفكلاب
 ءنايرالا كح هل محي هنإف «ديحوتلاب هناسلب رقأ هنأ معي لو ءاهتاقوا
 نود «ةالصلا لعفب هل محي هنا :ديري ءجحلاو ةاكزلاو موصلا فالخب

 نود ءاهكرت اذا ؛هل محي كلذكف «مالسالاو نايإالا محب «عئارشلا رئاس

 .دادترالاو رفكلا محب عئارشلا رئاس

 ةلبقلا لها نم دحا رفكي ال» :هللا هر "لبنح نب دمحأ لوقو

 الإ بنذب رفكلا محم هل محي ال يأ ءادماع ةالصلا كرتب الإ بنذب

 . كلذب
 .نوملسملا هتثرو :ب يفو م :ق ءع ءص :نم )١(

 ءانتلبق لبقتساو ءانتالص ىلص نم ۱٠۲/۱ ٠١١( :ةغيصلا هذهب اعوفرم سنا نع يراخبلا هجرخا (۲)

 هجرخا دقو « هتمذ يف هللا اورفخت الف هلوسر ةمذو هللا ةمذ هل يذلا لسملا كلذف ءانتحيبذ لكأو

 .صنلا يف تدرو اك ثيدحلا ةغيص دجا للو «كلذك سنا نع )٠١6/4( ننسلا يف يئاسنلا

 .حيحصلا يف يراخبلا ةياور يهو «هلوسر ةمذو :م (؟)

 اهدي يتلا ةاكزلا لباقت يهو ةيمالسالا ةلودلا ةياح تحت شيعي يذلا ءململا ريغ هعفدي ام :يه (:)

 ' ملا
 ۾ ۲۳۸ يفوت نيحيحصلاو نئسلا باحصأ هلع جرخ .ثدحمو «هيقف «دلخم نب مهاربا نب قحسا وه (و)

 .روباسين نكسو ءورم نم هلصا

 .(#17 ص - ظافحلا ةركذت ۲۷ ص - ةصالخلا)

 نيا تاقبط) ھ۱ يفوت ىبأف قولخ نآرقلا :لوقيل برض لبنح نب دم نب دما هللا دبع وبا وه (1)

 ١5(. :ص - ةصالخلا ٠۵٤/۷ - دعس

 ه)

۹۳ 

 است



 هكرتف » :لاق هنأل «ةيبتعلا يف انباحصأ نم غبصأ احن ("اذه) ىلاو

 «يلصأ ال :لاق اذا لتقيف ءا دحج ىلصي ال هنا ىلع هرارصاو اهايا

 يذلا ىنعملاب ءرفكلا ىلع مهدنع لتقيف « ا دحاج ريع هنأ معز ناو
 .هانركذ

 نم يعدي ايف مهدنع قدصي ال ذِإ "!نيملسملا نم هتئرو هثري الو

 نم يعدي ايف قدصي الو ءهرفك نم تبث اب لتقي يذلا قيدنزلاك ناهالا

 يف هيلا تبهذ اك) بونذلا نم بنذ ىلع ءالؤه دنع لتقي سيلو «هنايإ

 نم بنذ ىلع مهدنع لتق ول هنال ؛هلوق نع لوؤسملا ىلع ادر «كلاؤس
 .نيملسملا نم هتثرو هنم اوثرول (""بونذلا

 سابع نب هللا دبعو « بلاط يبا نب يلع نع ىوري بهذملا اذهو

 . نيعمجأ مهنع هللا يضر ‹ةباحصلا نم « ءاردلا يباو هللا دبع نب رباجو

 « يلصي ىتح «نجسيو ءًادبأ برضي (هنا) یری نم معلا لهأ نمو
 .اهضرفب رقأ اذإ لتقلا هب غلبي الو

 :دشر نبأ حيجرت

 يف ليواقالا نسحأ :هعبتنو هتحصب نقونو هدقتعنو هب لوقن يذلاو
 نوعبتيف «لوقلا نوعمتسي يذلا يدابع رشبف » :لجو زع هللا لوقل كلذ
 (0)+ بابلالا اولوا م كئلواو ءهللا مهاده يذلا كئلوا هنسحا
 نأ :ملعلا لهأ رثكأو يمفاشلاو «هلا هجر :كلام هيلا بهذ ام ("اوهو)
 ف محلا ناو ؛ هيلع ليلدب الو ةقيقحلا ىلع رفكب سيل ادمع ةالصلا كرت

 .كلذ :ب فو ءاق ص :نم 0(

(r)نوملسملا ع . 

 ف ۰ص “€ ٠ نه 0

 نأ :لصالا ينو ءق ءص :نم (:)
 .١1م :رمزلا ةروس (ه)

 .اذهو :ب يو .ص :نه (7)



 بنذ ىلع ءاهلعف نم ىبأ اذا لتقي نا ءاهضرفب رقم وهو ءادمع اهكرات
 .نيملسملا نم هتثرو هثريو «بونذلا نم

 ,عابتالاب اهالواو «ليواقالا نسحا لوقلا اذه نا :انلق اغناو
 نم ةعاج يف «هنع هللا يضر قيدصلا ركب يبأ لوقب هيلع لتقلا بوجول

 ةالصلا نيب قرف نم نلتاقال 1 : الع ريكن ريغ نم « ةبأحصلا

 اننكلو انناهإ دعب انرفك ام.:اولاق مهنال موسي لو «مهلتاقف .« ""ةاكزلاو
 .انلاوما ىلع انححش

 ىلع كلذ لدف« ؛ “نيلصملا لتق نع تيبن» : هلت هللا لوسر '"!لوقبو
 نم هنال ءهب هرارقال - «ناميالاب محلا عم لصي مل نم لتقب رما هنأ
 اب ماعا هللاو هرهظا نمل هب كحيف ءهتهج نم الا معي الف «بولقلا لاعفا

 اطرفم وأ ءاهكرتل ادماع ةالصلا كرات نا ىلا بيبح نبأ بهذو

 كرت نم» : هل ينلا لوق رهاظ ىلع ءرفاك ءاهب انواهتم (*اوأ) ءاهيف
 جتحاو ءاهلك ةالصلا تاوخأ يف اضيا كلذ لاقو « "رفك دقف ةالصلا
 هللاو » :هنع هللا يضر قيدصلا ركب يبا لوقب نهنيبو اهنيب ةاواسملل

 .« ةأكزلاو ةالصلا نيب قرف نم نلتاقال

 ءالعلا نم ليصحتلا لها دنع أطخ ءرظنلا ىف ديعب ذاش هلوقو

 . هللأو «ریکن 0 )01(

 ٠١ ؛مقر كلذك حيحصلا يف ملمو ٠ 7 حيحصلا يف يراخبلا هجرخا (؟)

  (e)ركب يبا لوقب) ىلع فوطعم ...

 وهو ثنخم لتق يف هنذأتسا نم (ص) لوسرلا هب باجأ دقو ا. AYA ا هجرخا )4(

 ٠١4/1١(. :ريغصلا عماجلا) هفعض يطويسلا نا الا ةريره يلا نع ىورم

(o) 
 :هصنو هب سأب ال دانساب طسوالا يف يناربطلا هجرخا ام يه صنلل ةن ابا )1(

 ةددعتم تاياور ثيدحلل نا الا ( ۷ :يذوحألا ةفحت)ء اراهجرفك دقف ادمعتم ةالصلا كرت نم»

 ۲۳۱/۱ يئاسنلا نلسو ۱۰۷۸ ۹ مقر هجام نبا نلسو 867/80 دمحا دنسم :رظنا ىنعملا ةبيرق

 ۳٣۰/۱(. راطوالا لینو ۲ يمرادلا سسو
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 ريغ هيلع سايقلاف ‹هرهاظ ىلع ثيدحلا له نم علم ةلدالا نال

 . حيحص

 ةالصلا كرات كحو ةلزتعملا

 هيلا بهذ اك «ةقيقحلا ىلع رفك ةالصلا كرت نا جرختي امناو
 نا نومعزي نيذلا ةلزتعملا "بهذم ىلع ؛كلاؤس يف هلوق نع لؤسملا
 كرتو تادابعلا نم نيدلا ضئارف عيمج لعف وه ةعيرشلا يف نايالا
 عرشلا يف لعجو «ةغللا ىضتقم نع ممالا اذه لقن دق هناو تاروظحلا
 .تابجاولا عيمجل اسا

 اك تابجاولا رئاس نيبو ةالصلا نيب قرفي ال مهبهذم بهذ نمو
 .لئاقلا اذه لعف

 . ةا هدحو ,ممالا عيمج نيب نم « هب هدارفئاب راص «ةعدب ةلوقف

 رفكلا تابجوم
 الف «بولقلا لامفأ نم نايالا نأ :هانحضوأو هانلق "لاب «تبث ناف

 قفنم اهنم ناهجولا :هجوا ةثالث نم الا رفكب دحا ىلع محي نا حصي
 .هيف فلتخم ثلاثلاو ءاهيلع

[rr]للاب رفكلاب هسفن ىلع رقي نأ :/اهدحاف اهيلع قفتملا نانثالا امأن  
 فيقوتلاو عمسلا درو دق ءالعف لعفي وا « الوق لوقي نأ :يناثلاو «ىلاعت
 هسفن يف كلذ نكي م نإو ءرفاك نم لا عقي ال كلذ نا :عامجالا دقعناو
 ءلاومالا بصغو «رمخلا برش لالحتسا كلذو «ةقيقحلا ىلع ارفك
 فافختسالاو «ناثوالا ةدابعو ءانزلاو «لتقلاو «نيدلا ضئارف كرتو
 هذه تراصف ريثك كلذ هابشأو «نآرقلا نم ةروس دحجو «لسرلاب
 ناو «رفكلا ىلع الع ءرفك اهنا ىلع عامجالا داقعناب «لاعفالاو ليواقألا
 .بهاذم :ع (1)
 .ام:ق (9

۱۹٦ 



 اذه لكأ نم : هع ينلا لاق ول نا ةباثب ءرفكلا سنج نم (''نكت) م
 ءرادلا كلت وخد ناكل ءرفاك وهف ءرادلا هذه لخد وأ « ماعطلا

 ؛ رفكلا ("'سنج) نم نكي م ناو ءرفكلا ىلع املع ماعطلا كلذ لكأو
 ىلع ؛'"'اهكرتب ءةنسلا لها نم هرفك نم ةالصلا كرات قحلي مسقلا اذهبو

 راثآ رهاوظ الإ هلئاقل هيلع ليلد الذا «حيحصب كلذ سيلو .هانركذ ام

 نمو» « رفك دقف ةالصلا كرت نم »:اسو هلع هلوق وحن «ليوأتلل ةلمتحم
 .راثالا نم كلذ هبشا امو « “"هلمع طبح دقف ةالصلا كرت

 عم هنکي ال هلئاق نا معي الوق لوقي نا :هيف (“فلتخلا) ثلاثلاو

 لاب غيزلاو ((*اعدبلا) لها رفك نم "هب رفكلاب 2 هجولا ''!!ذهف

 يآ ام :ةيبتعلا يف ءهل ,عقاولا هلوق يف كلام (!"الوق) لدي هيلعو «مموق

 ؛هوجو دوستو «هوجو ضیبت موي »: :ةيالا هذه نم ءاوهالا لهأ ىلع دشأ

 "ازآلا « مهوجو تدوتسا نيذلا امأف

 نطبي نا لاتحال ءحصي الف نايا وا رفكب دحأ ىلع عطقلا امأو

 رهظي نا الا مهللا كلذ ىلع انل هَ ينلا فيقوتب الا رهظي ام فالخ

 .نكي :ب يفو .ق ءم :نم (۱)

 .ةهج :ب يفو .ق ؛ص نه (۲)

(r)اهكرتل ك “€ . 

 ةالص كرت نم» :رصعلا ةالص صوصخب ١١7( ء١/۱۳۸) 3 ةديرب نع حيحصلا يف يراخبلا هجرخا )٤(

 591 :مقر نبسلا يف هجام نباو ۱ ننسلا يف يالا هجرخا كلذكو « هلمع طبح دقف رصملا

 .صنلا يف اك ةماعلا ةقيصلاب هدجأ لو +1. ۴.٥ دنسملا يف لبنح نب دمحاو

(o)فلتخملل :ب ينو م ءق :نم . 

 .هجولا اذهب :ع (5)

 .هل م (۷)

 ص «ق ءم :نم )۸(

 .بهذم ب ىو ٠ .م نم )4(

 )٠١( :نارمع لآ ةروس ٠١١ .

1۹4۷ 



 ع راني ا دقتم هنأ ةع ىلع هرطاتت نم ةرظانم دنع ان

 نم رهظي 5 8 اک فداقتعا لع ةلادلا تارامألا رح نم
 «باطخلا نم هدروي ام ىلا ("ادصاقلا) دصقو بابسالاو تارامألا
 .ربلاو قوقعلاو ءنبجلاو «ةعاجشلاو ءلجولاو لجخلا

 .ادمع ءةالصلا كرات ريفكت نم هنع تلأس ايف لوقلا هجو اذهف

 .ًازجوم ًابعوم

 ءهب هل مع ال اف ضوخلا نع لجرلا اذه ىهني نا بجاولا نمو
 ليلضت نم تركذ ام هيلع حص ناو ءهنم هدنع لصأ ال اف ملكتلاو
 باستتسي نأ :بجاولاف « مهبهاذم نم هيربتو « مهنعلو « مهب ىدتقملا ةمألا
 نب رمع لعف اک هب ا

 .تالكشملا نع هلاؤسل ءهداقتعا يف مهتملا !" ْعْيَبصِب باطخلا

 ءعيبلا لاح وهو ءبوصغملا لالا ا - [مو]
 .بصاغلا

 . ة!باوجلا اذه ‹ هللا هديا « باجأف
 ےہ

 .تارامالا نم :م ءعوق 11)
(r)رصاتلا : اب فو م 34 ٠ص + ق ۰ نم . 

(r)رصم يلاو هب ثعبف ءنآرقلا هباشتم لوح لأسي لعجو ةنيدملاو رصم مدق يذلا يقارعلا غيبص وه : 

 یصواو ٠ ءدلب ىلا هلسرأو < ءمجولا برطلاب ريع هبقاعف ‹باطخلا نب رمع ةفيلخلا ىلإ صاعلا نب ورمع

 ‹ هتلاح تنسح ةدم دعبو ؛ نيململا نم ادحا غيبص سلاجي الأ يرشالا ىسوم ايأ قارعلا ىلع هلماع

 لاصتالا يف هتيرح غيبصل داعأف «كلذب هريخي باطخلا نب رمع ىلا يرعشالا ىسوم وبا لسراق
 * .سانلاب

 ۴١/۲(. - ةنودملاو ۴٠۵/۳ ةيارلا بصنو ٠۵٦ ءنو 0000 .يمرادلا ننس . رظنا)

 .110 :م/اق تا :ق/۲۱۸ :ص (4)
 .ةقلام نم تتا ءاهيلع لزتنملا لاومالا عيب يف ةلأس :ع (5)

۹۸ 



 . هيلع تفقوو كّلاَّوس ‹كاياو هللا انمحر ‹ تحفصت

 عيب (؟"اهنم) اوعنمو ءاهيف اهبابرا ىلع لزنت دق يتلا لاومألا عيبو
 . دسافلا عيبلا تيفي ام هيتفي دساف

 , كلام بهذم وهو «"ةحضاولا ف بیبح نبأ كلذ ىلع صن دقو

 ,!"'اهلهأ اهنم عنم (“"دق) !"الزنم لجر ديب روكذملا عيطقلا اهنم عيبملا

 مايق لبق ءاهنم هعاتبا يذلا عيطقلا يف سراغ هنا :عاتبملا تبثأو

 ايف اهنايا دعب نيعئابلا لوق لوقلا ناك « عيبلا خسفب هيف هيلع نيعئابلا
 عيبلا ("ححصو) «"دئازلا يف هيلع يعدم عاتبملا نأل «هنم هعيبب أرقا
 .ةسراغملاب هتاوفل «لازنالا عافترا دعب ضبقلا موي ةميقلاب كلذ يف

 لبق تناك هيف هتسراغم نأ نم هاعدا ام عاتبملا تبثي ل ناك ناو

 .هيف عيبلا خسف .عيبلا خسفب هيلع نيعئابلا مايق

 تناك نا ءاتئاف وأ ناك ًاَئاق ءهنم ماتيالا ظح يف عيبلا خسفيو

 نا هبشي الام ءهب عيب يذلا نمثلا نم رثكا هيف عيبلا عقو موي هتميق

 .عويبلا يف هيف سانلا نباغتي

 .اهنع ب يفو .ص :نم )01(

 ۸٠۹/4١(. - ل) مقر تحت نييورقلاب ةخسن هنم دجوت «« ننسلاو هقفلا يف ةحضاولا » :بانكلا مسا )0
 .بصاغ هانعم «لعاف مسا (6)
 .دقف :لصالا يفو .حارتقا (:)

 .اهبابرا :م ءع ص (ه)
 .ناعئابلا هب رقآ ام ىلع دئازلا دصقي (3)

 .حصو :ب يتو «ق :نه (۷)

 هس دصقي ايف هب عاعتالا نم نكمتي هجو ىلع هيلا هكلم لقتنا نم نيبو ءراقعلا نيب ةبلختلا وه (۸)
 .اعرش

1۹۹ 



[rr] 

 ايف هل ريثأت الف ءةجاح الو ةقاف نود ءهيف اهيلع ""عيبلا امأو
 .كارتشالا ةلعل ءتاف اذا ةميقلاب هحيحصت نم حلا هبجوي

 دريو «لاح لك ىلع خسفي هيلع لزنتملا لاملا عيب نا :لاق نمو
 ًاطخأ دقف «كلام بهذم ىلع ءاتئاف وا /ناك اًماق عئابلا ىلا هنيعب

 .ارهاظ أطخ

 راجو .كلام بهذم ("نع) جراخ الا "الاخ نب دمحأ لوق امو

 (“ذإ ؛رظنلا معنأ اف هبهذم ىلع هانب دمحأ ناك نإف «هلوصأ ريغ ىلع
 عيبلا نا :قبآلا دبعلا عيب يف هباحصأ عيجو ها هجر «كلام لوق نم

 عيبلا هب توفي امم هقوف اَمَك قاوسالا ةلاوح عم « ضبقلاب توفي هيف

 .دسافلا

 ةلع ءاوتسال نيتلأسملا نيب قرف ال نا :رظن يذ ىلع ىّقْخي الو

 ىلا هميلست ىلع ردقي ال «هعاب امم اعونم عئابلا نوك وهو :اهيف داسفلا
 ءهنم ("عافتنالا) يتلا لوصولاو ءهضبق ىلع عاتبملا ردقي الو «عاتبلا
 دعب قبآلا دري الا بجو اذإف (لادحاو الوق) ررغلا (""اهلخديف)
 كلذكف ؛كلمي ال ام عيب هنا لجأ نم ةميقلاب ححصيو «توفلاو «ضبقلا

 ,قبآلا ''"'ةفصب لهجلل «كلذب ىرحا يه لب اهيلع "لزتنملا لاومالا
 .عيبلا :ع ق (1)

 يقب نع ذخأ «ةبطرق نكسو «نايج نم هلصا بابجلا نباب فورعملا ديزي نب دلاخ نب دمحا رمع وبأ (۲)
 .ه۳۲۲ ةبطرقب يفوت «ثيدحلا ىف عزاني الو كلام هقف يف ماما ءحاضو نب ديمو «دلخ نب

 ۸١١(. :ص - ظافحلا ةركذت ء١۷۵٠ ؛ص - ةيفبلا)

 نم :ب يفو ءم :نم (5)
 .لوق نم رظنلا :ع (؛)
 ءوهو افازج ناك نا هلقنو ءاردقم ناك نا انزو وا اليك ءيشلا ءافيتسا وه :لوقتلا يف ضبقلا (ه)

 اذه ريغ يف ءفرعلا بسح
 .عاتبملا :ب يفو .ق ءم :نم (3)
 .اهلخدف :ب يىفو ءق :نم 90

 .ادحاو الوخد :ب يقر ق نم )۸(

 .لزتملا دق ()
a (1۰)هتفصب ق م . 



 . "هيلع لزتنملا لاملا ةفصب ةفرعملاو

 ,!!فرصلا باتك نم هتزاجا ميقيو ؛هزيجي انخويش ضعب ناك دقو
 ىلع لدي هنكلو ‹ كلذب لوقن ال انك ناو ,ةنودملا نم ا"9بصفلا باتكو

 .قبآلا دبعلا عيب نم داسفلا يف ّدْشأ هلعجي نم لوق داسف

 : دسافلا عيبلا عاونأ

 اذاو .كلُمي ال ام عيب نع ىن هلي ينلا نأ نم هب جتحا امو
 ال ءهركذ ام رخا ىلا ءدقع هيف عاتبملل دقعني الف «هعيب نع يهنلا حص

 ىلا مسقنت يهو «ةريثك ءايشأ عيب نع يبن لع ينلا نأل «هيف هل ةجح
 :ماسقأ ةثالث

]1[ 
 اذا ةميقلاب ححصيو امئاق عيبملا ناك ام هيف عيبلا خسفني ام |هنمف

 وأ هنمث يف نوكي ءداسف وأ ررغ لجأ نم هعيب نع يبن ام يهو «تاف

 ,!"ةلّبحلا لبَح عيبو .'"ااهحالصو ودبي نأ لبق رمثلا عيبك « هنومثم
 .كلذ هبشأ امو

 يف عيبلاك ءهل يهنلا ةقباطمل ءهيف دقعلا داسف يف فلتخي ام اهنمو

 .لزنمل :ق )١(

 .۳۹۳/۳ ةنودملا (0)

 ) )0ةنودملا ۳/۳٤١.

 لجرلايث ينيتاي هللا لوسر اي :تلق مازح نب مكح ثيدح نم (۲۸۸/۷) نئسلا يف يئاسنلا هجرخا (4)
 هجرخاو .كدنع سيلام عبت ال :لاقف ؟قوسلا نم هعاتبا مث هلم هعيبأ ؛يدنع سيل « ميبلا ينلأسيف

 لاقو ١١ ۲۵۲ ۰۱۲۵۰ :مقر نئسلا يف يذمرتلا هجرخا ارك ۳.۵۰ ۳ ۴۳ مقر دواد وبا اضيا

 /۳ دنسملا يف دحاو ۲ ۸ ۲ ۷ :مقر سلا يف هجام نباو « حيحص نسح ثيدح » هنع

choا  

 ىتح راثلا عيب نع ىب ةً لوسر نا وهو ءبهذلا ةلسلب (/) حيحصلا ين يراخبلا هجرخا (ه)

 .يرتشملاو عئابلا یہ ءاهحالص ودبي

 ءهظفلو يراخبلا قيرط سفن نم ءهجرخاو قرط ةدع نم ١.۵۳١١ مقر حيحصلا يف لس هجرخا اک
 .اله5 :مقر ينابيشلا اطوم

 لَبَح عيب نع ىهن لَعهلا لوسر نا» :ربع نب هللا دبع نع (۲۵/۲) حيحصلا يف يراخبلا هجرخا (3)

 .« ةلبحلا



 هبشأ امو ا ةاتملا عيبو «"يدابلل رضاحلا عيبو ا"ةعمجلا ةالص تقو

 ىلع خسفي ام اهنمو «هنومثم يف الو ءهنمث يف ررغ الو داسف ال ام «كلذ
 ءدلولا ماو ءرحلا عيبك ءلاح ىلع هعيب حصي ال ام وهو ءلاح لك
 .كلذ هبشأ امو ءاياحضلا موحلو «ةتيملا دولجو

 ال ام :هب َداَرَأ نوكي نا لمتحي كلي ال ام عيب نع هع ينلا ىبنو
 .كلذ هبشأ امو «هريغ لامو ءدلولا ماو «رحلاك كلم هيلع عئابلل ررقتي

 عيب يف هب جاجتحالا حصي الف كلذ دارا هلع ينلا ناك نإف
 .هيلع لزتنملا بوصفملا ءىثلا

 هكلم نأ الا ؛ءلاحلا كلت يف هكلي الام هب دارأ نوكي نا لمتحيو
 بصاغلا دي يف وهو «بوصغملا ءيشلا عيبك «ةقيقحلا يف هيلع قاب
 .كلذ هبشأ امو دراشلا لمجلاو دبعلا عيبو هب عنتمملا

 ال ذإ ءررغلا نم هلخدي ام هنع هين يف ىنعملاف كلذ دارأ ناك نإف
 دبعلا عجري ىتم الو «بضاغلا دي لوزت ىتم عاتبملا الو عئابلا معي
 لوالا مسقلا نم وهو «كلذ ضبق هنكميو ءدراشلا لمجلا ذخؤيو قبآلا
 نم عامجاب «تاف اذا ةميقلاب ححصيو ءاُئاق اهأءيبملا ناك ام خسفي يذلا
 .هباحصأو كلام

 .اهدلو دليو ةقانلا دلت نا ىلا لجؤم عيب :وه (نيتحتفب) لبحلا عيبو .يراخبلا ظفلو دنسب 17 مقر عويبلا يف ىيحي أطومو ١.011 :مقر حيحصلا يف مم هجرخا اك
 .« عيبلا اورذو هللا ركذ ىلا اوعساف ةعمجلا موي نم ةالصلل يدون اذا اونمآ نيدلا اهيأ اي» : يهو ةعمجلا ةروس س ١ مقر يالا ىلا ريشي )١(
(r)يراخسلا هنع هجرخا اک ءةريره يبأ نع 45 : مكر عوببلا يف ىيحي ًاطوم كلذك هجرخاو « قاوسالا غلبت ىتح «علسلا یقلتت نأ یہ يع هللا لوسر نأ :اذكه مسم ةغيصو اعودرم رمع نیا نع ۱۰۵۱۷ :مقر لسمو (۲۸/۳) حيحصلا يف يراخبلا هجرخا (۳) .علسلا راعسا عفرت يتلا ةطاسولل ابنجت «ةيدابلا لهأ نم ةعلسلا عئابل اراسس ةنيدلا نكاس نوكب نأ نع يهنلا هانعمو 11 :مقر عويبلا يف ىبحي ًاطومو ١0٠١ مقر ءملسم هلثم جرخاو « دابل رضاح عيبي نأ لَم هللا لوسر ىهن» ةريره يبا ثيدح نم (۲۸ :1/9) حيحص يف يراخبلا هجرخا . 

 .كلي :ق (4) ١

 .عيبلا :ق (ه)



 نم ةجح الو « هتحص يف بايئرا الو هيف لاكشا ال «نيب هلك اذهو

 ("!هيبملا) نأ نم هللا هجر كلام نع يور ايف هلوق لثم ىلا بهذ
 دق هنأل 2 تفي ' وأ تاف «ًادبأ لها ىلا دري هريغو ابرلا نم مارحلا

 اذا مارحلا عيبلا نأ ىلع ءاهريغو ةنودملا نم عضوم ام ريغ يف «صن

 ةعيبملا ةعلسلا درت مو «('"اهيف) اهنيب ةميقلا ناعيابتملا دارت تاف

 هولوأت لب «هلوق نم فالتخا كلذ نإ :رظنلا لهأ نم دحا لقي مو

 : تفي م وأ تاف عيبلا دري : هلوق ىنعم نا :اولاقف ‹ حصي أم ىلع

 «تاف اذا هتميق درتو ءًائاق ناك ام «هنيعب ("عيبملا) درب ((*نأ)
 مظلا نم «تاوفلا دعب هنيع در يف امل ؛هنيع درك هتميق در نوكيو

 ال ملاوما سوؤر ملف متبت ناو :ىلاعت هللا لاق دقو «نيعيابتملا دحأل
 . )"ن اظت الو نوملظت

 ,ةميقلاب حيحصتلا وهو «هنيعب ("دارملا) وه تاوفلا يف هتميق درو
 .كلذ يف ةرابعلا تفلتخا ناو

 وأ «نمثلا يف داسفلا وأ ءابرلا نم هلخد امل ءدسافلا عيبلا كح اذهف

[+] 
 مسقني وهو «هزاوج يف ماعلا لها فلتخي ام هنإف هوركملا عيبلا امأو

 .عيبلا :ب يفو ءع نم )1١(
 .هلصا :ق (؟)

 م :نم )0

 .اولاقو :ع (4)
(o)وأ :ب فو «ن :نم . 

 .عيبلا :ب يفو م ءق :نم ()
 .؟الو :ةرقبلا ةروس (۷)

 .دارتلا ب يفو 2ع :نم )۸(



 . خسفي مو يضم عقو اذاف /ءادتبا هرکی ام هنمف

 .ضبقي م ام خسفي ام هنمو

 يضم «تاف ناف ءاٌئاق ناكو ءتفي مل ام ضبق ناو خسفي ام هنمو

 . نمثلاب

[r] 

 ماد ام خيو ا"اينثلا عويب اهنومسي يتلا طورشلا عويب هنمو
 اذه .'''عيبلا زاج طرشلا كرت نإف ءهطرشب اكسمتم طرشلا طرتشم
 «كلام دنع « خسفي مارحلا عيبلا نأ ىلا بهذ نم لوق ال ؛حيحصلا وه
 عويبلا يف هيلع ملكت يذلا وه هوركملا عيبلا ناو «ثاوفلاو مايقلا يف

 .ةدسافلا

 درجم باوجب اهيف تبجأف ءةدم ذنم «ةلأسملا هذه نع تلئس دقو

 ىلع ("!لدأ نأ) «لاؤسلا اذه يف بجوو ءهانعم اذه ءةجحلا نع
 نم تركذف «(''!هيلع) نيفلتخلا نيب لصفلا هب نيبتي اب يباوج (ةحص)
 .زاجيالا ليبس ىلع «ينرضح ام كلذ

 .قيفوتلا يلو هللاو

 نم بيغلا مع حيحصم ىلا بهذ نميف «هنع هللا يضر ء'”'لئسو . - : ا ا . )ع

 . اهليوأت هجوو «ثيداحالا نم كلذ يف يور امل « طخلا ةهج

 .طورشلا عويب :م 1(

 .(مور/م) يراخبلا حيحص رظنا )م

(r)لد نا ىلا :لصالا يفو م ؛ع ؛ق :نم . 
 .ةجح :لصالا فو E ءق :نم )4

 .هيلع :ب ينو م ٠ع :نم (ه)
 موو :م/كلو :ع/ذت :ص ۳۷ ق 3



 لالح هيلع ةرجألا ذخأ له «ةعرقلا برض ("'يفو) بارتلا يف باسحلا
 يلا ججحلا هذه نعو .؟ال مأ حابم رجا ريغب ارض لهو ؟ال ما

 :لاق هنأ سابع نبا نع يور ام يهو ؟ال مأ حصت له ءابب نوجتحي

 ءايبنألا نم يبن ناك :لاقف بارتلا يف طخلا مع ف 537 لوسر تلأس

 نع كلذك "كلا نب ,ةيواعم ادد نمورلع "طخ قفاو نمف « طخي

 ا! لخلا وهف قفاو نمف :لاقو هل ينلا

 «سيردا ('*اوه) ناك ؛لمرلا يف طخي ناك يذلا ينلا نا :لاقيو

 يف ةرظن رظنفأ» :هلوق يف «مالسلا اهيلعو انيبن ىلع «ميهاربا :لاقيو
 . طخلا ف هانعم ("مقس ينا لاقف موجنلا

 نب نايفسو ؛("!ينثملا نب يلعو < '"يضاقلا ليعامما نع ركذو
 لوسر لئسو « "راسي نب ءاطع نع "لس نب ناوفصو « "ةنييع

 مهيلع ءايبنألا نم ين هملع مع :لاقف بارتلا يف طخلا نع هت هلا

 يف ب يلو ص ؛نم )۱(

 نم ين ناک » :ةريره يبأ ثيدح نم )۳۹٤/۲(« :دنسملا ف دمجحأ هجرخأ ام اذهل ةياور برقأ )+(

 .سابع نبا ةياور نم ثيدحلا اذه ىلع رثعأ مو .« هملع وهف هملع قفاو نمف « طخي ءايبنألا

 .(5م١ ةصالخلا) :يف هتجرت رظنا .يباحص .يملسلا محلا نب ةيواعم وه (م)

 نمف « طخي ءايبنألا نم ين ناك» : Y.YYY corY : مقر مام هجرخأ يملسلا محلا نب ةيواعم ثيدح )٤(

 :مقرو ٠۹۳١ :مقر دواد وبأو (۷٤٠/ه) :دنسملا ف دجأ ‹كلذك هجرخيو» كاذف هطخ قفاو

 /١7((. يئاسنلا ىلع يطويسلا حرش) طخلا نع يهنلا هانعمو )٠١/۳( نئسلا يف يئاسنلاو ء". ةءو

 .م :نم (ه)

 .مح :تافاصلا ةروس (5)

 كلام بهذم هب رشنو قارعلا ويكلام هب هقفت يدادغبلا دا نب قحسا نب ليعامما قحسا وبأ وه (۷)

 .ده ۲۸۲ يفوت .يعفاشلاو ينابيشلا نسحلا نب دحمو «ةفينح يبأ ىلع درلا يف بتك «هيف

 .(؟57/4 كرادملا بيترتو «55 :ص < ةيكزلا رونلا ةرجش)

 .(۲۷۷ :ةصالخلا) .ه ٣۲۵ت نابح نبا هقثو .ينوكلا يوهطلا ىنثملا نب دمع وه (۸)

 نايفسو كلام الول :يمفاشلا هنع لاق .مالسالا ةمأ دحأ ءينوكلا نارمع يبأ نب ةنييع نب نايفس وه (5)

 .(١ؤ5 :ةصالخلا) ھ۸ يفوت .زاجحلا لع بهذل

 )٠١( :ةصالخلا) ه ۳۲٠ت دحأ هقّثو .يندملا هللا دبع وبأ .يرهزلا ملس نب ناونص وه )۱۷٤( .

 يبأو ءاسعك نب أو ءدوعسم نباو ؛ ةنوميم نينمؤملا مأ نع ىوري .يندملا راسي نب ءاطع دم وبأ وه )1١(

 .(۲۹۷ :ةصالخلا) .هوالت .ةقث .رذ



 دبع نب ةملس ايأ هب تثدحف :ناوفص لاقف .ملع هملع قفاو نمف ؛مالسلا

 .سابع نبا هب ينثدح :لاقف «نمحرلا

 ,لمرلا يف هل طخي ("أنأ) الجر رمأ ("'ناك) هنأ نايفس نع يورو
 .يل طخي نأب هيلع تحرتقا «ناوفص ثيدحل :لاقف «كلذ نع لئسف

 طخي ناك !ةقدص نب دمم نأ :نايفس تثدح :ينثملا نب يلع لاقو

 .ناوفص ثيدحل لمرلا يف
 «ءاش اب الا هملع نم ءيشب نوطيحي الو :ىلاعت هلوق يف ليقو

 طخلا هنا «لع نم ةراثأ وأ» :ىلاعت هلوق يف ليقو لمرلا يف طخلا :هنا

 .نيرسفملا رثكأو سابع نبا هلاق .لمرلا يف
 .لاٌوسلا لاک

 :باوجلا اذهب كلذ ىلع ءهللا هديأ باجأف

 لدع الو ءةلضملا تاداقتعالا نم كاياو هللا انمصع - تحفصت
 ةنسلا لهأ ىدببو «نيعبتم هباتكل ءانلعجو «ةجحلا ءاوس نع كبو انب
 .هيلع تفقوو كل اوس - “نيدتهم ةعاجلاو

 كلذ نم «هتفرعب رثأتسا امو «هبيغ مع يف ىلاعت هللا ةكراشم ءاعداو
 ‹مجنت وأ ءرجز ةطساوب «هلسرو هؤايبنأ الا هيلع علطي لو «هریغ نود
 ءيشب قيدصتلاو « ةطساو ريغب وأ ءكلذ ريغ وأ ء( "رابغ يف طخب) وأ

 .م 1م )0(

 . ص نم )+(

 ةئالا رخاوأ ايح ناك .هب سأب ال :يئاسنلا هنع لاق .يصمحلا .ينالبجلا ةقدص نب دم هللا دبع وه (؟)
 .(ع19/ :ةصالخلا) .ةيناثلا

 .محرلا نمحرلا هللامسب :ع يف دجوي ,ةلأملا هذه يف .ع ءق أدبت ةملكلا هذه نم (غ)
  (o)ص١ نيدتقم :ق .

 .طخ :ب يو ۾ نه 3



 دبتسملا هنأ ًاريخأو «(!"ادبيغ) مع يعدم لجو زع هللا ''بذك دقو

 ماع» :ىلاعت لاقف «هباتک نم ةيآ ام ريغيف «نوكي ('"امو) ناك ام ملعب

 هناف «لوسر نم ىضترا نم الا ًادخأ هبيغ ىلع رهظي الف «بيغلا

 هدنع هللا نا :ىلاعت لاقو .(ادصر هفلخ نمو هيدي نيب نم كلسي

 اذام سفن يردت امو : ماحرألا يف ام معيو «ثيغلا لزنيو « ةعاسلا مع

 .«("اريبخ ملع هللا نا ءتومت ضرأ يأب سفن يردت امو ءًادغ بسكت

 امو هللا الا بيغلا ضرألاو تاوامسلا يف نم معي ال لق :لاقو

 امو نولكأت اب مكئبنأوظ ىسيع ةصق يف ىلاعت لاقو .("نورعشي

 يف كلذ لعجف لعَجَف 4"!نينمؤم متنک نا ةيآل كلذ يف نا « متويب يف نورخدت

 ام ةفرعم ءاعداف ٠ هيلا هب يحوأ نم الا هيلع 7 ال امو «ةوبنلا ليلد

 ام وأ «مهرابخأ نم هيلع نووطني امو ءمهرارسأ نم هب سانلا رتتسي

 «لتقلا عوقوو ءرطملا لوزنو ءاهصخرو راعسألا ءالغ نم هللا هثدحي

 لئالدل لاطبا :تابيغملا نم كلذ ريغو ءاهعافتراو «نتفلا لولحو

 (."!تالزنملا) تايآلل بيذكتو (!"تاوبنلا)

 [؟05] ءافارع وأ :انهاک قدص نم» :/لاق هنا لَم ينلا هنع يور دقو

 بلق ىلع ('للا) لزنأ اب رفك دقف ءًاّجنم وأ :رابخألا ضعب يفو
 .« ري

 .بذكأ :ق ع (0)

 .كلذ يعدم :ب يفو .م :نم (؟)

 .نوكي وأ :ب ينو .م :نم (0)

 . ۲١ :نجلا ةروس )4(

 .94 :نإقل ةروس (م)

 56 :لمنلا ةروس (9)

 .45 :نارمع لا ةروس (ب)

 .ةوبنلا ب يفو .م “ع نم (۸)

 .ص ءق «م ۴٤ع :نم )٩(

E نم (1۰) 
- 

 :اعوفرم نسحلاو ةريره ىبأ نع (4؟5/؟) دنسملا يف دجأ هجرخأ ام يه ثيدحلا صنل ةياور برقأ
)١١( 



 :لاق نم امأف ءيب رفاكو يب نمؤم يدابع نم حبصأ» : هلع لاقو

 انرطم :لاق نم امأو .بكوكلاب رفاك يب نمؤم كلذف « هللا لضفب انرطم
 .''بکوکلاب نمؤم «يب رفاك كلذف ءاذكو اذك بكوكب

 .اهبلج لوطي «ةياورلا هذه لاثم يف

 ريغ نم ءايلاوتم ارابخا تابيغملا نم ءيشب دحأ ربخي نأ زئاج الف
 وأ ين نم لجو زع هللا نع ربخي نم الا «بذك ("اوأ) طلغ هللختي نأ
 .لوسر

 لع يعدي نم نا .هيف كيلع طلخي وأ «كلذ يف ككشت نأ رذحاف
 فداصي نأ هنكمي امناف «لوقي ام ىلع نوكيف « ىشلا نع ربخي "كلذ
 .بذكلاو طلغلا اهيف عقاوي اهرثكأو «لمجلا ضعب يف *بيغملا

 .هيطاعت هنكمي الو هيردي الو «هفرعي الف اهنم ءيش ليصفت امأو

 ميج (؟اهيف) مهكراشي ("يتلا) نيمختلاو !"زرحلا ةفص هذهو
 ناكو ؛'"دايص نب فاصل أبخ هلم ينلا نأ يور ام لثمك «سانلا

 هنم ابيرق جرخأ دقو « لي دجم ىلع لزنأ اب رفك دقف ؛لوقي اب هقدصف ءافارع وأ انهاك ىتأ نم»
 :مقر ؛نئسلا يف ةجام نباو ؛جرخ ام فعض ىلع صن هنأ الا ء 188 :مقر ؛ عماجلا يف يذمرتلا نم لك
 .۲ .501 !مقر «نئسلا يف دواد وبأو (؟05/1) ننسلا يف يمرادلاو ۹

 .ينهجلا دلاخ نب ديز نع هجرخأ دقو ٤(. :مقر « ءاقستسالا) : ىيحي أطوم ةغيص نم برقت ةغيصلا )١(
 7١. :مقر كلذك حيحصلا يف ملسمو )500/١( حيحصلا يف يراخبلا هجرخأ ابك

 .بذكو :ب يفو .ع :نم (۲)

 . يعدي نم ضعب نأ ؛م .يعدي نم ضعب نأل :ع ق (0)
 .ءيثلاب :ق (:)
 .بيغلا :ع (ه)
 .مهولاو نظلاب ءيثلا يف لوقلا (ءاحلا حتفب) زرحلا ()
 .م :نم (۷)
 .هيف مهكراشي يذلا :ب ينو .م :نم (مأ
 «مالسالا لوسرلا هيلع ضرعف ؛ةنيدملا قرط ضعبب هع ينلا هيقل « دوهيلا نم « دايص نب فاص وه ىلإ

 برضأ ينعد لوسرلل رمع لاقف ؟هللا لوسر ينأ دهشتأ :لوسرلل وه ءلاقو , ىبأف محلا براق دقو
 يرابلا حتفو ("0/# - )٩1/۲ يراخبلا حيحص رظنا .كلذب لع ينلا هل حمسي ملف .هقنع
 .۲.۰۹۲۵ :مقر ۰۲۰۹۲۲ مقر .ملسم حيحصو »)1۱/0

۲۰۸ 



 « نيم ناخدب ءامسلا يأت ر :ناخدلا ةروس نم ‹ نهكتي الجر

 ديري .كردق ودعت نلف أسخا :ّةليَم ينلا هل لاقف . خدلا وه :لاقف
 ( ")ربي اك , "اهليصافت ىلع ءايشالاب رابخالا كنكي ال كتأ
 .مالسلا مهيلع ءايبنألا

 ىأرف موجنلا يف رظن هنأ ( بخ هنأ) لقره نع ىور ام لثمو

 ا"!هتمهأ يتلا ةقلفنملا ةلمجلا هذهب ربخأ امناف ءرهظ دق ناتخلا "كلم

 هتكلم علخ ىلا ایس كلذ نوكي نا يشخو ‹هلاح تردكو 2 هتريحو

 (!ائيش) «بويغلا ماع يف هصرختو «موجنلا يف هرظن ةهج نم معي مو

 یح «هنأش هيلا يهني امو « هرمأ روهظو هثعبو ءا ينلا لاح نم

 اليلد هقلخ نم اًئيش لعجي مل ىلاعتو كرابت هللا نأل «ههجو ىلع هب ربخي
 او «هاوغأو هللا هلضأ نم دقتعي اك ءهلعف نم هثدحي امو .هبيغ ىلع

 جهنملا نع انب بكن الو ءمجرلا ناطيشلا نم هللا انذاعأ ءءاده دري

 .محرلا روفغلا وه هنا ءهتمحرب «مقتسملا

 الو ءنآرقلا قباطي ام ىلع لوأتي نا دب الف ءحص ناو ؛ حيحص قيرط

 ع

 )١(. :ناخدلا ةروس ٠١

 .تالكلا نورصتخي ناهكلا نكلو .ناخدلا :ينعت (۲)

 .هليصافت ىلع ءيشلاب :ب ينو .ق ءم ؛ع :نم (5)

 .هب :ب يفو .حارتقا (:)

 .ص ءم :نم (ه)
 مامالا ىدل ةيورم ةصقلاو ؛هنوكسو ماللا رسكبو ءاهحتفو عملا مغب لكشت كلمو كلام :ص يف (3)

 نيح «ةليللا تيأر ينإ . .:مهل لاقف < ءموجنلا ىف رظني ..لقره ناك» :لاق « ؛حيحصلا يف يراخبلا

 ..« دوهيلا الا نتتخي نل :اولاق ؟ةمالا هذه نم نقتخي نمف ءرهظ دق ناتخلا كلم «موجنلا يف ترظن

 اوبهذا :لاق لقره هربختسا الف «(ص) هللا لوسر نع ربخي ..«لجرب لقره يآ ؛مهرمأ ىلع مه (مئيبف

 حتفلا حرشب يراخبلا حيحص) .رهظ دق ةمألا هذه كلم اذه :لاقف ..؟ال ما وه نتتخما اورظناف

 .ةيبيدحلا حلص مايا لقره ايؤر تناكو ٤۰(. ۰۳۹ :ص ج

 .هتمحفا :ق ع (۷)

 . ءيشب اب يلو .ق ۰ع :نم )۸(



 :هلوق ىنعم نا :لوقنف ءعاجإلا !'!ةنسلا لهأ نيبءهيلعدقعنا امعجرخي

 جرخ ثيدحلا نأ كلذو .'"رابخالا ال راكنالا « مع هطخ قفاو نمف »

 ةحص دقتعاف « طخي ناك ءايبنألا نم ايبن نا عمس ءلئاس لاوس ىلع

 «باجأف «برعلا هدقتعت تناك ام ىلع ءطخلا ةهج نم تابيفملا ةفرعم

 كلذ صاوخ نم كلذ نا ءابنالاو «هداقتعال راكنإلا هانعم مالكب لب

 ءايبنألا نم ين ناك» :هلوق وهو ءهتوبن ىلع ةلادلا «هتازجعمو ينلا

 « طخي ءايبنألا نم ين ناك» :هلوقف) « مع هطخ قفاو نمف ءطخي

 يأ :هانعم لع هظخ قفاو نمف » :هلوقو .هب رابخاو كلذب هنم مالعا
 ((؛!نع) يهنلا هب دارملاو ءرابخالا ةرهاظ مالك وهف «كلذ نوكي ال

 .هل راكنالاو كلذ داقتعا

 :ريثك هل ينلا نع ةدراولا نئسلا يفو نآرقلا يف اذه لثمو

 ام اودبعاف ينيد هل اصلخم دبعا هللا :لق» :ىلاعت هلوق كلذ نم

 نود نم اوؤاش ام ةدابعب رمالا مالكلا اذه رهاظف « “هنود نم مش
 .هيلع ديعولاو كلذ نع يهنلا هب دارملاو هللا

 مهكراشو كلجرو كليخب مهيلع بلجاو » :سيلبال ىلاعت هلوق هنمو
 « "ارورغ الا ناطيشلا ءمهدعي امو ؛مهدعو دالوالاو لاومالا يف

 .هيلع ديعولاو يهنلا هب دارملاو ءرمالا اضيا هرهاظق

 نم كشلاب قحا نحت » لاق هنا هلم ىبنلا نع يور ام كلذ نمو
 كشلا قيقحتب رابخالا هل ينلا نم مالكلا اذه رهاظف « "هاربا

 .ةمالا :ص )١(

 .رابتخالا :ق (؟)

 ءق 2ع :نم )0

 .ىلع :ب ينو 2م :نم )9

 ٠۵. :رمزلا ةروس (ه)
 )١( :ءارسالا ةروس 34.

 = نم كشلاب قحا نحن ):مسم ظفلو 10١ :مقر مسمو )١١5/4( حيحصلا يف يراخبلا ثيدحلا جرخا (۷)

1۰ 



 ‹ كلذ 5 مهاربا كش ذا « ىتوملا ءايحا ىلع ىلاعت هللأ ةردق ف هيلع

 اهلكاش امو "ننسلاونآرقلا يف ةدراولا ظافلالا هذهب لدعي م وف

 ءاكرش «مالسالا داعل ءاهيناعم نم حصي ام ىلا «ليواتلاب "!اهرهاظ نع

 .ابعل نيدلاو

 [؟1] ىلع«ملع هطخ قفاو نمف» :مالسلا /هيلع هلوق لمح لطبي امو

 ءرابخالا قيرط ىلع سيل هنا :هيف انيلوأت ديؤيو ءاحئال الاطبا «ةرهاظ

 مع ءهطخ قفاو نمف » :رابخالا ضعب يف يور دق هنا ءارهاظ ادبيأت

 يف هرما هيتأي ناك ءايبنألا نم ايبن نا» اهضعب يفو «« مع يذلا

 معي نا هطخ قفاو اذا « بجول رابخالا ليبس ىلع ناك ولف .» طخلا

 كلذ ةهج نم ينلا كلذ مع يتلا اهنايعاب تابيغملا ءايشألا هتهج نم

 ءاضيا بجولو «« مع يذلا ماعد هلوقل «هيف ناك يذلا هنقو ٤ ‹طخلا

 نع هاهن (وُأ) ءاذكب هرما هللا نا هنم (""لعی) يذلا هطخ قفاو ذا

 هنا ىور ام "ىلع ءاذك هيلع مرح ("وأ) ءاذك هل لحا ((*وأ) «اذک

 لثمب رومأم هنا هقفاو اذا هتهج نم وه معي نا طخلا يف هرمأ هيتاي

 مرح ام هيلع مرحمو «هل لحا ام للحمو ءهنع ىبن اع ىهنمو «كلذ

 .ةوبنلا يف هتلزنممب نوكيف « هيلع

 لوأتي نا مزلو «هرهاظ ىلع مالكلا لمحي نا لطب اذه لطب الف

 دقو (يلق نئمطيل نكلو ءىلب :لاق ؟نموت مل وأ :لاق ؟ىتوملا يبحت فيك ينرا بر لاق ذإ «مهاربا =
 .ةريره يبا نع اعوفرم هاجرخا

 .نآرقلاو نئسلا يف :ع ((1)
(r)اهرهاوظ ع . 

 .مع :ب يفو ق ءع :نم (0)

 .هاپنو ب يو :ص نم )٤(

(o)لحا :ب فو .ص :نم . 

 ءمرحو :اب يفو .ص :نم )3(

 :ىورام له :و (۷)
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 ينلا كلذ صخ هللا نا ءثيداحالا هذه تحص نا معو «هانلق ام ىلع

 ا؟)ءرمأي ام ىلعو «تابيغملا نم ءايشأ ىلع تامالع هيف هل لعجو « طخلاب

 قرغلا لولح ىلع حونل ةمالع رونتلا روف لعج اك «تادابعلا نم هب
 ءرضخلا ''!ءاقل ىلع هلم سومل ةمالع توحلا دقف لعج اكو «'"ادموقب
 هل ةمالع ازمر الا مايا ةثالث سانلا "ملكت نم ءايركز عنم لعج اكو
 هايا هرصن مالسلا هيلع انيبنل ىلاعت هللا لعج اكو "هل دلولا ةبه ىلع
 لولح ىلع هل ةمالع اجاوفا نيدلا يف سانلا لوخدو « "هيلع حتفلاو
 .ا*ارصنلا ةروس ريسفت يف يور ام ىلع «هنع بيغملا هلجا

 مهتازجعمو ءايبنالا صاوخ نم اهلك يهو ريثك عبتت ول ءاذه لثمو
 .مهتاوبن ةحص ىلع ةلادلا

 طخلا هنا :« مع "نم ةراثا وا» :ىلاعت هلوق يف ليقو :كلوق امأو

 اوناك برعلا نأ وهو ءأبن ىنعم ىلع ليوأتلا اذه حصي دقف «لمرلا يف

 :مالسلا هيلع هيبنل ىلاعت لاقف « ةناهكو ءرجزو طّخلا وهو «ةفايع لهأ
 يتلا مهتما :ديري « هللا نود نم نوعدت ام ('"'ةيأرأ) دم اي مهل « لق »
 م مأ ضرالا نم اوقلخ اذام ينورأ» (' "لا نود نم) نودبعياوناك
 نأ مل دهشي باتكلا ءاذه لبق نم باتكب ينوتيا «تاوامسلا يف كرش

 وأ» اهل ميتدابع هلجا نم تقحتساف «كلذ نم اًئيش كل تقلخ متملا
 . . هب أ ع )۱(

(r)ةيآلا ىلا ريشي  fةيآلا لاو دوه ةروس نم اهدعب امو  YYنيئمؤلا ةروس نم اهدعب امو . 

. 
 فهكلا ةروس نم اهدعب امو مذ ةيآلا ىلا ريشي

(r) 

 .رضخلا هئاقل : :ع )ل

 .لكت :ق (ه)
 .نارمع لآ ةروس نم ء١ - ۳۸ تايآلا ىلا ريشي 03(
 .هيلع حتفلاب :ع (۷)

 .يذمرتلا عماج نم # ۰٤۲۱ مقرو ۴ ۰٤۲۰ مقر ثيدحلاو 744/9 ريثك نبا ريسفت رظنا (۸)
 .1 :فاقحالا ةروس ()

 ١
 . قيأزأ لق :ب يلو ءم :نم 00(

 م :نم (۱)
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 كبهذمو «هنودقتعت يذلا ؟ داقتعا ىلع '"طخلا وهو « مع نم ةراثأ

 نأ «؟اوعد ىلع ةجح ةماقا ىلع نوردقت ال نا يأ "اهب نونيدت يذلا
 اهعم نكت مل اذا ءىوعدلاو «هوجولا نم هجوب ةدابعلا قحتست تملا

 الو ءركنن يذلا نال :ىنعملا اذه ىلع "!ليوأتلا اذه حصيف

 ةهج نم «بيغلا مع هب معي لمرلاو بارتلا ىف طخلا نوكي نا :هححصن

 يتلا «هيف ةدراولا صوصنلا نال «نآرقلا نم ءيش ليوأتب وا « ين ةوبن
 .كلذ لطبت «ليوأتلا لمتحت ال

 نم ةصاخ وا :هانعم» ملع نم ةرثأ وا (("أىلاعت) هلوق يف ليق دقو
 . اب مصصخ مع

 . هنوجرختست يأ «هنورثوت مع وا :هانعم ليقو

 .ملبق نم دحا نع هنورثؤت مع وا :هانعم ليقو
 .رمالا نم ةنيب وأ :هانعم ليقو

 برعلا نال «"نيبأ ليوأتلا اذهو لع نم ةيقب وا هانعم ليقو
 N) علا Ue | ع مك جل ,
 :' رعاشلا لاق اك ةراثأ ةيقبلا يمست

 ....هيلع تلكا ةراثا تاذو

 ا"ارافف هتمكا يف ءاتابن
1 

 )١( ريثك نبا ريفت) دهاجمو سابع نبا كلذب لاق ۲۷۵/۹(.

 .نوئيدنتت :ص )۲(

 .ليوأتلا حصيف :م (9)

 .م نم )4

 .نيب :ع (ه)

 .(04 ص هرابخاو يريمنلا يعارلا رعش) باتك رظنا ه1. :ىفوتملا يريمثلا يعارلا وه (3)

 .رفاولا نم (۷)
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 :محش نم ةيقب تاذ ةقان : ديري

 ءرثؤي ءيش ةيقبلا نال ؛'ضعب نم بيرق تاليوأتلا هذه ضعبو
 .'"ةرثأو «ةرثا اضيا ءءىرقو

 موجنلا يف ةرظن رظنف» :مهاربا ةصق يف «لجو زع هلوق امأو
 ءدحاو ليوأت ام ريغ كلذ يف ليوأتلاب ماعلا لهألف « ''مقس ينا :لاقف
 دقف ؛ليق ناو ء«طخلا هانعم لاق نم ملعأ الو ءاراصتخا اهركذ تكرت

 .هئطخ ىلع اللد

 مسو ءاش ا الا هملع نم ءيشب نوطيحي الود لجو رع هلوق 0

 هيلع علطي نا عاش اب الا ‹ لیوأتلاب معلا لها دنع هانعمف « ةيسرك

 نم يهو «بارتلا يف ةعرقلا برضي لاغتشالا زوجي الف «هلسرو هءايبنا

 .مارح اهيلع ةرجالا ذخأو «ناطيشلا لئابح
 ‹ ىمعلاو لالضلا نم هب دوعاو ‹یدهاو / « قيفوتلا هلأسأ لاو

 . كلذ لو هنا « هته رب

 :عماجلا ةتبس دجسم عيسوتل ةيكلملا عزن - ]٤١[
 (ىسيع نبا هللا دبع وبا يضاقلا هيقفلا ء"هنع هلل يضر )راسو

 لها فلتخا ذا «اهعماج ف ةدايزلا يف < ‹ اپ هئاضق مايأ ‹ةتبس ةنيدمب

 ؛لاؤسلا أذهب < معلا

 )١( ريثك نبا ريسفت يف اهرظنا ۲۷۵/۷ ۲۷۷.

 .ه6١1/# فاثكلا يف اهرظنا )0

 .مح :تافاصلا ةروس (۳)

 .؟068 :ةرقبلا ةروس (4)

1 ps۷ ع /0۲ :ق: /۱٤۹ ص: (o) 

 فلتخا ذإ اهب هئاضق مايا ىسيع نبا هللا دبع وبا يضاقلا هيقفلا اهنع لأس ةتبس عماج يف ةدايزلا :ع )3
 .اهيف اعلا لها

 ماقلاب هقفت ءاثيدحو اهقف «هتقول برغملا ماما ؛ يتبسلا يميمتلا ىسيع نب دج هللا دبع وبا وه )0
 .(1.6/؟ ةلصلا ء١١٠٠ :ص ةيكزلا رونلا ةرجش) ه ٠ 4 يفوت سافو ةتبسب ءاضقلا لون ٠ ضايع
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 نم رصم عماج دجسم يف ('"كنع) هللا يضر لوقت ام :هصنو

 ةدايزلا ىلا جيتحاو «هيف ىلصي (نّمَعو هلهأ ('""نع) قاض ءراصمالا

 تيناوحلا كلت يف عيبلا مهنم انبلط «ىتش موقل تيناوح هيلاوحو «هيف

 ىلع راج لهف ,هتيثي م وا «هتبثأو كلذ يف سيبحتلا مهضعب ىعدا

 ,روكذملا عماجلا عبرب كلذ يف لقاني وا ءةروكذملا ةرورضلا لجال < , عيبلا

 هب (e) یرشتامهعبر ءارك نم عماجلل لضف دقو ؛ سيبحتلا تى نا

 ؟رثكأو ةروكذملا تيناوحلا

 اهأسرفلا وباو بيبح نبا ركذ ام - هللا كقفو - تملع دقو
 .هللا ءاش نا كلذ انل نيب ىنعملا اذه يف اهريغو

 : "منو باوجلا اذهب ءهللا هديا باجأف

 :هيلع تفقوو , كلاؤس « كاياو هللا انمحر ؛« تحفصت

 ةدايزلا ىلا جيتحاو ءعضوملا لها نع عماجلا دجسملا قاض اذاو

 يلا تيناوحلا | نم الا هيف دازي ام هيلاوح نكي َمَّلِو ءتفصو اک «هیف

 مكحيو «ةميقلاب مهنم ذخوت نا كلذ يف بجاولاف ءاهعيب نم اهبابرا ىبأ
 مهترورضو كلذب سانلا ةعفنمل ءاوهرك وا اوّبحأ ام ىلع «كلذب مهيلع
 . "ةيناثلا يف ("هنع ديز وبا كلذ ىور) نوشجاملا نبا لوق وهو « هيلا

 .هلع :ب يفد ء ص :نم )0(

 .ىلع :ب ينو ع ءص :نم (۲)

 .نم ىلعو :ب يفو .ق ءص نم (؟5)

 .ا : )5(

  1 (o)كلام بهذم ىف ةجحلاو» فالخلا لئاسم .باتك هل «نييدادغبلا ءاربك نم يئيللا دمحم نب رمع ٠

 ھ۹ يفوت

 ص ؛ةيكزلا رونلا ةرجش)  ۸٠كرادملا بيترتو - ١/.6(.
 .بواجف ع )1(

yv)يف كلذ ديز وبا یورو :ب يفو ق ءم ١ع :نم . 

 كرات نباب فورعملا يطرقلا ىسيع نب عهاربا نب نمحرلا دبع ديز وبا اهعمج يتلا ةيناثلا بتكلا يه (۸)
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 يضر نافع نب ناثع ىضق كلذبو نيمدقتملا انخويش رثكا بهذ هيلاو

 دجسم يف اهداز يتلا ءرودلا بابرا نم هيلع عيبلا ىبأ نم ىلع هنع هللا

 .اهريغو ةسبحلا '!ءالملا هيلع ينلا

 قيرط بناج ىلا رېن يف لاق هنا نونحس نعأ '!سودبع نبا ىور دقو

 «قيرطلا ىلع رهنلا لاف «ءلجرل ضرأ قيرطلا بناج ىلاو «سانلا

 مهيلع ررض الو ؛اموكلسي ا"ةبيرق قيرط سانلل ناك نا :لاق «اَهَمَدْهَف
 يف مهيلع لخدي ناك ناو ءاقيرط لجرلا اذه ىلع مه ىرا الف «كلذ يف

 هيطعيو "هضرأ نم اقيرط مامالا مه ذخأي نا تيأر ءررض كلذ
 .لاملا تيب نم اهتميق

 باب نم وه مكحلا اذهو اههنيب قرف ال اهنيعب كتلأسم لثم هذهو

 نا :ملعلا لها نم هريغو كلام لوقك ةماعلا ةعفنمل ةصاخلا ىلع ءاضقلا
 رماي مامالا نا «ماعط دلبلا يف ناكو هيلا جيتحاو ءالغ اذا ماعطلا
 .هيلا ام سانلا نم هعيبو «قوسلا ىلا هجارخاب هلها

 رضاح عبي ال» هيَ ينلا لوق ةماعلا هتعفنم نم كلذ هبشي امو

 ا"! ينلا ىأر الف :« قاوسالا ىلا اهب "طببي ىتح < علسلا اوقلت الو ءدابل
 .هيف كلذب رما ةماعلا حلصي ام كلذ نأ هلك

 .قرشملا ىلا هتلحر يف مهنم اعنج يقل نيذلا كلام باحصأ نم هتاعامم نم ءه ۲۵۸ :يفوتملا سرفلا
 .ديز ا ةيناثب ترهتشا دقو

 )٠٠١/١(. حتفلا :دجسملل ناثع ءانب يف رظنا هللا ع )0(
 «بهذملا تاهما يف ةعومجلا :بتكلا نم هل ؛ يسنوتلا سودبع نب مهاربأ نب دمحم هللا دبع وبأ وه )0

 .ه ۲٠٠ يفوت ةنودملا حرشو
 .(٠۲٠/؛١ :كرادملا بيترتو ۷١ :ةيكزلا رونلا ةرجش)

 .ةيدق :ق (9)
 .هضرا يف ؛ق ()

(o)هللا هجر م ع  

 .اهلهأ اهب طبه :م (3
a (۷)هللأ لوسر  . 
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 ءارجالا كح نع مهوجرخأو «عانصلا معلا لهأ نمض ىنعملا اذهلو

 .ريثك اذه لثمو .مهيلع ناض الأ يف

 نا ىلا ليبس ال :لوقيو ءاذه يف فلاخي خويشلا ضعب ناك دقو

 الا اهنع ةجرخمي الو «عماجلا يف ةدايزلل هراد عيب ىلع ًادحا مامالا هركي

 هلاتحال ءهيف هل ةجح ال يورم ثيدحب كلذل جتحيو «سفن بيطب

 ينلا لوقب اذه ىلا بهذ نم ضعب جتحا دقو .ليوأتلا نم اهوجو

 سیلو « '"ادنم سفن بيط نع الا مسم ءىرما لام لحي ال» : لع

 اب صوصخم وه امناو ءهمومع ىلع سيل ثيدحلا نال ؛حيحصب كلذ
 نآرقلا يف درو ام ءهانعم يف ناك ام كلذكو .عرشلا ةلدأ نم هصصخي

 ا'!ةعفشلاب ىضق هل هللا لوسر نا ىرت الا «ةماع ظافلأب ةنسلاو
 ةميق هيلع موق دبع يف هل اكرش قتعا نم» لاقو «عاتبملا ىلع عيفشلل

 بيط ريغب عاتبلا نم صقشلا عيفشلا ذخا نكي ملف !"'ثيدحلا .« لدعلا
 كيرشلا ّصقِش ذخأ الو '(هتميقب) هايا هيطعي نا ىبأ نا «هنم سفن

 اءایا) هيطعي نا یبا نا ءهنم سفن بيط ريغب هتميقب دبعلا نم
 لام لحي ال» :ُهَني2َ ينلا لوقل اضراعم ءهنم هبيصن قتعي وا «هتميقب

 ذا ؛هانعمل انيبمو «هل ارسفم ناك لب « هنم سفن بيط ريغب ماسم ءىرما

 هلعل «يرتشملا ىلع عينشلل اقح ةعفشلا يف هع هللا لوسر كلذ لعج

 قتعلا دبعلا يفو / «هسفن نع ةكرشلا ررض ةلازاو هكيرش طخب عافتنالا

 .هتيرح لاكب عافتناللو هسفن نع قرلا ررض ةلازال «دبعلل اقح
 ےک سال

 .قرط ثالث نم (186 ء١۳١٠ ءالا١/م) دنسملا يف دمحا هجرخا ثيدحلا )١(

 حيحصلا يف يراخبلاو (؛ مقرو ١ :مقر ةعفشلا) السرم ىيحي أطوم يف كلام هجرخا ثيدح ىلا ريشي (؟5)

 لك يف ةعمشلاب هلت هللا لوسر ىضق » يراخبلا ظفلو هللا دبع نب رباج نع (497/8) :الصتم اعوفرم

 .« ةعفش الف «قرطلا تفرصو ءدودحلا تعقو اذاف « مسقي لام

 ملسمو )۱١۷/١( حيحصلا يف يراخبلاو ١( مقر ءالولاو قتعلا باتك) ىيحي أطوم يف كلام هجرخا (۳)

 دبعلا موق ءدبعلا نم غلبي لام هل ناكف ءدبع يف هل ًاصقش قتعا نم» يراخبلا ظعلو ١6.1 !مقر

 .« قتع ام هنم قتع دقف الاو «هيلع قتعو مهصصح هءاكرش ىطعأف لدع ةميق

(e)م :نم . 

(o)م “ع :نم . 

[ra] 



 ءاهيلع سايقلا بجو «للعلاو يناعملل ننسلاب ماكحالا تتبث اذاو
 ىنب نم نا :كلذ ىلع اسايق ءهباحصأ عيمجو « هللا هجر كلام لاق دقو
 بحاصل) نا, تضقناف «ةدم ىلا هرمأب وأ ,هرمأ ريغب لجر ةعقب ف

 يابلا كلذ ءاش هللا ءاش نا ‹ هكميقب ينابلا صضقن ذخأي )"نا ةعقبلا

 .ررضلا يفنو عافتنالا يهو «كلذ نيب ةعماجلا ةلعلل ء"ءابا وأ
 جرخي نا ءاهانركذ يتلا لئاسملا هذه يف ةتباثلا ننسلاب بجو اذإف

 عوطي نا يبا نا (ا"ةسفن) بيط ريغب لاومألا نم هكلي اع لجرلا
 ةعفنم ف بجوأ كلذف «هنع ررضلا ةلازاو ءدحاو لجر ةعفنمل كلذب

 يرتي الو دحا كشي ال ذا ؛مهعيمج نع ررضلا ةحازاو ؛نيملسملا ةماع
 ةعمجلا ةالص ىلا نورطضي "يذلا مهعماج يف ةدايزلاب سانلا ةعفنم نا
 مهيلع لخادلا ررضلا ناو ,رثكأ « دجاسملا نم هاوس اف مزج الو ‹«هيف

 دجسملا قاض اذا هب ةلصتملا قرطلاو ةلصتملا باحرلا يف ةالصلا يف
 .نيباو دشا ءرطملاو نيطلا دنع اس ال « مهيلع

 « مهيلع ةسبح اهنا ةروكذملا تيناوحلا بابرأ عدا اذا بجي كلذكو

 ‹ ةميقلاب مهنع دخت نا ‹ اهعيٻ نم اوبا اذا « هوتبُي م وأ كلذ اوتبثأ

 يلا ةميقلا اولعجي نأ نورمؤيو ءاوهرك وأ اوبحا ام ىلع اربج

 ام ىلع < مهيلع كلذب يضقي نا ريغ نم ؛هلثم سبح يف اهيف اهوذخأي

 عيمجو كلام لوق فلتخي ' دا ‹ هللا هجر كلام نع مساقلا نبا ىور

 ف هب عسوتيل ؛ زئاج مئاقلا سبجحلا عيب نا نيرخأتملاو نيمدقتملا هباحصا

 «دجاسملا نم هاوس اف اوفلتخا امناو كلذ ىلا جيتحا اذا عماجلا دحسملا

 ."!اهريغو ةحضاولاو ةيبتعلا يف مهنع تاياورلا هب تتا ام ىلع
 , ذخأي نأ ةئاتلا اهبحاصل نا :ب يفو ق ٤م E نم )1(
 .ىبأ :ق (90

  (r):نم ١ع ٠ سفن :ب يلو .

 .نيذلا :م اكل

 .اهريغو :ع (4)

1۸ 



 دهشي ةحضاولا يف بيبح نبا هركذو كلام نع جرفلا وبأ هاكح امو

 .ربتعا اذإ هيلا انبهذ ال

 تيناوحلا هب ىرتشت ام هعير ءارك نم عمايجلل لضف اذاو

 هللابو .("هسابحا) نم ءيشب اهيف هضواعلا حصت الف «تاروكذما

 ,قيفوتلا

 ءاسن ايد :اطوملا ثيدح تاياور هيجوت - [؛0]
 « تانمؤملا

 نيب اهيف فالتخالا عقو ةلأسم يف نايج نم هنع هللا يضر "7 لكسو

 . ءاهقفلا

 ءاسن اي» : هلع ىنلا لوق ىف هللا كمحر «لوقت ام :ةلأسملا صنو

 ىلعا «خويشلا نع هتلمحو هتديق فيك :ثيدحلا رخآ ىلا '"تانمؤلا

 ءانل نيبو ؟فيك ما هدعب « تانمؤملا » عفرو 2« ءاسن» يف درفملا ءاعدلا

 فيكو ؟ةياورلا ىلع رصتقي مأ ءةيبرعلا يف زوجي ام ىلع لمحي ناك نا

 نبا نم كغلب ناك ناو ؟هيلع مكت نمو ؟عقو نيأو ؟أطوملا ريغ يف عقو

 ؟« تانمؤملا عفترا

 : فا هديا باجأف

 .هيلع تفقوو كلاّوس «كايإو هللا (*اندشرأ « تحفصت

 « ءاسنلا بصنب « تانمؤملا ءاسن اي» :ثيدحلا نووري خويشلا رثكاو

 .فاضملا ءادنلا كح ىلع (تانمؤملا) ضفخو

 لبقأ «نينايعأب ءاسن ىلا هجوت هلي ينلا باطخ نا :كلذ هجوو

 .اهسابحأ :ب يفو .ع :نم (1)
 لايق TY :عذا :ص/ا»# :ق/طلن :م (0)

 لاق تلاق ابنا هتدج نع يراصنالا لهشالا ذاعم نب وربع نع يجي أطوم يف كلام هجرخا (۳)
 .(4 :مقر ةقدصلا باتك) اقرحم ةاش عارك ولو اهتراج يدهت نا نكادحا نرقحت ال هع هلا لوسر
 .كلذك ةريره يبا نع ٠١٠. مقر مسمو )١١8/9( ةريره يبا نع حيحصلا يف يراخبلا هجرخا اك

 .اهباوج :ر )٤(

(o)انقفو € . 

۲۹۹ 



 ىنعم ىلع ةفاضالا تمعف « تانمؤملا ءاسن اي» :لاقف «نهيلع هئادنب

 سراوف ايو ءموقلا لاجر اي :لوقت اك ءنهرادقأل عيفرتلاو ؛نهه حدملا
 نكادحا نرقحت ال «تانمؤملا تاريخ اي :مالكلا ىنعم نوكيف :برعلا

 نود ءهرهاظ ىلع مالكلا هب حصي حيحص ىنعم وهو «ثيدحلا اهتراجل
 .ثيدحلا ف ةدئاف ةدايز وهو «حدملا نمضتيو «راضا الو ريسفت

 ءاسنلا عقرب » تانمؤملا»و « تانمؤملا ءاسن ای » خويشلا صضعب هاورو

 2( ظفللا ىلع ءاسنلل تعنلا ىلع تانمؤملا عفرو «درفملا ءادنلا ىلع

 .تانمؤملا ءاسنلا اهيأ اي ىنعملا :"7لاقو) عضوملا ىلع اهبصنو

 ‹ ىنعملا ةهج نم زوجي ال كلذ نا :هيلا بهذ ام ىنعمو < هللا هجر بلا

 ىلا ءيشلا فاضي نأ ىنعملا يف حصي الو « ءاسنلا ضعب تانمؤلا ناك ال
 نا حصي امناو ديلا لُجَر تيأر الو «مألا نآرق َْتَأَرَق لاقي ال ءهضعب

 نا مالكلا يف حصي كلذكف «لجرلا دي تيأرو ؛نآرقلا ما تأرق «لاقي
 ءاسن /تيأر :لاقي نا حصي الو ءءاسنلا تانمؤم تيأر : "لاقي [؟5]

 .تانمؤملا

 «ىنعملا ةهج نم زوجي ال كلذ نأ ىلإ بهذ نم هب جتحا ام اذه

 ىلع ظفللاو (ىنعملا ةهج نم زئاج وهو « ظفللا ةهج نم زاج ناو)
 .هانيب يذلا هجولا

 هانعم ةّحصل (“رثكأ) رهظأ ةفاضالا ىلع ثيدحلا ىور نم ةياورف
 نم نمضتي ام ا «رامضا الو ريدقت نود ‹هرهاظ ىلع هلج عم

 .ةدئاف ةدايز اهو «نهحدم

 .ليقو :لصالا ينو ر ءعءق ءص :نم )١(
(r)لاقي نا حصي :ع . 

(r)ص «ر غ نه . 

(e)هر نم  

(o)س 1م . 

Y۰ 



 قيفوتلا هللابو

 ساحنلاب ةبوشملاو ةصلاخلا ةلمعلا نيب لاملا ةاكز - [4*]
 ۳ے هللا يضر "لسو

 باسح نم ءاهنيع نم يكزي نا هيلع له ءاههبشأ امو «ةيقرش بهذ
 لعفي اك اهموقي نا هيلع ما «ةبيطلا بهذلا يف هيلع اك < رشعلا عبر
 نيرشع نزو عاتجا يعاري مأ ءاريدم ناك اذا «ضورعلا رئاسب
 ال ما ءداز اف كلذ يكزيف «ةصلاخلا بهذلا نم '!”'اهيف ام ""الاقثم
 ةبيط نوكت نا الا باهذألا نم ةفصلا هذه ىف “ةاكز هيلع بجي
 ۰ ؟ةصلاخ

 :كرجأ هللا مظعي كلذ يف باوجلا انل نيب
 كلاس - كاياو هللا انجر - تحفصت :هللا هديا ''باجأف

 .هيلع تفقوو

 بهذلا نم اههبشأ امو «ةيقرشلا بهذلا يف ةاكز هيلع بجت الو
 نيرشع نزو هيف نوكي ام اهنم كلي ام غلبي ىتح ساحنلاب ةبوشملا
 عبر اهتاكز (*!تجرخأ) كلذ تغلب اذاف «ةصلاخ بهذ نم '"'الاقثم

 نم ديزأف الاقثم نيرشع كلت نميف <

 .15 :ع/للم ريال i/o :ص/ا5:ق ()
 .كنع هللا يضر كباوج .ةاكز ةلأسم :ع (؟)
 قلعتي امو ةيبرعلا دوعنلا خيراتو ٠۷١ :يزج نبال ةيهقفلا نيناوقلا) : رظنا يسلدنالا رانيدلا وه هيف

 ١. .554 ربنجد - رياثي ١14 - ۰٠۵١ :ددع يملعلا ثحبلا ةلجم - اهسيياقمو اهنيزاومب

 ءايف :ع (:5)

 .ةاكزلا :م (0)

 .اهياوج :ر ءع 3(

 .ارانيد :م (۷)

 .جرخا :ب يفو .م :نم )۸(

۲۲١ 



(N. N اح 1 0 ال "نيعلا نأل !'"ريدملا اهموقي الو «اهتميقب مهراد وأ ءاهنم رثعلا 

 .قيفوتلا هللابو

[ee]حاكنلا دقع يف هرواشمو يصولا نيب -  
 نم ةلأسم يف سويلطب ةنيدم نم هلع هللا يضر «"لئسو

 .اهؤاهقف اهيف فلتخاف مهدنع تلزن « حاكنلا
 :اهرخآ ىلا الوا نم ةلأسملا صنو
 .اركب ةنباو ءادلو كرتو «تام لجر ىف «كنع هللا يضر «باوجلا

(ol. 07 0 ب . 

 *هلاعفا عيمج ىلع فرشي ءرخاآ الجر هعم لعجو ؛لجر ىلا اهب ىصواو
 الا هريغ وأ حاكن نم ارما يصولا دفن الو «هتنبا رمأ نم هالوتي امف

 .روكذملا فرما رمأب

 .لجر نيبو اهنيب حاكنلا دقعف ءاهعم "ةيالولا يف يذلا اهاخا ةميتيلا
 , ثاريملاو قادصلا يصولا بلطف اب لوخدلا لبق جوزلا تام م

 مدع يف «بالا ةلزنب وه :اولاقو «هماقم موقي نب الا «فرشملا مدع يف
 «لوخدلاب حاكنلا اذه لثم يف قادصلا بجي امإ :اضيا اولاقو بالا

 ا
 اهب صيرتيو ؛ ةعلسلا يرتشي يذلا :ركتحلا .هلباقيو ٠ يكزيو هنويد ىصخيو «ضورعلا نم هدلع أم هيف موقي ءةنسلا يف ارهش ددحي اذهو «هلاوحا طبضي نأ ردقي الو ,هؤارشو هعيب رثكي يذلا وه ريدلا )١(

 . عيبي ىتح يكزي الو ؛ قافنلا

 .00؟ :ص :ةنودملا ىلع تامدقملا)
(r)ةضفلاو بهذلا وه نيعلا . 

Of م/كءخ نر ع :ص/۲۷ :ق: (r) 

 .اهنع تلئسف اهيف فلتخاو سويلطبب تلر حاكنلا نم ةلأسم :ر 0
(o)هلعف ر . 

 .رجحلا :ينعت (3)

۲ 



 ثيح رداونلا حاكن نم لوالا ءزجلا يف اب مهوق ىلع اورهظتساو
 نم ةدح ىلع ءاهنم دحاو لك اهجوزف ءنايلو اهل ةأرملا يف كلام لاق

 دحاو لك حاكن زجي مل «هبحاص اهنم دحاو لك لوي مل نإف» :لجر

 نا الإ «ىلوأ امهلوأ حاكنف ؛هبحاص اهنم دحاو لك رمأ ناو «امهنم
 .« رخآلا ينبي

 ءايصوألا دمع لعجف «نيديسلاو نييصولا يف اذهو :( دم لاق)
 ۰ .نيديسلا ةلزنمب

 زوجي ال اھدحا حاكنا نا :اهريغو ةنودملا 5 تاياورلا تءاج دقو

 :هدعبو ءانبلا لبق خسفيو ءرخآلا هزاجا ناو ءرخآلا ديسلا نذا ريغب
 .دقعلا داسفل وه امنا خسفلا كلذو

 «هدقع يف هداسف «ركبلا ةميتيلا حكنا اذإ ءايصوألا دحأ كلذكف
 يف كلذك «ءانبلاب الا قادص هيف بجي ال «هدقعل دسف اذا «حاكنلاو
 هيف عقي ناك ناو «دسافلا حاكنلا ماكحا باب يف رداونلا حاكن ثلاث
 .قالطلا

 «توملا له «هيف تاياورلا يضتقت امو «كلذ يف باوجلا انل نيب
 عقب ("ام) هدقع "دف اف قادصلا طوقس يف ةدحاو ةلزنب "خسفلاو
 ءرداونلا حاكن ثلاث يف يتلا "تاياورلا رهاظ ىلع «قالطلا هيف
 .ىلاعت هللا ءاش نا اروجأم

 «كلاؤس كاياو هللا انمحر تحفصت :باوجلا اذهب هللا هديا باجأف

 .هيلع تفقوو

 .دمش ب ىفو ءم :نم (۱)

 .سلفلاو :ص (؟)

 .دسفي ع م

 ءاي :ب يفو ق م ءع :نم (؛4)

 ,ةياورلا :ع (ه)

۲۳ 



 ءاهرظن ىلإ يتلا ةميتيلا «هبحاص نود نييصولا دحا حاكنا سيلو

 اه نايلو نييصولا نال ؛رواشملا نذا نود اهايا يصولا حاكنا ةلزنمب

 حاكنلا دقعب درفني نا اهدحأل ( "زوج ال) ؛ةمالا يف نيديسلاك ء اعيمج
 ادساف دقعلا ناك لعف ناف «كلذ ىلع هلكوي نا الا هبحاص نود اهيلع

 . "يلو ريغ هدقع حاكنك

 دقعلا ةيالو نم هيلإ الو / ءيلو الو يصوب سيلف رواشملا امأو 10]
 ىف ىصولا ُهَرَواَس اذاف «ةصاخ هيلا تلعج قتلا «ةروشملا هل امناو ٠ ءيش
 يصولا هحكنأ نإف ءدقعلاب وه درفنا ءاه ًارظنو ادادس هآرف « حاكنلا
 :ا"'هرظن ىلع فوقوم هنا الإ « حيحص هسفن يف دقعلاف رواشملا نذإ نود
 جوزتي هيفسلاك «هدر هدري نا ىأر ناو «هزاجأ هزيجي نا ىأر (ناف)

 ( اوه نم) ّمَّثو جوزي يلولاو «هيبا نذا ريغب ريغصلاو ءهيصو نذا ريغب
 يلولل ةزاجالا وا درلا يف رايخلا ىري نم بهذم ىلع ءرضاح «هنم ىلوأ
 .برقالا

 ىلا يتلا ةميتيلا ءاهنع تلأس يتلا ,كتلأسم يف يصولا حاكناف
 رظن ىلع فوقوم وه امناو «دساف دقعب سيل «رواشملا توم دعب ءهرظن
 هجوب ءهدر هدري نأ ىأر نإو «هزاجا هزيجي نا ىأر نإ ؛يضاقلا
 .رظنلا

 تاف دقف «جوزلا تام ىتح "هيلا عفر الو رمألا ىلع رثعي م ناف
 يف امل ظحال ذا «ثاريملاو ىمسملا قادصلا ةجوزلل بجوو ءرظنلا عضوم

 .زوحنل ب ينو ءر نم )١(
 .151/؟ :ةبودملا رظنا (9)

 .هطرشث :ص (۳)

 .نا:ب يفو م ءنم )1(

(o)هنم لوأ ثر :ب يفو ءرا:نم . 

 .هيلع عقو الو :ر ل

4 



 .رظن هجو "ريغل ثاريملاو

 ىلع قفتي ل يذلا ءدسافلا دقعلا يف ‹ قالطلاو « ثاريملا ىري نم بهذم
 .هداسف

 هفصنو «توملاب هعيج بجي ىمسملا قادصلا نال «لوقلا اذه ىلع ىمسملا

 .نآرقلا صنب «قالطلاب
 ىلع قفتم دقعب الا هبوجو ىلع قفتملا ثاريملا طقسي الا بجو اذإف

 هفصن الو توملاب ىمسملا قادصلا عيمج طقسي الا بجي كلذكف «هداسف

 ىلع ةمألا "'تعمجاو «هبوجو ىلع لجو زع هللا صن دق ذا «قالطلاب
 .هداسف ىلع قفتم دقع ف الا هموزل

 قادصلا طوقس نم "زاوا نب دمحم باتك نم رداونلا يف عقو امو
 :(“ءانلق ال) فالخب سيلف ءلوخدلا لبق خسف اذا ءدسافلا دقعلا يف

 فالخب « قارفلا ىلع بولغم !"خسفلا يف جوزلا نا اهنيب قرفلاو

 ىمسملا قادصلا فصن بوجو ىلع صن ال ىلاعت هللا نإف « اضيأو
 ممض رف دقو « نهوسمت نأ لبق نم نهومتقلط ناود :ىلاعت لاقف « قالطلاب

 .ريغب :ر )0(

  (r)تعىتجاو :ص .

(r)دمم م . 

 .ايلق :ب يلو .ر ٠ع ءص :نم )ء(

۲Y0 



 .٠ 2 عر و 3

 دقع هديب يذلا وفعي وأ نوفعي نأ الا« تضرف ام فصنف ءةضيرف نه

 طقس الا بجو « نيقيب تبث امو ‹«هبوجو نقیت :("ةيآلا) » ا"'اكنلا

 .دقعلا داسف ىلع قافتالا وهو «هلثم نيقيب الا

 الو 2« صن راثالاو ننسلا نم ءيش يف الو نآرقلا حى ف دجوي م الو

 تبثي الا بجو ءخسفلا يف ىمسملا قادصلا فصن بوجو ىلع «ليلد
 .نيقيب الا ءيش اهيف تبثي ('"!الاو) ةمذلا ةءارب لصالا ذإ «هيف

 طوقس يف (“ةياورلا .صن) '''فرعأ الو ءمطوصأ يف تاي يذلا اذه
 هيلع رثعي مل اذا ةقيقح (هدقعل) دسف يذلا حاكنلا يف ىمسلا قادصلا
 .اهنيب ثاريملا ىري نم بهذم ىلع نيجوزلا دحأ تام ىتح

 نم حاكنلا باتك نم هعامس ف «"رانید نب ىسيعل كلذ فرعأ اًعاو

 ةقفن الأ ىلع وأ ءاهنيب ثاريم الأ ىلع ةأرملا جوزتي يذلا يف ةيبتعلا
 .(“ھ)

 دسافلا طرشلل دسف ناو ‹ ةقيقح هدقعل دسفر حاكنلا اذهو

 دسف يذلا حاكنلاك "وهف «قادصلا داسف يف ريثأت "هلف هب نرتقلا
 .ىمسملا ال ءلثملا قادص «لوخدلا دعب ءاطل نوكي هنأ ىرت ؛هقادصل

 ىعار هنأ ,هقادصل دسف يذلا حاكنلا قف « غبصأ نع فور دقلو

 لبق جوزلا تام اذا «لثملا قادص ةأرملل بجوأف «ةدسافلا ةيمستلا
 .۲۳۷ :ةرقبلا ةروس )١(

(r)م :نم  

(r)الف :ب يلو .ر :ڻم  . 

a (+)هفرعأ ر . 

(o)طوقس ف مهتیاور ف فرعا الو :ب يلو مار ٤ع ؛نه  . 

 .هدقع ف پب قو معر ع ءص ءاق :نم )1(

 يف ىروشلاو « ةلطيلط ءاضق ىلوت « مساقلا نبا نم عمس « يقفاعلا دقاو نب رائيد نب ىسيع دمع وبأ وه (۷)
 ٠١6/4(. - كرادملا بيترت) .ه ۲٠١ يفوت «ةبطرق

 .اهيلع :ب يفو م ءص ءق :نم (4)
 .الف م قل

 ءوهو :م مك

۲٢ 



 ! هيف داسف ال حيحص قادصلاو « ةقيقح هدقعل دسف اذا فيكف «لوخدلا

 تلزن اهنا لاّوسلا قئاس ربخأف «ةدم ذنم ةلأسملا هذه نع تلئس دقو

 ءلالا ىف ناكو ءثارملاو ءقادصلا باجياب اهيف تبجأف سويلطيب
 ال «قيفوتلا هللبو «قادصلا توجو يوقت ءلاؤسلا اذه ىلع ةدايز
 [rı] ./هل كيرش

 ةدسافلا ةحكنالا يف قادصلا - [:ه]

 «, ةيليشاب ترج ‹حاكنلا نم ةلأسم ف "نع هللا يضر « لسو

 .اهؤاهقف اهيف فلتخاف

 وهو ءجوزت لجر يف «كنع هللا يضر «باوجلا :ةلأسملا صنو

 حيحص «دقعلا دساف هحاكن عقو وأ ءراغش حاكن !'!اهجوزت وأ ؛"لءرحم

 فالتخال ؛هخسف لبق ثاريملاو ءقالطلا هيف عقي ام هنأ الا «قادصلا

 له «هدقع داسفل «هدعبو لوخدلا لبق خسفي ام وهو «هيف سانلا
 وأ «خسفلا لبق «ةأرملا تتام وأ ءجوزلا تام نا ءقادص هيف بجي

 لثم يف عضبلا نع ضوع وه امنا هلك كلذ يف قادصلاو «حاكنلا خسف

 .حاكنلا اذه

 .هللا ءاش نا اروجأم «كلذ يف ("'بجاولا) انل نيب

 تفقوو كلاس ""تحفصت «باوجلا اذهب ءهللا هديأ ,'"!باجأف

 VA :ص/؟6 E/T ۹-5/1 :ر/مك :م (3)

 .اهنع تلئسف فلتخا «ةيليبشاب ترج حاكنلا نم ةلأسم ؛ر (؟)

 .مرحب يهو (9)
 .راغش حاكن وأ € )+(

(o)هدعب وأ . 

 .باوجلا :ب يفو ص ؛م ءق :نم (3)

 .اهباوج :ر (۷)

 .كاياو هللا انمحر :م ءرءع ()



 حاكنو ‹ هقادصل دسف حاكن : نیمسق ىلع مسقنت ةدسافلا ةحكنالاو

 .هدقعل دسف

 :قادصلل دسافلا حاكنلا - أح]

 هيلع صوصنملا بهذملا يف حيحصلاف هقادصل دسف يذلا امأف

 .لوخدلاب الا ةأرملل ءيش الأ :انباحصأل

 نا :لوخدلا لبق تام مث ءررغب جوزت نميف غبصا نع يور دقو
 ع ةدسافلا ةيمستلا ىعارف ؛ امل ءيش الف قلط نأو ‹ اهلٿم قادص ا

 .انيهذم ف افورعم اذه سيلو «لثملا قادص ضيوفتلا

[r]دقعلل دسافلا حاكنلا - : 

 «هداسف ىلع قفتم حاكن :نيمسق ىلع مسقني هنإف هدقعل دسف ام امأو
 .هداسف 5 فلت حاکنو

 ةأرملا حاكنو « مراخلا تاوذ حاكن لثم أ"لوداسف ىلع قفتا م امأف

 ‹ اهتلاخ وأ « اهتمع وأ ءاهتخأ وأ "اهني وأ ‹ اهمأ ىلع وأ « اهتدع ٤

 ,توملاب هيف ىمسملا قادصلا بجي ال هنأ فالتخا الف ؛كلذ هبشأ ام وأ
 .لوخدلا هبجوي امناو ءهيف ثاريم ال هنأل ءهفصن الو

 ريثأت ال مق :نيمسق ىلع ءاضيأ «مسقني هنإف هداسف يف فلتخلا اأو
 . قادصلا ف ريثأت هدقع داسفل مسقو ‹قادصلا ف هدقع داسفل

 حاکنو « مرحلا حاكن لثم ‹قادصلا ف هدقع ذاسفل رات الام اماف

 لوخدلاب لثملا قادص ةأرمللو ءدحأل هرما كرت نودو «هطاقسا نودو ءقادصلل ةيسمت نود دقع وه )١(
 )٠٤۲/۲(. ةنودملاو 0/١6( ةفرع نبا دودح)

 .هداسف ىلع قفتملاف :م ءر ()
(r)اهتنبا ص ءم ءر ع ق . 

۲۸ 



 الو «ثاريم الو هيف قالط ال هنإ :ليقف «كلذ هبشأ امو ىلو ريغب ةأرملا

 .اقالط هخسف انوکي

 ةاعارم :قالط هخسف ناو ءهيف نوكي ثاريلاو قالطلا نا :ليقو

 بجيف ءهيف ثاريملاو قالطلا بجوأو فالتخالا ىعار نمف فالتخالل

 لبق قالطلا ي هفصنو «توملا يف ىمسملا قادصلا باجيا ءهلصأ ىلع

 حيحصلا قادصلاو ثاريملا نيب قرفي نأ دحأل حصي ال ذإ ؛لوخدلا

 ىلع اهدحأل ةيزم ال ذإ ءرخآلا طقسيو اهدحا بجويف «ىبسلا
 قادصلا بوجو ىلع صن ىلاعتو كرابت هللا نأل «بوجولا يف هبحاص

 ةمالا تعمجأو ءاهنيب ثاريلا بوجو ىلع صن امك جوزلا ىلع ةجوزلل
 بجي ىمسلا قادصلا نأ :معلا لهأ نم دحا نيب ""فالخ ال كلذ ىلع

 ال اک ءاہب لخدي مل ناو «توملاب هعيجو «قالطلاب هفصن (كةأرملل
 .اهنيب ثاريملا باجيا يف مهنيب فالتخا

 هملعأ فالتخا الف ءخسفف لوخدلا لبق حاكنلا اذه كردأ نا امأو

 نال ؛قالطب ("هخسف) ناك ناو «قادصلا نم اه ءىش ال ((لدنا)

 معي ببسل «لوخدلا لبق «هيف نيجوزلا نيب قرف اذا حيحصلا حاكنلا
 يف «قادصلا نم اهل ءيش ال «نبب وا مذجي يذلاك «هتهج نم سيل هنا

 جوزلا ىلع ماقملاب اضرلا ةأرملل ناك نإو «نيمدقتملا انباحصا لوق
 .نيجوزلا دحأل هيلع ماقملا يف اضر الاب فيكف

 ةمالا حاكنو «للحلا حاكن لثم «قادصلا يف ريثأت هداسفل امامأو

 .هخسف نوكيو :ر )١(

a (r)قالطلاب :ص ءق . 

 .فالتخا ال :م «ر ءص «ق (0)

 .اف :ص )٤(

(o)ص  

 .نأ :ب يفو .م ءق :نم (5)

 , خسف ب يفد .م ر 62ج ءص ءاق !نم 0

 .نا :
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 ‹كلذ هبشأ امو ءاهنيب ثاريم الا ىلع حاكنلاو ءرح اهدلو نأ ىلع

 «لثملا قادص ليقف :لوخدلاب تاف نا هيف ةجوزلل نوكي امف فلتخاف

 حاكن هنأل « ىنسملا قادصلا ليقو «قادصلا يف اريثأت داسفلل نال
 .حيحص هيف قادصلاو «هدقعل دسف

 يي الا "هيف صوصنملا ةدسافلا ةحكنألا نم برضلا اذهف
 .لوخدلا لبق نيجوزلا دحأ تام اذا ء ءيش ىمسملا قادصلا نم ةأرملل
 الا ءلثملا قادص «حاكنلا اذه يف ةأرملل بجوي نم لوق ىلع نيب اذهو

 اهل نا لوخدلا لبق تاف ('"اررغب) جوزت نميف ءغبصا نع هانيكح ام
 .“اهلثم قادص

 رمألاف ىمسملا قادصلا لوخدلاب ةأرملا بجوي نم بهذم ىلع امأو
[rr]لوخدلاب الا قادصلا نم /اهل ءيش ال نأ رهظ الاو «لمتح . 

 : رهملا ةعيبط

 حابتسي ال ناك ناو «تلق اك «عضبلا نع اضوع قادصلا سيلو
 ىلع تاجوزلل اضرف «لجو زع هللا نم (*أةلحن وه اناو ءهب الا جرفلا
 كلذ يف هقحليو ءهب عتمتست األ «عاتمتسالا ضوع نع ال نهجاوزا
 هللا لاق «ةدحاو اهجوز نيبو اهنيب ايف ةعضابملا نال ءاهقحلي يذلا لثم
 .هيلع ضوعت ملام :ةلحنلاو ["ةلحن نهتاقدص ءاسنلا اوتآو] ىلاعت

 دقعلا ناك ناو «بجاو ىمسملا قادصلاف ثاريلا بجو ىقمف

 .ادساف

 .هيق ار )١(

 .بجي ال اهيف :ق (5)

(r)س  aص  

 .لثلا :م )4(

 .ةلحن اغناو :ر (ه)
 ,ع :ءاسنلا ةروس قل

Al 



 .!"هتزعب قيفوتلا هللابو

 معلا نبا دوجو عم حاكنلا ىلع لاخلا ميدقت - ]|

 «تانبو 'ةجوز كرتو ءيفوت لجر يف «""هنع هللا يضر ء!"!لئسو
 م ‹كلذ دعب مالا تجوزت م ‹تانبلا ىلع (ا0اءألا) ةهجلا مكح مدقف

 ءدلبلا نع بيغ مع دالوا ةنباللو ؛ ةروكذملا ةنبالا لاخ :اهاخا ةنبالا

 اوملع الف ‹ هيف اورووش الو حاكنلا دقع اورضحي م 2« نيموي ةفاسم ىلع

 .اهل ءفك ريغ جوزلا ناو ‹ ةهيفس مالا نا اومعزو (هخسف اودارا هي

 .ىلاعت هللا ءاش نا كلذ يف ةنسلا هّبجوت ام انل نيب

 كلاس - كايإو هللا انجر - تحفصت :('"!ىلاعت هللا هديأ باجأف)

 .هيلع تفقوو

 ءايلوالا تبثي نا الا «هخسف ىلا ليبس ال «زئاج ءحيحص حاكنلاو

 ءاهي ررض هنم اهجيوزت ناو«( "اهلا ءفك ريغ جوزلا نأ نم هوعدا ام
 الف «مالاو جوزلا ىلا كلذ يف رذعيو ءةلدع ةنيبب ءاحل رظن ريغو

 .ةيفوتلا هللابو عفدم كلذ يف اهدنع نوكي

 .قيفوتلا هللابو ع )۱(

 4 y/o p/YA :علتذ نق (0)

 .حاکن ةلأسم :ع (۳)

 .ةجوز نع يفوت :ع (؛)

(o)ق مهد “ع :نه . 

 .اروجام كلذ يف :ع (5)

 .بواجف :ع يفو .باجأف :ب يقو ءم :نم (0)

 ۰ع نم (۸)

 .ةطقاس ع ۹(

۲۳١ 



 ؟ةمزاللا نايالانومضم يف « *ليحلا » لمعتست له - [؛ء١]
 لجر هيف هرواجي «نادق هل لجر ف نع هللا ىصر لسو

 . "دعت هناّدَق هل ثرحو «روكذملا رواحلا ىدعتف ,رخآ

 هل ناميالاب فلحو ءهيلع زع ءاثورحم هدجوو «نادفلا بر ءاج الف
 .(هينشي) نا ( دب ال) « قح ريغب هنثرح يذلا تنا :لاقو ‹ةمزال

E 

 نا مث ءاهضرأ امل زوحي زئاح اهعم ءاج "ءانثلا تقو ءاج الف
 .هراجل هكرتي نا روكذملا نادفلا برل بغر "زئاحلا
 ؟نيطخ هيف ىنثف تفلح دق :نادفلا "!بحاص لاقف

 ؟ال ما هنيمي يف رب دق هارتأ

 اذه كلاؤس ‹كايإو هللا انجر «تحفصت :هللا هقفو « باجأف

 . هيلع تفقوو

 لعفي مل ناك نإف ءنادفلا عيمج ىنثي نأ الا فلاحل ( رب الو
 هل لحت الو ‹تاقیلطت ثالثب «هتأرما هنم تنابو ,''"أثنح دقف «كلذ

. 1 8 
 .ةمزاللا نايالا ف مزلي ام رئاس همزلو 2 هريغ اجوز حکنت یح

 .'قيفوتلا هللابو

 ۲۰ ص | ق۹ ر۳۲ ع (۱)
 .ةمزاللا نايالاب فلح نم ةلأس :ع (؟)
 .ايدعتم :ع (۳)

 .دبالا :ب يقو .ر نم )4(

(o)ةيلثت :ب فو هي م . 

 .اينث ىنثي ىن لعف ردصم ينثلا نم فرم (3)
 .نيرواجتم نيكلام نيب دودحلا نيعب نم وه زئاحلا 0
 . بحاصل :ص )۸(

 لوصا) .صنلاب ساسملا نود محلا يف ريبغت ثادحإ هيلع بترتي عقاولل فلام ضارتفا :يه ليلا *
 .(86./“ «نيمقوملا مالعاو 5514/١« نوناقلا

 .اكرت وا العف ءهيلع فلح امل فلاحلا ةقفاوم :نيميلا يف ربلا (4)
 .كرت وأ لعف نم هيلع فلح الل فلاحلا ةفلاخم :نيميلا يف ثنحلا )٠١(

 .قيفوتلا يلو هللاو ماءر ع )1۱(

 افا



 ؟ةقدصلا ةزايح ىرمعلا لطبت له - [؛ه]
)0( 

 ءرخآ لجر ىلع هرادب قدصت لجر يف «' "نع هللا يضر« لئسو
 ءاهيف قدصتملا رمعأ هيلع قدصتملا نا مث ؛هيلع قدصتملا "اهزاحو
 .“اهايا هنكسأو «قّدصتملا ةاَيَح

 ناو ؟ال ما ةقدصلا هل حصت رمعملا ناك نا « هللا كقفو ءانل نيب

 يأعق ف دوعي بلكلاك هتقدص ىف ىف دئاعلا « ثي دحل اب لطبت تناک

 .ىلاعت هللا ءاش نا لشن ؟ "نهه ثيدحلا لخدي الوأ

 تفقوو كلاؤس ‹كايإو هللا انحر « تحفصت : هللا هقفو «باجأف

 . هيلع

 هيلع هب قدصت يتلا «رادلا قّدصتملا رمعأ هيلع قّدصتملا ناك ناو
 نم سيل ("ةلطاب) ةقدصلاف هوحنو « ماعلا اهايا هتزايحل ءمتي نا لبق

 قح لاطبا يف مهتا ءهتحص يف ةقدصلا هنع زحت مل اذإ ءقدصتملا نأ

 مويلا وه اماو «كل ناكل هتزح تنك ولد اهنع هللا يهر ةشئاع هتنبال

 .مهتي نم سيل هنأل «هدعب نا "ةنس كلذ نوكيل « * |ثراو لام

 .قيفوتلا هللابو

a (r)ةقدص ةلأسم  . 

(r)قدصتملا زاحو ع . 

  اهايا هايا نكسأو :ر )٤(

 كلذكو .هنع يضر باطخلا نب رمع نع ٤١( :مقر ةاكزلا باتك) ىيحي أطوم يف كلام ثيدحلا جرخأ (ه)

 ١. 51. :مقر مسمو )۱١١/۲( حيحصلا يف يراخبلا هجرخأ

 .اهيف :ر (3)
 .لطاب :ب يفو . ص : نم )۷(

 :مقر ينايثلا أطوم يفو ٠ :مقر ةيضقالا باتك) ىيحي أطوم يف كلام ةشئاع نع رثالا جرخأ (۸)

AA 

 .ةنس كلت نوكتل :ر (و)

۴۳ 



 ؟عاسلا ةداهشب ةيكلملا لقنت له - [ء٠]
(r) | 1 ١ 

 .("”مسرلا اذه نمضم نع) اكن هلأ يضر لسو

 (اعاس - لفيز نبا ةروث تابثال دقع)

 محرلا نمجحرلا هللا مسب »
 نب ديعس نوفرعي مهنأ :ءادهشلا نم باتكلا اذه يف ىمست نم دهشي

 نصحب را دق «هتايح مايا هنوملعيو ءهمساو هنيعب “الفيز نب دمحأ

 «ةريثك اماوعأ ءهتاهج عيمج ىلعو «هيلع ىلوتساو ءهيف سأرو «ةروقش
 مضيو ءاياعرلا ىلع بئارضلا برضيو ءدلبلا كلذ دئاوف عيمج يج

 اعابرو ء/ الوصأ اهريغو نايجب هنم بسكو ءاّمنو ءلامل كلذ رهظ

 الو ءالام ,!"ةروكذملا نصحلا يف همايق لبق «هل نوملعي الو ءالاوماو

 ةنس مرحلا يف ءاهلئس ذا باتكلا اذه يف «كلذب هتداهش عقوأو
 .« ةئام عبراو نيعسنو نيتنثا

 ءلاؤسلا اذه قوف خستنملا دقعلا «ءكاضرأو «كنع هللا يضر « حفصت
 هيف دهشو ‹روكذملا خيراتلا ف دقعنأ هنإف ‹ هلوصفو هلوصا ىلع فقو

a (N . : . 5هيف دهش نم عجر مث « ”مهضعب عامسلا ىلعو ءمهضعب هصنب ءادهش : 1  
 كك NT ۲ /ضصEN: ° i ق )۱(

(r)عامسلا ةداهش يف ةلأسم ع  , 

(r)م :نه  

 .نالف نبا :ر )٤(
  (a)ينتجي :ر .

 ىلا ةطيسب لالطا هل تلاز الو .اهنم يقرشلا لامشلاب ةيسرم ةنيدم نم خسرف وحن ىلع نصح وه )١(
 .م ۱١۷۸/٤١۷١ نوينابسالا اهذخا ةيسرم ةنيدمو «مويلا

 .باتكلا اذه ف هت داهش عقواو ع فز

(nعامسلا ىلع مهضعبو .هصنب مهضعب :م . 

٤ 



 ءهفرعأ انا :مهضعب لاقو « عامسلاب كلذ فرعا امنا :مهضعب لاقو «صنلاب

 . ريغ ال ءروكذملا نصحلاب ادئاق ناك

 ءروكذملا لفيز نبا لوصا نم هدي يف نم ىلع :كلذب « بجي له

 ؟قح «ةثاروب وأ ءارشب

 .ىلاعت هللا ءاش نا اروجأم هب انتفأ

 ءكلاٌوس - كاياو هللا انجر - تحفصت : "هللا هديا «باجأف

 .هلك كلذ ىلع تفقوو «هقوف عقاولا دقعلاو

 دحا دي نم اهب جرختسي الو ءاذه يف ''اعامسلا ةداهش زوجت الو
 ءيس .٠

 ىلا مضي نأ بجول « مطقلاو «تبلا ىلع هيف ةداهشلاب دقعلا تبث ولو

 .اهنم ءيش يف يرتشملا ىلع ليبس الف عيبلاب

 . تجرب قيفوتلا يلو هللاو
£ 

 ؟ليوطلا دمألل سابحالا ىركت له - [ه.]

 ءارك ةبيجو يف «سويلطب ةنيدم نم «هنع هللا يضر ؛(لئسو
 . سابحالا

 ءافعض ىلع سبحم كلم يف ءكنع هللا يضر باوجلا :ةلأسملا صنو

 ,ريغ الو ق )١(

 .بواجف :ع (؟)
 اك ءهيلع وأ هل دوهثملا ءالمإ وأ ءةنياعلا ةطساوب رثابملا معلا ىلع دمتعت ال ةداهش يه عامسلا ةداهش (؟)

 ال ؛عئاس ماع قيرط ىلع دمتعت امناو ةيئاعرتسالاو « ةيلصالا اهيتروصب ,عطقلا ةداهش يف لاحلا وه

 .عطقلا وأ تبلا ةداهش لباقت اذهلو ءتابثالا يف ةفيعض ةداهشلا هذه ةجردو

 595/١(. :مصاعملا يلحو ۲۲۹/۱ ةجهبلا رظنا)

 .قيفوتلا يلو هللاو :ع (4)

(o)م : B/Nعاوأا :ص/خت الك : JEYهله  

 .اهنع تلئسف سويلطبب تلزن سابحالا ءارك ةبيحو يف ةلأس :ر ع )١(

0 



 هَل بجي نم دحاو لجر ىلا ءايندلا لهأ نم لجر دمعف « ا قحسإ ينب
 سبحلا نم ثلثلا يهو «هتصح هنم عاتباو «"!سبحلا اذه يف لوخدلا
 رهظأ نإ هنأ :روكذملا يرتشملا ىأر مث ءابهذ ليقاثم ((؟!ةعستب) روكذملا
 ؛هب سانلا ةفرعمو (“روكذملا) سبحلا ةرهش هيف هيلع ذخأ ءارشلا دقع
 ("!نيسمخل) ةروكذملا ةصحلا هنم ىرتكا هنأب ءرخآ ًادقع عئابلا ىلع دقعف
 ىلا ءاماوعا ءروكذملا سبحملا كلملا نم ةروكذملا ةصحلا هذه كلمتو ءاماع
 مهيلع ذخأف ءروكذملا ءارشلا دقع اوجرخأف هينب ىلع مقو «يفوت نأ
 ةصحلا هذه ىقبت :اولاقو «هب اوقلعتو ءءاركلا دقع اوجرخأف « هيف
 تام نإف « “اه اَنيِبَأ ءارتكا دمأ يضقني نا ىلا انيديأب ("ةروكذملا)
 لثل ءاركلا نا :لوقي مه ضرتعملاو كلذ انرسخ ءانيبأ نم يركلا
 .زوجي ال ةدملا هذه

 ؟خوسفم وأ «ةدملا لجأ نم زئاج ءاركلا نأ هللا كقفو «ىرت لهف
 ناك نإ « ""!قحسا ينب ءافعض ىلع « هسيبحت يف سبحلا لوق ('''لهو)
 انل نيب ؟دجاسملا ىلع ةسبحلا سابحالا كح وأ «نايعالا كح همكح
 ."لاعت هللا ءاشنا ايفاش انايب كلذ

 اذه كلاس «كاياو هللا انحر «تحفصت :هللا هديأ «باجأف
 .هيلع تفقوو

 .نالف ينب :م )١(
(r)روكذملا :م ءر ءع . 

(r)ةعسنل :ب ىو ءر 2ع :نم . 

 . بهذ نم :م )4(

(o)ةروكذملا :ب ينو رغم 2ع ءاق ؛نم . 

 .نيسمخب :لصالا يفو ءر ءع :نم )0

(v)۰ع نم  

 , امل انئارتكا :ر (۸)

 .وهو :ب يقو ق ءمار 2ع :نم )0
 .نالف ينب :م 000(

 ,هللا ءاش نا :ع )۱١(

۲۳٢ 



 :نيلوق ىلع دقني مل نا ءةدملا هذه لثم ىلا هيف فلتخا دقو
 هيف خسفني ايف اذهو .زوجي ال هنا :لاق نم لوق يدنع اهنم حيحصلا

 .اهنع تلأس يتلا كتلأسك « ''يركملا توب ءاركلا
 الف كلذ هبشأ امو نيكاسملاو دجاسملا ىلع ةسبحلا سابحالا امأو

 نا «ماوعا ةعبرا نم رثكال اركي نا ("اهيف) رظنلا يلوتمل يغبني
 لج اذه نال ءاراد تناك نا ءدحاو ماع نم رثكال وا ءاضرا تناك

 اَهاركأ ناف سابحألا ءارك يف «ةاضقلا لمع ىضق هيلعو «سانلا لمع
 نبا بهذم ىلع خسفي ملو ىضم ءرظنلا هجو ىلع «كلذ نم دعبأ ىلا

 , كلام نع هتياورو « مساقلا

 ."!(قيفوتلا هللابو)
£ 5 71 . 

 نيتلاحلا يف يهو تعيب مث تبهو ةيليبشاب كالمأ - [01]

 بصاغ ديب
 نم ةهجب كالما احل ناك ةأرما يف ء'"اهنع هللا يضر « “لسو

 ديب كالمالاو :اهل نبا ىلع اهب تقدصت « دابع نبا مايأ يف ةلزام «تاهجلا

 نا الو ءاهنع هعنم ةارملا عيطتست الو « روكذملا لاّرنإلاب اهرمتعي « اهريغ

 روكذملا اهنبا لبقف «'"'اهئارك نم ائيش ضبقت الو هدي نم اهجرخت
 ءناك اک اهيف رمتعملا قبو هركذ ام بسح ىلع ("ةروكذملا) ةقدصلا

 .يرتكملا ؛ر ١(

 .هيف غب قد «ر نه )0

 .ناو ع )س(

 عن (9
(o)نق  iN lit ENT PEAملح  

 .كالما عيب يف ةلأسم ر ٠ع (3)
 .ائيش اهئارك نم ضبقي الو :ع (۷)
 ع ق :نم )۸(

YY 



[re] 

 ببسب كلذ نم اعونمم ناك !لذإ ءهنم اًئيش اهئارك نم ضبقي الو
 .هديب يهو ءاهيف رمتعملا نم نبالا اهعابف ءلازنالا

 هكالما يف عجري نا عئابلا "دارا !"ادابع ينب ةلود تضقنا الف

 ىلع ال ءلالا ةدئاف ىلع لازنالا اذه ناك امنا :عاتبملل لاقف «ةعيبملا

 .هلصأ ةبقر

 هديا باجأف ''ىلاعت هللا ءاثنا اروجأم كلذ يف بجاولا انل نيب

 :ىلاعت هللا

 ةدئاف ىلع لازنالا ناك ءلاح لك ىلع خسفيو /زوجي ال ءدساف عيبلا

 .('هتبقر لصأ) ىلع وأ ءلالا

 ةبهاولا تناك نا «ةبهلاب كالمألا نبالا ضبق «عيبلا خسف اذإف

 كالمالا تناكو «ةبحلا تلطب «كلذ لبق تيفوت دق تناك ناو «ةيح

 .اهتثرو عيمج نيب اثاريم

 .قيفوتلا هللابو

 لوخدلا دعب ءهيف لولا فرتعا حاكن حصي له - [0؟]

 ؟ايلو نكي مل هنا
 ةسمخ تنب ةميتي ةأرما جوزت لجر يف «"هنع هللا يضر "لسو

 تناكو «هریغ امه يلو ال «"اهیلو هنا :لاقو ءاهل مع اهحكنا ءاماع رشع
 ءاهب جوزلا لخد الف «غلاب اهنأ اعزو ءاضيأ ,؛كلذك تلاق ءمأ اه

 .اعونمم ناكو :ق ًاعونم ناك وا :ع )١(

 .م ۱١۹۱ /ه ٤۸٤ بجر يف نيطبارملا ماما ةيليبشا مالستساب دابع ونب طقس (5)
 . لغ يهو «دادزاو :ر (۳)

 شا ءاشںإ :ع )٤(

(o)هلصا :ب فو .ر «ق ص م € نم . 

 1/04 pA F1 :ص/اكذ :ق 3(

 .حاكن ةلأس (۷)
  (n)اه يلو ر .

۳۸ 



 تسل :معلا لاقو ء«هنم تبرهو «هتهرك «"ارهش نم ديزأ اهعم ثكمو

 .غلاب ريغ اهناو «كلذك مالا تلاقو ءاهمع

 ؟(ا""عسفي) الوأ ءاهقادص ْنَم ىلعو ؟("!كلذب) حاكنلا خسفي له
 .ىلاعت هللا ءاش نأ ءكلذ انل نيب

 .هيلع تفقوو كلاس «كاياو هللا انححر «تحفصت : هللا هديا باجأف

 ىلع هعوقول «حاكنلا ءاضماو ءاهجوز ىلا ةأرملا در بجاولاو
 .اهاوعدو ءمألاو "معلا لوقب هخسف ىلا ليبس الو هرهاظ يف ةحصلا

 . !"قيفوتلا ىلاعت هللابو
[or]؟جاوزلا دعب ةناضحلا قح مالا بستكت له -  

 هلو ءاهتدلاو قلط «ةنبا هل لجر ف «هنع هلل يضر «"لئسو

 ءهعم يه يذلا ءجوزلا تجوزت ذنم ءاهتدلاو دنع اهكرتو «ةنبا اهنم
 نآلا ديريو ءاهوحن وأ ماوعا ةسمخ نم ةدم ذنم اهعم ةنبالا كرتو

 هتعنمو «كلذ لمتحي ماف ءَجْوَّرلا اهب "مدختست ذا ءاهتدلاو نم اهذخا

 ' .اهذخا نم مالا

 .كرجأ هللا مظعي كلذ بجاولاب انتفأ

 .هيلع تفقوو كلاؤس تحفصت :هللا هديا «باجأف

 ةّدملا «تجوزت نا دعب ءاهما دنع هتنبا كرت دق لجرلا ناك اذاو

 .رهشا ةنس نم ص :م )0(

 .كلذل :ب يفد “ع تنم )+(

 .خسفني :ب ينو .ر :نم (؟9)
 . هللا ءاش نأ ع )4(

 .جوزملا :لصالا ينو ءم :نم (ه)

 .قيفوتلا هفابو :ع ()
 هلك ر :م/كؤ :عامال :ضص/ ۳۱ :ق (۷)

 . ةئاضح ةلأسم ع )۸(

 . مدختسي مر )ل

۴۹ 



 ءاه مألا عييضت تبثي نا الا ءاهنم اهذخا هل سيلف «تركذ قتلا

 . اه اهجوز مادختساو

 ."7قيفوتلا يلو هللاو

 لمحتو ءىلاكلا طاقسا ساسأ ىلع ةأرما عالتخا - [0:4]

 ماطفلا ىلا لمحلا ةقفن
 ءاهئلاكب هتأرما هنم تعلتخا لجر يف ء")هنع هللا يضر ؛"!لئسو

 نم هعضت ام هيلا جاتحي امو ءا رهظ نا لمح ةنوؤم ("هنع ) تطقسأو

 يفو ءهيبا ىلع هفرص يف ةر تناك هتمطف اذإف اة! م اليف ىلا «ةنوؤم

 ريغ نم ؛ةعربتم كلذب ةعئاط «غولبلا ىلا ("هتنوؤم) عيمجب موقت نأ
 .ررض

 ىلع تماق مث ءدوهشلا نم ءالودع كلذب اهسفن ىلع تدهشأو

 .ةميدع اهنا تتبثاو «جوزلا

 ؟ مضت قح مل !همزلت ال ما لمحلا ىلع ةقفنلا ةجوزلا (مزلتأ)
 تتبثا ىتم ( أما) علخلا دنع ءاهسفن ىلع تدهشأ دق تناك نا فيكو
 ؟لاحلا ةرفوم اهنا ترقأو ءلطاب كلذف «ةيدع اهنا

 .( "هلا ءاشنا اروجأم) كلذ يف بجي ام انل نيب

 قيفوتلا هللبو :ع )١(
 كفك :ع/11 :ع/وم :ص/ ۳۰ :قرالك :م (م)

 .علخ ةلأسم (م)

 .ص :نه (:)
 .ناتنس عاضرلا ةدمو عاضرلا نع دلولا عطق :ماطفلا (ه)

 .ةنومع:ب يفو مءر ءق 2ع نم )0

 .اهسنن ىلع كلذب :ع (۷)
 .مزليا :ب ينو ءم :نم (۸)
 .لوهجملل ءانبلاب نالعفلاو «مزلت :ر «همزلی ال :ع ()

 .نأ : :ب يفو م ءع ر :نم )٠١(
 ع :نم )1١١(

4° 



 :هللا هديا باجأف

 ايف اهعبتيو ءاهيلع قافنالا جوزلا مزل ءاهرسعو اهمدع تبث اذا
 .ترسيأ اذإ اهيلع قفنأ

 ىلع اهتينب لبقت الاو ءا'"رفولاب اهسفن ىلع تدهشأ دق تناك ناو

 .اهسفن ىلع هب ترقأ يتلا (الاح رفو) فلتو ءاهلام

 .قيفوتلا هللابو

 ةعفشلا قح ةعيبط - [هه]

 .عاتبملل ةعفشلا ءاعفشلا دحأ ةبه نع ء(“أهنع هللا يضر ”'لئسو
 : اه رخآ ىلا اهوا نم ةلأسملا صنو

 مهو ءةيرق يف دحاو مهس ىلع موق يف «كنع هللا يضر «باوجلا
 لاقف ءمهدحأ يقبو ءمهسلا اذه ( "لها عابف) «مهريغ نم كارشأ
 كلذ اهبهوف « ةعفشلا عضت نأ اماو ‹عفشت نأ اما : يقابلا اذهل عاتبملا

 ضعب ماقف .هسفن اهب ةبيط «عاتبملل ءةعفشلا هل بجاولا لجرلا

 له وأ ؟ةعفش هل لهف ءعفشأ ينإ :لاقف ءمهسلا اذه ريغ نم كارشألا
 ؟ةزئاج ةبها كلت يه

 .هللا كمحري كلذ انل نيبف

 .روفولاب :ق )١(

 . اهلاَم رو :لصالا يفو .ص ءم ر ع :نم (0)

EF ص/لأ؟: 5/0 AF E/T نم (F) 

 طاقساو ةبحلا لاعإ ىلإ انباحصا ضعب بهذف « ةبطرقب تلزن عاتبملل ةعفشلا ءاعفشلا ةبه ةلأسم :ر (؛)

 .باوجلا اذهب تبواجف ءيدنع كلذ حصي لو ؛ةعفشلا

 .ةعفش ةلأسم :ع (4)

 .لهأ ضعب عابف :لصالا يفو ءر :نم ..... )3(

 .ةبجاولا :ع (۷)



[ro] 

 ‹ةبهلا لاعإ ىلا هباحصا ضعب بهذف «ةبطرقب ةلأسملا هذه '''تلزن

 .ةهدنع كلذ حصي و ‹« ةعفشلا طاقساو

 فرح رخآ ىلا هلوأ نم هصنو «باوجلا اذه اهيف « هللا هديا :باجأف

 : هيف
 . هيلع تفقوو ‹ كلاؤس « كاياو هللا انحر « تحفصت

 يرتشملا) مهسلا لها نم هظح “عي مل نم ةبه نأ :هب لوقأ يذلاو

 اودارأ نا ءاهيف كارشألا رئاس ظح طقست ال ءهل ("!ةيجاولا ةعفشلا

 صوصنم كلذو « هباحصأو «هللا هجر « كلام بهذم ىلع ءابب اوذخأپ نأ

 ‹ كلام لوق نم مساقلا نبا نع ىيحي عامس فو « اهريغو ةنودملا ف هيلع

 وا ءيرتشملل ةعفشلا تملس دق :عيفشلا لوق نيب دحا قرفي نا الا

 ماكحالا نأل ؛لاحم كلذو ءهل اهتبهو وأ :('!هل اهتّيطعأ وأ) « هل اهتكرت
 . ظافلألا فالتخاب ال يناعملا فالتخاب فلتخت اغا

 «ةلأسملا هذه ريغ يف « /غبصأ نع ةحضاولا يف بيبح نبا ىكح دقو

 رظنلا دنع حصي ال «ضرتعم «فيعض ذاش لوق غبصأ لوق نأل
 ةعفشلا بجوا امنا هلع ينلا نأ اوعمجأ دق ماعلا لها نال ؛ليصحتلاو
 مهيلع عئابلا هلخدا يذلا «كيرشلا ررض لجأ نم ءاهب ىضقو ءاكرشلل
 ‹ةعفشلاب مهنم عبي مل نم ذخأو :مهنم هظح مهسلا لهأ ضعب عاب اذاف
 .مهنع يرتشملا جارخاب كارشألا رئاس نع ررضلا عفترا دقف

 نا دارأو ؛'"!يرتشملا ةكرشب يضرو «ةعفشلاب ذخأي نا ىبأ ناو

 .ق «ع :نم ةطقاس يهو ةلأملا يف هباحصأو دشر نبا نيب فالخلا نع ثدحتت ةرقف )١(

 . عضي ر )+(

 .ةبجاولا ةعفشلا يف يرتشملل :ب يفو ر ق :نم (؟)

 .ق :نم )٤(

 .ةكرشلاب «ءيرتشلا يضرو :م (ه)

"1 



 ۳ نم هب قحأ تنك ام هبهأ نإ ("!لوقي) ناب ‹ یرتشا امف هرقي

 | :هل اولوقي نا مهتجح نم نال '"'ةجح كلذ سيلف «("يکارش *1)
 الف ,ةمفشلا لل للم هللا لوسر لعج هلجأ نم يذلا 0 تيضر تنك

 انلف < ءانم كسفن نع ررضلا يفنب قحا (“ اتنأ) تسلو ءدب نحن ىضرن

 اذهو ءانع ررضلا عفتريف ءذخأت نأ تيبأ اذا ةعفشلاب ذخألا يف رايخلا

 .هيف رظنو هلمأت نم ىلع «هیف لاكشا الو ءهيف ءافخال رهاظ نيب

 لاك يرتشملا ىلع مهسلا لهأ نم يقب نمل ةبجاولا "ةعفشلا تسيلو

 ناك ولو «هنم (!"ةذخأي نأ) هريغل نكي م هل هبهو اذإف « ؛هّلَبق هقحتسا

 ناك ام هل بوهوملا عفشتسيف «يرتشملا ريغل اهب نا هل ناكل ؛ كلذك

 هل نوكي ("يذلا) نيدلا ببي نا هل اك «هیلع هعفشتسي نا بهاولل

 ال كلذ نأ :ملعلا لها عاجاف ؛هيلع هل هليحيو ءرخآ لجرل ءلجر ىلع

 ىلع ليلد «هريغل ةعفشلاب ذخأي نأ هل زوجي "ال اى زوجي الو ‹ حصي

 اريخم عيفشلا نوكي نأ (('"سهذلا) نم لصاحلا نأو « غبصأ لوق فعض

 وحل ةعفشلا تبجو اهملسأ نإف ءاهملسي وا ةعفشلاب ذخأب نا نب

 .هدعب اهيف كارشالا

 .ةينغو ةيافك اذه نود اهفو

 .هتزعب قيفوتلا هلأسأ هللاو

 .لوقأ :ب يفو :ص «ق ءمءر ع نم )١(

 .هكارشأ :ب يفو ص ءمءر ءعانم (0)

 .هل كلذ سيلف :ع (م)

 .قحا سیلو :ب يفو ءص ءر :ع نم (:)

 .سيلو :قءر (ه)

 ًابنجت يرتشلا اهلمحت يتلا تاقفنلاو نمثلا عفد عم «يرتشملا ىلع اربج ءهيف عوفشلا كلمت ؛يه ةعفشلا (1)

 . ءاكرشلا ةرثكل

 .هنم ذخأي :ب يفو .عانم (۷)
 .اق :نم )۸(

 .ذخأي نأ هل زوجي ال كلذ نا اك :ر )١(

 .بهاذملا :ب يفو .ر ءص :نم )١(

 .دحال م 0۷



 تابثالا يف ةزايحلا رود - [ه١]
 «نيتنباو انبا كرتو « يقوت لجر ف . "نع هللا يضر لسو

 م ءادالوا اتدلوو اتجوزت نأ ىلا ةليوط ةدم ناتنيالا تشاعو ءاكلمو

 دعب ةليوط ةّدم جاوزالا شاعف ءاجاوزأو «ادالوا اتکرتو ءاعيمج اتتام

 .لوالا

 نم ةدم ءاههتوم دعب نيتروكذملا نيتنبلا وخا شاعو ءروكذملا - كلملا
 ينبو «جاوزالا ملعب ‹ سرغيو ‹ ينبيو مده ءاماع نبرشعو ةسمج

 .(كةروكذملا كالمالا نم ءيش يف ءطق «هوضرتعي ملو ؛نيتخالا
 ىلع وأ «كلملل نيبلاطلا ىلع تناك نا ةنيبلا ةماقا نم ىلع انل نيب

 . كرجأ هللا مظعي ؟كلذ ىف لمعلا نوكي فيكو (هدبب وه يذلا

 تفقوو ءاذه كلاؤس , كاياو هللا الجر ‹ تحفصت ‹ هللا هديا باجأف

 .هيلع
 مدهلاب :"تركذ يتلا ةدملا .كلملا زاح دق نبالا ناك ناو

 الو ,نوريغي ال ءروضح اهجاوزأو «نيتخالا ونبو ؛سرغلاو «ناينبلاو
 وا ةمساقمي هيلا راص هنا ىعداو : "!نوضرتعي الو «نوعدي الو «نوركني

 ."هتزعب قيفوتلا هللابو
 1۲ :ركوم :م/1۹۸ ص1 :عرالم ذاق )01(

a (0ةزايح ةلأس  . 

(e)ر نس . 

 .روكذلا كلملا نم :ع (۶)
 .ةروكذملا ةدملا :ع (4)
 .نوضرعتي الو :ق (3)
 .مهلود درفنا وأ ع )۷(

 .قيفوتلا هللابو € )۸(

i 



 دازام ةثرولا زيجي ال امدنع «ةيصولا ذيفنت ةيفيك - [ه0]

 ثلثلا ىلع
 اعيطق اهتيصو يف تبتك ةأرما يف ؛"اهنع هللا يضر « "لسو

 تمدقو «مولعم عبرب نيرخآ موقلو «مولعم بهذب موقل تصوأف « امولعم

 هعم ءايصوألا عجرف «ثلثلا نم رثكأ عيطقلا نأ ثراولا معزف « ءايصوا

 نيعملا بهذلا باحصا زفحف :عابرو ةنج :ةأرملا لام عيمجو «ثلثلا ىلا

 ."ااومجتنا ام ءددعلا فصن ءايصوألا مهاطعأف ءم ايف

 نم انل يطعي نا دب ال :اولاق عبرلا مهل بتك نيذلا كلذ ىأر الف

 .انريغل ىطعا ام ردق انلام

 ىلع ميديا اوقلطاو < ملام فصن ردق عبرلا نم ءايصوألا مهاطعأف

 .لغتساو (ةنجلا) نم ثراولا مضو «يقابلا فقوو «لالغتسالا

 ؛عبرلا فصن ممل عفد نيذلا "بساحي «كنع هلل يضر «لهف

 بساحي لهو ؟هددع فصن مولعم بهذ هل نمل عفد اذا لالغتسالاب

 ؟ال ما ثلثلا هب رثكيل «ثلثلا لاك دنع لغتسا اب ثراولا

 .هللا ءاشنا اروجأم «كلذ يف بجي ام انل نيب

 - كلاؤس - كاياو هللا انحر - تحفصت :هللا هديا ,.!"باجأو

 .هيلع تفقوو اذه

 /اذإ بجاولا اناو «لعفلا نم أطخ ثراولاو ءايصوألا لعف امو

 ناف «كلذ ين مامالا رظني نأ ؛ثلثلا نم رثكا اياصولا نأ ثراولا معز
 ا لو ممر
 1 AV E/T :ض/ 111 ق / 0۰ ¢ ()

 .كنع هللا يضر لوقت ام ةيصو ةلأس ع (۲)

 .ميهيديأ تحت :دوصقملاو .هب لزن ءعجتناو ناكلا مج (0)

 .اوأر ع (٤)

 .ةنجالا :ب يفو ءر :نم (ه)

 .نويساحي :ق (3)

 .بواجف € )۷(

[r1] 



 ىلع اياصولا "زيي نا نيب "!ثراولا ريخ ءاهلمحي ال ثلثلا ''اَدَجَو
 عفديو «هعيب لّجَمُي ام ةلماك مهاياصو مل ىصوملا ىلا ("عفديف) ءاههجو
 ىصوملا لزنيف « ثلثلا عيمج مه عطقي نا نيبو ءهب مف ىموملا ىلا عبرلا
 اوذخا عيب اف ؛ ءيش نم ةأرملا هتفلخت ام لك يف كارثالا ةلزنمب مهعم مه
 ءهثلث مهل ناك لتغا امو « مهایاصو ردق ىلع هيف اوصاحتف "اوم ثلث
 مه يصوملا ةيصو لعجت الو « مهاياصو ردق ىلع ءاضيأ هيف نوصاحتي
 ىلا تعفرو ءاياصولا "تلاح اذإ ءةصاخ هب ممل ىصوأ ايف عبرلاب
 . ثلثلا

 كردتسي نا يغبنيف ءاهنيعب هذه كتلأسم يف ةياورلا صن اذه
 .هجولا اذه ىلع كلذ يف رظنلا

 .هتزعب قيفوتلا هللابو

 نيبو ةكرتلاب نوطيحي ال ةثرو نيب رركتم حلص - [ه۸]
 هغابو ةيليبشا بحاص دابع نبا ةنيزخ

 .هغابب تلزن ةلأسم ىف هنع هللا يضر "لئسو
 اهاهرخآ ىلا اهلوأ نم ةلأسملا صنو

 :اكالما (!"؟بهثوروم) نع اوثرو ةثرو يف :كنع هللا يضر «باوجلا
 . ةغاب ةنيدم نم ةهجب «كلذ ريغو 2« تانجو نيضرأو ًارود

 .ناك :ص )١(
(e)ةثرولا :ص . 

 .اوزيجي :ص (م)

 . عفدتف :ب يفو -ع :نم (4)

 .هنمث اوذخا م (ه)
 .تلاحأ ع (3)

 ىفك/ملحل EIR E8 :ص/۱۲ ر (۷)
 .حلص ةلأس :ع (۸)

 ,مهثروم :ب يقو .ق :نم (٩)

 .ةنيدم ةهجبي م «ر ع )٠١(

۲٤٦ 



 مهعم لخدي نيملسملا لام تيب ناكو «ةثارولاب نيطيحم ريغ اوناكو
 ةدملا مهديأب تيقبو ةروكذملا كالمالا كلت اوكلمتف «ثاريملا يف

 نم اوعاب امو «مهكارتشا بسح ىلع مهنيب اهتلغ نومستقي « ةليوطلا
 مهرمأ یدات كلذ بسح ىلع « نمثلا نومستقي ءاضيا «كلذكف لصا

 .ةريثكلا نينسلا كلذ ىلع

 نم انظح ىف تجرخ ا"!كالمالا هذه ((!نا) :نولوقي اوتاكو

 رئاس نم كلذ ( “ريغ ىلا) جرخ هللا هديأ «ناطلسلا نأو ("انثوروم)
 .ثاريملا

 نم «رظنلا نم ىأر «دابع نبا ةدم ٤ ,ةروكذملا ةهجلا يلاو نا م

 «هبرقو هقصل ىلا ةنيدملا روس "نع دعب ام مضي نأ «("ةنتفلا لجأ

 "اوعسوتيو ءهيف سانلا نصحتيل ناث روسب اضيأ كلذ قلحي ناو
 ةثرولل ةنج «ثيدحلا روسلا اذه تحت لخد ام ةلمج نم «ناكف ءهلخاد

 كلت ىلا روكذملا يلاولا لمعف ‹ةروكذملا كالمالا ةلج نم « نيروكذملا

 ةيراسيقو تيناوح اهيف ماقأو ءرثكا وا ثلثلا اهنم عطتقاف ءةنجلا

 ةثرولا قدصي مو ءنيملسملا لام تيبل هصلختساو كلذ ريغو « انرفو

 .نولوقي اوناك ايف نيروكذملا

 ا"كاصارع اهوعطتقاو ةنجلا ةيقب ىلا اودمع نيروكذملا ةثرولا نا م

 .هذه :ب ىفو «ق :نم )١(

 .كالمالا كلت :م (9)
  (r)انثروم:ب قو :ق نم .

 .كلذ نع جرخ :سم يفو .م «ع ءق :نم (5)

(o)ةمسقلا :م . 

 . نم :ق )1(

 .نوعسوتي ر م «ع ق (۷)

 .اصرع :ر )۸(



 ("نونابلا) اهبابرا اهكلمتو ءكلذ (!"اريغ وا) ارود اهانب نم اهوعابو
 .اهوحن وأ ءاماع نيرشع نم ديزأ ءاهل

 تيبل رظنلل مدق نم ماق < ءاهوجن وأ ماوعا ةسمخ ذنم نآلا ناك الف
 نيطيحم ريغ اوناك مهنأ ركذو «نيروكذملا ةثرولا بلاطف «نيملسملا لام

 ‹ثلثلا مهعم ثراوأ نيملسملا لام تيب ناو ء('" !ههثوروم) ةثاروب
 عيمج نع نوروكذملا ةثرولا جرخ نا ىلع اوحلاصتف < كلذ يف اومصاختو
 ,نيملسملا لام تيبل هنع اولختو «ةروكذملا كالمألا نم مهل بجي ناك ام
 .كلذ ىلع مهحلص یضقناو

 ءاضيأ ةروكذملا رودلا هذه لهأ بلاط روكذملا مدقملا مئاقلا نا مث
 نا ركذو «كالمالا كلت نم يه يتلا «ةنجلا نم (يَتعاَق نا ببسب
 بحاص ىلا مهعفارو «كلذ ين« مهمصاخو  نيملسل لام تيبل اقح اهيف
 ةثرولا ناك 7 هيلع ةروكذملا رودلا لها جتحاف «*ةيليبشا ماكحا
 نم نيملسملا لام تيبل راص يذلا نأبو « مهيدي ديأب كلملا لوطبو «نولوقي
 .طبغاو رثكاو ءاهنم هقح ردق وه ةروكذملا ةنجلا

 ع(! حلصلاب) مهنيب ىرج نيملسملا نم رجألا بغر نم نا م
 هيلع هعم مهنم دحاو لك قافتا عقو اب روكذملا مدقملا مهحلاصف
 .بجي ام ىلع كلذ عيمجب اودهشأو

 ؟ال مأ ةروكذملا رودلا هذه يف ًاقح نيملسملا لام تيبل ىرتأ
 .ىلاعت هللا ءاشنا اروجأم «كلذ يف بجاولا انل نيب
 «كاياو هللا انمحر « تحفصت :باوجلا اذهب اهيلع ‹ هللا هديأ « باجأف

 .هيلع تفقوو اذه كلاوس

 .ريغو :ب يفو .م :نم )١(
 .نوقايلا :ب يفو .ع :نم (؟)

(r)مهتروم ٠ :ب يفو ٠ .ق :نم . 

 . ءانبلا ةدعاق ضرألا يه )£(
(o)ةهجلا ماكحا :ر ءم ءاق . 

 .حلصلا مهنيب ىرج :ب يقو ٠م ٠ع :نم )1(

۲۸ 



 روكذملا ثلثلا عاطتقا نم ءهيف هتفصو ام ىلع رمالا ناك اذاو

 رودلا بابرا ةحلاصم مث «نيملسملا عفانمل ةروكذملا ةنجلا نم رثكأف
 لام تيبل قح الف ءروكذملا ببسلاب اهيف مهيلع متاقلل ءاهنم ةعطتقملا
 يف نيملسملا نع اهيعدي ىوعدب اهبابرأ ىلع دحأل مايق الو ءاهيف نيملسملا
 [۴۷] “يذلا نيهجولا دحأب طقس دق /اهيف ""نيملسملا قح نال ءاهئاعاق
 ؟اعمتجا اذإ فيكف «تركذ

 .قيفوتلا هللابو

 هئاكرش مازلا ةلواحب هذوفنل كيرش لالغتسا - [ه9]

 هل عيبلاب

 ."!سويلطبي تلزن ةلأسم نع هنع هلا يضر « "لسو

 نم نالجر «ءمهيبأ نم ماحلا عبر عايتباب مهكرشو ءمهيبا نع روكذملا

 .هرجح 5 ةريغص هتنبا ةنم "ل (هدحأ لحن ( مهمع ىنب

 ىلع عيب ءروكذملا ماحلا يف رخآ عبرب ءركذ نم لكلا كرش م

 .لاملا يف ةعسو لاح هل “الجر ءمهببا ىلع ناك نيد يف ماتيالا

 ةينام )6(

 .نيملسملا نم :ع )00(

 .يذلا :ر ءع )+(

 IF iy :م/الا :عرالا :ص/قك :ق (0)

 .سوبلطبب تلزن راقع يف ةكرش ةلأسم :ع (؛)

 .اهنم :ع )٥(

 .اثاناو ناركد :ب يفو ءم ءر :نم (7)

 .هظح :م (۷)

 .لجرل :م )۸(

۲4۹ 



 ماحلا يف "مهظوظح عيب ىلا هءاكرش لاحلا رفاولا لجرلا اذه اعدف

 ديريو «هلاح ةعسو هتدج لجأ نم ماملاب درفنيل «ةمواقملا وأ ءروكذملا
 .هنم مهريغو رغاصالا ماتيالا جارخا

 مه سیلو «ماتيألا نود «نيكيرشلا عم وا مهعم همواقي نا هل له
 اخ ربجي لهو ؟عيبلا ىلا ةجاح "مب الو ءارشلا ىلع ةردق نيعجأ
 و ؟هجولا اذه ىلع مهنم يرتشي نا هل لهو ؟عيبلا ىلع رغاصألا
 وهو ءاضيأ هجولا اذه ىلع مهظح رغاصألا م اتيألا ( ءالؤه) ىلع عابي
 اذه مهيلع عيب ىتمو «مهرتست يهو « مهقمرت ('' !هتلغو) ٠ مهديأب ام لج
 هوس «دعب «رهيلع نمي م مث «ةريسي ةدم الإ ميب هن نن ل لصألا
 .؟لاّوسلاو ,(9فاطعتسالاو) «لاحلا

 هيضتقيو «قحلا هبجوي ام هيلع نولمحي ام "هللا كقفو ءانل نيب
 .("لجو زع) هللا ءاش نإ اروجأم « هلت هلا لوسر نع ةنسلاو  عرشلا

 هللا انجر «تحفصت :باوجلا اذهب اهيلع هللا هديأ ."باجأف
 .هيلع تفقوو ءاذه كلاوس «كاياو

 عيبلا نم مهكيرش هيلا اعد ام ١ مهريغو ماتيألا , ءاكرشلا 8 الو

 ءاش نم هييصن عاب ةكرشلا لع مهعم ءاقبلا هرك ناو 2 ا"! ةمواقملا وأ

 .نمثلا نم دجو اب ةعاشإلا ىلع

 .عيبملا ىلا :ق .ماحلا يف عيبلا ىلا :ع (1)

 . ةجاح مل الو :ق ع 0

 .ماتيالا اذه :ب يقو م ءر ءاق ؛ع :نم
 .مهتلغ :ب يفو ص ءر ءع :نم

 .فاطعتسالا الإ :ق ينو فاطعتسالا ب يفو ص ۴ :نم (4)

 .ع :نه )۷(

 .اياوج :ر (4)
 فلتخمو .هتيكلم نع لزانتملل < ءاهنم ءزج وأ .ةميقلا هذه ءاطعاو ءيشلا ةميق ديدحم :ةمواقملا
 .ةيئاذ رصانع ىلع يوحي نمثلا نأ كلذو , عيبلا ساسأ وه يذلا ‹ نمثلا نع ع ةميقلا

۲0° 



 ايف الا كارشألا دحأ كلذ ىلا اعد اذا « "قني الام عيبب كحي الو
 ماحلا لثم امأو . ""طئاحلا وأ "ولدلاك ءررض هيف كراشتلا يف ناك
 .الف ةلغلل وه امم كلذ هبشو ىحرلاو

 .قيفوتلا هللابو

 رخآ حالصال دجسم تالغ لضف قافنا - [10]
 هلع هللا يضر لسو

 هتُمأ ةرجأو «هديقو تاقفن دعب «هنم ينبي ام هتالغتسم يف سیلو

 نم ةروكذملا تاطالبلا ىنبت نا - هللا كمحر - ىرت لهف
 اهضعب سابحالا فرصت نا سأب ال « ءاج دقف ءدجاسملا هذه "تالضف

 . "هتاطالب تمدهت عماج دجسم يف

 . ضعب يف

 نا ىلا «فلسلا ىلع تالضفلا ذخؤوت لهف ازئاج هارت ال تنك ناو

 مل نا ءايدّمتم هلعف نم نوكي الو «عماجلا دجسملا تالغ نم ىضقت
 عطقب الا روكذملا فلسلا ("هب) يضقي ام عماجلا دجسملا تالغ نم لضفي

 ؟هتمدخو هتمثا ةرجأو هديقو

 ."لىلاعت هللا ءاشنا اروجأم هلك كلذ انل نيب

 . هيلع تفقوو ءاذه كلاؤس تحفصت : هللا هديا « باجأف

 .مسقي ع )0(

 .رادلاك م (؟)

 .طئاحلاو :ر (©)

 “10 :م/اوا :ص/مت :ق/الا :ع/ا# ؛ر )4(

 .سابحا ةلأس :ع (ه)
 .هراد تاطالب :ب يفو م :نم ()

 .ةلضف :ر (۷)

 .هنم :ب يو .ق :نم (۸)

 .هللا ءاشنا :ع )٩(



 زوجي الف ريسي الا !"اهسابحا ةلغ نم لضفي ال دجاسملا نم ناك امو
 ايف ةلغلا لقت نا ةفاخم عماجلا ناينبل ءيش اهسابحا ةلغ نم ذخؤي نا

 اهسابحا ةلغ نم لضفي اهنم ناك امو ءهيلا جاتحي اب موقت الف لبقتسي

 «لبقتسي ايف ءاهضعب ىلا وأ ءاهيلا دجسملا جايتحا نمي ىتح ءريثك
 ام هسابحا ةلغ يف نكي مل اذا ءاهب عماجلا نم مدهنا ام ىنبي نا زئاجف

 اذه لثم يف ءالعلا نم مدقت نم هزاجأ ام ىلع ءهنم مدهنا ام هب ىنبي
 . ىنعملا

 الأ الا هتموقو هتمثا رجا ىلع هحبرو هناينب مدقي نا :بجاولاو

 عماجلا عييضتل اببس كلذ نوكيف ءرجأ ريغب همدخيو هيف مري نم دجوي
 .هليطعتو

.0( 
 . هتزعب قيفوتلا يلو هللاو

 هه ټه م

 ؟داهجلل سبحلا سرفلا فلع نم ىلع - [11]
 )0( : ها( 0 لاا اع
 *"لجر ىلع اسرف سبح لجر يف ء'*هنع هللا يضر «'' لئسو

 .ىلاعت هللا ءاشنا ءانل هنيب

 مزلي الو . هيلع تفقوو ‹ كلاؤس تحفصت :هللا هديا < باجأف

 نأ هيلع سبح ا يبأ نإف « ءاشي نأ الا هسبح يذلا سرفلا فلع سبحلا

 /هيلتبي لو «هنيعب هيلع هسبح ناك نإ ءهل اكلم هبحاص ىلا عجر هفلعي
 قافنالا ىبا اذإ ءهنم ذخا ليبسلا يف "هلتب ناك ناو ءليبسلا يف

 , اهنم ع ءرءع )١(

 .قيفوتلا يلو هللاو :ع )«

(F)ص/حال :ق : p/10 y/o E101مدح  
 .يف ءكنع هللا يضر باوجلا :ةلأسم :ع (4)

 .لجر ىلع سبح سرق يف :رءع (0)
 .بواجف :ع .اهباوج :ر )3
 .هل اصلاخ هلعجو هعطق (فيفختلاب) ءيشلا لتب قفز
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 هللأبو .ليبسلا يف هيلع دهاجيو ‹هفلع مزتلي نم هريغ ىلا عفدو ‹ هيلع

 . قيفوتلا

[ar]توملا دنع هرارقا يف نضاحلا يصولا مهتي له -  
 ؟ نيدب ب 5 ل

 . )0 رع
 «ةميتي ىلع ايصو نوكي لجرلا ىف ع هللا يضر ٠ لسو

 هل نأ وه يعدي الو) ""الاقشم ¿ نيرشع هيلع اهل نأ :هتوم دنع دهشيف
 هل نا ٤) اترو يع ديف « بهذلا ةميتيلا بلطتو ‹ توميف ءائيش اهيلع

 .("ةليوط) : ةدم هتناضح ٤ تناك اهنا نوتشيو اض اهيلع

 . اروجأم كلضفب انل هنيب

 .هيلع تفقوو كلاؤس ‹ كاياو هللا انجر « تحفصت :هللا هديأ « باجأف

 لطبيو ءا اهبجوي , الاقثم نيرشعلاب هتوم دنع امل يصولا داهشاو

 . ءيشب اهنوبساحي الو موتا ام ىلا تفئلي الو ‹ اهيلع ةثرولا قوعد

 .هتزعب قيفوتلا هللابو

 يف نيغلاو عيبملاب لهجلا ىوعدب عاب ايف عئابلا مايق - []
 نمثلا

 ,ةثارولاب هيلا تّرجنا اكالما عاب لجر يف اهلين لا يضر "لغو

 هلق ر AY عطل ض11 :ق )¥
 .كنع هللا يضر كباوج ةلأسم :ع (0)

(r)اراتيد م . 

 .هل نا اذه يعديو الاقثم :ب فو ق ؛ر 2ع نم )4(

 ىدعتي الو .همسج فيظنتو ءهعجضمو «هسابلو ءهماعط ةنؤمو ءهتيبم يف دلولا ظفح يه ةناضحلا (ه)
 .(؟/١5 - ةقرع نبا دودح) « ماهملا هذه نضاحلا

 .هرظن :ب يفو .ر :نم 3(
 1V :م/لو :رثخا9 :ص/وك ق/ؤم :ع )۷(

 .نيغلاب موقي نا داراف اكالما عاب نم ةلأسم :ع (4)

or 



 ءاهردق فرع الو «هرمع نم « طق اهلخدي مل هنأ معي ءاهنع بئاغ وهو

 .نمثلا ضبقو عيبلاب دقع "هيلع دقعنا دقو ءاهعاب نيح ؛؟'"اهغلبمو
 ‹كلذب هيلع دهشأو ءاهغلبمو اهردق فرعي هنأ دقعلا ىف هيلع دقعناو

 .عايتبالا ةقيثو يف بتكي ام بسح ىلع
 اهلخدي مل هلأ دهشي «ةعيبملا كالمألا هيف يذلا ءعضوملا يف نم لكو

 :عايتبالا "لبق ال ءاهزوي الو ءاهغلبم الو ءاهردق فرعي الو ءطق
 اهعاب هنأل ءعيبلا خسفب اهيف عاتبملا ىلع موقي نأ دارأف ءهدعب الو
 .نمثلا نم سخبب

 ؟ال مأ كلذ هل له
 ءاش نا اروجأم «مكحلا هجو نوكي فيكو «كلذ يف بجاولاب انتفا

 . ؟!ىلاعت هللا
 ١ : هللا هديأ « باجأف

 هاوعد ىلا تفتلي الف «تركذ ام (ا"دقعلا يف هيلع) دقعنا اذا
 .("هنم) مايق هل نوكي الو عيبلا هيلع زوجيو

 .قيفوتلا هللابو

 ؟ضاق هل دجوي ال دلبب دوقعلا ىلع بطاخي فيك - ]٦٤[
 :نايجب كالمأ يف هيلع مق لجر يف نع هللا يضر "لئسو

 تبث ايف « هيلع موقملا ىلا رذعاف «مئاقلا اهتبثا دوقعب «هدي نم تقحتساو
 .اهنلبم الو :ص ءم ءر )00(

 .اهيلع :م (؟)

 .لبق :ق (0
 .هللا ءاشنأ :ع )£(

(o)هيلع دقعلا يف :ب يفو ع :نم . 
 ق ءم 2ع :نم 3(

 نق 0> 1۹4 ض0. :م/كاو نق (0
 .كنع.هللا يضر كباوج ةلأسم :ع (۸)
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 هيلع "سوو لجأ دعب الجأ يضاقلا هلجأف ءاعفدم ىعداف «كلذ نم
 دقع هيلا رهظأف «هريذاعل اعطاق امولت هيلع مولت (2) لجألا يف
 هدنع تبثت اهيف كح ال ةسايبو ءَةَساّيَبِب دقع :هبلاط نم هيبا ا رش)

 اب *!بطاخيف قوقحلا
 هيلع لاجآلا تمرصنا دق ذا هيلع تبث ايف لمعلا هجو ىرت فيك

 . "رمالا لاطو «مولتلاو

 .ىلاعت هللا ءاشنا اروجأم كلذ ىف بجاولا انل نيب

 تفقوو كلاؤس - كاياو هللا انحر - تحفصت :هللا ه ابا باجأف

 . هيلع
 ايف الو «ةسايبب نكي ملو تركذ اب دقعلا هيلع موقملا رهظأ اذاو

 هيلع مولتي نا بجاولاف :دقعلا ,هدنع تبني «مکح اهنم ("!برقي)

 بتك « كح ةهجلاب دقي لو( ةأنمالا) لاط ناف < لجألا يف هل سيو

 لهأ نم يضرم «لدع «ةقث لجر ىلا ءهدنع ناصاختي يذلا يضاقلا

 هباوج هيلع درو اذإف «كلذب هبطاخيو «دوهشلا هدنع ""أدهشيف «ةهجلا
 . ىضقو ("'طدنع) كلذب دقعلا تبث ءم لوبقو ءهدنع دوهشلا ةداهشب

 !"'ادتزعب قيفوتلا يلو هللاو

 :عسو ب يفو «ر ع نم )١(

 .مولت ؛ب يفو ءر :نم (+)
 .ريذاعملل اعطق اهدحأل وا نيمصخلل يضاقلا هبرضي يذلا ريخالا لجالا :وه مولتلا (م)

 .عايتبا :ب يفو ءق ءع :نم (:1)
 .حيحصلا هجولا ىلع هدنع تتبث ةجحلا نا هتداهش يه : يضاقلا ةبطاخم (ه)

 .دمالا ع )0

 .برق :ب يقو ءر :نم (9)
 .رمالا :ب يقو .ع :نم (۸)

 .مدقتي ؛ر (و)
 .دهشيو ق )٠١(

 ر نم )١(

 .قيفوتلا يلو هللاو )١١(

 "هه



 مداقتلاو ةزايحلا دض سابحألا ةناصح - [ه]
 محو سبحلاب ءاضقلا يف ةلأسم نع ءهنع هللا يضر ء'''لئسو

 "7 ةلأسملا صنو «هلالتغا

 ةيرق يف «ىتش كالما هديب تناك لجر يف «كنع هللا يضر «باوجلاو

 .بقعلا ضرقنا نا ءدجسم ىلع مث «هبقع ىلعو هيلع ةسبحم ءاهنيعب
 دعب ءاهل يرتشملا نا مث .روكذملا سيبحتلاب ماع ريغ لجر نم اهعابف

 «كالمألاب ةلصتم «ةيرقلا كلتب هل تناك !!كالماب اهطلخ ءاهكلمت نأ
 .هينب (“اهثرواف) يفوت نأ ىلإ هتايح ةدم كلذ ىلع اهرمتعاو

 نم اهيلا فاضنا امو ءاهلك كالمالا كلت اومساقت نينبلا نا مث
 ا"لاهرمتعاو ءاهكّلمَتو هتصحب مهنم دحاو لك درفناو «مهيبا )كلم
 لعفي امم تیوفتلا هوجو نم اريثك لعفو «ضوعو « سرغو « مدهو « ىنبو
 .هكلم يف كلملا وذ

 ءمهتثرو ىلإ اهدعب اوبستكا امم اهريغ عم ءالؤه نع تلقتنا م
 نم مع ريغ نع ءمهثوروم هلعف امم ًاوحن تيوفتلا نم اولعفو «اهومساقتف
 عئابلا نبا نآلا ماق نأ ىلإ ءلبق سيبحتلا نم تركذ ام ءيشب مهعيمج
 رهظأو «عيبلا خيراتل ءاماع نيعبس نم وحن دعب ءالوأ /كالمالا هذه
 ءاهعضاوم ركذو «ةروكذملا "كالمالا سيبحت نم ركذ ام نمضتي ادقع
 كالمألا هذهلد يرتشملا نأ :نمضتي رخآ ادقعو ءاهعرذو ءاهدودحو

 لو E/AV :قلاحك :ص/خم :ر/؟ا6 :م )1(
 .هلالتغا محو سبحلاب ءاضقلا يف ةلأس :ع )0
 .كلتب تناك هل كالماب :ع (۳)
 .اهثرواو :ب يفو ءم :نم )4(

(o)كالما :ع . 
 .ريتعاو :ع )3(

(v)م :نم . 
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 نم ادب دجي ملف «ناطلسلا نم هنكقو ("ههاجب) اهل عئابلا ىلع لاطتسا
 .هنع ركذ ال هنم اهعيب

 .هنع ركذ امم ("ءيڻ) طق هيلا بستني مل ثيحب «ةقيرطلا ميوقو

 الو ةيرقلا "كلت لها نم قبي ملو «اهتوبث بجو اب نادقعلا تبثو
 الو ء''اهعضوم نيعي الو «كالمالا كلت نم ائيش زوحي دحأ اهريغ نم

 ('"اهذهل) نيروكذملا ةثرولا رئاس نم «هريغ كالما نيبو هنيب قرفي

 نيموي ةريسم ىلع نينكاس «هلبق هوباو «نالا مئاقلا اذه ناكو « ةيرقلا

 ةيرقلا هذه "لمع اهيلا يتلا ("ةنيدملا) يف كالمالا هذه عضوم نم

 «مساقتلاو «راتعالا نم ركذ ال نيملاع كلاهما عيمجو ,اهماكحاو

 هب ماق ا مايقلا نم رذع اهعني الو ركذ امم ائيش ناركني ال تيوفتلاو
 .لبق ةروكذملا ةدملا رثكا يف ءنآلا اذه

 ةروكذملا ةدملا هذه لوط (هتوكس يف له - هللا كقفو - انل نيب

 هيلع ةجح ءاّمهنَع اًمهملع ركذ اب اهملع عم «مايقلا كرتو «لبق
 ؟كالمألا ةزايح نم لكشأ دق امم محلا فيك مث ؟اهاوعدل ءظقو

 ام ءارك هيف نيروكذملا ةثرولا ىلع نوكي له «ةزايحلا تتبث نا فيكو

 ''اىلاعت هللا ءاثنإ كلذ انل نيب ؟ةروكذملا كالمالا نم اورمتعا

 .ههاجل :ب فو «م ٤ع نم )«

(r)اق :نم  

 .ةيرقلا كلت نم :ع (م)
 ءاهعضوم :ص (۽)

(o)هذ :م . 

 .ةرضحلا :ب يفو ءص :نم (1)

 .لمع ىنعم وهو :ةيحان :ص (0)
 .اهروما م (م)

 .عطق وا م د (ه)
 هللا ءاشنا :ع(الب)
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 هللا انمحر - تحفصت :هصنو «باوجلا اذهب «هللا هديا «باجأف

 .هيلع تفقوو اذه كلاس - كايإو

 سبحلا كلمو ‹ سيبحتلا تبثي نأ دعب الإ سبحلاب ءاضقلا بجي الو

 ءاهل ةزايحلاب ةسبحلا كالمألا نيعتت نا دعبو «سيبحتلا موي «هسبح ال
 .هب ةزايحلا حصت ام ىلع

 نكت ملف «مهيلع موقملا ىلا رذعأو ءههجو ىلع هلك كلذ تبث اذإف
 «مهيلع مايقلا «هلبق هيبأو «أ''مئاقلا كرت نم هب اولتعا ام الا ءةجح مهل

 كالمألا تيوفتب اهملع عم ءاهقح بلط ("7نع) اهتوكس لوطو

 .بزال هب محلاو ءبجاو سبحلاب «ذئنيح ءاضقلاف «ةروكذملا هوجولاب

 نم ءيشب ةثرولا ىلع عوجرلا بجي الف «ءاركلا وأ ء'"'ةلغلا امأو
 نم هودلقتو «خويشلا هراتخا ام ىلع «سبحلاب اوملعي رل ذا «كلذ
 .كلذ يف فالتخالا

 .هتزعب قيفوتلا هللابو

 ؟هيلع يرمعلا قحل اطاقسا ءيشلا ةبه ربتعت له - [1]
 اهيف فلتخاف «ةتبسب تلزن ةلأسم يف ء'"هنع هللا يضر «'ألئسو

 :ةلأسملا صنو اهؤاهقف

 اهتنبا يف اهثاريم تبهو ةأرما يف «كنع .هللا يضر «كباوج
 تفلت ديالا ناكو ‹هتفلخت ام عيمج ف ةروكذملا اهتنبا ىنب لا ةدفمل

 .مايقلا هكرت :ع )01(

 .ىلع :ب يفو م :نم 0

(r)ىف صقن وا فالتإ هقحلي نأ نود ةمظنم تارتف ين هتعيبط بسح يعيبطلا ءيثلا هجتني ام  
 ١ .هرهوج

 لك iy FL ip :ع/دام :ق/19١ :ص )£(
 .روكذملا باوجلاب اهيف تبجأو ءاهنع تلئسف ءاهيف فلتخاو ةتبب تلزن ةلأس :ر (ه)
 .اهدئاقحل :ق ءر ءع )3

 .ام :ر ه0

۲0۸ 



 ءاهتحص يف ءاهتايح لوط ءاهتلغب اهما تعتما تناك دق «ةنج فصن

 ال ةبجاولا ةلغلا بهت مل اهنا :مالا تلاقف .ًادقع كلذب تدقعو

 .ةبقرلا نم اهتنبا نع ثاريملاب "هيلا راص ام تبهو انو «عاتمالاب
 هللا انمحر - تحفصت «باوجلا اذهب اهيف ءهللا هديا «باجأف

 .هلك كلذ ىلع تفقوو هقوف نيخستنملا نيدقعلاو ءاذه كلاٌوس - كاياو

 هيف بألا دنع نكي مو «هصن ىلع روكذملا عاتمالا دقع تبث اذإو

 ةايح لوطب «ةنجلا فصن ةرمثب عاتمالا نم هنمضت ام لطبي الف «َفْدَم

 يف اهتنبا نع هتثرو ام ("'عيمجلا اهتبه نم اهيلع !"ادقعنا ام ءةعتمل
 ابتايح لوط امه تبهو دق ةنجلا فصن ةرمث نال ءاهريغو ةنجلا
 اهنع ثوُرْوَلا "اناو ءاهنع ةثوروم تسيلف ءاهتنبا ةحص يف «عاتمالاب
 .اهما ةافو دعب اهفصن عجرم ةنجلا نم

 اهظح وهو ءاهنم اهيلإ ثاريملا هّرج ايف ةنجلا نم تعقو امنا ةبهلاف

 نم الا زوجت ال ءتوملا دعب ةبه األ ءلطاب كلذو ءروكذملا عجرملا نم

 ةلغب قحأ يهف ءةيصولا ("اب) درت ل يهو ةيصولا ليبس ىلع «ثلثلا
 ظحلا اهنع ثرو ءاهتايح تضقنا اذاف ءاهتايح لوط ةنجلا فصن

 .اهتنبا نع ثاريملاب اهنم اهل بجاولا

 «مدقتملا عاتمالاب اه بجاولا ءاهقح تطقسا اأ .اهيلع لمحي الو

 الا اهبابرا كلم نع لقتنت ال كالمالا نا :لصالا نال ؛نايبو صنب الا

 .هسفن ىلع هب رقأ اب الا ذخۇب ال ("ادحا) ناو ءنيقيب

 .اه :ص 1(

 .دقعنا ام ةعتملا لطبي الو ءةنجلا :ر (؟)

 .ميمج نم !ب يفو مار ص :نم (؟)

a (4)تبجو ق  

 .اناف :ق (ه)

 هب :ب يفو :مءر ءص :نم (3)
 .ادحاو :ب يتو ءق :نم (۷)

"0 



 [أئ]

 .هتحرب قيفوتلا يلو هللاو

 ديدحت نادقفل سبحلا دقع ىلع ءارشلا دقع حيجرت - [1۷]
 ةسبحلا كالمالا

 نيرواشملا ءاهقفلا ىلا ةيليبشا ةنيدم /يضاق ""روظنم نبا '''بتكو
 مايق يف هب تلزن يتلا رهز نبا ةلأس نع مهأسي «مهنع هللا يضر ةبطرقب
 . صلاخ نبا ىلع رهز نبا

 هللا يضر ءدشر نبا ديلولا وبا ظفاحلا مامالا هيقفلا اهيف باجأف

 يف باوجلا اذه مدقت دقو ءا داريإلاو ءمربملا باوجلا اذهب «هنع
 اهيف ىنعملا نأ ريغ لوالا ظفللا فالخ هظفل ىفو لوالا ءزجلا
 ْ .!"ثدحاو

 .هلك كلذ نمضم ىلع تفقوو ءهيط تجردأ امو «كباطخ تحفصت

 هديب يتلا كالمالا يف هيلع موقملا ("صلاخ نب دم نب ىيحي) لوقو
 ناورم نب دمح نم ءهنع ةثارولاب هيلا ترجنا نم اهعاتبا :ةنالف ةيرقل

 مل سيبحتلاب اهيف هيلع مئاقلا نأ الإ «كلملاب !"هنم هل هرارقا رهز نبا
 كالمالا نا :نوزئاحلا فرعي مل ذا ؛ةعفنم هيف هل اب «ةزايحلا يف تاي
 ‹كدنع تباثلا «سيبحتلا باتك يف ةروكذملا ةسبحلا يه اهوزاح يتلا

 مالك :ع/دت ر :ق )0(

(r)اه 6 يفوت ثدحمو هيقف يليبشالا مساقلا وبا ءروظنم نب ىسيبع نب دمحا نب دمع نب دمحأ وه  

 .(اوب :ص - ةيغبلا)

 ةبطرق ءاهتف ىلا روظنم نبا بتكو «صلاخ نبا يلع ةمايق يف رهز نبال ةيليبشاب تلزن ةلأسلا :رءع (؟)
 .هنع هللا وضر دشر نب دمحم ديلولا وبا :دحوالا مامالا لجالا هيقفلا اهيف بواجف رهز نيا ةلاسم يف

 ناتيضق اه وأ ؟ةدحاو ةيضق يف ناصخش اه لهف نيا نبا عم رهز نبا ةلأسم :ناولعب تمدقت )٤(
 . ۱۷٤ ص :رظنا ؟هيلع يعدلا ددعتو ءدحاو اهيف يعدملا

 .صلاخ نب ییج نب دمج لوقو :ب يفو . ق «ر «ع :نم (0)
 .كلملاب هل هنم رارقا 43
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 ءةصاخ رهز نب دمحم اوزاح ام كلب !'!اودهش امناو «كلذب اودهش الو

 ىنعم ةزايحلا اندفت مف «صلاخ نبا هيلع موقملا هب هل رقا دق كلملاو

 نبا ىلع اهيف موقملا كالمالا هذه سيبحت ال ققحت الو ءاكح بجوي

 .صلاخ
 يتلا «كالمالا هذه نا نيعي نم سيبحتلا دقع دوهش نم قبب مل ذاو

 دقع نمضت الو ءاهسيبحت ىلع سبحلا هدهشا يتلا يه «صلاخ نبا ديب

 ةقفاوممب يه اهنا هب ملعي ام اهديدحتو كالمالا فصو نم سيبحتلا

 ىلع مئاقلا كدنع هتبثا يذلا «عيبلا عوقو تقوب ربتعي الف ءاحل دودحلا

 الو «هدعب وأ سيبحتلا باتك خيرات لبق ناك نا عامسلاب «صلاخ نبا

 .كلذ نع دوهشلا لاس نا جاتحي

 ىلع «نوعمسي اولازي مل مهنا نم دقعلا هنمضت ام صن ىلع « مهتداهشو

 ىلع «كلذ نوعمسي اولازي مل مهنأ ىلع ةلوم «دييقت ريغ نم ءقالطالا

 هيضتقي ام ىلع ءاولقعو اوأثن ذنم «ماوعالا فلاوسو مايألا رم

 ةداهش هزاجا يف معلا لها اهددح يتلا ةدملا نم رثكأ كلذو «قالطالا

 هيف تديقو «« اولازي ل» ءةظفل نم دقعلا ىرع ول ام فالخب « عامسلا

 .ةدودحم الو ةروصحم ريغ ةدمل

 ىلع روكذملا عامسلاب ءاعرتسالا - هللا كقفو - كدنع تبث دق ذاو

 نم اهنم دحاولل نكي مف « "كدنع نيمصاختملا ججح تذفنتساو «هصن

 ديب كالمالا ءاقبب ءاضقلاف «كدنع هتبثاو كيلا هرهظأ ام ريغ ةجحلا

 (!“ادل) ضارتعالا نم سيبحتلاب متاقلا عنب مكحلاو ءبجاو صلاخ نبا

 هيف '*ارظنتف ءالوا هب ىتا ام ريغب يتأب نا الا « بزال هيلع رركتلاو

 .اودهش امب اودهش انا :ر )١(

 .فلاسو :ق (۲)
  (r)ملف « نيمصاختملا ع .

 .رركنلاو ضارتعالا :ب ينو ر :نم )٤(
 .رظنيف (0)
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 .سابحألا ف )د یجعت ال ذا

 تمكحو « هدب كالمألا ءاقيب تيضق اذا ١ صلاخ نبا مزلي الو

 ام ةدملا لوط نم ىضم دق ذا ءاهنُم نم ءيش ءهنع ضارتعالا عطقب

 هلا هجر كلام لوق يف «هعاتبا ام نمم ءادأ ىلع عاتبملا هيف قدصي
 . مهلك هباحصأو

 نبا نکی نا حص ال نيثلاب «صلاخ نبا ىلع محي نا بجو ولو
 ىلا سيبحتلا نم هاعدا اع مجري نا "الا ,هلوقو هضبق نم رهز
 نيمدقتملا انباحصا فالتخا ىلع «عيبلا نم هاعدا اهف صلاخ نبا قيدصت
 .كلذ يف "هللا مهجر

 الو هيلع لقتعي الو ؟هيلا راص نيأ نم ؛كلذ نم ءيش هديب نم 5

 هجولا ىلع ةحيحص هزايح هسيبحت تبثأ ام زوحيو ءهسبح ال سبحلا
 كلم هديب نم نأ :ىنعا ءهيف فالتخا '"لّصَأ اذهو هانركذ يذلا
 ام ىعدملا تبثي ىتح «هيلا راص نيأ نم تابثا فلكي ال هسفنل هيعدي

 .) هزوجيو) هاعدا 1 قتلا

 .هتزعب قيفوتلا يلو هللاو
 ا

 رظنا) يضقملا رمألا ةوقب نوناقلا يف ىنعملا نع ربعيو .محل رح r ا "ل بتلا ىألا ةمقب نوناقلا ىف ىنعملا اذه نع ربعيو .محلا دعب ىرخا ة ازنلا عوض يف مفارتلا لبقي ال ءاهاضتقيو ةفصلا هذه ىلع هفن لا صني دقو ماكحالا تبنت ةفص زيجتلا )١(

 .ىلا :ق (0)

(r)مهيلع للا ةحر :ر ءع  . 

 فلتتخي وهو « يعدملا حلاصل حلا حجرتي امدنع ؛هيف ىعدملا ظنحل ذختي يطايتحا ءارجأ يه 7 - ار هق نمل ذب 5 أ ىه ةلقعلا (ء)
 اذهل يبرغلا حلطصملاو - نيمأ دي تحت ةلغلا عضوي نوكي ةلغ هل ايفو «قالغالاب نوک ردا يل

(o)لصألا ع . 

 .زوحيو :ب يفو ر :نم (3)
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 :دشر نبا يأرل ةبطرقب نيرواشملا نم ةعبرأ ةفلاخم

 خيشلا مامالا انبا مساقلا وبأو ءدمع وبا نارواشملا ناهيقفلا ىتفاو

 اودهش نيذلا دوهشلا لأسي نأ : "للا هجر ءباتع نبا هللا دبع یا

 خيرات لبق كلذ ناك ناف «عيبلا تقو خيرات نع «عامسلاب عيبلا ىلع

 مايق لطبأو «صلاخ نبا ديب كالمالا ("ءاقبب) يضق «سيبحتلا باتك

 م وا «سيبحتلا باتك خيرات دعب كلذ ناك ناو «سيبحتلاب رهز نبا

 .عيبلا لطبأو «هب يضقو سيبحتلا ذفن ءائيش اوخرؤي

 [41] يف /بيبح نبا اح ال خروملا ريغ ىلع خرؤملا لاعإ يف '"اجتحاو
 .ةحضاولا

 سبحلا لاعاو اهضارتعا كرتو ةزايحلا لاعاو اهباوج ىلع اهعباتو

 وبا يضاقلا ("هيقفلا ؛عيبلاب رقأ ذإ «كللاب صلاخ نبا رارقاب هلاكاو

 دمخ وبأ هيقفلاو ءةبطرقب ةعاجلا يضاق « "يدم نبا هللا دبع

 .هللا هجر دمصلا دبع

 :اضيا ءدشر نبال دم نب غبصا ةفلاخم -

 :هنع هللا يضر دمح نب غبصا مساقلا وبا ("لجالا) هيقفلا لاقو

 نبا خويش نم نويسلدنالا هب هقفت ةبطرقب نيتفلا خيش يبطرقلا باتع نب هللا دبع نب دمع وه )١(

 .(554/؟ ةلصلاو «1١1:ص ةرجشلا) 118 يفوت قزر نب رفعج يباو يناسغلا| ىلع يبأك دشر

 .باتع نب دم البا ناهيقفلا ىتفاو :ق ءر ع (0

  (r)ءاضقب :ب يفو راع :نم .

 .انجتجاو :ر (4)

 .نيدمح نباو ءدمصلا دبع دم وبا هيقفلا :ع (ه)

 قحلا يف ةبالصلاو ملعلاب روهشملا ةبطرق لهأ نم « يلغتلا نيدح نب زيزعلا دبع نب يلع نب دمع وه (3)
 يضاق ناك موي « ءاهقفلا عامجا دعب ؛يلازغلل نيدلا مولع ءايحا قارحإ ىوتف ردصأ «نيملسلل عفنلاو

 سمنللا ةيغب :رظنا) ه ٥٠١ و ه٠.٠0 نيب ام نيفشات نب فسوي نب يلع دهع ىلع ؛ةبطرقب ةعابجلا

 خيرات ۱۷۳ «بجعللا ءال5:ص ىراذع نبال ةعوبطم ريغ ةعطق ء4١:ص «نابجلا مظن ۰۱۱۳ص

 .(165/4 يسايسلا مالسإلا

 .ع نه (/)
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 تقو «هسبح امل سيبحتلا كلم تابثا دعب الا سيبحتلا حصي ال
 ا"رارقإلا الإ سبحلا نم ءارشلاب صلاخ نبا رارقا يف سيلو «سيبحتلا
 .هيف ةعفنم "الام كلذو «عيبلا موي كلملاب

 نيثالثلا لثم ءعامسلا ةداهش اهيف زوجت ةدم عامسلا دوهشلا خرا ناف

 لطبأو ؛كالمألا نم هديب اب «صلاخ نبال يضق «كلذ وحن ىلا «ةنس
 ماوعالا ةرشعلا وخت ةبيرق ةدم الا اودحي مل ناو «كلذب لجسو «سبحلا
 ام ىلع «هديب كالمألا ءاقبب رهز نبال يضق ءاماع رثع ةسمخلا ىلا
 . سيبحتلا نم هبرقي

 .قيفوتلا هللاو
 اهرما يف ءاربإ دعب ةعاضبي ةبلاطم - [18]
 ءهنع هللا يضر ءدشر نبا ديلولا وبا ظفاحلا مامالا هيقفلا لسو

 ۵ز هصنو «دقعلا اذه نع

 : ءاربإ دقع

(o) (محرلا نمرلا هللا مسب) 
 ىلع ("ليوط) نب نمحرلا دبعو ءيرمنلا حيبص نب دمحأ دهشأ

 .اههنع روكذملاب ءاهرما زاوجو اهتحص يف "7 باتكلا اذه ءادهش اهسفنا

 دم نب زيزعلادبع ىلا عفد دق ناك ءابهنم دمحأ نا كلذو
 ريرح نم الزغ (ا) هل عاتبيل مهراد ءروكذملا نمحرلا دبع (“يخآ) (4)

 .رارقا ع 0(

(r)ال كلذو :ق . 

(r)ع : JA G/NEE p0۹كال  

 الزغ اهب عاتبيل مهارد لجر ىلا عفد نميف ةلأسم :ع (٤)

 .ةطقاس ةلمسلا :ع )٥(
 م :اذكو : لبروط :ب يفد راع 2ق :نم 3(

 .مسرلا اذه :م (۷)
 ينبا ب يو راق ٠ع نم )۸(

 .اهيف ب يلو م ٠ع نم 0

 ضلت



 هيخأ عم «كلذ نم هجوو «.كلذ عاتبا هنأ زيزعلا دبع معزف

 نزوب «لطر ثلث الا لاطرا ةثالث «حيبص نب دمحأ ىلا «نمحرلا دبع
 خيراتل ةمدقتم «ماع فصنو ماوعا ةرشع ذنم "ناجم يراجلا ريرحلا

 رقأو «قحلا ىلإ عفارتف ءروكذملا دمحال بلجي ناك يذلا ءروكذملا لزغلا

 دعب «كلذ مرغ نمحرلا دبع ىلع معلا لها بجوأو «كلذب نمحرلا دبع

 لزغلا نأ :نمحرلا دبع فلحف «لزغلا ةفص ىلع نمحرلا دبع فلحجي نا

 يذلا ضبق ام هنأ :قحلا عطقم يف دمحا فلحو ءادرفنم اعوطقم ناك

 ردقو «روكذملا . "!نمحرلا دبع يخأ زيزعلا دبع نم (نمحّرلا دبع) فلنا

 رشع ("'ةسخب) نحرلا دبع هيلع فلح يذلا لزغلا ةميق رصبلا لهأ
 اهضبقو .دحاو مهردو ةيثلث ريناند ةسمخ كلذل بجوف «لطر لك (هرد

 هذه ببس نم اهنيب قبي مو ءاهعيمج نم نمحرلا دبع ةمذ اربأو ءدمحأ
 الو «نيمي اثلث الا لاطرالا ةثالثلا نم روكذملا لزغلا يف ىوعدلا

 .دهش ٠ اًئيش

 هب مكحلا ىرج هنإف ءاذه قوف دقعلا اذه - كلضفب - حفصت

 قوف روكذملا دقعلا اهنيب هب دقعناو «ةمدقتم ماوعا ةثالث ذنم نايجب

 .اذه

 ابيط الزغ نمحرلا دبع نم بلطي حيبص نب دمحأ نآلا ءماق مث

 ."'ةنسلا هبجوت ام ىلا فوقولا ىلا نجرلا دبع بهذيو

 .هللا ءاشنا كلذ يف بجاولاب انتفأ

 .يراجلا نزوب :ق )١(
(r)نمحرلا دبع وخا زيزعلا دبع نب نمحرلا دبع :ب يفو ءر «ع :نم . 

 .ةسخ :ب فو راع ام ءاق :نم )۳(

 .هللا ءاش نا كلذ يف ةنسلا :ع (4)

۲10 



 :هللا هديأ « باجأف

 حيبص نب دمحأ ىلا "رذعأو ءاذه قوف خستنملا دقعلا تبث اذا

 هذه ببسب نمحرلا دبع ىلع هل مایق الف ءعفدم هيف هدنع نكي ملف ءهيف
 .باوصلل قفوملا هللاو .هللا ءاش نا ىوعدلا

 «لزغلا نامض نمحرلا دبع ىلع بجوي ام دقعلا هنمضت اف سيلو

 نأ ةفاخم«لاؤسلا هنع عقي مل ذا ءلصفلا اذه ىلع باوجلا تكرت ينكلو

 نم هايإ همرغا اب دمحأ بلط ىلع هل اهيبنتو «نمحرلا دبعل انيقلت نوكي
 .لزغلا ةميق

 «يتفملا دنع هبرقأ ءيشل "ناضلاب هيلع ىتفا امنا نوكي نا لمتحيو

 .ليصحتلا ةلقب دقعلا يف طقس

 لزغلا ناضل رخآ ببس - [14]
 ثوعبملا نا هيف ركذ «أ'!هلاؤس اهنيعب ةلأسملا هذه يف "هيلا بتك مث

 ضعب ىلا ضبنو « صحفلا يف قيرطلا ضعب يف هكرت لزغلا هعم
 همزلي لهف :لئسف هدجي مل هنا لوسرلا معزف «هنع لسرأو «هجئاوح
 ةفص هبشي الام ىعدا نا هتفص يف قدصي لهو ؟لزغلا نابض (("اذهب)
 ؟عضوملا كلذ لزغ

 .هللا هقفو « باجأف

 يدبي نأ وأ «ةجح هل تناك نا ةجح يلدي نا محلا هيلع هجوت نم يضاقلا لاوس وه راذعالا )١(
 .ماكحالا يف ةحص طرش وهو ,مصخلا جيحح يف هيأر

(r)ريرحلا نم لزغلا ةميق ءادا :دارملاو «يلصألا مزتلملا نم الدب هل وه نم نيدلا مازتلا وه :ناضلا  . 
i (r)7 م/ثك  ENA NEL1.  

 .لاوس ةلأملا هذه يف (4)

 .ةنيدملا يحاون صحفلا (ه)

 .اب :ب يفو ر ٤ع :نم (3)

۳۹٦ 



 ةفصلل نماض لزغلا هعم ثوعبملاف '"هتفصو ام ىلع رمالا ناك اذا

 .هيني عم ‹ اهبرقي .يتلا

 :فلحف كلذب هيلع كح دق هنأ ءلاؤسلا اذه ريغ يف تلئس دقو

 [41] ةفرعملا لهأ هب موق ام مرغأو ءًادرفنم ءاعوطقم /ناك هجوملا لزغلا نأ
 .اهيلع فلحو اهبرقا يتلا ةفصلا «لزغلا ةميقب

 ؟ةعفشلا ّقَح لطبي ةمسقلا بلط له - ]۷٠[

 ( ا اسَرَعو) اضرا ايرتشا نيلجر يف «هنع هللا يضر «"لئسو

 .("ةدم) اهاكلمتو ءارجشو ءامرك

 .هكيرش كلذب معي ملو ءهبيصن فصن يف هاخا كرشا اهدحا نا مث

 الاجر كلذل ارضحأو ءاهتمسق ىلا اجاتحا ةدم دعب ناك الف

 العجف «هبحاص ىلع نيفصنلا دحا دازف «نيفصنب ضرألا امسقو ءالودع

 ‹هبيصن يف كرش مل يذلا كيرشلا ىلع ةدايزلا تعقوف ءابهذ اهنيب

 نأ كرشملا هوخأ ىبأو «ةامسملا ةدايزلاب بيصنلا '"هكيرش هل ىضمأف
 الو «ككرشأ مف تنأ امأ :كيرشلا هل لاقف ةدايزلاب بيصنلا هل يفي

 يلف «يكيرش نم تيرتشا تنك “ناو «ةقيثو كنيبو ينيب دقعنا
 . تيرتشا امف ةعفشلا

 ؟ال ما كرشملا خالا امل معني ل اذا ءاهنيب ةمسقلا "ةت لهف و هل پل و ا د دل الم

 , تفصو :ع 01(

 .لاؤسلا نمض ناك :اهانعم ءخسنلا عيج يف اذكه (۲)
 3 م2/۱1۸ :ر/ °1۳ :ض/110 1 :ع (م

 .ةمسق ةلأسم :ع (:)

 .اهسرغو :ب يقو قءمءر :نه (ه)

 ء.ص ءم(ع :نم (5)
 .كيرشلا :ر (0)

 .نا ؛ق (۸)

 امل لهف :م )٩(
 هل ار (5)
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 ؟هيلع ةمسقلا هل بجت لهو

 : هللا هقفو «باجأف

 كيرشللو ءاهب كرشملا خالا ضرب مل اذا ءاهنيب ةمسقلا ''ذفنت ال
 يذلا «نمثلاب «هبيصن نم هيف هكرشأ ام هكيرش يخأ ىلع عفشتسي نا
 لواح ام لواح الو ؛ةمساقملا ("أىلا) هب هعدي مل ناك نا «هب هكرشأ
 .هللا ءاش نا ء("اکیرش) هعم هل نأب ملاع ريغ وهو الا اهنم

 ةلغ ريدقت يف نيمختلا ىلع ةداهشلا لبقت له - ]۷١[
 بوصخغملا

 ةعيض لغتسا هنأ هيلع دهش لجر ف «اهنع هللا يضر «لئسو
 ىلع ةعيضلا ةلغ ةميق نأ :دوهشلا دهش مث ءاناودعو ("الظ) لجر
 .الاقثم نوسمخو لاقثم انئام «بيرقتلا

 ةميقب لغتسملا عيب ةنياعم نود بيرقتلا ىلع دوهشلا ةداهش زوجت له

 يدؤيو اهيلع موقيو ةعيضلا رمعي ناك هنا بولطملا لجرلا تبثأو
Ji. ناطلسلل "جارخلا اهْيلع : ٠. 

 (ةلءادأ امو «ةراعلا قح ءهيلع هب دهش امم ءهل عطقي نا بجي له
 ؟ال ما جارخلا نم

 دقعنت ال :ص )١(

(r)ماور ؛ع ٤ص © >نم . 

 .ًاكرش :ب يفو .ص :نم (؟)
 A TY ip E ° ص :ق )4(
 .كنع هللا يضر باوجلا ةلأسم :ع (0)
 .انالظ :ب فو ءصص «ع :نم )«

 .ةيحالفلا ضرالا نع ةبيرضلا :جارخلا (۷)
 .هادو ر )۸(

۲۸ 



 .كرجأ هللا مظعي «كلذ يف !"أقحلا هجو انل نيب

 :هللا هديا «باجأف

 ىلع زوجت اناو «نيمختلاو بيرقتلا ىلع دوهشلا ةداهش زوجت ال
 ىلع دهشت ىتح ةنيبلا لزنتستف «لالغتسالا ةفرعمو « قيقحتلاو ‹ عطقلا

 .هيف كشت الو هيلع ("'مطقت) ام
 «"'دوهشلا هيلع هب دهش امم رثكا لغتسا نوكي نا ركنا ناف

 هل نوكيو ءوه الا هلا ال يذلا هللب «قحلا عطقم يف كلذ ىلع (فلح)

 .ةلغلا نم هيلع ايف اهيلع مايقلاو ةعيضلا ةراع يف قفنأ ام

 الاو ءابجاو اقح ناك نا جارخلا نم ناطلسلا ىلا هادأ ام كلذكو

 .الف

 .(“"هتزعب بولطملل) قفوملا هللاو

 ؟بئاغلا لاوما ىلع ذفني فيك - [+؟]

 لجرل قح هيلع تبث بئاغ لجر ف "نع هللا ىضر « "لسو

 ىعداف «هديب رقتسا تباث ليكوتب «هنع مصخخي )یخ بئاغللو « ناٿ

 ىلع بئاغلا لجْؤي نا هل له «هعفدي ام قحلاب بولطملا دنع نا مصخلا

 دي «نيدلا توبث '''نيح نم « قلطت مأ «هديب ام لسريل ءهرطق دعب ردق

 ؟اهنم فصتني بئاغلا كالمأ ىلع بلاطلا

 .محلا هجو :ر .لمعلا هجو م )١(

 .ع :نم (0)

 .دوهشلا هيلع دهش :ع (؟)

 .فلحا :ب فو ما :نم )£(

 .ع :نم (ه)

 ءلالا pA :ع/امط :ر/ "ال: صوم :ق )7(

 .نيد ةلأسم :ع )0
08 

 . يماحلاب نآلا فرعي امم برقي ليكولا وه سيل بئان ءداصلا رسكب :مصخلا (۸)

 .نيح يف :ع )٩(
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 : هللا هديا «باجأف

 «مويلا ةريسم ىلع ةبيغلا بيرق نيدلا هيلع تبث يذلا ناك نأ

 دعب ردق ىلع لجأ هل لجأو ءهيلا بتتك اهوحنو ةثالثلاو «نيمويلاو
 . عضوملا

 هاَدْعَأو ءهيلع مولت الو ءهيلإ بتكي مل «ةديعب هتبيغ تناك ناو
 نأ دعب ءرضاح لام "نم هل بجي اف نيدلا نم هل ('!تبث) ايف ماحلا
 مل ؛هيلع تباث هنيد نا «قحلا عطقم يف ءوه الا هلا ال يذلا هللاب هفلحي

 نم هجوب ءةنع طقس الو ءهيلع هب لاحأ الو ءهل هبهو الو «هنم هضبقي

 .مدق اذا هدحح ىلع بئاغلا نوكيو ‹«هوجولا

 ؟هيف عّراَتتملا لاملا يف بئاغلا ليكول ىضقي له - [۷۴]

 هب كرتو «هناکم نع باغ لجر يف ء'"اهنع هللا يضر «'"'لئسو

 رادلا يف اناينب هلام نم دازو ءروكذملا بيرقلا هل لكوت «ةدم ىلا مث
 ما ءرضاحلا لام نمأ معت ال اهنا الا «هنايئبب دهشت ةنيبلاو «ةروكذملا
 ؟بئاغلا لام نم

 رادلا عيب داراف ءهل تبثو «بئاغلا ىلع ًاقح ىعدا لجر ماقف
 ءهب هل دهش يذلا ,هناينب قح ليكولا بلطو ‹ اهنم فصتنيل ‹«ةدودحلا

 لام نم ناينبلا نأ :"!ليكولا ىلع بئاغلا نم قحلا بلاط ىعداف
 .تبثي :ب ىو ءاق ءص :نم 0(
 .لام نم هل ايف :م (0)

٠. EAA p1۷ ص/خأ :5/1۸ :ر: (r) 

 ) )4.اهعون نم ىرخا ةلأسم :ع

 .ليكولا ىلع بئاقلا بلاط ىعداف :ع (4)

> 
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 .تينب /يلام نم :لوقي ليكولاو « بئاغلا

 [4] نم لوق لوقلاو ؟هيعدي ام تابثا نم ىلع «كنع هلل يضر ءانتفأ

 : فا هديا « باجأف

 .ييفوتلا هللابو

 ةناضحلا يف قحلا طوقس - [۷ء]

 هلو اهقلطف ‹ةجوز هل تناك لجر ف ع هللا يضر "لسو

 دعب ءاهما عم ةروكذملا ةنبالا بالا كرتو «ةجوزلا تجوزتف ةنبا اهنم

 .اهنم اهذخا دارا م «ماوعا ةثالث نم ةدم تجوزت نا

 ؟ال ما كلذ هل له

 : هللا هديا « باجأف

 (ةدملا) ةأرملا تجوزت نا دعب ءاهمأ دنع ةنبالا بالا كرت نا

 نم (“) بجو ال طقسمو « اهدنع اهكرتي هلم ًاضر وهف «ةروكذملا

 يرجو ءاهتلافكو اهتناضح ٤ نوكت ؛اهما ىلا درت نا :بجاولاف

 .ةقفنلا اهيلع بالا

 .بواجف :ع )١(

 °4 م1۹ ر۷ 5/۲۹ :ع/۸1 :ص (0)

 .ةناضح ةلأسم :ع (0)

 .ةروكذلا ةأرملا :ب يفو مدرع نم ()

 ص «ر ع نه (0)

۲۷۱ 



 ١ ('!باوصلل قفوملا هللاو
0 

 يسنوتلا قحسا يبا باتك يف اهتدجو ةياور يهو

 نيغلاو هاركالا ىوعدب عاب ايف عئابلا عوجر - [70]
 نم ةيحان يف راقع هل ناك لجر يف «“"هنع هللا يضر ؛ ”لئسو
 ناكر کلم يف نكي ا لق ءراقملا غلبم ىلع افقي لو ءيت

 .هتردقو ههاجل هتوطس فا راقعلا بحاص ا اما

 هسفن ىلع فاخ «هايا هكلمت نم فوصوملا دمألا دعب ناك الف
 مو ‹ هلم نم سخسب ‹ةنم هعاتباو «راقعلا بحاص ىلا لمعف «بلطلا

 .هكلم ىلع ناك ذا هنم عاب ام ردق َفَرَع الو ء('“ هكلم) نم طق هجرخي

 ف «بجاولا بسحب هقح بلطيل هيحاص هللا كزعا ء نالا بهذو

 .هلك كلذ

 نم جرخ الو عاب ام ردق فرعي مل ذا ؛كلذ يف مايقلا هل ىرت لهف
 . لر هل 11 هل عاتبملا دي

 .كرجأ هللا مظعي كلذ يف بجاولاب انتفأ
 تفقوو كلاؤس - كاياو هللا انمحر 2( تحفصت : هللا هديأ «باجأف

 . هيلع

 .قيفوتلا هللابو :ع (1)
(r)١ .اريثك ءاهقفلا هيلع ىنثأ باتكب ةنزاوماو ةنودملا حرش امدعب ھ۳ ناوريقلاب قوت «الوا سيداب نب رعملاب ةئيس هتقالع تناكف ٠ ةعيشلا مح نع ايضار نكي م «ناوريقلاب يسافلا نارمع يباب هقفت « ىلوصا هيقف « ىسنوتلا قحسا نب نسح نب مهاربا وه  

 .(م6:ص سنؤملاو ۸٠:ص - ةيكزلا رونلا ةرجش)
  (r)ر :م/61 3/۲۲۰ :ص 0 0

3a (£)ايعون نم یرخا ةلأسم : . 

(o)كلم :ب يقو .ق ءمءر ؛ع نه . 
 . طق عاتبملا :ع 3(
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 ,عاتبملا ديب وهو ءهيف عقو عايتبالا نأ راقعلا يف متاقلا تبثأ ناو

 ىلع رداق ريغ هنم عونم هبرو ؛هيلع ('"؟روستلاو) هل بصغلا ليبس ىلع
 هيلع يرجت نا نم عانتمالا ىلع هتردقو ههاجل ءهدي نم هجارخا

 عاتبملا ىلع عئابلا درو ءعئابلا ىلا درو ءهيف عيبلا خسف «ماكحألا

 .هيف هنم ضبق يذلا :نمثلا

 ءههاج لاز نا دعي ءهبر نم هعاتبا هديب راقعلا يذلا ناك ناو

 ىلع ردقي الو ؛ماكحألا هيلع (!"ايرجت) نم َراَضَو هتوطس تنمأو
 ناك ناو ءزئاج «لاجلا هذه ىلع وهو ءهنم هعايتباف «قحلا نم عانتمالا

 .هبر ىلا هفرصي مل ءهديب راقعلا

 .كلذ يف ليق ام (""أدب) ىتفأو «هدلقتأو ءهراتخأ يذلا اذه

 الو ءهنم عومسم ريغ ءاعدا عاب ام ردق فرعي م هنا : عئابلا لوقو

 ىعدا نإ عاتبملا ىلع نيميلا كلذ يف هل بجيب هنا ريغ ؛هيف هّلوَق لوبقم

 .هردق فرعي ماو «هلهج ام هنم عاب هنأ مَع هنأ هيلع

 .قيفوتلا هللابو

 (دشر نبا فلاخي نيدمح نبا)
 :هللا هجر نيدمح نبا هللا دبع وبا هيقفلا اهيف 'باجأو

 .هنم هعنمي عنام مت نكي ملو ءهنم هنكمأ نأ دعب هنم هعاب ناك نا

 « عاب ام ردق ملعي ل نوكي نأ الإ «؟*اهضقن ىلا ليبس الو ءزئاج عيبلاف
 .عيبلا "ضقتنيف ءهب الهاج

 .هتمحرب باوصلل قفوملا هللاو

 طئاحلا روستو « هيلع مجه اذإ ءيشلا ىلع روست لعفل ردصم :روستلاو .روشتلا:ب يقو ءر ؛ع :نم )١(

 .اناودع هقلستو هروسالع :رادلاو

 .يرجي :ب يفو .قنم (۲)
 .هيف ىتفأ :ب ىفو م :نم (۳)

 نيدمح نبا بواجو ؛ق ءر ءع (4)

(o)هضېق :ر . 

 .ضقنيف :ر )7(
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 مالسلا هيلع لوسرلا بس نم ةبوقع - ]۷١[
 نبا ديلولا يبا .ظفاحلا مامالا هيقفلا ىلا نايج يضاق ""بتكو

 ؛"اهصنو لاؤسلا اذهب هنع هللا يضر «دشر

 مش هنا هيلع دهش يطرش ( ”'لجر) يف كنع هللا يضر باوجلا
 .ناركس ريغو «ناركس وهو «ةيناثو ةرم «حيبق مشب هع ينلا

 : هصنو «باوجلا اذهب «مهللا هديأ «باج أف

 هتفرعمل ءماحلا (؛اهلبقي نيدهاش ةداهشب «نوعلكا اذه ىلع تبث اذا
 ةملكب هاذاو : هَ ينلا بس هنأ «هدنع اهّدع ( نم (("!ةلادعل) وا ءا

 هنيع ىلع دهش نميف هيلا رذعأو ءهنع تفصو ام ءاهقوف اف ةدحاو
 نم «لتقلاب هنم هلوسرلو هلل ماقتنالاف « عفدم هيف هدنع نكي مف «كلذب
 . يزال هلم دالبلاو دابعلا ةحارا ليجعتو «بجاو ‹ةباتتسا ريغ

 دهش «راشع نع « هللا هجر «باتع نبا هللا دبع وبا هيقفلا لئس دقو

 «يلإ كيلع ام ذأ ةعاتم هيلع شتف امدنع «لجرل لاق هنا هيلع

 ىلا هيلع هقيبضت دنع «هل لاق انا (”رخآلا /لاقو ؛ ينلا 9 كاد [ء4]

 3 سل لاقف هللا ءاش نا كلذك نوكتسو «سانلا لأست ار
 ىلاعت هللا ةحر باتع نبا ىتفأف هلم ينلا لأس دقف تلأس تنك نا
 .لتقلاب « هيلع
 . EN iT ¥1 :ص/خبخ نق (ح)
 لانا اذهب اهيضاق اهب بطاخف نایجب تلزن ةلأسم (۲)

(r)ع نه “ 

 .اهلبقي :م (4)

(o)ةلادعب :ب يقو .ق ءر «ءع :نم . 

 مزال :ق )3(

 .كتشا :ر ءع )9و

 .رخالا :ب يفو ءرع :نم )۸(

 .كتيأر مث :ب ينو ر :نم (5)
 .قاوسالا يف علسلا ىلع سوكلا ذخأي نم راثعلا )٠١(

¥٤ 



 اذه ىلا هتياذاو هلع ينلا بس نم ىهتنا يذلا نوعلملا اذهب فيكف
 ! يهتنملا

 «هرصنو « ''ادميظعتو «هزيزعتو هلم ينلا ريقوتب هدابع هللا رما دقو
 نودي نيذلا نا» :لاقو ءاماركاو ايظعتو «هل الالجا ‹ مهيلع ضرفو

 « "ايهم اباذع مهل دعاو ءةرخآلاو ايندلا يف هللا مهنعل « هلوسرو هللا

 ىلع بجت دودحلاف ءركسلاب "نوعا قسافلا اذه رذعي الو
 .حيحصلا ىلع بجت اك ءرسخلا نم ناركسلا

 « قيفوتلا هللابو

 ةيدابب ةعيض يف سبحلاب رهز نبا ءالعلا يبا مايق - [۷۷]
 ةيليبشا

 لئاسم نم ةلأسم يف «ةيليبشا ةنيدم نم ءهنع هللا ىضر ؛!*!لكسو

 ۰ :"!لاؤسلا صنو ءرهز نبا
 ("اةيدابي) ةعيض هكلم ىف لجر يف «كنع هللا يضر «باوجلا

 ,هلبق هوبأو وه لزي ل < انام نيعبس نم هقلس ی اهثرو :ةيليبشا

 نم «هكلم يف كلملا وذ هب فرصتي اب ةروكذملا ةعيضلا ىف فرصتي

 ىعداف «لجر هيلع ماق نا ىلا «كلذ ريغو لالختسالاو «ناينبلاو ةراعلا

 ىلع ادقع ىعرتساو «هلبق هفلس اهكلمت هب ,( هديب نهر ةعيضلا نا

 .ةطقاس € )۱(

 .۵۷ :بازحالا ةروس (۲)

 .ركسلاب قسافلا اذه :ع ()

 .؟98:ص « لوسرلا متاش ىلع لولسملا مراصلا» :رظنا (1)

 >1۸ :م/505 :ض/ 0 :عرالم :ق/دح :ر (4)

 .كنع هللا يضر باوجلا رهز نبا ةلأس :غ ()

 .ةيداب يف :ب يفو ص ءم «ر ءع :نم (۷)

 .هيدي يف :ق ءع (۸)
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 .''نهرلاب ءعامسلا

 دج نم اهعاتبا هدج نأ «عامسلا ىلع «ةعيضلا هديب يذلا تبثاف

 .لمعأ ءارشلا ةداهش نا:يتفاف ءاهيف هيلع مئاقلا

 ءهيلع سبح ةعيضلا كلت نا يعدي هنيعب لجرلا كلذ ماق م

 نالف نأ» :نمضتي هئادهش طوطخ ىلع ةداهشلاب سيبحتلا دقع تبثأو

 «مهباقعا ىلعؤ ءهل دلوي دلو لك ىلعو نالف هدلو ىلع سبح نالف نبا

 عيمجو «هيلا ةبسنلاب ةرهتشملا ةنالف ةيرقب هتعيض عيمج « مماقعأ باقعأو
 ىنغا «سبحملا ىلا ةبسنلاب كلذ عيمج رهتشملا ةنالف ةيرقب هكالما

 ةبسنلاب رهتشملا ءاذك ناكمب يذلا قدنفلا عيمجو ‹اهدیدحت نع اهراهتشا

 .دقعلا لمكأ مْ .« سبا ىلا

 ام عيمج نع سبحلا يخت نياعو رضَح نم سبحلا داهشا ىلع دهش
 نم ةدعقلا يذ يف كلذؤ ءاحل هيلع سبحلا ضبقو «كالمالا نم فصو

 .ةئام عبرأو ةرشع عبرا ةنس

 فيكو ؟ال مأ «سبح اب ةمايق لطبي ءالوا «نهرلاب همايق ىرت لهف
 زوجي له «ةعطاقلا ةنيبلاب "اسبح ال سبحلا كلم تابثا نع زجع نا
 بقع نم هناو ءهبسن تابثا يف عاّسلا ةداهش زوجت لهو ؟عامسلاب هتابثا
 .سبحلا

 ؟دصنو «باوجلا اذهب « هللا هديأ «باجأف
 دقع ىلعو ءهيلع تفقوو كلاّوس - كاياو هللا انمحر - تحفصت

 هديب يذلا فلكي الا :هنع تلأس ايف «كحلا هجو نم ناكو «سيبحتلا

 تبثي ىتح «ءيش نع لأسي الو «هيلا تراص نيا نم تابثا ةعيضلا

 .(۲/۲۸ ةفرع نبا دودح) هنيد يف هب اقثوت نئادلا هضبقي لام نهرلا 0(
 . ةسېج ىلا ر )+(

 :بواجق ع 0
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 وا «هثراو هنأو ,هتومو ءاهايا هنهرو ءاطل نهارلا كلم :اهيف مئاقلا

 اهزوحت هيب «كلذب هل دهش نم مع يف ؛هريغ هل ثراو ال «هثراو ثراو

 . اهنيعتو

 يجو «كلام بهذم يف ءاوس سبحلاب همايق يف محلا كلذكو

 .لصالا اذه يف مهنيب فالتخا ال «نيرخأتملاو نيمدقتمللا هباحصا

 هدج اهعاتبا اهيف هيلع موقملا ةعيضلا نا :هيلع موقملا لوق نا ريغ

 وه ناك اذإف ءاهكلب هل هنم رارقا :(!'اهيف) هيلع مئاقلا دج نم

 نم هنأو « روكذملا سيبحتلا دقع اهيف مئاقلا هديفح تبثاو «سبحلا

 كلذ تابثا نع زجع أ نا ءعامسلاب هريغ هل بقع ال «سبحلا بقع

 نكي ماف ءكلذ نم تبث اهف هيلع موقملا ىلا رذعأو «ةعطاقلا ةنيبلاب

 رقا يتلا ةعيضلا نع هيلع موقملا لأسي نا بجاولاف ءعفدم هيف هدنع

 عقو يتلا يه اأ رقأ نإف ؛ ا ءارشب

 (هقافتال «ةزايح اهيف ماقلا ىلع ( ( بی بجي) ل سيبحتلا باتك یف اهركذ

 دج ءارشل عاملا من ب اتو «سيبحتلا باتک خيرات ىلا رظنو «اهيلع

 ءهب يضق مدقأ سبحلا خيرات دجو نإف « مئاقلا دج نم هيلع موقملا

 ءارشلاب عامسلا خيرات دجو ناو «نمثلاب عوجرلا بجوو « ءارشلا لطبو

 !؟0] «سيبحتلا لطبو «ءارشلاب يضق «هبحاص لبق /اهيا معي لل وأ «مدقأ
 .كلذ يف ةياورلا اذكهو

 باتك يف اهركذ عقو يتلا يه نوكت نأ هيلع موقملا ركنأ ناو

 لاتحال « ءاهيف هل رظني الو ءا مئاقلل كحي نا ماحل حصب م « سيبحتلا

 ةيرقلاب هل تناك ةعيض سبح (("أنا) سبحلا نوكي نأب هلوق قدص

 . هيف : ب يفو م 2ك ءرا نم )00(

 .ناف :ر (م)

(r)ءابجت ب ينو اق :نم . 

 ءاذا :ب یفو ءق :نم (4)

 ضف



 موقملا ةعيضلا هذه بستكا مث ءهيلا ةبسنلاب ءذئنيح «ةرهتشم ةروكذملا

 ءةنيبلا هب تدهش ام ىلع «هيلع موقملا دج نم اهعابو «كلذ دعب اهيف
 .ةلمتحلا هوجولا نم كلذ ريغ وا عامسلا ىلع

 وهو «لاټحا الو هيف لاكشا ال« نیقیب الإ مكحي نأ ماحل حصي الو
 تفصو ام ىلع ءهيلع موقملا رارقا ةهج نم الإ ةلأسملا هذه, يف مودعم
 مهدهشا ام ةزايح "مب حصت نيذلا سيبحتلا دوهش داب دق ذا كل
 ءاهيف موقملا ةعيضلل ديدحت سيبحتلا باتك يف عقي ملو «هيلع سبح ا
 ىلع ةزايحلا يف ملعلا لهأ اهفصو يتلا ةفصلا ىلع : اهب ”ازاحي نا نكميف
 .لصألا ىلع دهش نم تام اذا دودحلا

 . ؟9هتزعب قيفوتلا هلأسأ هللاو

 سبحلا يف عاملا ةداهش ةميقو د نب غبصأ

 اذهب هللا همحر ءدمح نب غبصأ مساقلا وبأ هيقفلا اهيف (©4باجأو
 دقعو كلاّوس - كاياو هللا انحر - تحفصت هصنو :باوجلا
 .لطاب همايقف هسبح ال سبحلا كلم مئاقلا تبثي مل اذاو .سيبحتلا

 يش عامسلا ةداهشب جرختسي ' ذا ءاذه ف عاملا ةداهش حصت الو

 .زئاح دي نم
 .قيفوتلا هللابو

 (دشر نبال ادييأت دمع نب غبصأ ىلع نازولا نبا ضارتعا
 هديب يذلا رقأ ذا «ربدت ريغ ىلع باوج باوجلا اذه نا :ليقف

 هتبثاو ءهنم اهايا هدج ءارش ىعدا دق ذا ءامه سبحلا كلب ةعيضلا

 . عامسلاب

 .ةرايح ممل حصي نيذلا :م ءع )١(
 .ةحفصلا ىلع راحت نا :ع 6

 .قيفوتلا هلأسأ هللاو :ع (۳)

 .دمح نب غبصا مساقلا وبا لجالا هيقفلا باجو :رع )4(
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 ظفاحلا مامالا لجالا هيقفلا هب باجأ ام ريغ ةلأسملا يف حصي الو

 . هلع هللا يضر دشر نبا ديلولا وبا

 :اهنيعب ةلأسملا يف قبس امم رصتخم باوج

 يف ءهنع هللا يضر ءدشر نبا ديلولا وبأ ظفاحلا مامالا هيقفلا لئسو

 . .!باوجلا اذهب ءهللا هديأ «باجأف ءرخآ لاؤسب ءاضيا رهز نيا ةلأسم

 عقو يتلا يه ءابهب هيلع موقملا كالمالا نأ :هيلع موقملا رقا نا

 ءارشلا لبق عقو سيبحتلا دقع نا تبثو «سيبحتلا باتك يف اهركذ
 ءامل سبحلا كلم تابثإ مئاقلا فلكي مل «عامسلاب هيلع موقملا هتبثا يذلا

 دعب اهسيبحتب مئتاقلل يضقو ءهنم اهارتشا هثوروم نا :هيلع موقملا لوقل

 .مئتاقلا هتبثا ايف راذعإلا

 دقع دوهش عيج تام دق ناكو «كلذب هيلع موقملا رقي م ناو

 هب حصي مل ءهنّيعيو هيف دهش ام زوحي نم مهنم قبي لو «سيبحتلا

 ديدحت نم نمضتي مل ذا « هئادهش طوطخ ىلع ةداهشلاب تبث ناو مح

 ءاهيف هيلع موقملا ديب يتلا يه اهنأ ىلع هب لدتسي ام ةروكذملا كالمالا

 نا بجي اب كلذ ريغ متاقلا تبث نأ الا ءاهيعدم ديب كالمالا تيقبو

 .هيف هل رظني

 اهيف !"!تبواجف ءلالا اذه ريغ يف ةلأسملا هذه نع تلئس دقو

 .باوجلا اذه نم (؟؟طسبأب

 .هللا ءاش نا دشر نب دمحأ نب دمحم :دحوالا مامالا لجالا هيقفلا هب بواج ام رغ )0

وس رهز نيا ةلأسم ف ؛دشر نيا ينعي ٠ «ءاجو : راع )+(
 .بواجف ءرخآ لا

 .اهيف بواجو ؛ر ءاهيف هتبواجف : € (0

 .الوطم اطوسبم انه ينعت :طسبا (و)
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[va]ةدم دعب بالا ةكرت يف اهيخأ ىلع تخأ مايق -  

 ةليوط
 هصنو , ةطسب ة ةهج نم لاؤسب ه هنع هللا يضر «!'!لئسو

 اهابأ نا ترکذ «كالمالا ىلع هلتفقوو , لوصالا نم هفلخت ۴ اهيبأ نم

 ىلع اهثلثب هيلع قدصت هابأ نا ىعداو ءاهِضْعَبِب رقأف (اهفلق)
 نم هيلا تراص < هل اهضعب نا :اهتيقب ف لاقو ‹هحاکن دنع ‹ةعاشالا

 .اهيبا ثاريم نم (؟"اهيلا) تراص هتجوزل اهضعبو (“اهيبا) ريغ
 :لاقف ءهصن ىلع روكذملا '!”فيقوتلا ىلع ماصخلا ىلع هليكو فقو م

 .هكلمو هلكوم لام كالمالا حييج نإ

 اهعيمج يف مساق دق هلكوم نا :لاقف ( "ةن :اث) ةرم هيلع فقو مث

 رظانلا نا نمضت دقعب رهظتساو ‹كلذ نم اهتصح تضبقو «هتخا

 نم (“اه) بج بجو ام ضىق ‹ةهجلأ ماكحا بحاص ميدقتب ‹هتخ ال

 اکو اذك كلذو (اماع رشع ةتس ثذنم ءاهوبا فلخت يلا ءلوصألا

 فيكو ؟ءاعرتسالا دوهشل ابذكم لكوملا لوق بارطضا نوكي لهف
 ؟كلذ يف حلا نوكي

 :باوجلا اذهب كلذ ىلع « هللا هديأ «باجأف

0 

  (YU:ع  E:صر/خخح :م/تخ 6 1

 .ةطسب نم تتا ةلأسم :ع (۲)
(r)حارتقا . 

 ,هيبأ :ب يقو .ق ؛ع :ننم )£(

 .هيلا :ب يفو .م ءر :نم (4)

 اذإ الاقم ىمستو هيلع ىعدملا نم اهيلع باوجلا بلطي يتلا ةبوتكملا يعدملا تابلط وه ءفيقوتلا 3
 ١/.6(. ةجهبلا) ًاعافش تمدق

 . ةئلاث :ب يفو ءع ءاق :نم ةفإ

 .ق نم
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 رارقالا «هنع ةمصاخلا ىلع هليكو ىلا «لعج دق هيلع موقملا ناك نا

 [17] يتلا كالمالا /عيمج يف هتخأ مساق هلكؤم نا :هلوقف « هيلع ("راكنالاو)

 ام ذفنيف ءاهعيجج يف هل هتخا هتكراشمل هيلع هنم رارقا ءاهيلع فقو

 كالمالا نم هنونيعيو هدوهش هزوحي ايف ةمسقلا نم ءاعرتسالا دقع هنمضت

 ماقلل وا «تخالل نكي ملو ءهصن ىلع تبث اذا «فيقوتلا يف ةروكذملا

 الا ءهيدي ٤ تناك نا ‹ اهرئاس ف اهثاريمب ام يضقيو « عفدم هيف اهنع

 .اهنم يمس ام ثلثب هيلع هيبا ةقدص نم ركذ ام ىلع ةنيب هل نوكت نأ

 هرارقا زجي مل هتجوز يدي يف ءيش ةروكذملا كالمالا نم ناك ناو

 تركذ اف «كلذ ىلع يه !فقوتو ءاهيلع هتداهش الو «("اہ) اهيلع
 نا الا ءاهنيي عم اهلوق هيف لوقلا ناك ءاهيبا نع ثاريملاب اهيلا راص هنا

 يبا لبق نم ةيصولاب اهيلا راص هنا تركذ امو «كلذ فالخب ةنيب موقت
 . هيلع ةنيب اهل نوكت نا الا ءكلذ يف قدصت م ءاهجوز

 ءاعرتسالا دوهشب ابذكم ليكولا لوق نم فلتخا ام نوكي الو

 .روكذملا

 .قيفوتلا هللابو

 ةلأسملا يف دمع نب غبصا باوج
 هجر «دج نب غبصأ مساقلا وبا هيقفلا (*أدنيعب لاؤسلا نع باجأو

 :هصنو «باوجلا اذه « هللا

 « عفدم هيف تخلل نكي مو <« "ةمسقلاب روكذملا ءاعرتسالا تبث اذا

 .هارت اک باوج وهو «هاوس ام ءيش لا تفتلي مو ءهب يضق

 € نم )0(

 .ص ؛نم (۲)

 .فيقوتلا هنمو ءهيلع هعلطا (فاقلا ديدشتب) ءىشلا ىلع انالف فقو ()

 ١ نوكي ع )4(

 .دمخ نب غبصا مماقلا وبا رواشلا هيقفلا بواجو :ع (ه)

 .ةميقلاب :ق )١(
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 نمثلا يف رغلاب عيبلا داسف - [۷۹]

 نع هللا يضر دشر نبا ديلولا وبأ ظفاحلا مامالا هيقفلا "لئسو

 ,مهيبا نم ءاهيبا رجح يف نيريغص ("لهيوخالو) - هل عاتبا لجر يف
 نمثب ةعاشرالا ىلع «ىرق ىف اكالما ء«ةدحاو ةقفص ءاملل هنذا نعو

 .لام نيريغصلل سيلو ةمولعم ("مءاوعا ىلع مهيلع نمثلا من «مولعم
 اذه نم اهظح لغتسم اشاح مجن لك يف (("أاهمزل) ام ذخؤي نيا نم

 ("اصبرتم) (هرظنا «ةلغ هيف نكت مل ناو «ةلغ هيف تناك اذا عيبا
 مجري ما نيريغصلل عيبلا يضي له «مئابلا تام ناو ءةلغ راطتنال
 ؟عيبلا اذه زوجي لهو ؟ًاثاريم

 .هللا ءاشنا كلذ ال نيب

 :هللا هديا باجأف

 كالمالا نم هسفنل عاتبا ام ءهسفن رمال كلاما ءريبكلا خألل ذفني
 اه هعايتبا ناك اذا ءاهنم نيريغصلا هيوخال عاتبا ام لطبيو « ةروكذملا
 يضتقي نأ :طرش عيبلا لصأ يف نوكي نا الا «تركذ يتلا ةفصلا ىلع
 مجريو «عيمجلا يف عيبلا لطبيف «ةلغ هل ناك نإ « عيبملا ةلغ نم نمثلا
 . اثاريم

 .("هتزعب) باوصلل قفوملا هللاو

0N E/N YY elo قلالال: iF (» 

  (0.عايتبا ةلأسم :ع

 .نووخالو :ب يفو .م ءع:نم (9)
 .مايأ :ر )4(

(o)مهمزل :ب يفو ءع :نم . 
 .نيصيرتم :ب يفو ءق :نم (3)
 034 نم و
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 دشر نبا رايتخا نيب لجؤملا قتعلا نم ةروص - ]۸٠[
 بهشا لوقو

 ,"!يعشلا فرطملا وبا هيقفلا خيشلا «'"اهنع هللا يضر «"هلأسو
 هيلا بهذ ايف روكذملا فرطملا وبا فلوخ هنا ركذو «ةقلام نم هللا هجر
 .ملعا هللاو ةلأسملا هذه ىف

 .اهرخآ ىلا اهوأ نم ةلأسملا صنو
 لبقل ءاقتع اهل ةكوُلُيَل تدقع ةأرما يف كنع هللا يضر كباوج

 نا اهنا دقعلا ىف تطرشو ءرهشب اهتافو هنم (''/نوكي) يذلا ببسلا
 نم هتدقع ام لطبيو ءامل قتع الف تقبأ وا تفلخت وا قوت

 يف دلبلا كح رواشف ءاهعيب ةديسلا تدارأو ءاهقوعتو اهفلخت تبثف
 صن يذلا لجّؤملا قتعلا ىلع هلمحو «كلذ زاجأ نم ءاهقفلا نمف « اهرما

۴ 

 هنأ :جتحاو «لجؤملا فالحب هلعج نم مهنمو «هريغو ("!راطعلا نبا هيلع

 ءلالع :ص/للال B/N :ر/ذك ip AV ع )۱(

 فلوخ هنأ ركذو هلا هر يعشلا فرطملا وبا هيقفلا خيشلا اهنع لأس ةقلام س تتا قتع ةلأس ؛ع (0)
 . لعأ هللاو ءاهيف

 هل ءاماع نينس ةقلاب ىوتفلا سأر «لزاونلاو :ماكحالاب ملاع يكلاملا يبعشلا مساق نب نمحرلا دع وه (۳)
 بلقي ثيحب ءساسلا لاوما ىلع نوطسيو ذوفنلا نولغتسي نيذلا ةالولا تاكاحم يف تاداهتجا
 ٠١9(. :سلدنالا ةاضق خيراتو . ۳١٠ص ةيكرلا رونلا ةرجش).ه 1:١4 يفوت .تابثالا ةدعاق

 .نوكت :ب يفو .«ر ؛ع :نم )٤(

 .تطّبيثتو تعتما (4)

 .بره :قبأ : )3(

 يفوت قئاثولا يف هيلع لوم باتك هل« رواشم هيقف «يسلدنالا راطعلا نيدمحا نبدمح هللا دبع وبا وه (۷)
 نب عهاربا نب لهس راطعلاو نباو اذه راطعلا نبا نيب يسلدنالا ركفلا خيرات بحاص طلخ .ھ۹

 ١5١(. :ص سمتلملا ةيغبو ٠١٠ص ةيكزلا رونلا ةرجش) :رظنا (15ص) يجتسالا لهس
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 ,ههبشو دغلا نم ةديسلا توت نا نمؤي ال ةكولمملا ىلع عيبلا عقو نا
 .قتعلا هل بجو ناك نه ىلع عقو دق عيبلا نوكيف

 .ىلاعت هللا ءاشنا اروجأم هيلع بواجو ‹«كلذ ربدتف
 .باوجلا اذهب اهيلع < هللا هديأ «باجأف

 لبق اهقوعت ناك نا ءاهتيرح لطبتو «ةكولمملا اهقتع درت نا ةديسلل
 ."يطورش "ىلع نوملسملا هلي ينلا لوقل ءةيرحلا امه بجت نا

 ناف ‹«رهش يضي ىتح ٠ اهعيب نع تفقو ءاهفلختو اهقوعت تبث اذإف
 ناو ءاهعيبت نا ا ناك ءضرم اهب سيل «ةحيحص يهو لماك رهش مت
 نم ةرح تجرخ «هدعب اهتوب لصتا اضرم تضرم وأ «رهش لبق ټتام
 نأ :فشك دق بيغلا نال ؛ليبس قرلا يف اهدر ىلا نكي ملو ءلالا سار
 .امه ةيرحلا بوجو دعب نم الا نكي مل اهقوعت

 يف «مساقلا نبا بهذم ىلع ءاهتديس لام يف اهل بجي هنا ىرت الا

 تضرم ام ءهب لصتا امو رهشلا /اهتمدتخا ام ءارك «هنع ىسيع ةياور
 .تتام نأ ىلا «هيف

 .اهب لمعلا ىرج يتلا «ةياورلا هذه ىلع :هدلقتا يذلا اذه يباوجو
 ال هنا :ةدم هتوم لبق هدبع قتعي يذلا يف بهشا لوق ىلع امأو

 تبث ام ىتم ءاهعيبت نأ امه نوكيف «ثلثلا يف الا تام اذا قتعي
 ىلع ءقتعلا اه بجي ال هنأل «تطرش يذلا اهطرشب ءاهفلختو ءاهقوعت

 .يراخبلا ةغيص يهو .دنع ق )١(
 يف دواد ویا هجرخا اکو .« مهطورش دنع نوملسملا » ظفلب اقلعم (۵۳/۲) يراخبلا هجرخا ثيدحلا (؟)

 نيسحت ىلا يذوحالا ةفحت بحاص ىهتنا كلذلو «فيعض اذه ريثكو ؛هدج نع هيبأ نع للا دبع نب ريثك قيرط اهنم ٠١78 :مقر الوطم يذمرتلا هجرخا دقو ةريره يبا نع ۲۰۵۹۲ :متد نئسلا
 ةغيص حيحصت ىلع (181/9) ريغصلا عماجلا يف يطويسلا صن دقو (486/14) ثيدحلل ةغيصلا هذه
 .صنلا ةفيص يهو ؛يراخبلا

(r)ىلع :ق . 
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 .نيذه ىوس نارخآ نالوق ةلأسملا يفو ؛ توا دعب الا هبهذم
 0 زعب قيفوتلا هللابو

 اهوحنو ةقدصب ديقملا سبحلاو قلطملا سبحلا نيب - ]۸١[
 اهيف فلتخاف «نايجب ترج ةلأسم يف ءهنع "هلا يضر أ"! لئسو

 .اهنع هلأسي هيلا مهدحا اهب بتكف .اهؤاهقف

 :اهرخآ ىلا اهوأ نم ةلأسملا صنو

 دهشأو «نينيعم ىلع اسبح سبح نميف «كنع هللا يضر «باوجلا

 سبحلا اذه له ءمظعلا هللا هجو هب دارأ هنأ (؟اديف) هسفن ىلع

 توم دعب ةنودملا يف ناصوصنملا نالوقلا ("لختب) ال أ لجسم

 لاق نم ةلزنمب نوكي ("وأ) كلمتي ال وا كلمتي هنأ نم «نيينعملا

 نم هلاح ىلع ىقبيو « بهوي الو عابي ال سبح» وأ ؛« ةقدص سبح »
 ؟مظعلا هللا هجو هب دارأ هنأ لجأ

 هنأ ىلا بهذ نم مهنمف :انباحصا - هللا كزعا - اهيف عزانت

 2« ةقدص سبح » ةلزامب هنأ ىلا بهذ نم مهنمو لجسملا سيجلا

 .ليوطتلا ةفاخم اهصن تكرت ةجحب هلوقل مهنم دحاو لك حو

 .هللا ءاثنا ءاروجأم ءايفاش ءانايب كلذ يف كيأر ام انل نيب

 اةألزنب

a (0)قيفوتلا هللابو . 

 لك :ع/تك :رثذح :قركتت :م/كوا١ :ص (0

 .نايج نم جاحلا نبا هللا دبع وبا هيقفلا ىلا اهب بتك «سبح ةلأس :ر ءعءق (م)

 .اهيف :ب يفو .ق ءم :نس )٤(
 :سبحلا لوقي نأك ءديق يأ نم قلطملا وه (مملا مضو ميجلا حتفب) لجسملاو هل ىنعم الو ءالاجسم :ق (ه)

 .ديزي الو « سبح كلملا اذه »

 .هلخدي :م يقو هللختت :ب ينو :ر نم )3(

 .نوكيو:ب يفو ءر :س (۷)

 الكل



 هللا انمحر «تحفصت :باوجلا اذهب اهيلع ءهللا هديا ''"باجأف
 ااو

 نميف "ةنودملا يف هللا همحر كلام لوق فالتخا نأ :هب لوقا يذلاو
 هيلع سبح يه » :لاق نميف لخاد « نالف ىلع سبح رادلا هذه » :لاق
 . هلل :هلوق نم ميرحتلا يف ىوقا ةقدصلا ظفل نال «« هلل

 ىلع ةقدص» سبح رادلا هذه» :لاق نميف كلام نع يور دقو
 .اكلم «هتوم دعب ءهيلا عجرت اهنإ « نالف

 ال هنأ يف فلتخي م هنأل «ميرحتلا يف ىوقأ كلذ نا :انلق اماو
 .ةقدصلا يف !؟اراصتعا

 هل له :« هللا هجول» وأ « هلل» "نبال بهو نميف فلتخا دقو
 .نيلوق ىلع ءال ما هنم اهراصتعا

 ىلع « ةقدص اسبحو » « (''هلل) اسبح » :هلوق نيب يواسي نا مزلي الو
 عانتما يف ۰« تقدصت »و « هلل تبهو» :هلوق نيب ا" ىواس نم بهذم
 الف «ةبهلاب بهاولا كلم نع جرخ دق بوهوملا ءيشلا نال ءراصتعالا
 نوكي نا لاتحال « هلل» :لوقي ال اذهو «نيقيب الا راصتعالا هل نوكي

 .(!ةقدصلا « هلل» :هلوقب دارا

 .هتبجأف :ر 2ع )0(

(r)كاياو هللا انقفو :ع . 

 )©( ةنودملا ۳/۳.٠١.

 ام اياطعلا لك ىف نوكيو هل ىطعلا اضر نودو ضوع بود هسطعل يطعلا عاحت را :وه راصتعالا )¢(
 .(8١١/؟ ةفحتلا ىلع ةرايم حرش) .ةقدصلا ادع

(o)هلل ةبه اهو نميف ع . 

 .هل اڀ يلو مر Gt :نم )3(

 .ىوس :ق (۷)
 .ةقدصلا اهب ديري هلل :لوقي ال سبحلا اذهو ىنعلا )ہ۸
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 «كلام يلوق دحأ يف هكلم ىلع قاب نيعم ىلع ('!سبحلا ين) عجرملاو
 ةقدصلاك ءهكلم نع هجارخا هب دصق هنأ يف لاتحا ال ظفلب يتأب ىتح

 .اهليك ىلع بيقعتلاو ءهيلوق دحأ ىلع

 .هل كيرش ال هتزعب قيفوتلا ىلاعت هلابو
 هيفسلاو *رصاقلا ماكحا - [8؟]

 ءهنع هللا يضر ءدشر نبا ديلولا وبأ ظفاحلا مامالا هيقفلا !'!لاقو

 هيبن ىلع مالسلاو ةالصلاو ءهلهأ وه اب هيلع ءانثلاو ىلاعت هلل دح دعب

 :هتيب لهاو ىفطصملا

 غولبلاب ءناسنالل زوجي يذلا دحلا نع - كاياو هللا انقفو - تلأس

 «ىثنا وأ ناك اركذ «هيف ريجحتلا هنع عفتريو «هلام يف فرصتلا هيلا

 وا اوناك مهيلع ىلوم «ىماتي وأ اوناك با يوذ .ابيث وا تناك اركب

 .مهاوحا عيمج يف مهلاعفا ماكحأو ءةيالو ريغب «نيلمهم

 هللا ءاش نا «يتقاط ىهتنمو يِعْسو غلبي اصخلم ءكل كلذ نيبأ انأف

 .هريغ بر ال «نيعتسأ هبو ىلاعت

 لاملا يف فرصتلا ةحصل ةعبرا طورش
 الا هلام يف ناسنالل حصي ال فرصتلا نا - هللا كديا - معا

 .دشرلا غولبو «لقعلا لاكو ؛ةيرحلاو «غولبلا يهو «فاصوأ ةعبرأب

 اكلم هلام كلي ال ("دبعلا) نألف كلذ ىف ةيرحلا طارشا امأف

 .كلملا “قمل هيف هيلع روبجم وهف هنم هعازتنا هديسل ذإ ًارقتسم

 .م :نم )0(

 /1۸۰ :م/دالم :ص ()
(r)ريغلا :ب يفو .م :نم . 

 .دشرلا نس غلبي مل نم :رصاقلا 3

 .قحب :م )4(
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 شيعلا ماوق لاومالا لعج ىلاعتو كرابت هللا نألف ءدشرلا امأو

 يف اهريذبتو اهتعاضا نع ىبنو ءايندلاو نيدلل احالصو «ةايحلل اببسو
 نا اريذبت رذبت الو) :لاقف «مهب ةفأرو «هدابعل هنم ارظن ءاههوجو ريغ
 ل اوقفنا اذا نيذلاو» :لاقو ("!نيطايشلا ناوخا اوناك نيرذبملا

 اهنم نكمن الا انرمأو .« "اماوق كلذ نيب ناكو ءاورتقي ماو اوفرسي
 اوتؤتالو»:لاقف ءاههوجو ريغ يف قفنتو رذّبت نأ نم اهل ةسارح ءاهفسلا
 اولوقو مهوسكأو اهيف مهوقزراو /ابق كل هللا لعج يتلا ملاومأ ءاهفسلا
 مهنم متسنآ ناف حاكنلا اوغلب اذا ىتح ىماتيلا اولتباو ءافورعم الوق مهل
 .« "اوما مهيلا اوعفداف ادشر

 يف ناطرتشم اعيمج االف كلذ يف لقعلا لاكو غولبلا طارتشا امأو

 يص نم دشر حصي ال ذإ « هلاکو دشرلا ةحص
 طايتحالا بجوف ؛هيأر باهذو هزيم طوقسل نونجم نم الو «هعفانم
 سيل نم اهيف فرصتلا نم عني نأب ءاهنع ررضلا ةدام عطقو «ءلاومألل
 ةيشخ ءاهنيبو هنيب لاحيو ءاهيف هيلع رجحيو ءاهيف فرصتلا لهأب
 اهيف (ىلاعت) هللا رمأل الاثتما ءاهل ةعاضإلا

 ةموجوب هزيم فعضل

 لا ديدحت

 يف ضيحلاو ءلاجرلا يف مالتحالا هدحف غولبلا انا «لصف
 ءملتحي ال نم نس ىصقا نسلا نم اهدحا غلبي نا ("وأ) ءءاسنلا
 لوق فلتخاو ءاماع رشع ةيناث ىلا اماع رشع ةسمخ نم هيف فلتخاو

 ٣۷. ر ۲١ :ءارسالا ةروس )0(
 .59 :ناقرفلا ةروس ف

(r)م :ءانلا ةروس  

 .ريغص م )4(

 .م :نم ()
 .امأف :م (3)

(v)نأو اب فو ۳ : نم . 
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 ال نم نس ىصقا غلبي ملو تبنا دقو ءدح هيلع بجو نميف كلام
 ُثحلا هيلع ماقي وأ «هاعدا ابف قدصي له ءملتحي مل هنأ ىعداف "تحي
 هيلع ماي الاو ءهقيدصت اهنم حصألأ :نيلوق ىلع «هتابنا نم رهظ اه
 ايف تابنإلاب ربتعي ال هنأ يدنع فالتخا الو «همالتحا يف ا” كشب دحلا
 .ماكحالا نم ("'ىلاعت) هللا نيبو هنيب

 :لقعلا ديدحت

 نم اهب فصو نم زيمتي مولع .هدحو «بلقلا هلحمف لقعلا اماو
 (“نأو) ءدحاولا نم رثكا نينثالا نأب ملعلاك يهو «نونجلاو «ةميهبلا
 وأ «نيعمتجم انوكي نا دب ال نيأزجلا ناو ءناعمتجي ال نيدضلا
 .كلذ هبشأ امو ءانتحت ضرألاو ءانقوف ءامسلا نأو «نيقرتفم

 :دشرلا ديدحت

 ظح ىندأب اهتفرعم كردت ءناَنْيَب لقعلا لاكو غولبلا دحف «لصف
 .لالدتسالاو رظنلا نم

 هيف رومالا عضوو «لاملا يف رظنلا نسح هدحف دشرلا امأو

 ىلع ءال ما ؛نيدلا يف حالصلا هل اك طرش نم له فلتخاو « اهعضاوم

 . نيلوق

 ءلالا يف رابتخالا لوطب الا هتفرعم كردت الو ىفخي امم وهو
 دحلا يف معلا لهأ نيب فالتخالا عقو ىنعملا اذهلو «هيف هل ةبرجتلاو

 نم نكيو «هلام هيلا عفديو ءدشرلا محب هيف ناسنالل حي يذلا
 .هيف فرصتلا

 .متحي نم :ص )0(

(r)كشلاب م  . 

(r)م س  

 م نم )4(
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 هفسلاو دشرلل لاوحا ةعبرأ

 مسقنت يهو «لاوحالا بسح ىلع وه امنا اذه يف فالتخالاو « لصف
 ۰ :ماسقا ةعبرأ ىلا

 ناو همكحب اهيف هل حيف ءهفسلا اهبحاص نم بلغألا لاح - [1]
 .هدشر رهظ

 ناو همكحب اهيف هل كحيف دشرلا اهبحاص نم بلغالا لاحو - ]١[
 . ههفس (0) هلك

 هل حيف ءهفسلا اهيف رهظألاو ءهفسلاو دشرلل ةلمتحم لاحو - [*]
 0 .هدشر رهظي ملام ءهمكحب اهيف

 دشرلا اهيف رّهْظَألاو .هفسلاو دشرلل ءًاضيأ «ةلمتم لاحو - ]٤[
 انباحصأ نيب ريثك فالتخا ىلع ءههفس رهظي م ام «هب هل حيف
 .ماسقألا هذه ضعب يف

0 
 ءهدشر رهظ ناو ءهفسلا محب اهيف هل محي يتلا لاحلا امأف « لصف

 .ريغصلا لاح اهنمف
 نم محلا غلبي ل يذلا ءريغصلا نأ :هباحصأو كلام نيب فالتخا ال

 الو ةبه نم فورعم هلام ىف هل زوجي ال « ءاسنلا نم ضيحلاو ؛لاجرلا
 نا « يصولا وأ بالا كلذ يف هل نذأ ناو «قتع الو «ةيطع الو «ةقدص
 ."يصو وا بأ اذ ناك

 .ملع ناو :م )1(

 : يهو نيرصاقلا نوؤش ىلع نيفرشملل ءامسا ةعبرا دجوي )0
 .بالا دج وا ابأ نوكيو رماقلا نوؤش ىلع موقي يذلا وهو :يلولا -
 .بالل دجلاو بالا ريغ نم هميتي ىلع فارشالاب ىفوتملا هيلا دهع نم وهو :يصولا -
 .ماهملا هذهب مايقلل ةمكمحلا هنيعت نم وهو :رظانلا -
 وا ةباقر ءرظانلا وا يصولا لمع ىلع فارشالاب يضاقلا وأ ىفوتملا هيلا دهعي نم وهو :فرشلا -

 .ةروشم
= 
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 نع جرخي ام « ءارشلاو عيبلا هبشي ام لعف وأ «ىرتشا وأ «عاب ناو

 نا هيلو رظن ىلع افوقوم ناك فورعم لعف ىلا هيف دصقي الو «ضوع

 فالخب هآر ناو «هذفناو هزاجأ ةطبغو ادادس هآر نإف :يلو هل ناك

 «كلذ يف هل رظني ءيلو هل مّدق يلو هل نكي ل ناو ءهلطباو هدر كلذ

 رظنلا ناك «هرما يلب ىتح كلذ نع لفغ ناو) ءداهتجالاو رظنلا هجوب

 .(!"هدر وا كلذ ذافنإ ةزاجا يف هيلا

 نأ يلولا مزلي ناك ام ءارظن وا ادادس هلعف ناك اذا فلتخاو

 هلاوج «كلذ فالخ ىلا رمالا لآ نا هضقني وأ «هدري نأ هل له « هلعفي

 ؛كلذ هبشي ام وأ ءهعاتبا ايف ناصقن وا ءهعاب اف ءان وأ ءقوس

 وهو «هل سيل كلذ نا :ليقو ءهل كلذ نأ بهذملا نيب مولعملا روهشملاف

 باتك ين "!ىيحي ةياور ىلعو:!"'ةسمخلا يف غبصال عقو ام ىلع يقأي يذلا

 [45] باتك نم هلزاون /يف غبصال عقو ام موقي ام فالخ «كيلمتلاو رييختلا

 .سيلفتلاو نايدملا

 دعب ؛همزلي الو هيلع نتي مل ام «هلام يف رسكو دسفأ ام همزليو

 .هرغص لاح يف ءهب ثنحو ؛هتيرحب فلح ام قتع هدشرو هغولب

 ؛هدشر لاح يف هب ثنحو ءهرغص لاح یف هب فلح ام ىف فلتخاو

 .همزلي كلذ :("ةناك نبا لاقو همزلي ال هنا روهشملا

 ىنعمب « ةيالولا » لمعتسي هنا الا « لئاسملا د يف يناعملا هذهب عبرالا تالكلا هذه دشر نبا لمعتسيو =

 .لماش

 ص ا ءم ن )01(
1 

 .ةسخلاب ترهتشاف بتك ةسخ يف اهمج يلا «جرفلا نب غبصا تاعامم يه (۲)

(r)٣٣۲ت يبطرقلا يثيللا ريثك نب ىيحي نب ىيحي دمع وبا وه  
 ه

 ل ام م )4(

 ءاهقف نم ‹ ىسيع نب ناثع وربع وبا وه (ه)

 5١/7(. كرادملا بيترت) .ه 5

 :يفوت .ركذ ثيدحلا يف هل سيلو .هقفلا هيلع بلغ « ةنيدللا
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 دهاش هل ناك اذا فلتخاو أ اذوب هيلع يعدا امف ںی همزلي الو

 يخف ٠ ‹ فلحي ال هنأ روهشملاف « ال مأ هدهاش عم فلج له «دحاو

 "ناو . .غلب ذا ني ريغصلا ىلع نكي مو «مرغ لكن ناف :هيلع يعدملا

 مل لكن ناف «هقح ذخأو فلح ؛ غلب اذاف < ءريغصلا غولب ىلا ءاكرب فلح

 كلام نع يور دقو . ةينأث هيلع يعدملا فلحي الو 2ع ءىس هل نكي

 .هدهاش عم فلحي هنأ (©؟كسللاو

 لوقلل «قوقحلاو «ماكحألا نم هللا نيبو هنيب اف هيلع ءيش الو

 ىتح يبصلا» :مهنم ركذف «ةثالث نع مقلا عفر :هلت هلا لوسر
 .« تجي

 «سنعت ملام «يصولا ("وأ) بالا تاذ ركبلا لاح اهنمو :لصف

 هركذنس ام ىلع «هدح يف فلتخا دقو ءاهسينعت ربتعي نم بهذم ىلع
 بهذم ىلع ءاهجوز اهب لخديو «جوزتت ملام وأ «ىلاعت هللا ءاش نا دعب

 .اهسينعت ربتعي ال نم

 لبق نم وأ «بالا لبق نم ةيالو هيلع تبثت نم لاح اهنمو
 نبال افالخ ءهباحصأ ءاربكو «كلام لوق ىلع ءاهنم قلطي ىتح «ناطلسلا

 . مساقلا

 .هيف :م )١(

(r)اداو :م . 

 نا الإ كلام س هقفا وهو» :يعفاشلا هيف لاق ءاهلاعو رصم خيش يمهفلا دعس نب ثيللا وه (۳)

 ه ۱۷۵ ينوت» هب اوموقي ل هباحصا

 .(۸۳/۴ نيعقوملا مالعاو ٤۲۲ص - ظافحلا ةركذت) :رظنا

 نعو «قيفي ىتح هلثع ىلع بولغملا نونجلا نع « ةئال نع مقلا عفر) : ظفلب دواد وبا ثيدحلا جرخا (؛)

 ماقرالا يلعو « ةثئاع نع قرط ةدع نم هجرخا دقو » ملتحي يح يصلا نعو « ظتيتسي ىتح مئانلا

 ننسلا يف يمرادلاو (119/3) حيحصلا يف يراخبلا نم لك ىنعملاب هجرخأ اك ٤٠۰۳ ىلا ٤٤۹۸ س

 يذمرتلا نا الا )۲١/۲(. ريغصلا عماجلا يف يطويسلا هححص دقو ۲ :۰.٤۱ مقر هجام نياو (۱۷۱/۳)

 . 1١167 مقر هنسح

 .م :س (ه)



]+[ 

 لاح اهنمف «ههفس راع ناو ءدشرلا محب اهيف هل محي يتلا لاحلا امأو
 «ناطلسلا لبق نم الو ءهيبأ لبق نم ةيالو هيلع تبثت م اذا هيفسلا
 ركبلا لاحو ءاضيا مساقلا نال افالخ ءهباحصأ رثكأو كلام بهذم ىلع
 .نونحس بهذم ىلع ةيالو يف نكت مل اذا ةميتيلا

[r] 
 اهنمف ءهدشر رهظي ملام ءهفسلا محب اهيف هل ركح يتلا لاحلا امأو

 لاحو «بهذملا ىف روهشملا ىلع ءهيبا ةايح يف ءهغولب دعب نبالا لاح
 اب لخدو تجوزت اذا ءاهل يصو ال يتلا ةميتيلا وأ «بالا تاذ ركبلا
 نبا ةياور ىلع «ةميتيلاو بالا تاذ نيب ةقرفت الو دح ريغ نم ءاهجوز
 بالا تاذ نيب قرف وأ ءادح كلذ يف دح نمل افالخ «كلام نع مساقلا
 .هللا ءاشنا هركذنس ام ىلع (('!ةميتيلاو)

 [٤]
 ههفس رهظي ملام ءدشرلا محب اهيف هل محي يتلا لاحلا امأو :لصف

 يف فلتخاو ءاهسينعت ربتعي نم بهذم ىلع «سنعملا ركبلا لاح اهنمف
 وا ناماعلا وا ماعلا اب هلوخدل ىضمو ءاهجوز اهب لخد يتلا وأ ءهدح
 وأ ءهنقو نم نيب كلذ يف تقؤلا دحلا يف فالتخالا ىلع «ماوعا ةعبسلا
 اهغولب دعب بالا تاذ ركبلا ةنبالاو «هغولب دعب بألا يذ نبالا لاح

 .كلام نع دايز ةياور ىلع

 .ةميتيلا وأ :ب ينو .م :نم (1)
 هعمس هنمو «سلدنالا ىلا كلام أطوم لخدأ ؛نوطبشب فورعملا ريهز نب نمحرلا دبع نب ةدايز وه (؟)

 .1؟؟/9 - كرادملا بيترت) .ه ۱۹١ ءةبطرقب يفوت .كلام نم هعمسي نا لبق « ىيحي
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 نبالا ىلع عبرالا تالاحلا قيبطت
 ةعبرا ىلا هانمسقو هانلصف يذلا ليصفتلا اذه نع جرخي الو «لصف

 .بابلا اذه يف انباحصا نيب لصاحلا فالتخالا نم ءيش ءماسقا

 ءاش نا ء«هيلع ردقا ام رصخاب هظفح ىل رضحام كلذ نم ركذأ انأو
 ٠ .هللا

 الا لعف هل زوجي ال ءاريغص ماد ام ءهيبأ ةيالو يف وهف نبالا امأ
 ولخي الف غلب اذاف ؛هنذاب كلذ ناك ناو « ةقدص الو ءةبه الو .هنذاب

 :لاوحا ةثالث نم هرما

 .دشرلا مولعم نوكي نا :اهدحا
 .هفسلا مولعم نوكي نا :يناثلاو

 .ههفس نم هدشر معي ال ءلاحلا لوهجم نوكي نا :ثلاثلاو
 دري نا بالل سيل ءةزئاج هلاعفأف «دشرلاب امولعم ناك اذا امأف

 نم اهنم جرخ دقف «ةيالولا نم هقالطا ىلع دهشي مل ناو ءاهنم ائيش
 .هدشر نم رهظ ام عم « هغولب

 ءهيبا ةيالو نم مالتحالا هجرخي الف هفسلاب امولعم ناك اذا امأو
 .ةزئاج ريغ :ةدودرم اهلك هلاعفأو

 هيف فلتخاف ؛ههفس نم هدشر معي ال «لاحلا لوهجم ناك نا امأو

 صن وهو «هدشر تبثي ىتح ؛ههفس ىلع لومم هنا :|هدحا نيلوق ىلع
 :اهيف لاق «تابهلاو تاقدصلا باتك يف مساقلا نبا نع ىيحي ةياور
 دهشيو «هلاح فرعت ىتح «هيبا ةيالو نم هجرخي يذلاب مالتحالا سيل »
 كلام نعو هنع تاياورلا رئاس رهاظ وهو .« هرما حالص ىلع لودعلا
 باتكلا يف ةنودملا يف /عقو ام كلذ نم ءاهريغو ةنودملا يف هللا همحر

 .ةبيتعلا يف اهلعلو ىيحي ةياور: ينعت 00(
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 لمجلا باتك ينو !"؟ةقدصلاو «ةبحلا باتك ينو ''حاكنلا نم لوالا
١ (r).ةراجالاو 1 "'. 

 جرخيو ءههفس "تبثي ثيح ءدشرلا ىلع لومم هنا :يناثلاو

 ءهدشر فرعي مل ناو ءههفس فرعي مل اذا ءهيبا ةيالو نم مالتحالاب

 يف حاكنلا !"!باتك لوا يف عقو ام وهو «كلام نع دايز كلذ ىور

 الا « "ءاش ثيح بهذي نا هلف مالغلا متحا اذا» :هلوق "(ين) ةنودملا

 .هللا هجر ديز ىلا نبا !لوأت اى « هلا ال هسفنب :دارا هنا لوأتي نا

 هب ري ىتح هيبا ةيالو نم جرخي الا «خويشلا ضعب " نسحتساو

 ىلع ؛ هقئاثو يف راطعلا نبا بهذ اذه ىلاو ء«هوحنو ماعلا مالتحالا دعب

 نا الا ءهنبا هيفست لجرلل زوجي هنا ركذف ءهلوق كلذ يف برطضا هنا

 .دعب الو برق نيب قرفي مو «هفسلاب امولعم نوكي

 اذا ءههفس معي مل ناو ءزئاج ههيفست نا :نيقثوملا نم هريغ ىكحو

 .نيماع ءاضقنا لبق «هغولب ةرارحب ناك

 مدق وأ «دحا ىلا هب ىصوأو ءريغص وهو «بالا تام ناف :لصف

 ىتح «ناطلسلا مدقم وا «هيبا يصو ةيالو نم جرخب الف «ناطلسلا هيلع

 .هلبق نم امدقم يصولا ناك نا ناطلسلا وا يصولا اهنم هجرخب

 )( ةنودملا - ٠۵١/٣.
 ) )0ةنودملا - ٩/۷۹.

 5١. 9/4 - ةنودملا (م)

 .نيبت )٤(

(o)حاكنلا لوا يف :م . 

 ۰م :نم )0

 .اوال/؟ ةنودملا ()

 .هقايس ىلاو ةنودملا يف صنلا ىلا ةنراقلاب ديعب ليوأتلا اذه (۸)

 .صاخ يعرش ليلدل اهرئاظن نع ةلأسملا مب لودعلا وه ناسحتسالا (4)

 (537:ص نراقملا هقفلل ةماعلا لوصالا)
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 اذه ؛نارجحلا نم قلطي م ام «هدشر مع ناو ةدودرم اهلك هلاعفأو

 الا ةيالولا نم قلطي ال يضاقلا لبق نم يصولا نا :""برز نبا لوق
 ,يضاقلا نذا ريغب «هرظن ىلإ نم هقالطا نا:ليق دقو « يضاقلا نذاب
 ريغب هایا هقالطا روج ل :ليقو ‹ هلوقب الا هدشر فرعي مل ناو 2 زئاج

 ءهلاح نم ركذي ايف قدصم وهو ءزئاج هقالطاف بالا يصو امأو
 نإ الإ زوجي ال هقالطا نا :ليقو ءهلوق نم الا كلذ فرعي مل ناو
 هباتك ٤ « مساقلا نبا نع غبصأ ةياور يهو ؛ هدر معيو ‹هلاح نت

 .ةييتعلا نم اياصولا
 مل ام «هدشر مع ناو ةدودرم اهلك هلاعفا نإ :انلوق امأو :لصف

 لومعملا بهذملا يف "روهشملا وه همزل يذلا ؛نارجحلا )فاقت نم قلطي

 وهو «مدقتملا فالتخالا ىلع ءهلاح لهج وا ءهدشر مع اذا ,هتيالو
 هللا مهعنم دقف » هلوق : ةنودملا نم ةقدصلاو ةبطا باتك يف عقو ام رهاظ

 عم فيكف دشرلاب الا ءغولبلا دعب ءايصوالا عم مهاومأ نم (  ىلاعت) س. . )0 نإ
 ا ا ا بسب ءايصوالا امناو «ءايصوالا نم r كلما مه نيدلا ءابالا
 (٠..:ص ةيكزلا رونلا ةرجش) ه١ ةن فوت هقفلا ىف لاصخلا باتك هل .اهب ةعابجلا يضاق يطرقلا برز نب يقب نب دمع ركب وبا وه )«

(r)اذاف اہ فو م :نم . 

 .هلاحي نيبتي :م (۳)
 .نارجحلا نم اقلطم نكي مل اه :م (:)
 ١ .ةنودملا يف مساقلا نبا لوق وه :روهشلا :ىهو اضعب اهضعب لمكي تافيرعت ثالث فرع دقف ءروهشملا ديدحت يف ءاهقفلا ءارآ تفلتخا (ه)

 هليلد ىوق ام وه :روهشلا
 ةثالث ىلع ءهب نومكاحلا وا هلئاق ديزي ناب هلئاق رثك ام وه :روهشلا
 (۵:ص مالملاو باتملا عفر رظنا)

 .ةنودملا يف ام قفاويو ءص «م :نم 3(
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 اذا :ركبلا نا» لاق .ةحضاولا يف نوشجاملا نبال هوحنو « '"ءابألا
 .« ىصو وأ بأ تاذ تناك الاعفا تزاج تحكن وا تسنع

 مع اذا ءاهتوبثب ربتعت ال ةيالولا نا :هبهذمف مساقلا نبا امأو
 دقو ءركبلا يف ال متيلا يف ينعأ ءهفسلا ملع اذا اهطوقسب الو ءدشرلا

 .مساقلا نبا لوق لثم كلام نع بهو نبا ىور

 زوجت الف ةيالو هيلع تتبث نم نا :مساقلا نبا نع '"'نانوز یورو
 رابكو كلام لوق لثم ءهدشر رهظ ناو ءاهنم قلطي نيح هلاعفا
 . هباحصأ

 هيلع مدق الو ءدحأ ىلا هب صوي ملو بالا تام ناف :لصف
 :لاوقا ةعبرا كلذ يفف ءارظان الو ايصو ناطلسلا

 غولبلا دعب اهلك هلاعفا نا :هباحصا ءاربكو كلام لوق :('"'اهدحا)
 لصتا :؛نلعم ريغ وا هفسلاب انلعم ءاهيفس وأ ناك ًاديشر «ةذفان ةزئاج

 ريغ نم ءدشرلا هنم سنوأ نأ دعب هفس وأ ءهغولب نيح نم ههفس
 . كلذ نم ءيش ف ليصفت

 هفسلا لصتم ناك نإ هنأ :نوشجاملا نباو “ف رطم لوق :(يناثلاو)
 نا دعبو ءهفس نا امأو «هلاعفا نم ءيش زوجي الف «هغولب نيح نم
 عيب هعيب نكي مل ام هل ةمزالو ؛ هيلع ةزئاج هلاعفاف «دشرلا هنم سنوأ

 هبشأ امو ءرانيد ةئاب رانيد فلأ نم عيبي نا لثم « ةنيب ةعيدخو ءهفس

 ع
1 

 )١( ةنودملا ٠۳۲/۹

 نبا نم عمسو «كلام نم عمسي م ؛ةلطيلط يضاق دم نب نسحلا نب (نانوز) كلملا دبع ناورم وبا وه (۲)
 .(74 ص - ةيكزلا رولا ةرحش) ه 588 ةنس يفوت ءبهو نباو بهشأو مساقلا

(r)ص ا عم نم . 

 هل جرح ءهنم عمسو كلام نع ىور يندملا ؛يلالملا فرطم نب هللا دبع نب فرطم بعصم وبا وه )4(

 ھه ۲۲۰ ةس يفوت ؛ حيحصلا ف يراخبلا

 (۳۷۹ ؛ص - ةصالخلاو ءوالص - ةيكزلا رونلا ةرجش)
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 نيب ليصفت ريغ نم ءهدسفا نا :نمثلاب عبتي الو هيلع زوجي الف «كلذ
 .هب نلعم ريغ وا هفسلاب انلعم نوكي نا

 ريغ هلاعفاف ءهفسلاب انلعم ناك نإ هنإ :غبصأ لوق (كثلاثلاو)
 نا نيب ليصفت ريغ نم :ةزئاج هلاعفاف هب انلعم نكي مل ناو «ةزئاج
 .لصتي ال وأ ههفس لصتي

 ,هعايتباو هعيب موي «هلاح ىلا رظني نأ ىلا /مساقلا نبا بهذو ]٠١[ )١(
 ريغ نم « َءيش اهنم زج مل اهيفس ناك ناو « هلاعفا تزاج اديشر ناك ناف
 هلاعفأ نا :مهعيمج قفتاو «لصتي ال وا ههفس لصتي نا نيب ليصفت
 .دشر الو هفسب معي مو ءهلاح تلهج نا ء ءيش اهنم دري ال ةزئاج

 ركبلا تنبلا ىلع هفسلاو دشرلا تالاح قيبطت

 اهاعفأ نا انباحصا نيب ًاضيأ فالتخا الف ركبلا ةنبالا امأو :لصف

 ولخي الف ضيحلا تغلب اذاف «ضيحلا غلبت مل ام «ةزئاج ريغ ةدودرم
 :لاوحا ةثالث نم اهرمأ

 «با تاذ نوكت نا اهدحأ»
 .ناطلسلا وا « اهيلع يصوا دق « يصو تاذ ةميتي نوكت نا ىناثلاو

 نم امدقم الو ءاهيبا لبق نم امه يصو ال ةميتي نوكت نا :ثلاثلاو
 .ناطلسلا لبق

]1[ 
 :لاوقا ةيناث ىلع اهيف فلتخاف بالا تاذ امأف

 .اهيبأ ةيالو نم ‹ضيحم اب ءجرخت اهنا :كلام نع دايز ةياور : اهدحأ
 مع اذا امأو ءاطاح لهج وا ءاهدشر مع اذا :يدنع ‹كلذ ىنعمو

 .'"هتیالو يف ةيقاب يهف اههفس

 .بالا ةيالو م ١
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 ةياور نم ةحضاولا يفو «'"!ةنودملاو ""ًاطوملا يف كلام لوق :يناثلاو

 فرعيو ءاهجوز اهب لخديو جوزتت ىتح اهيبا ةيالو يف اهنأ :هنع فرطم
 - اذه كلام لوق ىلع« يهفء ''!اهرما حالص ىلع لودعلا دهشي يأ املاح نم

 ةدودرم ؛هتيالو يف ءاطاح نم فرعيو اهجوز اهب لخديو ‹ حكنت مل ام

 ترقأو «هفسلا ىلع تلمح «اهجوز اهب لخد اذاف .اهدشر مع ناو اهلاعفا

 رهظو ءاهدشر مع ناف ؛اهدشر رهظي مل ام ءاطاعفا تدرو هتيالو ف

 كلذ ناك ناو ءاهيبا ةيالو نم تجرخو ءاهلاعفا تزاج ؛ املاح نسح

 :هنع فرطم ةياور يف بحتسا اكلام نا الا ءاهيلع اهجوز ءانب برقب

 .باجيا ريغ نم اباجتسا «هوحنو ماعلا اهرمأ رخو نا

 ىلع ةلومم سينعتلا دعب , ةياورلا هذه ىلع « يهف ءاهاح نم فرعيو

 ماع ناو ءاحلاعفا ةدودرم :هلبقو « اههفس معي مل ام ءاحلاعفا ةزوجم ‹«دشرلا

 .اهدشر .

 دح لبق اهب اهجوز لوخد نوكي نا ءتجوزت نا ولخت الو [:]

 لخدي موي نم « يهف سينعتلا دح لبق اهب لخد ناف «هدعب وأ سينعتلا

 ءاهدشر نيبتي ىتح ءهفسلا ىلع ةلومم «سينعتلا دح غلبت نا ىلا اهب

 .اههفس معي ىتح دشرلا ىلع ةلومم سينعتلا دح اهغولب دعبو

 دق يذلا اهمكح يف هلوخد رثُؤي الف سينعتلا دعب اهب لخد ناو

 .اههفس نيبتي يتح دشرلا ىلع ةلومم اوك نم «سينعتلاب الا تبث

 نم :ليقو ءاماع نوعبرا :ليقف هذه سینعت دح يف فلتخا دقو

 .نيتسلا ىلا نيسمخلا

 .ه8ةص ىيحي ةياورب كلام أطوم )١(

 ٠۵۵/١ ةنودملا (؟)

 .افاحن ص ()

 .حاوزلا نس تكردا نا دعب اهلها تيب يف اهثكم لاط تنبلا (ديدشتلاو فيفختلا) تسّتعو تسنع )٤(
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 دعب ةزئاج اهقتعو اهتايطعاو اهتابه نا كلام نع يورو [ه]

 اهنا :لاحلا ةلوهجلا يف دلاولا لاق نا هانعم :دلاولا اهزاجا نا سينعتلا

 ءاهتايطعا ةزاجا دلاولل زوجي ال اههفس مع يتلا ذا ؛اهاوحا ىف ةديشر

 ىلع الو ءهفسلا ىلع لاخلا ةلوهجلا ةسنعملا لمحي مل ةياورلا هذه ىلعف

 .كلذ يف دلاولا لوق لمعاو ءدشرلا

 ةمتت «هانيب ام ىلع ءلاوقا ةثالث ىلع عرفتي ثلاثلا لوقلا اذهف

 .لاوقا ةسمخ

 لوخد دعب «ةنس اهب رمت ىح اهيبأ ةيالو ىف اهنا :سداسلا لوقلاو
 0( 7 3200 ا 3

 ا"اديعس نب ىيحي لوق رهاظو «ةحضاولا يف فرطم لوق وهو ءابب اهجوز
 ا"اةنودملا ىف

 ناو ةدودرم ءاهب اهجوز لوخد لبق املاعفأ نوكت «لوقلا اذه ىعف

 «ماعلا ءاضقنا نيبو ('"اهَنْيَب ام) ؛اهجوز لوخد دعبو ءاهدشر مع
 « اههفس معي م ام ( ةزئاج ماعلا ءاضقنأ دعبو ‹اهدشر معي م ام ةدودرم

 رابتعالا كرت ف هفلاخو «ءةنسلا زيوجت 5 « نوشجاملا نبا هقفاوو

 .اهيصوو «اهيبا

 لوق وهو «ناماع اهب رت ىتح ءاهيبا ةيالو يف اهنأ :عباسلا لوقلاو

 .ةيبتعلا نم تابهلاو «تاقدصلا باتك يف “عفان نبا

 ه ٠٤١ :ىقوت يراصنالا سيق نب ديعس نب ىيحي ةنيدملا ىضأق وه )١(

 . 6/1 ةنودملا - (0

 .اهنيب :م يفو ءاهئيب امو :ب ینو .حارتقا - ()
 هلع جرخ «ةنس نيعبرا اكلام بحص «رييزلا نب هللا دبع ىلا هبسن يهتني عفان نب هللا دبع دمع وبا وه )٤(

 .(م1 :ص - ةيكزلا رونلا ةرجش) ه ۲٠١ يفوت .حيحصلا يف مس
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 .ماوعأ ةعبس اهب ("ارق) ىتح اهيبأ ةيالو يف اهنا :نماثلا لوقلاو
 .اندنع لمعلا ىرج هبو «مماقلا نبا ىلا ىزعي لوقلا اذهو

 زوجت نا خويشلا هيلع كردا يذلا نإ :"!نينمز يبا نبا لاقو
 ةتسلا نم اهجوز تيب يف اه ىضم اذا اهيبا ةيالو نم جرختو ءاهلاعفا

 [05] ٠ .كلذ لبق ءهفسلا اهيلع بالا /ددجي مل ام ءةعبسلا ىلا ماوعا

 «ءدمالا اذه دعب «ءاحلاح نوكيف «نماثلا لوقلا نم بيرق اذهو

 :نينمز يبا نبا لوقو .هانيب ام ىلع ؛هفالخ معي ىتح دشرلا ىلع الوم
 نبا يضاقلا يتفي ناك هب « كلذ لبق هفسلا اهيلع بالا ددجي مل ام»

 فلتخم رما وهو «هقئاثو يف راطعلا نبا بهذ هيلاو ءهللا هجر «برز
 زوجي ال كلذ نا ىلا بهذي هللا هجر «"يليبشالا رمع وبا ناك ءهيف

 ةفرعم هفسلل ديدجتلا دقع نمضت دق نوكي نأ الا ءاهمزلي الو «اهيلع

 وهو «هللا هجر «ناطقلا نبا ('ارمع وبا يتفي ناك هبو « اههفسل هئادهش

 اهغولبب ءاهلمح هنال ءادح اهلاعفا زاوجل َّدَح نم بهذم ىلع سايقلا

 محلا اذه لاطبا يف «بالا قدصي الف ءاهلاعفا زاجأو ءدشرلا ىلع « هيلا

 .اموق ةحص معت نا الا ءاههفس نم هيعدي اب ءاحل

 رم :ب يقو م :نم )۱(

 حرشو ةنودملا راصتخا يف برفلا باتك هل يطرق نينمز يبا نب هللا دبع نب دمحم هللا دبع وبا وه (؟)

 (١١١:ص - ةيكزلا رولا ةرجش) ه۹ يفوت «ماكحألا يف بختملاو ءاهلكشم

 يفوت ةرسم نبا مهاربا يباب هقفت ىوكملا نباب فورعملا :كلملا دبع نب دمحا :ةبطرقب نيتفملا ريبك وه (؟)
 اها

 ٣۲/١( ةلصلاو ٠١١ :ص ةيكزلا رولا ةرجش)

 ؛دشر نبا خوبش نم نويبطرفلا هب هقفت ناطقلا ناب فورعملا باطقلا لاله نب بع نب دمحا وه )٤(

 رونلا ةرجش) 510 :يفوت «باتع نب هللا دبع يبا عم ةبطرقب ىروشلاو ىوتفلا هيلع تراد قزر نباك

 51/١( ةلصلاو ء١١؟ ص - ةيكزلا
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 نا سينعتلا دعب ةزئاج اهتاقدصو اهتابهو اهقتع نا :كلام نع تيور
 .دلاولا اهزاجأ

 .اهيف اذه انليوأت ديؤي اب «ةياورلا ىنعم ىلع انملكت دقو
 جاوزلا دعب تنبلا ىلع ءاصيإلاو هيفستلا نيب

 لاعاب اومكح نيذلا ءانخويش نم نورخأتملا ءاضيا «فلتخا :لصف
 لبقو «اهب اهجدز لوخد دعب هتنبا ىلع يلوي بالا يف ءاهيلع ا"! ةيفستلا
 نا ىلا .('" اتم ىخارتت) مث مث ءا اعفا زاوجل تّقو يذلا ءدحلا غلبت نا

 ةتباثلا ةيالولا كلت مح اهمزلي له < «كلذ دعب تومي مث ءدحلا كلذ غلبت

 هفسلا هديدجتك ًامزال اهيلع هءاصيا ىأر نم مهنمف ؛نيلوق ىلع ءال ما
 ةنيبلاب اهدشر تابثب الا هنم جرخت الو هنع كفنت ال يذلا ءاهيلع

 ءاهيلع هفسلا ديدجت فالخب ءاهل امزال كلذ ري مل نم مهنمو «ةلداعلا
 عم مقتف « اهجوزي مث ركب يهو ءهتنبا ىلع يلوي بالا ةلزنب كلذ :اولاقو
 e طقاس ءءاصيالا نا :توميف رثكأ وا نينس عبس اهجوز
 نم اياصولا باتك يف ةعقاولا ءكلام نع بهشأ ةياورب اضيا ؛اوجتحاو
 .ةيبتعلا

 دعب ءاهيلع ىصو اذا ءا ةيالولا موزل يف اوفلتخا مهملعأ و
 نم اهجورخل تقو يذلا دحلا اهغولب لبق «تام مث ءاہب اھجوز لوخد
 .ىنعملاب كلذ يف فالتخالا لوخد دعبي الو «هتيالو

 يهو تام مث ءركب وا «ةريغص يهو «هتنبا ىلع ىصوأ نم امأو
 لبق :("اب اهجوز لوخد دعب وأ) ءاهب اهجوز لوخد لبق ركب
 .ةمزال اه ةيالولاف «هتيالو نم اهجورخل ةتقوملا ةدملا

 ةداهش هيف لمعتو < هيلع رجحلا ديدجتل وأ < هيلع رجحلل كلذو « هفسلاب صخشلا ىلع ةداهشلا وه )0(
 18/١(. ةجهبلا) .عايسلا

(r)هتوم ىخارت مث :ب ينو ءم :نم . 
(e)م نف  



[r] 

 لخدو « تجوزت وأ «تسنع ناو ةيالولا نم جرخت الف ‹ يضاقلا لبق نم

 فاقث نم قلْطَت ل ام ءااح تنسحو ءاهنامز ("اب) لاطو اهجوز اهب

 عم اهاحك يصولا عم اهاح نأ :نوشجاملا نبا لوق نم مدقت دقو

 لوط عم :ديري ؛حاكنلا وأ «سينعتلاب هتيالو نم اهجورخ يف «بالا
 دبعو "ےل دبع نباو ؛«فرطم ةياور يهو ءدشرلا نيبتو ةدملا
 .كلام نع "محرلا

Îr] 
 اهيف فلتخاف «يصو الو بأ اهيلع لوي ْمَل ةميتي تناك نا اماو

 :نيلوق ىلع
 يف نونحس لوق وهو «ضيحلا تغلب اذا ةزئاج املاعفا نأ :(هدحأ

 .كلام نع دايز ةياورو ةنودملا يف مساقلا نبا ريغ لوقو «ةيبتعلا

 .سنعت مل ام ةدودرم اهاعفا نا :ىناثلاو

 (ةنس نوثالث ءاهدحا :لاوقا ةسمح ىلع هذه (سيبعت 97 ف فلتخاو

 ءعفان نبا لوق وهو «نيثالثلا نم لقأ ليقو «نوشجاملا نبا لوق وهو
 « مساقلا نبا نع غبصأو « كلام نع فرطم ةياور يهو « نوعبرا :ليقو

 1 1 .٠ ص ٠م نه )۷

 كلام نع أطوملا ىور ؛بهشأ دعب رصم سأر «يرصلا نيعا نب كلا دبع نب هللا دبع دج وبا وهو (9)
 .٤ - ٠۸٠١ = ل مقر نييورقلا ةبتكمب دجوي هقفلا يف «« ريبكلا رصتخلا» هبتك نم

 ه۹١:ص ةيكزلا رونلا ةرجش) ه ۲٠١ يفوت

 يفوت .برغلاب ىوتفلا خيش يتبسلا زوجعلا ناب فورعملا دمحأ نب محرلا دبع نمحرلا دبع وبا وه (؟)

 (١١؛:ص ةيكزلا رونلا ةرجش) ه1



 هعم مقتو ءاهجوز اهب لخديو جوزتت مل ام وا ء.ضيحلا نع دعقتو سعن
 نبا لوق وهو « ماعلا اهاصقا :ليق ءدشرلا ىلع '''اهيف اهرم لمحي «ةدم

 .اهوحنو

 /ًراجُت الأ :هيلع خويشلا كردأ يذلا نا :نينمز يبا نبا لاقو
 .ثالثلاو نيتنسلا لثم اهجوز تيب يف اهب رمي ىتح اهلاعفا
 هيفسلا ماكحا

 نيب ةزيمملا دودحلا نايب نم انطرش ام ىلع « هللا دمحب ءانيتأ دق :لصف
 ركذ ىلا نالا عجرم « نهريغو راكبألا يف زوجي ال نمم هلعف زوجي نم
 دق ذإ ؛نيغلابلا ءاهفسلا نم هلاعفا زوجت ال نم لاعفا ماكحا يف لوقلا
 «هركذ نكمأ ام كلذ نم ركذنف «نايبصلا لاعفا ماكحا يف لوقلا مدقت

 .ناعتسملا وهو هللا ءاش نأ

 قلا ءهللا قوقح عيمج همزلي غلابلا هيفسلا نأ هللا كديأ عا
 اد نم هندب ف بجو ام همزليو ,هلامو «ءهندب ی «هدابع ىلع اهبجوا

 صاصق و ۰ ۰ "ص اصق وا

0 . Jir نع قتعي نا ىأر ناف ؛رظنلا هجوب هيف هیلو هل رظنيو اهظلا ٠ 
 .هلم 1م يف )۱(

 .ةعرجلا سفن نم ةبوقع :صاصقلا (؟) 1 .مرجلا ةعيبطو «ةيرجلا ةعيبط بسح ءاهديدحت يف رمالا ولوا دهتجي ةبوقع :ىنعي يذلا ؛ ريزعتلا دحلا لباقيو «ةنسلا وا نآرقلا صوصنب ةددحلا ةبوقعلا وه دحلا )0
 :وأ : يمأك تنا :وأ « يما رهظك يلع تنا :هتجوزل جوزلا لوقي نأك « ةمّرحبإ جاكنل ةللم هيبشت وه )4(

 .ةيبنجا ةأرما ينعيو ةنالفك تنأ

¢ 



 ىلا كلذ لآ ناو ءهنع قتعي الا ىأر ناو «لعف ءهتجوز هيلع كسمتو

 هل ناك اذا «ماعطإلا الو مايصلا هئزجي الو «كلذ هل ناك ءاهنيب قارفلا

 ءهيلو هل ري مل اذإ :'"'زاوملا نب دمج لاقو .هتبقر قتع لمحي ام لاما نم

 يف هيلع قلطت الف «مايصلاب رفكي نا وه هلف قتعلاب هنع رفكي نا
 «كلذ هتأرما تبلط نا :"!ءاليالا لجا هل برضي نا دعب الا «هبهذم

 .مايصلاب رفكي نا هل نال

 ءءاليإلا لجأ هل برضي نا ريغ نم هيلع قلطت «لوالا لوقلا ىلعو
 نبا دنع كلذ يف دح الو «ءغبصأ لوق وهو «كلذ ةأرملا تعفر اذا

 . مساقلا

 ىلا داع ناف «ةرم لوا ىف الا هيلو هنع قتعي ال :ةنانك نبا لاقو

 ىلاو "!هيفسلاو ملحلا ىلع يأت ةدحاولا ةرملا نال ؛هنع قتعي ل «راهظلا

 .زاوملا نب دمم بهذ اذه

 ىلع اهيف وهو ءقالطلاب نيب ببسب هيلع لخد ناف ءاليالا امأو
 امأو «همزل «راهظلا يف هنع رفكي نا نع هيلو عانتما ببسب وا «؛ثنح
 ةقدص وا قتعب تناك ناف «هنيمي ىلا رظنيف ءطولا كرت ىلع فلح نا

 مل ءهيلو كلذ يف هيلع رجحيو ءهلعف هل زوجي ال امم :كلذب هبشأ ام وا

 «لام هل نكي م نا ءاليالا همزل «ىلاعت هللاب تناك ناو « ءاليإ هب همزلي

 .لام هل ناك نإ همزلي مو

 كلذهبشأ ام وا ةالص وأ ءهسفن ىلع هبجوا مايصب هني تناك ناو

 .ءاليالا همزل ؛همزلي امم
 سس ضحكت

 ءهقعلا يف مهم باتك هل « مساقلا نبا نع ىور ء(زاوملانبا) يردنكسالا مهاربا نب دم هللا دبع وبا وه )١(

 ونا :مهنم نوريثك اهرصتخاف . ءاهقفلا ةيانعب تيظح يتلا بهذملا تاهما نم وهو «ةئزاوملاب فرع
 ىه ۲۸۱ ةنس زاوملا نبا يفوت دقو ه ۳۳۳ ةنس ىفوتملا ٠ سنوت نم يسيميملا ىسيع نب سابع لضنلا

 ٠١8( ء۸۳ ء1۸ .ص «ةيكزلا رونلا ةرجش)

 .رهشأ ةعبرا ىلع ديزت ةدم ءهتجوز برقي الا جوزلا فلحي نأ وه (۲)

 .شئاطلا ءانه «ينعت :هيفسلا (6)



 ناك ناو « ىلاعت هللاب نيميلاب ءاليالا همزلي زاوملا نب دمج لوق ىلعو
 .لام هل

 نم ءيش الو «قتع الو «ةيطع الو «ةقدص الو «ةبه همزلي الو

 هشت اال ‹ اهقتع همزلیف .هدلو 1 ىقتعي نآ الا «هلام ف فورعملا

 . ءطولاب عاتمتسالا الا اهيف هل سيل يتلا ةجوزلا
 :لاوقا ةثالث ىلع ال ما الام اهعبتي له فلتخاو

 ءهنع بهشأ ةياور يف كلام لوق وهو ءاهعبتي هنا : اهدحأ

 ‹مساقلا نبا نع ىيحي ةياور يهو اهعبتي ال هنا :يناثلاو
 لوق هاراو ,اريثك وأ اليلق الام نوكي نا نيب ةقرفتلا :ثلاثلاو

 . غبصأ

 فالخب ءهيلع زوجي الو اهقتع همزلي ال :عفان نباو !"!ةريغملا لاقو
 ٠ .قالطلا

 ثلث يف نوكيف هضرم يف هبرقي نا الا «نيدلاب هرارقإ زوجي الو
 هلج ناو ءرثكي مل ام ءغبصأ كلذ نسحتساو «ةنانك نبا هلاق هلام
 . ثلثلا

 نع جرح ام «كلذ هبشأ امو «هحاكنو ‹هؤارشو هعبب 2

 نا «هيلو رظن ىلع فوقوم هناف «فورعملا دصق هب دصقي الو «" !ضوع

 هجوب «هدر هدري نأ ىأر ناو ؛هزاجا هزیج نا ىأر نا :يلو هل ناک

 رظني ءارظان يضاقلا هل مدق يلو هل نكي مل ناو ءداهتجالاو هل رظنلا
 يف اريخم وه ناك «هرما كلم ىتح لعفي مل ناف «يصولا رظن كلذ يف هل

 : نمثلا فلتأ دق ناكو هعايتباو هعيب در ناف : ا؟اتذاجاو كلذ در

 «يفوت يراخبلا هل جرخ ءكلام دعب ةنيدملاب ىوتفلا هيلع تراد « يموزخلا نمحرلا دبع نب ةريغملا وه )0(
 (م4 :ص - ةيكزلا رونلا ةرجش) ه۸

 .ضوع ىلع :م (؟)
(r)هتراجإو م . 



 .كلذ نم ءيشب هل ام عبتي مل « اهعاتبا يتلا ةعلسلا وا ءهب عاب يذلا

 ءدرت الو «توف كلذ نإ :ليقف ءاهدلوأت ةما تناك "نا فلتخاو

 ةميق نم هيلع نوكي الو ءدرتو قتعلاك توفب سيل كلذ نا :ليقو

 .ءيش دلولا

 همزلت امم ءهنم هل دب ال ايف نمثلا قفنأ دق ناك "نا فلتخاو

 .نيلوق ىلع ءال ما كلذب هلام عبتي له ءهتماقا

 وا ءاهقتعأ وأ اهدلوأف ءةمأ «هنم يرتشملا ىرتشا يذلا ناك ناو

 يف همكح ناك «هلتغاف ةلغ هل اًئيش وأ ءاهانبف ةعقب وا تلسانتف (نغ

 ام هدي نم قحتساف «ىري ایف «كلام نم ىرتشا نم كح كلذ عيج

 [04] يتلا ةمالا هيلع /ىلوملا ىلإ درت «تركذ ام هيف ثدحأ نا دعب ىرتشا

 هنم اهدلوو تدلو يتلا ةمالا ذخأيو ءاهيف قتعلا ضقتنيو اهقتعا

 هريغ نم دلولا ناك ناو «كلذ يف مولعملا فالتخالا ىلع ةميقلاب

 اهف هيلع ناكو ("'اهلسنو منغلا) ذخأي كلذكو « مالا عم ْمُهَدَحَأ ؛ جيوزتب

 .ناضلاب هل «لتغا يتلا « ةلغلا تناكو «اماق هناينب ةميق هانب

 مع نا امأو «هعيب زوجي ال ؛هيلع ىلوم هناب ملعي / ناك نا هلك اذه

 همكحف ءهدصقي هفسل « هيلو نذا ريغب عيبلا يف دعتم «هيلع ىلوم هنأ

 .ًاضوقنم هتميق «هانب ايف ءهل نوكتو «ةلغلا دري بصاغلا کح

 «قتعلاو ةقدصلاو ةبملاو عيبلاب هلام نم هيفسلا توف اف «فلتخاو

 ىلع ءال ما توملا دعب دري له «تام ىتح هب معي ملف «كلذ هبشأ امو

 . نيلوق
 ءاذادم )١(

 .اذا :ص :م (0)

 .اهلسنو ةميقلا ب يفو ص :نم ()
 ؛ ةبارحلا ةلاح يف سيل نكلو «فنعلا قيرط نع كلاملا نذا ريب هتعفنم وا لالا ةبقر ذخا ءبصغلا (4)

 .ضارعالاو نادبالاو



 ةأرملا درت له تام ىتح هحاكنب هيلو معي ملف ‹ جوزت اذا « فلتخاو

 :لاوقا ةثالث ىلع ءال ما قادصلا همزليو

 :اهدحا

 :ىناثلاو

 :ثلاثلاو

 .قادصلا عيمجو ثاريملا ال نا

 اهلف «هزاجاأو هخسفي مل هتايح يف يلولا هيف رظن ول امم ةطبغ
 ناك ناو ‹اپ لخدي م وأ اب لخد ‹تاريملا عم قادصلا

 ,ثاريملا اهل بجو« ةطبغ هجو ريغ ىلعو « داسف حاكن هحاكت

 يف الا كرتيو ءا لخدي مل وا ءاپب لخد «قادصلا تدرو

 هلعف يف فالتخالا ىلع نايراج اهو « مساقلا نبال نامدقتملا

 .زاجي ىتح درلا ىلع وا «دري ىتح زاوجلا ىلع وه له
 الإ هجوزي ال ما ءريغصلاك هرما ريغب يلولا هجوزي له فلتخاو

 .("ةحضاولا) يف نيصوصنم «ةنودملا نم نياق نيلوق ىلع ؛هرماب
 نيلوق ىلع ءال ما هنذا ريغب هنع علاخي له ءًاضيأ .فلتخا كلذكو
 :مساقلا نبا نع ىسيع ىورو ءهنذاب الا هنع علاخي الا :ةنودملا يف لف
 .""يصلاك هنذا ريغب هنع علاج هنا

 امو ءقافتاب هيلع نتي مل ام ؛'"'رسكو دسفا ام هلام يف همزليو
 .فالتخاب هيلع نمتئ

 . ةيندملا ب يفد ٠م :نم )01(

 . مساقلا نبا : ينعي 0

 ميو - ٣٤۸/۲ - ةنردملا رظنا ا
 .ريكوأ :م (4)



 زوجي امم هيلع ىعدا اذا امأو .هلام ىف هب ىعدا ايف نيمي هقحلت الو

 نوكي قح يف هدهاش عم فلحيو «نيميلا هيف هقحلتف هرارقا هيف هيلع

 هيلع يعدملا فلح نيميلا نع لكن ناو ءهقح قحتسا فلح ناف «هل

 نيميلا نع لكن نا :ةنانك نبا لاقو ؛ مماقلا نبأ بهذم ف ءاكربو

 عم فلجي نا هل نوكيف هلاح نسحت نا "لا ءىربو ءىعدملا فلح

 .غلب اذا ريغصلاك هقح قحتسيو «هدهاش

 نع هوفع زوجيو "رئارجلا نم ةلقاعلا مزل ام !"ةلقاعلا عم لقعيو

 هندب يف ام سفنلا نود اع هوفع ىف تفلتخاو .ادمع وا ناك أطخ «همد

 ٠ :نيلوق ىلع ال ْمأ كلذ زوجي له تلا وا حارجلا نم

 . كلذ نم ءيش يف زوجي ال مهوفع نا :نوشجاملا نباو فرطم لوق :[هدحا

 .زئاج لال سيل ام لك نع «مهوفع نا :مساقلا نبا لوق يناثلاو

 :لدع وهو ءهذخأ هلام بلط ول هلثم ناك نا ۽ هتداهش يف فلتخاو

 اذهو ءزوجت ال :بهشا لاقو «ةزئاج هتداهش نأ :كلام نع بهشا ىورف

 «هلاعفأ زوجت ال هيلع ىلوملا نا :كلام بهذم نم روهشملا ىلع يتأي يذلا

 .ةيالولا نم جرحي ىتح «هلاوحا ىف اديشر ناك ناو

 يهو .ةعومجم «ةصخلم «ةرصتخم هيلع ىلولا ماكحا نم ةدنب هذه

 .يرظن لاعإو « يتيانع دجب اهنم اهتجرختسا «لوصالا نم ةئاق

 يدتهنل انك امو»« هللاب الا يقيفوت امو «ةيادهلاو قيفوتلا يلو هللاو

 ٠ «. اشا اناده نا الول

 .نا الا :م (1)

(r)ةيد عفد يف هعم نوكرتشي نيذلا بالا ةيج نم صحشلا ةبارق مه :ةلقاعلاو ٠ ءةبدلا ىنعب قلطي لقعلا  

 .اهئادا يف كراش وا ىدأ ىنعب (لقع) لعف يتأي اه نمو < أطخلا لتقلا

 .حرجلاو لتقلاك ءامدلا نم ةيرج يهو ةربرج :درفملا (9)

 .ممْسلاَو م )4(

 ٤٣. :فارعالا ةروس (ه)



 [هه]

 .هريغ هلا ال هنوع نسحو « هللا دمحم ديشرتلاو هيفستلا ةلأسم تمت

 لجأب « هعاب ماعطل عئابلا ءارش - [۸۴]
 نب دمحأ نب دمحأ نب دمع ديلولا وبا ظفاحلا مامالا "هيقفلا لاقو

 نا دارأف « لجأ ىلا نمثب اماعط عاب نميف ءهنع هللا يضر ءدشر

 وأ ًادقن «لقأ وأ ءرثكأ وأ «نمثلا لثمب ءهنم رثكأ وأ «هضعب وأ « هيرتشي
 .هنم دعبأ /ىلا وأ «هنيعب لجألا كلذ ىلا
 نيسمحو عبرأ ىلا ةلأسملا عيرفت

 هنأ «كلذو «ةلأسم نيسمخو عبرأ ىلا «عيرفتلا يف « يهتنت ةلأسملا هذه
 «نمثلا لثمب ءرثكأ الو هنم لقأ ال «ماعطلا لثم يرتشي نأ نم ولخي ال
 لثم ءهضعب يرتشي وأ «لئاسم ثالث هذهف <« رثكأب وأ «هنم لقأب وأ
 ةدايزو هيرتشي وأ «لئاسم تس هذهف ءرثكأ وأ ء(""هنم) لقأ وأ نمثلا
 .لئاسم مست هذهف «لقأ وأ ءرثكأ وأ «نمثلا لثمب ؛هيلع

 ىلع باغ نوكي نا نم اهيف عاتبملا ولخي ال لئاسم عستلا هذهو
 نع باغ اذا مست «ةلأسم ةرشع نامت ءهذهف « هيلع بغي م وأ «ماعطلا
 مسقنت ةلأسم ةرشع ناْلا هذه نم ةلأسم لكو «بغي مل اذا عستو «ماعطلا
 :انركذ اك «ةلأسم نيسخو عبرأ ىلا يهتنتف ؛ماسقأ ةثالث ىلا

 .لجألا نود لجأ ىلإ وأ «دقنلاب ءارشلا نوكي نا :ماسقألا دحأ
 .هنيعب لجألا ىلا ءارشلا نوكي نأ :يناثلاو
 .لجألا كلذ نم دعبأ ىلا نوكي نا :ثلاثلاو

 لجألا سفن ىلا وا دقنلاب ىرتشا ايف ةلأسم نيثالثلاو تسلا كح
 ىلاو دقنلاب ىرتشا اهف عرفتت ''!يتاوللا « ةلأسم نوثالثلاو تسلا امأف

 .زوجت ال ةلأسم ةرشع سم اهنمف هنيعب لجألا
 ,۹۲ :ص/0 م )0

 .م نه 0

  (e)يلا :سص «م .
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 ؛ماعطلا نم لقأ هنم يرتشي نأ يهو ءاهزاوج يف فلتخي ةلأسمو

 ,!'!ةصاقم نوكي هنأل ءلجألا ىلا «نمثلا لثم «هيلع باغ نأ دعب

 دحأ يف كلام ههركف ءاماعط ماعطلا نم نم «!'لءاضتقالا هلخديف

 يف هزرحيل لجأ ىلإ «هنم لقأ يف اماعط عفد نوكي نأ يف همهتاو « هيلوق
 هدنع ةمهتلا تدعب امل « يناثلا لوقلا يف هفختساو «لجألا كلذ ىلا هنامض

 يف اريثك اوعفدي نأ ىلا نودصقي ال «بلغألا يف «سانلا نأل «كلذ ف

 .نامضلل « ليلق

 .ةزئاج اهنم نورشعو

 :نيهجوب زوجي ال امم اهنم زوجي ام فرعيو

 «نمثلا نم لقأب ءارشلا نوكي نأ :[هدحأ

 .ماعطلا نم ("ارثكأب) ءارشلا نوكي نا :يناثلاو

 نا «ءةصاقم الو ادقن ءاهنم عرفت ام زوجي ال ناهجولا ناذهف

 ام يهتنيف «ماعطلا ىلع بغي مل نا ءادقن الو «ماعطلا ىلع "باغ

 هانطرش ام ىلع «دارفناب :«نيهجولا نيذه نم دحاو لك نم عرفتي

 ءاعيج نيهجولا يف ثالث اهنم رركتي «ةزئاج ريغ لئاسم عست ىلإ « |ههيف

 .انركذ اك «ةلأسم ةرشع َسْنَح ىلا اهعاتجاب اهنم لصحت ام دوعيف

 لثم «نمثلا نم لقأب ءهنم يرتشي نا هل زوجي ال هنا :كلذ نايبو

 يف مي ءاربالا نأ الإ «نئادو نيدم اهتم لك «نيصخش نيب ءدحاو نآ يف نيئيدب ءافولل ةقيرط يه )١(

 .نينيدلا نم لقألا دؤدح

 .نئادلل هيلع ام نيدما عقد ءاضقلاو ءءاضقلا :ص ءم (؟)

 .نيدملا نم هنيدل نئادلا ذخأ :ءاضتقالاو

 .رثكأ :ب يو ءص :نم )٣(

 «لوصألاو تاناويحلا وهو «هيلع باغي ال امو «ضورعلا وهو ءهيلع باغي ام ءةلماعملا ىف ءدجوي (1)

 (؟5*:ص « ةيهقفلا نيناوقلا)
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 هذهف ءادقن ءهنم رثكأ الو ءهنم لقأ الو ءهيلع باغ نا دعب «هماعط

 ءلجألا ىلا ءهنم رثكأ الو ء«هنم لقأ الو «هماعط لثم الو .لئاسم ثالث

 الو ءهيلع بيغي نا لبق «هنيعب هماعط الو ؛ ىرخا ثالث هذهف ‹ ةصاقم

 مست ةمتت «ىرخا ثالث هذهف ءادقن ءهيلع ةدايزو هماعط الو «هضعب

 .لئاسم

 نأ“ دعب «ماعطلا نم رثكأ هنم يرتشي نا ءًاضيأ ء(""هل) زوجي الو
 ثالث هذهف «ًادقن هنم رثكأب الو ءهنم لقأب الو «نمثلا لثمب ءهيلع باغ
 لجألا ىلا ءهنم رثكأب الو ءهنم لقأب الو «نمثلا لثمب الو «لئاسم
 :هنيعب هماعط هنم يرتشي نأ هل زوجي الو ءىرخأ ثالث هذهف « ةصاقم

 ثالث هذهف ءادقن هنم رثكأب الو ءهنم لقأب الو «نمثلا لثمب هيلع ةدايزو
 :ىلوألا ةعستلا يف «ةرركتم ثالث اهنم «ىرخا لئاسم عست ةمتت «ىرخأ

 نمثلا نم لقأي ءهيلع باغ نا دعب «ماعطلا نم رثكأ ءارش :اهادحا
 .ادقن

 نم لقأب « ًاضيأ «هيلع باغ نأ دعب « ماعطلا نم رثكأ ءارش :ةيناثلاو
 .ةصاقم «لجألا ىلا « نمثلا

 .ادقن نمثلا نم لقأب ءهيلع ةدايزو «هنيعب ماعطلا ءارش :ةثلاثلاو

 ريغ «ةلأسم ةرشع سم ىلا ءاعيمج «نيهجولا نم لصحت ام داعف
 عرفت ام زوجيف هوجولا نم نيهجولا نيذه ادع امو .انركذ اک «ةزئاج

 .اهيف فلختملا ةلأسملا اشاح «لاح لكب ءاهنم

 دي نم جرخ ام ىلا رظنت نأب اهنم زوجي ال ايف داسفلا ("فرعيو)
 .اهنيب عقو دق هوركملا دجتف ءهيلا عجري امو ءاهنم دحاو لك

 م ن )۱(

 ,فرعتو :ب يلو ء« ص :نم )0
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 اهلا «نيتقفصلا عاتجاب ,نيعيابتملا نيب عقو دق هوركملا دجو ىتمو
 لاق نمو ا"! ئارذلا نم عنملاب كلام بهذم ىلع «هيلا دصقلا ىلع

 .هلوقب

 لجألا نم دعبأ ىلا ءارشلا يف ةلأسم ةرشع ناثلا كح

 «لجألا نم دعبأ ىلا ءارشلا يف ةلصحتملا ةلأسم ةرشع ناثلا امأو

 : اهنمف
 .زوجت ال ةلأسم ةرثع ثالث

[r] 

 لث «ماعطلا لثم هنم يرتشي نأ :يهو /اهزاوج يف فلتخي ةلأسمو

 هفختساف «« كفلمأو ينفلسأ » :هلخدي هنأل ؛ لجألا نم دعبأ ىلا «نمثلا

 «قافتاب زاجل ماعطلا ىلع بغي م ولو «نوشجأملا نبا ههركو « ساقلا نبا

 عئابلا لوألا عاتبملا فلسأو ءاوغل ناكف ءهنيعب هيلا عجر هماعط نأل

 ضرق وهف «'!نيرهش دنع هنم اهذخأي ءرهش دنع ءمهارد ةرشع لوألا
 . عئابلل عاتبملا نم حيحص

 .ةزئاج عبرأو

 :نيهجوب ءزوجي ال ام ءاهنم زوجي ام فرعيو

 .نمثلا نم رثكأب ءارشلا نوكي نأ :(هدحا

 .ماعطلا ضعب يرتشملا نوكي نأ :يناثلاو

 «بغي م وأ ماعطلا ىلع باغ ءاهنم عرفتام زوجيال ناهجولا ناذهف

 األ « ةسلاجلا مرحتف ءرمخلا برش ىلا يدوت دق نيركسملا ةسلاج :رخآ ءيش ىلا لصوي ام ةعيرذلا )١(
 .مرحت ال «ةدرجم ءةسلاجلا تناك ناو ءركسلا وهو «مارح ىلا يدؤت

 .لبتح نب دحأو ءكلام بهاذم لوصأ نم عيرذلا دسو

 1١5( :ص - نراقملا هقفلل ةماعلا لوصالا)

 .رهش :م (؟9)
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 باغ نا زوجي الو ؛ماعطلا ىلع بغي مل نا ءاهنم عرفت ام زوجي اهرئاسو
 .ركذلا ةمدقتملا ءاهيف فلتخلا ةلأسملا اشاح ءماعطلا ىلع

 جرخ ام ىلا (”ضيأ) رظنت نأب اهنم زوجي ال ايف داسفلا فرعتو

 ءاهنيب عقو دق هوركملا دجتف ءهيلا عجري امو ءاهنم دحاو لك دي نع

 نيتعيبلا نم ارهظأ اب ءهل لالحتسالاو ءهيلا دصقلا ىلع ناهّتيف

 .رهاظلا يف نيتحيحصلا

 ناف «عاب يذلا ماعطلا ةفص نم هيرتشي يذلا ؛ماعطلا ناك اذا اذه

 .هيلع بغي مل نإ ماعطلا كح كلذ يف ضورعلا محو

 دقنلاب ءارشلا يف نيثالثلاو تسلا نم ةعونمملا ةلأس ةرشع سمخلا
 لجألا سفن ىلاو

[ıv - [ع 

 ايف ةعرفتملا .ةلأسم نيثالثلاو تسلا نم زوجت ال يتلا لئاسملا ىدحاف
 :لجألا ىلاو دقنلاب ىرتشا

 ءنمثلا نم لقأب ءهيلع باغ نا دعب «ماعطلا لثم هنم يرتشي نا
 .ادقن

 . لجأ ىلا ؛ مهارد ةرشعب «" بدارأ ةرشع هنم عيبي نا :كلذ لاثم

 ةفص نم «بادرأ ةرشسع «ماعطلا ىلع باغ نأ دعب «ةهنم يرشي م

 .مهارد ةسمخب «هماعط

 ةسمخف «هماعط ةفص نم «بادارأ ةرشع «ماعطلا ىلع باغ نا دعب
 .مهارد

 .ص:نم )١(

(r)الثم ‹رصم يف نزيو ٠ .بوبحلا ريدقتل لمعتسي < ءريبك ليك :(لادلا حتفو < ءةزمملا رسکب) :بدرالا : 
 .اعاص 76 ءنانبل يف ءوه .علك ٠
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 ادقن ماعطو مهارد حبو ءافلسلا ف ةدايزلا هلخ ديو روج ال اذهف

 ىلا اهنيب لآ رمألا نأل .لجعم ماعطو :لجأ ىلا ءاهنم رثكا مهاردب

 ةرشع هنم ذخأيو ءادقن مهارد لوألا عاتبملا ىلا عفد لوألا عئابلا نأ

 دعب هنم اهضبق «بدارا ةرشع ءاضيا هفلسأو ءلجألا دنع ؛!''هارد

 .اهب عفتناو ءاهيلع باغ نأ

 لقأب «هيلع بيغي نا لبق «هنيعب اماعط هنم يرتشي نا :ةيناثلاو

 .ادقن « نمثلا نم

 ؛لجأ ىلا اهنم رثكأ يف مهارد ملست هلخديو ءاضيا زوجي ال اذهف

 ءمهارد ةسمخ عاتبملا ىلا لوألا عئابلا عفد نأ ىلا اهنيب لآ رمألا نأل

 .'"اوغل ناكف «هنيعب هماعط هيلا عفدو «لجأ ىلإ «ةرشع ىف

 .لجألا ىلا «نمثلا

 لآ رمألا نأل ؛فلسلا يف ةدايزلا هلخدتو ءًاضيأ ءزوجي ال اذهف

 عفتناو ءاهيلع باغف « بدارا ةرشع عاتبملا ىلا عئابلا عفد نا ىلا اهنيب

 ءلجألا دنع «مهارد ةسمخ هنم ذخأي نا ىلع «هيلا اهدر مث ءاهب

 لث «هيلع باغ نا دعب ءماعطلا نم رثكأ هنم ىرتشي نا :ةعبارلا

 .ًاضيأ ءزوجي ال اذهف «"ادقن «نمثلا

 مث ءرهش ىلا مهارد ةرشعب بدارا ةرشع هنم عيبي نا :كلذ لاثم

 .ادقن مهارد ةرشعب ءابدرا رشع ةسمخ ؛هيلع باغ نا دعب ءهنم يرتشي

 ىلا اهنيب لآ رمألا 'نأل «فلسلا يف ةدايزلا هلخدتو ءزوجي ال اذهف

 .دنع يتلا :ص )١(

(r)ىوقتا :ص . 

 .اذهف نمثلا :م (6)
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 ةرشعو ءاّبَدرِإ رشع ةسمخ يف مهارد ةرشعو «بدارا ةرثع هفلسأ نأ
 . لجأ ىلا مهارد

 .ماعطو لجأ ف «ماعطو مهارد «ًاضيأ ‹ اهلخ دیو

 لث «هيلع باغ نأ دعب «ماعطلا نم رثكأ هنم يرتشي نا :ةسماخلاو
 .لجألا كلذ ىلا «نمثلا

 ىلا اهنيب لآ رمألا نأل «فلسلا يف ةدايزلا هلخدتو ءزوجي ال اذهف
 مهاردلاو ءابدرا رشع ةسمح ف بدارا ةرشع عاتبملا ىلا عئابلا عفد نا

 . ةصاقم مهاردلاب

 ‹ نمثلا لثم ‹ هيلع ةدايزو ‹« هنيعب هماعط هنم يرش نا :ةسداسلاو

 .ادقن

 اهنيب لآ رمألا نأل : فلسلا يف ةدايزلا هلخدتو ًاضيأ ءزوجي ال اذهف

 لح اذا ‹ ةنم ذخأيو «مهارد ةرشع عاتبملا ىلا عئابلا عفد نأ ىلا

 / ءادقن ..بدارا ةسح عاتبملا ("' !ءداز) نأ ىلع < مهارد ةرشع <« ءلجألا

 .اوغل تناكف < اهنيعب هيلا تعجر «هانلزن ام ىلع « بدارألا ة ةرشعلاو

 لقأب هيلع باغ نأ دعب « ماعطلا نم رثكأ ةنم يرئشي نا :ةعباسلاو

 .ادقن ‹ نمثلا نم

 ىلا اهنيب لآ رمألا نأل ؛ فلسلا ف ةدايزلا هلخدتو زوجي ال ءاذهف

 رشع ةسمحخ يف «مهارد ةسمحو بدارأ ةرشع عاتبملا ىلا عئابلا عفد نأ

 .مهارد ةرشعو « اًبَدَرِإ

 هيلع باغ نأ دعب «ماعطلا نم رثكأ هنم يرتشي نأ :''!(ةنماثلاو)
 .لجألا كلذ ىلا ؛«نمثلا نم لقأب

 .داز :ب ينو .م :نم )١(
(r)نماثلا :ب ينو .حارتقا . 
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 نأ ىلا اهنيب لآ رمألا نأل ؛فلسلا يف ةدايزلا هنأل ءزوجي ال اذهف

 ءابدرا رشع ةسمخ هنم ال زخأو « بدارأ ةرشع عاتبملا ىلا عئابلا عفد

 «لجألا لح اذا مهارد ةسمخو ءاهب عفتناو «ةرشعلا ىلع باغ نأ دعب
 .ةصاقم ةسمخب ةسمخ طقستو

 نم لقأب «هيلع ةدايزو «هنيعب هماعط هنم يرتشي نأ :ةعساتلاو
 .ًادقن « نمثلا

 لآ رمألا نأل ؛فلسلا يف ةدايزلا هلخدتو ءاضيأ ءزوجي ال اذهف
 ىلا ءةرشع يف ءادقن مهارد ةسمخ عاتبملا ىلا مئابلا عفد نأ ىلا اهنيب

 تعجر بدارأ ةرشعلاو ءادقن «بادرا ةسخ ءاضيأ عاتبملا هدازو « لجأ

 .اوغل تناكف «اهنيعب هيلا

 «هيلع باغ نا دعب «ماعطلا نم رثكأ هنم يرتشي نا :ةرشاعلاو

 .ادقن «نمثلا نم رثكأب

 اهنيب لآ رمألا نأل ؛ فلسلاو عيبلا هلخديو ءاضيا ءزوجي ال اذهف
 ةسمخلاب ةرشعلا ىلع "ةدئازلا بدارأ ةسمخلا ىرتشا عئابلا نا ىلا
 ةرشعو «بدارأ ةرشع هفلسأ نأ ىلع «نمثلا ىلع "!ةدئازلا مهاردلا
 .مهارد

 هماعط نم رثكأ هنم يرتشي نا :ةرشع ةيداحلاو

 .ةصاقم نمثلا نم رثكأب « هيلع
 (هنيب لآ رمألا نأل «فلسلاو عيبلا هلخديو ءاضيا ءزوجي ال اذهف

 ةدئازلا بدارألا ةسمخلا لوألا عاتبملا نم لوألا عئابلا ىرتشا نا ىلا

. 

 .بدارا ةرشع هم ذخأو :ص )00(

 .ةدايزلا :م (0)

(r)ةدايزلا م . 

 .ماعمطلا نم م )£(
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 نا ىلع :('هيهاردلا) ةسمخلا يهو .نمثلا ىلع ةدئازلاب «ماعطلا ىلع
 ‹ ةرشعلاب ةرشعلا طقستو هيلا اهدرو ءاهب عفتناف «بدارا ةرشع هفلسأ

 .ةصاقم اهنأل

 رثكأب هيلع ةدايزو « هليعب هماعط ةنم قرتشي نا :ةرشع ةيناثلاو

 .ادقن ‹ نمثلا نم

 اب ماعطلا ىلع داز ام نأل.؛فلسلاو عيبلا هلخديو ءزوجي ال اذهف
 ءمهارد ةرشع عاتبملا عئابلا فلسأ نا ىلع «ةعيابم نمثلا ىلع داز
 .('اوغل ناكف ‹ هئيعب هماعط هيلا عجرو ‹لجألا لح اذا « هلم اهذخأيو

 هيلع باغ نأ دعب «ماعطلا نم لقأ هنم يرتشي نا :ةرشع ةثلاثلاو
 .ادقن «نمثلا نم لقأب

 نم صقن ام نأل ؛فلسلاو عيبلا هلخديو ءاضيا ءزوجي ال اذهف
 بدارأ ةسمخ عئابلا هفلسأ نأ ىلع « ةعيابم نمثلا نم صقن اب ماعطلا
 .مهارد ةسخو

 « هيلع باغ نا دعب «هماعط نم لقأ هنم يرتشي نا :ةرشع ةعبارلاو
 .لجألا ىلا ءهصاقم «نمثلا نم لقأب

 اب ماعطلا نم صقن ام نأل «فلسلاو عيبلا هلخديو ءزوجي ال اذهف
 م اهب عفتناف «بدارأ ةرشع هفلسأ نأ ىلع ‹ ةعيابم نمثلا نم صقن

 نم لقأب ءهنيعب «هماط ضعب هنم يرتشي نا :ةرثع ةسماخلاو
 .ادقن نمثلا

 ا «مهارد ةسخ عئابلا هفلسأ نأ ىلع «ةعيابم نمثلا نم صقن ام ءازاب
 .مهارد :ب يفد .م 2 نم 00(

 .اوفل تناكف :م (۲)

۳1۸ 



 ءاهنيعب هيلا تعجر بدارألا ةسمخلاو «لجألا لح اذا هنم اهذخأب

 .اوغل تناكف

 لجألا نم دعبأ ىلا ءارشلا يف «ةعونمملا ةلأسم ةريثع ثالثلا

 [م. - 1۸[

 ءةلأسم ةرشع يناثلا نم زوجت ال يتلا لئاسملا ىدحاو «لصف

 :لجألا نم دعبأ ىلا ءارشلا يف ةلصحتملا

 «نمثلا نم رثكأب ءهيلع باغ نا دعب ءهماعط لثم هنم يرتشي نا

 .لجألا نم- دعبأ ىلا

 ءرهش ىلا ءمهارد ةرشعب «بدارأ ةرشع هنم عيبي نا :كلذ لاثم

 هماعط ةفص نم بدارأ ةرشع هنم يرتشي مث «ماعطلا ىلع عاتبملا بيغيف

 .نيرهش ىلا ءاهرد رشع ةسمخب
 لجأ ىلا ءاهنم رثكأ يف مهارد فلس هلخدي هنأل ءزوجي ال اذهف

 ءمهارد ةريثع ءرهش دنع «لوألا عئابلا ىلا عفدي لوألا عاتبملا نأل

 ىلا لوألا عئابلا عفد دقو «نيرهش ىلا اهرد رشع ةسخ هنم ذخأيو

 ءهيلا اهدر مث / ءاهب عفتناو ءاهيلع باغف «بدارا ةرشع لوألا عاتبملا

 ىلا ءاهنم رثكأ يف مهارد لوألا عئابلا ىلا مسأ لوألا عاتبملا نأكف

 .بدارأ ةرشع عئابلا هفلسأ نا ىلع «لجأ

 رثكأب «هيلع بيغي نا لبق ءهنيعب هماعط هنم يرتشي نا :ةيناثلاو

 .لجألا نم دعبأ ىلا «نمثلا نم

 ام ىلع ءرهش ىلا مهارد ةرشع لوألا عئابلا ىلا عفدي لوألا عاتبملا نأل

 عئابلا ىلا عجرو «نيرهش ىلا ءاهرد رشع ةسمخ هنم ذخأيو «هانلزن

۳۹ 

[0۸] 



 ةباغ دقو «نمثلا لثمب «هماعط نم لقأ هنم يرتشي نا :ةثلاثلاو
 .لجألا نم دعبأ ىلا «هيلع

 لوألا مئابلا نأل ,فلسلا يف ةدايزلا هلخدتو ًاضيأ زوجي ال اذهف
 نا دعب «بدارأ ةسمح هنم قرتشا م «بدارا ةرشع عاتبملا ىلا عفد
 ىلع «ىرخالا بدارالا ةسمخلا كرتو ءاهايا هفلسأ هنأكف ءاهيلع باغ
 اهفرصيو ءاهب عفتنيف ءرهش دنع ءمهارد ةرشع عاتبملا (("!هفلسأ) نأ

 .نيرهش ىلا «هيلا
 هيلع بيغي نا لبق ؛هنيعب ؛هماعط ضعب هنم يرتشي نأ : :ةعبارلاو

 .لجألا نم دعبأ ىلا نمثلا لث
 عفدي لوألا عاتبملا نأل «فلسلا ف ةدايزلا هلخدتو ءزوجي ال اذهف

 ‹ نيرهش دنع هنم اهذخأيف ‹«رهش دنع «مهارد ةرشع لوألا عئابلا ىلا
 يلا ة ةرشعلا نم بدارأ ةسخ عئابلا هاطعا نا ىلع «اهايا هفلسأ هنأكف
 .اوغل تناكف «اهنيعب هيلا تعجر ىرخألا ةسمخلاو «هنم عاب

 رثكأب < هيلع باغ نأ دعب «هماعط نم لقا هنم يرتشي نا : :ةسماخلاو
 .لجألا نم دعبأ ىلا «نمثلا نم

 ‹ لجأ ىلا اهنم رثكأ ف مهارد فلس هلخ ديو « ًاضيأ زوجي ال اذهف
 ذخأيو « رهش ىلا مهارد ةرشع لوألا عئابلا ىلا عفدي لوألا عاتبملا نأل
 نم بدارأ ةسم عئبلا هقلسي نأ ىلع نيرهش دنع اهرد رشع ةسخ هند
 .ىرخألا ةسمخلا هاطعأو ءهنم عاب يتلا ة ةرشعلا

 ىلا « نمثلا نم رثكأب «هنیعب هماعط ضعب هنم يرتشي نا :ةسداسلاو
 .هيلع بغي و «لجألا نم دعبأ

 عاتبملا نأل «"اهنم رثكأ يف مهارد فلس هلخديو ءزوجي ال اذهف
 .هفلس :ب يقو ۾ نم )0(

 .نأل ءلجأ ىلا اهنم :م ()

۰ 



 ةسخ هنم ذخأيو . ريش ىلا مهارد ةرشع لوألا عئابلا ىلا عفدي لوألا

 نم بدارا ةسمح لوألا عئابلا هاطعأ نأ ىلع ۰ نب رهش ىلا «ءاهرد رشع

 .اوغل تناكف اهنيعب هيلا تعجر ىرخألا ةسمخلاو ءهنم عاب يتلا ةرشعلا

 نأ دعب «نمثلا نم رثكأب «ماعطلا نم رثكأ هنم يرتشي نا :ةعباسلاو

 .لجألا نم دعبأ ىلا ؛ هيلع باغ

 ىلا لوألا عاتبملا فلسأ نأ ىلع «ةعيابم «نمثلا (''نم) عئابلا داز

 عئابلا فلسيو« نيرهش دنع هنماهذخأي «رهشدنع مهاردةرشع لوألا عئابلا

 . اهب عفتناو « اهيلع باغ نأ دعب هلم اهذخ أي بدارأ ةرشسع , عاتبملا

 نم رثكأب ءهيلع ةدايزو «هنيعب هماعط هنم يرتشي نا :ةنماثلاو
 .لجألا نم دعبأ ىلا ؛نمثلا

 اب «نمثلا ىلع داز ام نأل ؛فسلاو عيبلا هلخديو ءزوجي ال اذهف

 ةرشع "مئابلل لوألا عاتبملا فلسأ نا ىلع «ةعيابم «ماعطلا ىلع داز

 هيلا تعجر بدارأ ةرشعلاو « نيرهش دنع هنم اهذخأي ءرهش دنع مهارد

 .لجألا نم دعبأ ىلا نمثلا نم

 عاتبملل لوألا عئابلا فَلْسُأ نأ ىلع «ةعيابم :«نمثلا نم صقن اب ماعطلا

 ءاهيلع باغ نأ دعب ءهيلا اهدريو ءابب عفتني «بدارأ ةسمخ لوألا

 .ىلع هاي فو ؛ص :نم )۱(

 .عئابلا م (0)

۳۲١ 



[0۹] 

 بيغي نا لبق ءهنيعب «هماعط ضعب هنم يرتشي نأ :ةرثاعلاو
 .لجألا نم دعبأ ىلا .نمثلا نم لقأب «هيلع

 نم صقن ام نأل «فلسلاو عيبلا هلخديو ءاضيا زوجي ال اذهف

 .اوغل تناكف ءاهنيعب هيلا تعجر بدارا لوألا /'''عئابلل

 باغ نا دعب ءماعطلا نم رثكأ هلم يرتشي نا :ةرشع ةيداحلاو

 .لجألا نم دعبأ ىلا «نمثلا نم لقأب ؛هيلع

 عفد لوألا عئابلا نأل «فلسلا يف ةدايزلا هلخدت هنال ءزوجي ال اذهف
 رشع ةسمح هيلا در مث ءا عفتناو «, اهيلع باغف «بېدارا ةرشع عاتبملل

 .هضرقأ امل ًانم بدارا ةسمخلا تناكف ءابدرا

 «هنيعب هيلا "مجري هماعط نأل «زاجل «ماعطلا ىلع بغي م ناك ولو
 ةسخ عئابلا ىلا عاتبملا عفد نا ىلا رمألا لآف «ةدايز بدارا ةسخو
 «نيرهش دنع مهارد ةسمخ هنم ذخايو ءرهش دنع مهارد ةرشعو «بدارا

 .ناهتي الف

 ءهيلع باغ نأ دعب ؛ماعطلا نم رثكأ هنم يرتشي نا :ةرشع ةيناثلاو
 .لجألا نم دعبأ ىلا نمثلا لثمب

 عفد لوألا عئابلا نأل ,!"'فلسلا يف ةدايزلا هلخدتو ءزوجي ال اذهف
 رشع ةسمح هيلا درو ءابهب عفتناو « اهيلع باغف «بدارأ ةرشع عاتبملا ىلا

 دنع عنم اهذخأيل «ءرهش دنع مهارد ةرشع عئابلل عاتبملا فلسأو ءابدرا

 . نيرهش

 عفد نا ىلا اهنيب لآ رمألا نأل ءزاجل ماعطلا ىلع بغي م ولو

 . عئابلا م )0(

 .عمجر :ص م )+(

 .فللاو ةدايزلا :ص ()

Y۲ 



 «نيرهش دنع «هنم اهذخأي ءرهش دنع مهارد ةرشع عئابلا ىلا عاتبملا

 راصف «ضرقملا نم ةدايزو «ضرق وهف «بدارا ةسمح ءاضيا ءهاطعأو

 .نيتهج نم عاتبملا هعم هلعف دق فورعملا

 ‹ هيلع باغ نا دعب (هماعط لثم هلم يرتشي نا :ةرشع ةثلاثلاو

 .لجألا نم دعبأ ىلا نمثلا نم لقأب

 عفد لوألا مث ئابلا نال ۽ فلسلا ف ةدايزلا هلخدتو ءزوجي ال اذهف

 نا ىلع < 9 اهدرو ءاهب عفتناو ءاهيلع باغف «بدارا ةرشع عاتبملل

 «مهارد ةسمخ هفلسيو ؛هفلسأ ال ء«مهارد ةسمخ ءرهش دنع «عاتبملا هيطعي

 .نيرهش ىلا هدنع نوكتو

 هيلا "مجري هماعط نأل ءازئاج نكل «ماعطلا ىلع بغي مل ولو

 ءمهارد ةرشع ءرهش دنع <« عئابلا ىلا عاتبملا عفديو «اوغل ناكف «هنيعب

 لجألا سفن ىلاو دقنلاب ءارشلا يف «ةزئاجلا ةلأسم نورشملا

 [ه.- موز

 ءارشلا ف ةلصحتللا ‹«ركذلا ةمدقنملا ةزئاجلا لئاسلا ركذ يف + :لصف

 :نيثالثلاو تسلا ةملت «نورشع يهو 0 “رجألا ىلاو ‹ دقنلاب

 . لجألا ىلإ . نمثلا نم لقأب «هنيعب هماعط هنم يرتشي نأ :اهادحا

 مث ءرهش ىلا مهارد ةرشعب بدارأ ةرشع هنم عيبي نأ :كلذ لاثم

 .لجألا كلذ ىلا مهارد ةسمخب ءهنيعب «هنم هيرتشي

 نا ىلا لآف «ةسمخ عاتبملا هيلا عفدو «ةرشعلا نم ةسمخب هصاق لجالا

 . عج ري م ص )000(

 .لجأ م (0)

Y۳ 



 الف «ءيش ريغ نع ؛''' لجألا دنع ءمهارد ةسمخ عئابلا عاتبملا ىطعا

 . كلذ ف نا ھتي

 .لجألا كلذ

 ‹ اهنيعب هلم اهارتشا يتلا بدارألا ةسمخلا نأل ءاضيأ «زئاج وهف

 نم مهارد ةسمخلاب لجالا دنع هصاقيو «اوغل تناكف هيلا تعجر

 دنع مهاردلا ةسمخلا عاتبملا هيلا عفديو «هيلع هل تناك ىتلا ؛ةرشعلا

 تيقب يتلا «بدارألا ةسمخلا عاتبملا عاتبا نأ ىلا اَمُهُرْمُأ لاف ؛لجألا

 نم ‹ ەلىق ‹ةيقابلا مهارد ةسمخلاب عاتبا ناك يذلا ؛ ماعطلا نم ةهدنع

 .كلذ يف ةمهت الف لجألا كلذ ىلا «نمثلا

 مو «نمثلا لث « هيلع ةدايزو « هنيعب اماعط هنم يرتشي نأ :ةثلاثلاو
 .لجأألا كلذ ىلا ءهيلع بغي

 ىلا اهرما لآف «نمثلا عيمجب ءلجألا دنع هصاقيو «بدارأ ةسخ عاتبملا
 ريغ نم «ةلجعم بدارا ةسخ لوألا مئابلا - لوألا عاتبملا ىطعأ نأ

 ةدايزو «هيلع بيغي نا لبق «هنیعب هماعط هنم يرتشي نا :ةعبارلاو

 ٠ لجالا كلذ ىلا «نمثلا نم لقأب « هيلع

 ةسم هدازو ءاوغل راصف « هنيعب هيلا عجر هماعط نأل «زئاج اذهف

 عفديو هيلع هل يتلا «ةرشعلا نم ةسمخب لجألا دنع هصاقيو «بدارا
 ةسخ لوألا عاتبملا ىَطَعَأ نأ ىلا رمألا لاف «ةيقابلا ةسسخلا هيلا
 . ءيش ريغ نع مهارد م )01(

 .لوألا عئابلا عاتبلا ىطعأ :م (5)

YE 



 يف ةمهت الف ء«ءيش ريغ ىلع «لجألا دنع مهارد ةسمخو ءادقن بدارأ

 . كلذ

 نم رثكأب « هيلع ةدايزو ‹هنیعب هماعط هنم يرتشي نأ :ةسماخلاو

 .لجألا كلذ ىلا نمثلا

 ءاوغل ناكف ءهنيعب هيلا عجر هماعط نأل :'"ًاضيأ ءزئاج اذهف

 عفديو «نمثلا غيمجب «لجألا دنع ءهصاقيو «بدارا ةسخ عاتبملا هدازو
 عاب نا ىلا اهنيب رمألا لاف هيلع ةيقابلا مهاردلا ةسمخلا عئابلا هيلا

 ىلا مهارد ةسمخب ةلجعم بدارا ةسمخ لوألا عئابلا نم لوألا عابتملا

 . رهش

 .رئاج اذهف

 «نمثلا لث ءهيلع باغ دقو هماعط لثم هنم يرتشي نا :ةسداسلاو

 .ادقن

 ‹هايا هفلسأ ءهنأكف « هماعط لثم هيلا عجر عئابلا نأل :زئاج اذهف

 عاتبملا عئابلا فلسأ نا ىلا رمألا لاف ءمهارد ةرشع « ًاضيأ هيلا عفديو

 .كلذ يف ةمهت الف «نيحيحص نيفلس

 لث «هيلع باغ نا دعب ءهماعط لثم هنم يرتشي نا :ةعباسلاو

 .لجألا كلذ ىلا «نمثلا

 فايا هفلسأ هنأكف «هماعط لثم هيلا عجر عئابلا نأل «زئاج اذهف

 فلسأ نأ ىلا اهنيب رمألا لآف « نمثلا عيمجب ٠ ‹لجألا دنع هصاقيو

 .ءيش ريغ ىلع «بدارا ةرشع لوألا عاتبملا لوألا عئابلا

 لث ؛هيلع بيغي نا لبق «هنيعب هماعط هنم يرتشي نا :ةنماثلاو

 .ادقن «نمثلا
 .ةماعط نأل « زئاج :ص عع )1(

Y0 



 عئابلا عفديو ءاوغل ناكف «هنيعب هيلا عجر هماعط نأل ءزئاج اذهف

 هفلسا هنأكف «لجألا دنع هنم اهذخأيو ءادقن مهارد ةرشع عاتبملا ىلا

 ىلا مهارد ةرشع عاتبملا عئابلا ضرقأ نأ ىلا اهنيب رمألا لآف ءاهايا

 ."!ضوع ريغ ىلع ءلجأ

 .زئاج اذهف

 لثمب هيلع بيغي نا لبق ءهنيعب هماعط هنم يرتشي نا :ةعساتلاو

 .لجألا كلذ ىلا «نمثلا

 ءاوغل ناكف «هنيعب هيلا عجر هماعط نأل ءًاضيا ءزئاج اذهف

 ةلاقإلا ىلا اهنيب رمألا لآف «نمثلا ميمجب ءلجألا دنع هصاقيو

 .هنم هعاب يذلا ماعطلا ىف «ةحيحصلا

 نم رثكأب ءهيلع باغ نا دعب ءهماعط هنم يرتشي نا :ةرشاعلاو

 .ادقن «نمثلا

 ءهايا هفلسا ناكف «هماعط لثم هيلا عجر عئابلا نأل ءزئاج اذهف

 لجألا دنع هنم ذخأيو «ًادقن ءاهرد رشع ةسخ عاتبملا ىلا عئابلا عفدو

 .كلذ يف ةمهت الف «مهارد ةرشع

 رثكأب ءهيلع باغ دقو «هماعط لثم هنم يرتشي نا :ةرشع ةيداحلاو
 .لجألا كلذ ىلا «نمثلا نم

 ءهصاقيو ؛هايا هفلسأ هنأكف «هماعط لثم هيلا عجر هنأل ءزئاج اذهف

 ىلا اهنيب رمألا لآف «ةيقابلا ةسمخلا هيطعيو «نمثلا عيمجب ءلجألا دنع
 مهارد ةسمح هاطعأو «بدارا ةرشع لوألا عاتبملا لوألا عئابلا فلسا نا

 .نيفورعم عئابلا هعم لعفف «لجالا دنع

 .ءيش ريغ ىلع .م ءص )١(

۳۲7 



 ‹هيلع بيغي نا لبق «هنيعب هماعط هنم يرتشي نأ :ةرشع ةيناثلاو

 .ادقن «نمثلا نم رثكاب

 هيلا عفديو ءاوغل ناكف «هنيعب هيلا عجر هماعط نأل ءزئاج اذهف

 هارد ةرثع لجألا دنع هنم ذخأيو ءادقن اهرد رشع ةسمخ عئابلا

 «هيلع بيغي نا لبق «هنيعب هماعط هنم يرتشي نا :ةرشع ةئلاثلاو

 .لجألا كلذ ىلا «نمثلا نم رثكأب

 دنع «هصاقيو ءاوغل ناكف «هنيعب هيلا عجر هماعط نأل ءزئاج اذهف

 رمألا لآف «ةيقابلا مهاردلا ةسخلا هيطعيو «ةرشع نع ةرشعب .لجألا

 «ةيطع مهارد ةسخ لوألا !'!عابتملل لوألا عئابلا ىطعا نا ىلا اهنيب

 .ءيش ريغ ىلع «لجالا دنع

 .زئاج اذهف
 دعي ؛هئم عاب يذلا ماعطلا نم لقأ هنم يرتشي نا :ةرشع ةعبارلاو

 .ًادقن «نمثلا لثمب هيلع باغ نا

 هيلع باغ نا دعب ءهماعط ضعب هيلا عجر عئابلا نأل ءزئاج اذهف
 ةرشع هيلا عفديو « ةيقابلا بدارألا ةسمخلا هاطعاو «هايا هفلسأ هنأكف

 رمألا لاف .اهايا هفلسا هنأكف «لجألا دنع هنم اهذخأب ءادقن مهارد

 [31] ةرشعو بدارا ةسخ "لوألا ٍعاتبما لوألا عئابلا فلسأ نأ ىلا /اهنيب

 اهعنص «فورعملا نم هوجو !* ثالث هذهف «بدارا ةسخ هاطعأو «مهارد

 .عاتبملا (*عم) عئابلا
 .مهارد ةرثع هنم ذخأيو :ص م )۱(

(r)عاتبملا :ص م . 

 .بدارأ ةسخ عاتنملا عئابلا فلسأ :م (0)

 , ةثالث م 2ص )4(

 .عاتبملاب :ب يفو .م :نم :م (ه)

TY 



 بيغي نا لبق «هنيعب هماعط ضعب هنم يرتشي نا :ةرشع ةسماخلاو

 .ادقن نمثلا لثمب « هيلع

 هيلا عف ديو «اوغل راص هماعط نم هبلا عجر ام نأل « زئاج اذهف

 نا ىلا اهنيب رمألا لآف «لجألا دنع هنم اهذخأي ءادقن مهارد ةرشع

 . كلذ 5 ةمهت الف «بدارا ةسج ههوو هارد ةرشع هفلسأ

 نا لبق ءهنيعب هماعط أضع هنم يرتشي نا :ةرشع ةسداسلاو

 .لجألا كلذ ىلا «نمثلا لث ءهيلع بيغي

 ىلا |اهنيب رمألا لاف ‹ نمثلا عيمجب ءلجألا دنع هصاقيو ‹ هثيفب هاطعأو

 يف ةمهت الف ء« ءيش ريغ نع ('!ةبه «بدارا ةسمخ عاتبملا عئابلا ىطعأ نا
 . كلذ

 ‹ هيلع باغ دقو <« هماعط نم لقأ هلم يرتشي نا :ةرشع ةعباسلاو

 هيلع باغ نا دعب ءهماعط ضعب هيلا عجر عئابلا نأل ءزئاج اذهف
 لقأ ف مهارد هيلا عفدو « هنيقب هاطعأو «هایا هفلسأ هنأكف , عاتبملا

 .كلذ يف ةمهت الف «لجأ ىلا ءاهنم

 دعب «هنم عاب يذلا «هماعط نم لقأ هنم يرتشي نا :ةرشع ةنماثلاو
 .لجألا كلذ ىلا ءنمثلا نم رثكأب «هيلع باغ نا

 «مايا هفلسأ هنأكف ‹« هماعط صعب هيلا مجر عئابلا نأل ؛ زئاج اذهف

 ةسمخلا هيطعيو «ةرشع نع ةرشعب لجألا دنع هصاقيو «هتيقب هاطعأو

 «بدارأ ةسمخ عاتبملا عئابلا ضرقأ نأ ىلا اهنيب رمألا لآف «ةيقابلا

 .هماعط نم لقأ :ص )01(

 .تناكف :م (؟)

 .ةبه هلم :م (۳)

۳۲۸ 



 .كلذ يف ةمهت الف لجألا دنع مهارد ةسخو ءادقن بدارا ةسمخ هاطعأو

 بغي مو «هنيعب هماعط ضعب هنم يرتشي نا :'!ةرشع ةعساتلاو

 .ادقن «نمثلا نم رثكاب « هيلع

 ءاوغل ناكف هنيعب هماعط ضعب هيلا عجر عئابلا نأل ءزئاج اذهف
 ءهنم ذخأيو ءادقن ءاهرد رشع ةسمخ هيلا عفدو ءهتيقب عاتبملا ىطعأو
 .كلذ يف ةمهت الف مهارد ةرشع «لجألا دنع

 رثكأب «هیلع بغي لو ,هنيعب هماعط ضعب هنم يرتشي نأ :نورشعلاو
 .لجألا ىلا «ءنمثلا نم

 ءاوغل ناكف «هنيعب هماعط ضعب هيلا عجر عئابلا نأل ءرئاج اذهف

 هيطعيو ءلجألا دنع «ةرثع نع ةرشعب هصاقيو «هتيقب عاتبملا ىطعأو
 بدارأ ةسمخ عاتبملا عئابلا بهو نا ىلا !هرما لآف «ةيقابلا ةسمخلا

 .كلذ يف ةمهت الف «لجألا دنع «مهارد ةسمخو ءادقن

 لجألا نم دعبأ ىلا ءارشلا يف «ةزئاجلا لئاسم عنرألا

[os - o۱] 

 ىف ةلصحنملا «ةلأسم ةرشع ناثلا نم «ةزئاجلا لئاسملا ركذ ىف لصف

 :"روكذملا ددعلا ةمتت «لئاسم عبرأ يهو «لجألا نم دعبأ ىلا « ءارشلا
 نا لبق ءهنيعب هنم هعاب يذلا ءهماعط هنم يرتشي نا :اهادحا

 .لجألا نم دعبأ ىلا «نمثلا نم لقأب «هيلع ةدايزو «هيلع بيغي
 لآو ءاوغل ناكف «هنيعب هيلا عجر عئابلا ماعط نأل ؛زئاج اذهف

 بدارأ ةسخ "لوألا مئابلا ىلا لوألا عاتبملا عفد نأ ىلا اهنيب رمألا

 ذخأيو «مهادر ةرشع لوألا «لجألا دنع ءًاضيأ «هيلا عفديو ؛ ماعط نم
 .18 ۱۷ 15 نيب تارقفلا تلدابت :ص (1)
 .ةروكذملا ةدعلا :ص ءم (؟)
 .ةسخ عئابلا :م (5)

۹ 



[ar] 

 ةسمخ عفدي نأ دحأ مهتي الو «مهارد ةسخ يناثلا لجألا دنع هنم
 .لجا ىلا مهارد ةسمج 5 «مهارد ةرسعو «بدارا

 مث ءرهش ىلا مهارد ةرشعب بدارأ ةرشع هنم عاب هنا ىلع اذهو
 . نب رهش ىلا مهارد ةسمخب «ابدرا رشع ةسمح هله ىرتشا

 , نمثلا لثم هيلع ةدايزو « ةنيعب هماعط هنم يرتشي نا :ةيناثلاو

 .لجألا نم دعبأ ىلا

 .اوغل ناكف 2( ةنبعب هيلا جدا عئابلا ماعط نأل < ًاضيأ «زئاج اذهف

 ةسخ '!(لوألا) عئابلا ىلا لوألا عاتبملا عفد نأ ىلا اهنيب رمألا '''لآو
 ةرشع لو الإ لجألا دنع « ًاضيأ هيلا عف ديو «ماعط نم بدارأ

 ةرثع هفلسأ دق هنأك نوكيف «يناثلا لجألا دنع هنم اهذخأيو «مهارد
 . !"!ءانلزن يذلا ليزنتلا ىلع بدارأ ةسمخ هاطعأو ءمهارد

 .("!ضرقملا) نم ةدايزو ضرق هنأل «هزاوج ف فالتخا ال ام اذهو

 نم دعبأ ىلا «نمثلا نم لقأب «هنيعب هماعط هنم يرتشي نا :ةثلاثلاو
 .لجألا

 ,اوغل ناكف (ةلبعب هيلا عجر عئابلا / ماعط نأل < ًاضيأ «زئاج اذهف

 دنع هيلا عفديو لوألا لجألا دنع مهارد ةرشع عاتبملا نم ذخأيو

 .ليلق يف ريثك فلس يف دحأ مهني الو ءمهارد ةسمح « يناثلا لجألا

 هيلع بيغي نا لبق ءهنيعب ("هماعط) هنم يرتشي نا':ةعبارلاو
 .لجألا نم دعبأ ىلا «نمثلا لثمب

 .لاف ص ءم )0(

 ص ءم نم (؟)
(r)ةرشع لجألا م . 

 .هتلزن ؛ص )4(

(o)ضرقلا :ب ينو «ضرقملا :ص ءم . 
 .اماعط :ب ىفو.ص ءم :نم 3(

۰ 



 .اهزاوج هجو ىلع لوقلا مدقت دقو

 .هل كيرش ال ,هتمحرب قيفوتلا يلو هللاو

 .سبحلا ةايح يف ضبقلا مدعل سبحلا نالطب - ]۸٤[
 نبا ديلولا وبأ «ةعاجلا ىضاق « ظفاحلا «مامالا ءهيقفلا '!لئسو

 هل ضبقو «هرجح يف هل ريغص نبا ىلع سبح نمع ءهللا هديأ ءدشر
 لو «بألا تام ىتح «هب ملعي لو ضبقي لو «غلبف «غلبي نأ ىلا سبحلا
 .بالا «سيبحتلا دقع دنع« زحي

 .هيلع تفقوو اذه كلاّرس تحفصت :هللا هديأ «كلذ ىلع باجأف

 زحي مو «هيبأ ةايح يف ءهرمأ كلمو ءهيلع سبحلا نبالا غلب ناو
 ناك .ملعي ل وا سبحلاب نبالا لع ؛لطاب اذهف «يفوت نأ ىلا سبحلا هنع
 .هزحي مل وا ءهزاح دق بألا

 .قيفوتلا لابو
 .ةاكزلا مه لحت ال نيذلا «مالسلا هيلع ينلا لآ - ]۸٥[

 دمحأ نب دمحا نب دمم ديلولا وبا ءظفاحلا «مامالا «هيقفلا لاق
 : نع هللا يضر «دشر نبا

 ال "'ةقدصلا نأ :مهيف ءاج نيذلا هيي ينلا لآ نع !!لئاس لأس

 سمو «ءيفلا يف "ًاظح ممل هللا لعج نيذلا هتبارق نعو ءمهل لحت

45 )10( 

 1 i ip :ع/وو ص/1۴۸ :ق (0)

 امو ءمالسلا هلع يلا لآ نيبعت يف ءدشر نب دمم ديلولا ىبأ «مامالا ءلجألا ءهيقفلل ةلأس :عءر (۴)
 هللا يضر «لاق ؛ىلاعت هللا ءاث نا ةمينغلا سمخو ءيفلا نم ممل بجيو «تاقدصلا نم مهيلع مرحي

 .هلع

 .لآ نم :ع ()
 . ةاكزلا : ينعت )6(

 .اقح :ق ءص ءع ()

۳۳١ 



  e؟ةسنفلا سمو ٠

 ا نا :مهيف ءاج نيذلا 0 ةالصلا هيلع ع ينلا لآ :تلقف

 هلل ناف ءيش نم متمنغ اغ العار :يلاعت لاقف "!ةمينغلا سخو

 ىلع هللا ءافأ م :ىلاعت لاقو :ةيآلا اكل ىبرقلا يذلو لوسرللو <« ةسم

 هللا نأل ۾ ' هالا م ىبرقلا يذلو لوسرللو هللف ىرقلا لهأ نم هلوسر

 مه اماركإ ءاهايا مهم رح يلا ‹ةقدصلا . نم ‹كلذ مهضوع لجو لاعت

 يع ىلاعت هللا  مههزاف ع ولسي ءسانلا | اسوأ األ 3 3)

 ‹ركذلا ءالعاو «ةزعلاو ةبلغلا هجو ىلع ذوخأم هنأل ‹ةعفرو فرش هذخا

 .نيكرشملا راغصاو ءنيدلا ("ةملك ءالعاو)

 .مالسلا هيلع ينلا لآ نعت : ف لاوقأ ةعبس

 :لاوقأ ةعبس ىلع مهنييعت يف مما لهأ فلتخا دقو

 س ا ا تا

 نب «ةنانك نب ءرضنلا نب «كلام نب < «رهف نب «فاٽم دبع نب « مشاه

 )١( .سخو ءيفلا :م يف

 ) )۲ننس ىلع يطويسلا حرش ؛ةحلصم هاري ام مامالا هب لعفي .لاتق ريغب برحلا راد نب ذحأ ام وه
 :يلانلا )١١۸/۷(.

 ) )5.برحلا يف «ةبلغلا هجو ىلع رافكلا س ذخأ ام يه
 )٤( :لافنألا ةروس 41١. 1

 .۷ :ةرشحلا ةروع (ه)
 .سانلا لاومأ حاسوأ :ص (3)

(vy)اع :م ءر . 

 .ةعفرو فرش هذخأ :م ءع (۸)

 .نيدلا ةملكو :ب ينو :م ع :نم (4)

۳Y 



 «ناندع نب ءدعس نب ءرازن نب ءرضم نب «سايلا نب کردم نب ؛ةيزخ
aناو ءاولسانت ام «مثاه ينب نم بلطملا دبع دلو ((' اه  

 مل ذا ءليقع لآو ءرفعج لآو «يلع لآو « "سابع لآ :

 لهأ رثكأ بهذ اذه ىلاو ءبلطملا دبع ىوس مشاه ا
 . "العلا

 ىفطصا هللا نا» :لاق لب هللا لوسر نأ ىور ام :مه ةجحلاو

 اه ينب ىفطصاو «ةنانك نم اشيرق ىفطصاو «ليعامسا دلو نم ةنانك

 .» شاھ ينب نم ينافطصاو «شيرق نم

 :لاق هنأ ءهنع هللا يضر « بلاط يأ نب يلع نع ءًاضيأ «ىور امو

 اي: لی هللا لوسر ىل لاق « اه نيبرقألا .كتريشع رذنأو» :تلزن ال

 وأ ءالجر نوديزي ءالجر نوعبرأ مهو ؛«بلطملا دبع ينب يل عمجا « يلع

 يل مج ا»: هدم هللا لوسر يل لاق :لاق :هنع ىرخأ ةياور يفو « هنوصقني

 .» )الجر الا نوعبرا - وأ) ءالجر نوعبرأ مهو مشاه

 - دمم لآ ينعي - مه نحن » :لاق هنا سابع نبا نع يور امو

 .« ىبرق اهلك 'شيرق :اولاقو ءانموق انيلع كلذ ىبأ دقو

 نم ةصاخ «بلطملا “دبع ونبو «نوروكذملا مشاه ونب مهنأ :يناثلاو

 .يعفاشلا بهذ اذه ىلاو ءاودعب ناو ءاولسانت ام فانم .دبع ينب

 ص :نم )0(

  (r)سابع لآو:ع .

(r)هجراخو يبهذملا لخاد «ثيدحلاو هقفلا لاجر ةماع مه . 

 ءعماجلا يف يذمرتلاو ٠۲.۲۷۹۰ مقر حيحصلا يف لسم نم لك عقسألا نب هلثاو نع ثيدحلا جرخأ (:)

 )٠١5/4(. دنسملا يف لبنح نب دحأو ۰۳۰۹۸1: مقر

 :TIE مقر ‹ ءارمشلا ةروس )0(

 نبا نعو ءةوبسلا لئالد يف يقهيبلا نع :القن )۲٠٠١۲٠۲/۵( ريسفتلا يف ريثك نبا ثيدحلا جرخأ ()

 .بلاط يبأ نب يلع نع لكلاو ءيربطلا ريرج

 .الجر نوعبرأ وا الجر نوعبرأ مهو :ب ينو .ص .رءم اع نم (۷)

 .بلطملا ونبو :قث (۸)

iı 



[1r] 

 ينب عم ‹بلطملا دبع ينب ا هللا لوسر لاخدإ : يل ةجحلاو

 كلذو «بعشل لأ ف مهعم (!"؟لوخدل) ‹ ىبرقلا يوذ مهس 5 "شاھ

 اولذبو « هيَ هللا لوسر اولتقي نأ ىلع مهرمأ اوعمجا شيرق رافك نا
 ,هوعنمو , اوبأف هوملسي نأ ىلع ‹ ةفعاضم /* تيد مشاه ينب هموقل هيف

 امم اوسُنيو هوعنم مهنا اوأر الف ‹بلطلما دبع ونب كلذ ىلع مهرهاظو . (3 : 505
 , مهتذبانم ىلع اودقاعتو ‹ بعشلا ىلا (ةكم نم ا"!صوجرخا ؛هودارا

 ف كلذ لجأ نم , هلع هللا لوسر مهلخداف « مهتعيابمو مهتحكانم كرتو

 كبشو ‹ اذکه بلطملا وسو مشاه ودب اناد :لاقو ‹ ىبرقلا يقوذ مهس
 5 )باص نيب

 .اودعب

 لبج (" ةفضر) ىلا م هللا لوسر قلطنا « نيبرقالا كتريشع رذنأو »

 .مل م )١(

(r)نه  : e‘هلوځدل اب ينو . 

 .ةثعبلا نم ةرشاعلا ىتح ةعباسلا ةنسلا نم «تاوئس ثالث نم اوحن بعشلا يف هوديؤمو لوسرلا لظ دقو ؛نيلبج نيب جارفنا :؛بعشلا (4)
 .(۲۰۸/۱) :دعس نبا تاقبطو .(۳۷۱/۱) :مشاه نبا ةريس :رظنا)

(o)ةفعاضم ةيد :ع . 

 .بلطلا ونب :ع )«

(v)هوجرخأ ر . 

 :اذكه ةغيصلا نكلو ءمعطم نب ريبج نع « ۲۰۹۸۰ مقرو يي مقر ننسلا ل دواد وبأ هجرخأ )۸(
 .» دحاو ءيش بلطلا دبع ونبو مشاه وسب ائاد

 .(454/6) :ةيارلا بصن :رظنأ «صنلا ةغيص ىلع رثعأ لو ء(٤/۸1) دنسملا يف دحأو السنا :نئسلا يف يقاسنلاو ؛(0۷/4) :حيحصلا يف يراخبلاو :.؟.١48 :مقر .ةجاع نبا هجرخأ اك
 .هدعب ثيدحلا تاياور يف اك « افصلا ىف ًارجح دعص :دارملاو سمشلاب یم رجح :(نوكسلاب) ةفضرلاو . ةفصر :ب يلو .ص ۰مر : نه )0

 ضرك



 هتريشعو «نوبرقالا هتريشع مهنا « مهايا هتادانب("انيبف «. ديدش

 .هريغو جرفلا نب غبصا هلاق ام ىلع هلآ مه «نوبرقالا

 ناو « اولسانت ام « يصق ونبو «فانم ونبو ‹ مشاه ونب مهنا :عبارلاو

 .اودعب

 » :لاق هل ينلا !'' نا يور ام ىلع ءاضيا ءجرختي لوقلا اذهو

 توملاو ءريذنلا انا « فانم دبع ينب اي ‹ يصق ينب اي ؛ مشاه ينب اي
 كلذ لد « يصق ىلا هتادانل ىهتنا ال «هنال «« "دعوملا ةعاسلاو «ريغما
 .نوبرقالا هتريشع مه نيذلا ءهلآ نم سيل مهقوف نم نا ىلع

 ونبو «ءيصق ونبو «فانم دبع ونبو ( مشاه ونب مهنا :سماخلاو

 .اودعب ناو ءاولسانت ام «بعك ونبو ءةره ونبو «بالك

 :تلزن امل:لاق ةريره يبأ نع يور ام ىلع جرختي لوقلا اذهو

 ينب ايد :ىدانف < هلم هللا يبن ماق «« نيبرقالا كتريشع رذناو»

 اوذقنا :فانم دبع ينب ای ‹رانلا نم مسفنا اودقنا ‹ یول س بعك

 دبع ينب اي ءرانلا نم مسفنا اوذقنا ءمشاه ينب اي ءرانلا نم مكسفنا

 يذقنا "دمع ةنبا ةمطاف اي ءرانلا نم كسفنا اوذقنا «بلطلا
 اهلباس احر ركل نا ريغ ءائيش هللا نم کل كلما أال يناف ءرانلا نم كسفن
 . « "ا الب

 يف يذمرتلاو ءاذو ىو ٣ ۱۷/۹) :حيحصلا يف يراخبلاو ۸١۲:مقر حيحصلا يف اس هجرخأ )١(

 .سابع نبا نع لكلاو .(؟81/1) :دنسملا يف دجأو :٠۳.٤٠۲۲ مقر عماجلا

  (r)نيبثف :ص .

 .ينلا نع يور :.م ءرءعءق )٣(

 .ةريره يبأ نع )۲٠٠/۵( ريسفتلا يف ريثك نبا )1(

(o)ةطقاس :..... فائم دبع ينب اي :ر . 

 .دمع تنب م (3)

 (vr/v) «حيحصلا يف يراخبلا هجرخأو انه ام لوطأ هنأ ريغ «701:مقر حيحصلا يف ملم هجرخأ )۷(

 يف يئاسلا كلذكو « بيرغ نسح » :هيف لاقو ۳.۲۳۷ مقر عماجلا يف يذمرتلا هجرخأ اك ءارصتخم

 =. ٠۰ معو صخف اشيرق هللا لوسر عج » :هلوقب ثيدحلا ردصت يلا يذمرتلا ةخيصب (؟58/3) ننسلا

o 



 بیک ونب نيبرقالا هتریشعو هلآ "انا ىلع لدي ثيدحلا اذه ("نا)
 .مهنود نمف

 ‹بالک نیو ‹ يصق وديو « فانم دنع ونيو « مشاه وثب مهنا :سداسلاو

 .بلاغ ونبو «يؤل ونبو ءبعك ونبو ءةرم ونبو
 نأ يور اب لدتساو ءانباحصا نم جرفلا نب , غبصأ بهذ اذه ىلاو

 لآ ايد : ¢ نيبرقالا كتريشع رذنأو» :تلزن موي ‹یدان ی هللا لوسر

 هللا لوسر ةمع ةيفص اي « هللا لوسر تنب ةمطاف اي بلاغ لآ اڀ < ىصق

 ءاولسانت ام «مهنود نمف ء رهف ونب وهو « مهلك شيرق مهنا :عباسلاو

 اولسانت ام > مهنود نمف ةنانك نب , رضنلا ونب ب ا :ليقو «اودعب ناو

 .اودعب ناو

 ءانموق انيلع كلذ ىبا دقو - دمم لآ - ينعي - مه نحن » :لاق
 .« يرق اهلك شيرق :اولاقو

 لاق :لاق ةريره يبا نع يور ام ام ءاذه ىلا بهذ نمل ةجحلا نمو

 اي 2 نيبرقالا كتريشع رذنأو » : هيلع هللا لزنا نيح ءپ هللا لوسر

 . رش هللا نم منع ىنغا ال هللا نم مسفنا اورتشا ‹ شيرق رشعم

 :ينعت ةرابعلاو . .ءاملا وه لآلبلاو (؟8/١١) :ريثك نبا ريسفتو ء(55/1) :يذوحالا ةنحت ) رظنأ 3
 .(محرلا ةلص

 E نس )«

(r)نا لدی :ق . 

(r)(؟58/5) ةنسلا يف يئاسنلاو ۰۳۲۳۹: مقر «مماج لا يف يذمرتلاو ۵٠۲٠:مقر «ةشئاع نع حيحصلا يف ماسمو سابع نباو ةريره يبأ نع (171/4) حيحصلا يت يراخبلا نم لك هنم ابيرق جرخأ . 
 )٣٣۳/۲(. :دنسملا يف دحأو

 .(ص) يلا لآ ينعي ريمضلا )ل
 يمرادلاو ء(۱۹۰/4) حيحصلا يف يراخبلاو 2(؟11/3) :نئسلا يف يئاسنلاو «؟١”مقر مسم هجرخأ (۵)

 .(7.3/1) :دنسملا يف داو ٠۰ /۲) ننسلا يف
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 ؟تيبلا لآ يلاومل ةقدصلا لحت له

 ."!ءالسلا هيلع ينلا لآ نييعت يف '''فالتخالا ةلمج اذهف «لصف
 ءىيفلا نم مهل ايف ءمهلخدم نولخدي مهنا :ليقف «مهيلاوم يف فلتخاو
 : لَم هلا لوسر لوقل «مهيلع ةقدصلا ميرحت يفو «ةمينغلا سخو

 . ا"'هنم موقلا ىلوم»

 وه امنا ثيدحلا ىنعم ناو «كلذ يف مهلخدم نولخدي ال مهنا :ليقو

 . “هيلع مرجيو ءمهل بجي ايف ال «ةمرحلاو وبلا يف

 تارافكلاو تاوكزلا يه تيبلا لآ ىلع ةمرحلا ةقدصلا

 ةفاك لوق يف مالسلا هيلع يبنلا لآ ىلع مرحت يتلا ةقدصلاو «لصف
 لمجي نا لثم ؛عوطتلا ةقدص اماو «تارافكلاو تاوكزلا يه «!*'ءالعلا
 يطعي نا "لحي له فلتخاف ؛نيكاسملا ىلع ةقدص هلام نم اًئيش لجرلا

 .نيلوق ىلع ءال ما ءىش هلي ينلا "لآ ءارقفل كلذ نم
 هلام نم ءاش اب مهنم ءاش نم ىلع لجرلا “قدصتي نا زئاجو

 م

 .ًاعوطت

 يف لوقلا ةلج ع )1(

 0 . هلي معد ٠ع 0
 يف يئاسنلا ىدلو < هب هللا لوسرل ىلوم نارهم نع (448/) دنسلا يف دمحا ىدل دجوي ظفللا اذه (؟)

 :حيحصلا يف يراخبلا يف لك ىدل ىنعملاب دجويو .كلذك لوسرلل ىلوم عفار يبأ نعء(0/١٠) ننسلا
 اهلثمو «عفار يبأ نع هاجرخا ناذهو «301:مقر يذمرتلاو ء116. مقر دواد يبأو ء(۵۸/4٠)

 .(544/5) :نتسلا يف يمرادلا
 .(05١5/؟) :ةيارلا بصن رظنا

 .كلذ نود لوحي ثيداحألا قايس نأل ديعب ليوأتلا اذه )٤(

 .ملعلا لها = ءالعلا (ه)

 .زوجي له :قءع (5)

(v)لآ نم ءارقفلل :م . 

 .قدصي :ع (4)
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 ت

 ريع تّمدق :لاق سابع نبا نع يور ام كلذ زاوج يف لصالاو
 مبرب هعابف ءاعاتم /مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا ("!(اهنم) ىرتشاف ةنيدملا [14]

 ال» :لاق مث «بلطملا دبع ينبل لمارا ىلع اهب قدصتف ءةضف نم قاوا
 .«''”ىدنع هنم سیلو ءائيش اهدعب يرتشا نا دوعا

 ال ناك هناف ءاذه فالخ هسفن ةصاخ يف «مالسلا هيلع « ينلا محو
 ما (9هيدها) :لأس ءىثلاب يتأ اذا ناكو « ةيدهلا لبقيو « ةقدصلا لبقي
 ناو ءوه كسماو ءاولك :هياحصال لاق «ةقدص :اولاق ناف ؟ةقدص

 . دي طسب ؛ةيده :اولاق

 ةمينغلا سمحو ءيفلا يف تيبلا لآ قح نييعتل لاوقا ةتس

 ةنس ىلع هيف فلتخاف "ةمينغلا سمحو ءيفلا يف مهقح اماو «لصف
 :لاوقا

 نيروكذملا فانصالا رئاسل الو قح كلذ يف مل نيعتي ال هنا :اهدحا
 ىلع مهنال ؛'"هآر نا «هداهتجاو «هرظنب مامالا هاري ام الا نيتيآلا يف
 رئاس نود «كلذب اوصخي نا ال «مهرمال اديكأت اوركذ امنا «لوقلا اذه
 . للا هجر كل ام بهذ اذه ىلاو «نيملسملا “مفانم

 .ريمحلاو لاغبلاو لبالا لفاوق نم ماعطلا هيلع بلج ام : (نيعلا رسكب) :ريع )١(
 .هلم :ب يفو ءص ؛نم (۲)

(r)كلذك سابع نبا نع (م#م/١) دنسملا ف دجأو ۳.۳٤٤«‹ مقر سابع نيا نع دواد وبأ هج رخأ , 
 .(۱۹۸/۲) ريغصلا عماجلا يف يطويسلا هححص دقو

  (e)ةيده ب يفد ؛ع :نم ,

(o)يبا نع «يراخبلا طفلو .(150/*) دنسملا يف دجحأو )۱١١/١(. :حيحصلا يف يراخبلا هجرخا  
 «ةقدص :ليق ناف ؟ةقدص مأ ةيدهأ :هنع لأس ماعطب ىتأ اذا Ein هللا لوسر ناك ... » :ةريره

 ةفحت رظنأ «« مهعم لكأف . للي هديب برض «ةيده :ليق ناو «لكأي ملو ءاولك :هباحصأل لاق
 .ةيدقن ماكحا عم ثيدحلل قرط ةدع ثيح )٠۲۱/۳( يذوحألا

 .رشعلا سو :ق ءع (3)

 .هار نأ ع اق 90

 .نييلسملا رئاس نود «م )۸((

 ١( :ص «ىيحي ةياورب أطوملا ۲٠۸.
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 يف نيروكذملا فانصالا نيب . داهتجالاب «كلذ ("'مسقي نا) :يناثلاو
 .مهريغ ىلا مهنع ءيش هنم چرخ الو ۽ "نيتبآلا

 لعجي « ىلاعت هلل مهس « ءاوسلاب مهسا ةتس ىلع ١( !هنقي) هنا ؛ثلاثلاو

 «ىماتيلل مهسو ءهتبارقل مهسو <« هع هللا لوسرل مهسو «ريخلا ليبس يف
 .ليبسلا نبال مهسو «نيكاسملل مهسو

 يقابلا مسقيو «ةبعكلا يف لعجتف (('اةضبق)هنم ذخوت هنا :عبارلاو
 .نيروكذملا فانصالا ةسمخلا ىلع ءاوسلاب

 حاتفم هلل لعجيو. «, ءاوسلاب مهسأ ةسمج ىلع مقي مسقي هنا :سماخلاو

 .هلل اهيف امو ( ”ايندلا)نال «مالكلا

 «ىبرقلا "يوذل «ءاوسلاب مهسا ةعبرا ىلع مسقي هنا :سداسلاو
 « لوسرللو هلل» :هلوق ىنعم نوكيو «ليبسلا نباو نيكاسملاو ا

 .نينيآلا يف يمس نم نيب كلذ مسق يف محلا امل
 هيلع هتافو دعب ةبارقلا مهسو لوسرلا مهس ريصم يف لاوقا ةثالث

 مالسلا
 ناممقي ةمينغلا سو ءيفلا نا اوأر ("نيذلا فلتخا) دقو «لصف

 :هتافو دعب هتبارق مهسو « هلع هللا لوسر مهس يف ءمهسا ةسخ ىلع

 .حالسلاو "عاركلا يف لعجي :مهنم ةفئاط تلاقف

 .مسقني هنأ ءب فو :Ee ٠ :نم )۱(

 رشحلا ةروس نم ءا/ :لافتألا ةياو ءلافنالا ة ةروس نم ء١4 :ةمينغلا ةيآ اه (0)

 .مسقني :اب ينو ءمسقي :ع (۳)
 .هتضبق:ب يقو .ع ءع :نم

 . اندلا ب ينو م :نم

 .يذل ق € )0

 .نيذلا نأ فلتخا :ب يفد .م ؛ص نم )090

 .حالسلاو ليخلا عمجي مسا, (فاكلا مضب) عاركلا )۸(
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 مهسو .هدعب ةفيلخلل ل هللا لوسر مهس نوكي :ةفئاط تلاقو
 .هدعب ةفيلخلا ةبارقل هتبارق

 ء«فانصالا رئاس ىلع هع هللا لوسر مهس مسقي مهنم :ةفئاط تلاقو
 .ةمايقلا موي ىلا !''ههيلع ايقاب هتبارق مهس نوكيو

 مرحي مل هتافوب طقسي هع هللا لوسر ةبارق مهس نا ىلا بهذ نمو
 هاكح هيلوق دحا يف ةفينح وبا بهذ اذه ىلاو «ةقدصلا

 « سابع نب هلل نبا نع يور ‹«دبعپ وهو «هنع ايواحطلا ا ( ی

 سانلا نود ء يشب ا هللأ لوسر انصتخا ام»:لاق هنا هنع هللا یصر

 رمحلا "يزن الاو ةقدصلا نم لكأن الاو «ءوضولا غابسا :ثالثب الا
 «"'ليخلا ىلع

 ءاقب ىلع ليلد هل ىنلا ةافو دعب ءاذهب ءهنع هللا يضر ؛هرابخاو

 .هل كيرش ال «قيفوتلا هبو

 .اهتمسق دعب ةكرتلا ىلع قوقح روهظ - ]۸1[

 دمحا نب دمحا نب دم ديلولا وبا « ظفاحلا «مامالا «""هيقفلا لاقو
 : شا هديا ‹دشر نبأ

 مف :ص )00(

(r)لقتنا دقو رصمب ةيفلحلا سأر رص ةيرق احط ىلا هيسن يواحطلا يدزالا ةمالس نب دجم نب دمحأ وه  
 ھ۲۱ يفوت . .راثآلا يناعمو ؛نارقلا ماكحأو , ءايلعلا فالتخا :تافلؤملا ص هلا ةعيفاشلا نم اهيلا

 03 مص ¬ ظافحلا ةركذت)

 .يورو :م (۳)
 . حيحص نيتياورلا اتلكو سابع نب , هللا دبع فور ع )4

 .اهيلع بثي هلعج :سرفلا ىلع راحلا يزنأ (ه)
 ,يئاسنلاو ۰۸۰۸ :مقر دواد يبأ نم لك هجرخأ دقو .سابع نب هللا ديبع نب هللا دبع ثيدحلا ىور )3

 :رظنا .لعفلا ةغيصب اهلكو (١؟١/60) :دنسملا يف دجأو ۷۳ + : مقر عماجلا يف يذمرتلاو )۸۸/۱(
 (ror/o). :يذوحألا ةنحت

 /o yT E 0° :صر/للال p0 :ع 9
 .هنع هللا يضر لاق .قوقحلا نم اهتمسق دعب ةكرتلا ىلع أرطي ايف ةلاسر :ر (۸)
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 الف «قح هيف هل نم كلذ دعب أرط مث «تيملا لام مسق اذا هنا معا

 :يهو ءهجوأ ةعست دحا نم كلذ ولخي

 .ءامرغ ىلع مرغ أرطي نا [1]
 .ةثرو ىلع ميرغ أرطي وا [؟]

 .هتثروو ءامرغ ىلع ميرغ أرطي وا [۳]

 .ةثرو ىلعو « ءزجب هل ىصوم ىلع ميرغ أرطي وا ]٤[

 .ةثرو ىلعو ءددعب هل ىصوم ىلع ميرغ أرطي وا [ه]

 .ةثرو ىلع ددعب هل ىصوم أرطي وا [1]

 .ةثرو ىلع ءزجب هل ىصوم أرطي وا [۷]

 ىلع ثراو أرطي وا ءمهل ىصوم ىلع هل ىصوم أرطي وا [4 - ۸]
 .ةثرو

 :ةعستلا نم لاوحا ةعبرأ

 ىصوم ىلع "هل ىصوم أرط وا ءءامرغ ىلع مرغ أرط اذا امأف

 ("'ةثرو ىلع ءزجب هل ىصوم أرط وا) ةثرو ىلع ثراو أرط وا ء محل

 يي ناك ام ىلا رظني نا :هجوألا ةعبرألا هذه يف « مساقلا نبا بهذمف

 ا"! مهنم دحاو لك عبتيف «ةمسقلا موي ءارضاح ناك ول ؛ ءىراطلا اذهل

 .ءزجلا كلذ نم «هبيصن يف لصح

 لك ناك نا ءأ"'هدي يف ايف هاواس ءمهنم ادحاو دجو اذا هنا :ليقو

 يف يتلا ةلاسملا ىلع اسايق ءاهباحصأ اعم ناعبتيو «هئزج لثم هؤزج
 : يهو ‹« ده )باتک

 مم )١(
 ق .ر ؛ع نم )+(

 .هذخأ ءزجلا كلذ س هنيصن يف لصح اهف :ر «م 53

 .هديب ايف :م )٤(

 .ةيزاوملا :وه (ه)

"1 



[1o] دعب «ًأرطت مث لالا /نومستقيف ءاهريغ ةثروو «ةجوز كرتي لجرلا 
 هلك نمثلا تذخأ ىلا «ىلوألا ‹«ةجوزلا هذه دحتف « ىرخأ ةجوز«كلذ

 2 دع

 مث «ةثرولا نم ائيلم تدجو نم "ادي يف اهتصحب عجرت :("لاق)
 ,ىلوألا ةجوزلا ءهيدي يف ايف اهتصحب هيلع تعجر يذلا ءكلذ عبتي
 .اهعم

 .ةثرولا ىلع «ميرغلا نايرطك ةثرولا نم ءزجب (!"!هل) ىصوملا نايرط لعجي بيبح نباو

 :دشر نبا ضارتعاو مساقلا نبا يأر نيب ىرخأ تالاح ثالث

e U) . f . 0ءزجب هل ىصوم ىلع مرغ أرط وأ «ةثرو ىلع “رغ أرط اذا امأو ا  
 نا هنا : مساقلا نبا بهذمف ‹ةثرو ىلع ددعب هل ىصوم ارط واءهثروو

 ءادأب مهدحأ عاط وأ ؛ ءىراطلا اذه ءادأب لاملا اومستقا نيذلا عاط
 «مهدحأ ىبأ وأ ءاوبأ ناو « مهتمسق تحص عهسفن دلع نم «هعيمج

 لفلنتو «هدحو هتيابا هعفلت الف « هقحتسم عم ("'ىبأ) يذلا اذه ةداهشب

 رارقالاب دارأ امنا هنأ :مهتي هنأل ؛نيدلا نم هبوني ام همزليو «ةمسقلا

 :يف ةيبتعلا نم ةيضقألا باتک نم «نونحس لزاون يف ىتأ اک « هتداهش
 يي سس سس ل |آآ

 .ق :نم )١(

(r)ىدي :ر . 

(r)مه :ب يقو .ر :نم . 

(o)أرط ب فو .ق ع : نم . 
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 اهيلا لعجو «ةيصوب ىصوأ هنأ «نالجر دهشو «تام لجر»
 . اهذيفنت

 « ةيصولا ذيفنت البق له «هدنع ادهش اذا «يضاقلا اهطأسي :لاقف
 (!"لبقن) مل :الاق ناو ءاهتداهش طقسأ ءاهانلبق ءمعن :الاق ناف
 .« هزاجأ

 ("وأ) ءاولكأ ال نونماض «تيملا لام اومستقا نيذلا «ءالؤهو
 هيف مهيلع ناض الف ءامسلا نم رمأب بهذ ام امأو ؛كلذ نم اوكلهتسا
 اذا كلذكو «ضعبل مهضعب الو «مهيلع ءىراطلا قحلا اذه بحاصل

 ٠ هيلع ىنج يذلا اعيمج نوعبتي مهنم دحاو دي يف امم ءيش ىلع ىنج
 مل اذا هب هعاب يذلا نمثلا هيلع اغإف "هدي يف امم ايش مهنم عاب نمو
 اذه قح جارخا دعب يقب ام نومستقيو «ةاباحم عيبلا يف نكت
 . ءىراطلا

 :هيأرو بهشأ ةياور

 «لاح لك ىلع خسفنت ةمسقلا نأ :كلام نع بهشأ ةياور ىلع يتأيو
 زع هللا قحل «ءىراطلا اذه ىح ءاداب مهعيمج وأ ءمهدحأ يضر ناو

 .كلذ يف لجو
 اذه ذخأبو «خسفنت الو حصت ةمسقلا نا :هيأر نم «بهشأ لاقو

 اومستقا يتلا .ءازجألا ردق ىلع ءمهنم دحاو لك نم هقح ءىراطلا
0 

 .لبقت :ب يفو .رءع :نم (۱)

 ٠.1١/6 :ليصحتلاو ناببلا (9)

 .اوكلهتساو :ب ينو .ر :نم (۴)

 هيدي م ع(

 دصمن .ريثكت ةميفلا نم لقأب عيبلا وأ «عئابلا عفن دصقب ءريثكب ةميقلا نم رثكأب ءارشلا يه :ةاباحلا (ه)

 .جيلوتلاو نبغلاب ںراق :ةبه ربتعي صقن وا داز اف « ىرتشملا عفت
 .(؟407/5) ةفحتلا ىلع ةرايم حرش)

 نيدو



 :بيبح نباآو «نونحس يأر

 ةفص يف هفلاخي هنأ ريغ ؛ةمسقلا 'ةحص يف هلوق لثم لوقي "نونحسو
 ىلع ؛مهنم دحاو لك نم “"هقح ءىراطلا اذه ذخأي :لوقيف «عوجرلا
 .كحلا موي هديب ام ردق

 لوقلاف «ةمسقلا حيحصت ىلا مهدحأ "اعد اذا :لوقي بيبح نباو

 ناو «صقن الو لن
 صقن ام هيون لمحي نأ الا ءهل كلذ نكي مل ءصقن وأ فلت دق ناك

 فلي ل هباحصأ بيصن ناك نا هبوني ام مرغيو « هلوق ص

 .فلت وأ

 هلعجيو , ةثرولا ىلع ءزجب هل ىصوملا نايرط ف لوقي اه) كلذكو

 .مهيلع ميرغلا نايرطك
 :ةنماثلا ةلاحلا

 هتياورو « مساقلا نبا بهذمف ةثروو ءامرغ ىلع ميرغ ًارط اذا امأو
 ام ةثرولا دي يف ىقبي مهنيد ءامرغلا ذخأ نيح ءناك نا هنأ :كلام نع
 نم هقح ذخأو « ءامرغلا ءىراطلا اذه عبتي مل « ءىراطلا اذه نيد لمحي
 ىلع هل نكي مو «ءامدع اوناك نا مهعبتاو ءءايلمأ اوناك نا «ةثرولا
 اب ةثرولا عبتا فافك ةثرولا ذخأ ايف نكي مل ناو ءعوجر ءامرغلا
 موي ًارضاح ناك ول هل الصحي ناك ام "هل يقب اب ءامرغلاو ءاوذخأ
 هفلتأ اذا ءةثرولا يديأب ام ةميقب ءامرغلا ىلع عوجر هل سيلو « ةمسقلا

 .(۲ء۸/۷) ةتودملل )١(

 .هقح يي ع (5)

(r)يعدأ اذا ع  . 

(e)هلوق و . 

 .ادكو ءق (ه)

 .مل :مر ع (هل

 .لمحت .ر (0



 ءىراطلا اذه نيدب اوملعي مل ("اذا) «مهنويدل ءامرغلا ذخأ نأل «ةثرولا
 .دري الف ءعقو دق مح هنأك « مهيلع

 :ةعساتلا ةلاحلا

 ىلا رظني اغإف « ةثرو ىلعو ءددعب هل ىصوم ىلع مرغ أرط اذا امأو
 ذخأ ام ردقب ناك نإف «نيدلا جارخا دعب ءلالا نم (ىقبي) ام ثلث

 نا «ةئرولا نم هنيد ذخأيو «ءيشب هعبتي نأ ميرغلل نكي مل هل ىصولا
 ءهل ىصوملا اذه دي يف امم هنيد ذخأ ءءامدع اوناك نإف « ءايلمأ اوناك

 .نيدلا بحاص هنم هذخأ اب ةثرولا هل ىصوملا عبتاو

 ذخأ «نيّدلا جارخا دعب « ىقبي ام ثلث نم رثكأ هتيصو تناك ناو

 اوناك نا ءهنيد نم ىقب ام ةثرولا نم ذخأو ءدئازلا كلذ نيدلا بحاص

 ءءامدع ةثرولا ناك ناو «ةئرولاو هل ىصوملا :ىنعأ /ءايلمأ مهلك
 هل ىصوملا عبتاو ءهل ىصوملا اذه دي يف ام هنيد ذخأ ءايلم هل ىصوملاو

 جارخا دعب «لاملا نم يقب ام ثلث نم نيدلا ءادأ هصقن ام ("!ةثرولا)

 ةثرولا نم هنيد ذخأي ءايدع هل ىصوملاو « ءايلمأ ةثرولا ناك ناو .نيدلا
 دعب ؛لاملا نم يقب ام ثلث ىلع ءادئاز ذخأ اب هل ىصوملاو ةثرولا عبتأو

 .نيدلا جارخا

 .؟!قيفوتلا هللابو
 ؟تللخت اذا رمخلا تاذ بلقنت له - [۸۷]

 نب دمحأ نب دمع :ديلولا وبأ ء ظفاحلا ءمامالا ء"هيقفلا "لاقو
 عد وع

 . هللا هديا دشر ْن دمحأ

 .ذا .ت يفو ءق ءمءع :نم (۱)

(r)ىقبت ب يفو .ق مر ءع :نم  . 

 .ةثرولاو :ب يو .م «ر :س (۳)

 .هنوعو هللا دمجب ةلأسملا تمت :ر )٤(

 ١. ق۹ م۱ E4 :ص (ه)

 .لصفألاو دحوألا :ع ()

é0 
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 :نيدمح نبا هللا دبع نأ باوج
 لصفلا هلا هقفو « يلع نب دمع هللا دبع وبأ "يضاقلا هيقفلا لئس

 ؟ال مأ اهتاذ تبلقنا له «تللخت اذا رمخلا يف اعزانت نيفلتخم نيب

 ,لاقملا لزج ءماظنلا حم باوجب كلذ ىلع هللا هقفو «باجأف

 ىف لثمتو ءراثآلا نم ةيورم ننسو «نآرقلا نم يآب هيف هلوقل لدتسا
 . راعشألا نم بيرغب كلذ

 :نيدمح نبا باوجل يريبلألا نبا لييذت
 كردتسا لبيذتب روكذملا هباوج هللا هدشرأ ؛'"!يريبلالا نبا ليذو

 :ةيلقعلا ةلدألا نم هلمهأ هللا هقفو «يضاقلا نأ معز ام «همعز يف «هب
 .لتخم أطخ «لتعم دساف مالكب كلذ يف ىتأف

 :ةريثك تاطقس هل تيأر دق تنكو ءهيلع تفقوو ؛يلا ىهتنا الف
 عيضاوملا ضعب ىلع هتهبن «حورلا ةلأسم يف يلازغلا ىلع هدر يف « ةشحاف
 هلم فنأو « هيلع كلذ مظعف «هاوس ايف ظفحتيو « هبنتيل ‹هنم ةدسافلا

 نم فراخزب ءهلاحمو ("اهئطخل اجتحمو ,همالكل ادضاع يلا بتُكو
 تأي مو «لاق ايف باصأ هنأ اهعمس نم مهويل ءا |0 جعج «لوقلا
 .لاحم الو دساف مالكب هيف

 نأ تيأر «'قرخَميو مهوي نأ ىلا بهذو «كلسملا اذه كلس الف ع ۶

 .ةعابجلا يضاق :ع )١(
(r)يف يلامألاو تكنلا :هتافلؤم نم .بهذملا يرعشأ «لكتم «يراصنألا ىسوم نب فلخ نب دمع وه  

 ءتامدقملا يف هل ةعقاولا ءاوتسالا ةلأسم يف دشر نبا ديلولا يبأ ىلع درلاو ؛يلازغلا 7 ضقنلا
 .ه 0۳۷ يفوت .يراخبلا حيحصو ًاطولا لكشم حرشو

 ١(( 8" /5) - ةلمكتلاو ليذلا)

 .هياطخب :م )۳(

 . اہ مجعج قراخمو :ص )4(
(o)قالتخالاو بذكلا :ةقرخلاو .قرختيو :ص . 
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 سيل هنأ ماعلاو صاخلل 9 نيبيل ,"!لييذتلا اله ف هأطخ ىلع )هينا

 يف هدلقيف «لهاج هب رتغي ال يك ؛ليصحتلا لهأ نم ةقيرطلا هذه يف
 لوصأ ةفرعم يف مدقلا تباث هبسحي وهو «تادقتعملا هذه نم ةيش
 ۰ .تانايدلاا

 .قيفوتلا هللابو

 .فقأ :ص (۱)
a (+)ليوانلا . 

 ۔ںیہہیل :ص (۳)
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 :يريبلألا نبا لييذت ىلع دشر نبأ در

 نبا لييذت يف .للخلاو مهولاو ءأطخلاو داسفلا نم عقو ام ركذ
 نبا) ىلع نب دمحم هللا دبع يبأ يضاقلا هيقفلا ا"باوج يريبلألا
 :للخنت رمخلا ةلأسم يف «هللا هقفو ؛('!نيدهح

 داريا لبق تابثالاو يفنلا ىلا ةراشالاو «ةيلقعلا ةلدألا لافغا - ]1١[
 :تايعمسلا

 :لاق نأب ءهيف همالك حبقتسا هنأ كلذ نم
 «""ةرابعلا ةزاجو ىلا ةلاسملا هذه 5 « هللا همر ‹انخیش بهذ الو »

 ننس ىلع 8 ‹كلذ لا تدصق ۰ مهنع هلل ىضر ءانتمأ ةداع هب

 لبق .تابثالاو يفنلا ةراشا اهيف ذأ ,ةلأسملل اليذت نوكيل ,نيملكتملا

 .« تايعمسلا داريا

 :اهيف هلوقو .همالكل اهطسي يتلا ءةمدقملا هذه ف هلوق صن اذه

 سيل ¢ ) تابثالاو يفنلا ىلا ةراشا اهيف ذا «ةلأسملل الييذت نوكيل»

 كلذو ,تابثالاو يفنلاب ةلأسملا هذه اذه هلوقب ‹ صخ هنآل < ‹ حيحصب

 يف نیفلتخ لك ن نأل ؛تادوجوملا لئاسملا نم هيف فلتخي ام عيمج يف ماع

 همصخ يعدي ام تبثي نأ : اهنم دحاو لك ليبسف مولعلا عاونأ نم عون
 عضاوملا نم عضومب صتخي الو «هتابثا همصخ يعدي ام يفني وأ «هيفن

 ‹ تايعمسلاو تايلقعلا : لئاسملا نابعأ حي معي لب ماوس ام نود

 تاينظلاو تايعطقلا
 ا
 .باوج يف :م يفو .ليذت ردصملل لوععم )0(

(r)ع س . 

  (r)رقملا هراحو م .
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 اهيف نا :لاق ذا .تابثالاو يفنلا اهيف ء'""اضيأ .ققحي ملو
 .أطخلا يف أطخ كلذو اهيلا « ةراشا»

 :دوجوملاو تبثملا نيب ءيثلا فيرعت - [؟]
 ىلع مقي .ماع مسا ءيشلا :تلقف » :همالك لوأ يف « هلوق كلذ نمو

 تسيلو ءانتُئأ ضعب دنع ةتبثم اهنإف «لاحلا ادع ام اندنع تبثم لك

 .« هضيقن الو ءىشب

 «لمهأ ام كاردتسا ىطاعت نم هلثم ىف رذعي ال ءشحاف أطخ وهو

 .ةيرظنلا ةلدألا ريرحتو « ةيلقعلا جاجحلا قيقحت نم «همعزب
 لك نأ معزف .لاحلا الا تاتبثملا نم نثتسي م هنأ :كلذ نايبو

 ءرشنلاو رشحلاو «كدنع ةعاسلا ام :هل لاقيف «لاحلا الا ء ءىش تبثم

 مأ يه تاتبثمأ ("!تامودعملا) نم كلذ هبشأ امو «باقعلاو «باوثلاو

 ؟تاتبثب تسيل
 مل فيكف :هل ليق .كلذ نم دب الو «تاتبثم یه :لاق نإف

 لهأ '"بهذم ىلع ءايشأب تسيل يهو «لاحلا تينثتسا اک /اهنثتست
 لهأ بهذم ىلع ءايشأ يه امناو «تامودعم األ :قحلاو «ةنسلا
 كلذب لويو «ءايشأ تامودعملا نإ :نولوقي نيذلا ءغيزلاو لازتعالا

 .("ليطعتلاو) ''اداحلالا حيرص ىلا مهوق

 ىلع عقي ءماع مسا ءيشلا :تلقف ءاضيأ «تامودعملا تينثتسأ ولو

 ىنعملا الا كل حص امل ءمودعملا ادع امو «لاحلآ اَدَع ام تبثم لك

 .اهيف ققحي :ع 0(

 .تادودعلا :ب يقو صم ٠ع :نم (؟)

(r)بهذم ع  . 

 .ناعالاو ديحوتلا ىنانيف تاب كرشلا هسو ءءء ىتحلا دنع ليملا :داحلالا (غ)

 ' (نآرقلا طاملا تادرفم مجعم)

 اومس كلذلو .ةلزتعملاو ةيمهجلا داقتعا وهو .هتامص نع هللا ليطعت وه ليطعتلاو .ص «م ءع :نم (5)

 (١٠:ص ةلزتعملا) . ةلطعملاب
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 ‹ دوج ومل اب ءيشلا رسفت نأ تلدع ذإ ؛ ظفللا داسف كيلع ىقسو 2( ةصاخ

 ربع نمک ترصف ؛ ,مودعملا أدع امو ءلاحلا ادع ام تيثملاب هرسفت نأ ىلا

 .رهاظ يع كلذو ءادحاو الإو «ادحاو الإ ةرشعب ةيناهلا ىلع

 ءدوجوملا هنأ :قحلاو ةنسلا لهأ دنع ؛ ءيشلا يف حيحصلا دلا امناو

 سيل ام هيف لخدي ال ارصح دودحلا رصحيو ‹ سكعنيو درطي يذلا وهف
 ءيش لکو ءءيش وهف دوجوم لك نأل ءهنم وه ام هنع جرخي الو ءهنم

 .نيب اذهو ءدوجوم وهف

[e]تبثملاو ءيثلا - : 

 «لاحلا ادع ام تبثم لك ىلع عقي ماع مسا ءيشلا نا» :لاق لو
 .« ىلاعت ميدقلا ىلع ءيشلا مسا قلطنا كلذلو» :لاق نأب كلذ لصو

 :مولعملا ىلع عقي تبثملا نأل « ةميظع "ةلهوو «ةريبك ةطقس كلذو
 .("!ءودعللاو) دوجوملا

 نرجوا ىلع مقي ناك ال ءيشلا نأ ءربتعا اذا :هلوق لوصحم
 ىدۇ أطخ نم هللاب ذيعتسأف ءهب ىلاعت هللا یّمَسي نأ قلطنا « مودعملاو
 .ةعانشلا هذه لثم ىلا

 :دحاولا رهوجلاو ءدحاولا ءيشلا - [؛]
 نم دحاولا ءىشلا نا ءانلق اذإ (و) :لاق هنأ كلذ نمو

 هتمسق ليحتست ام ىلا ءنيملكتملا فرع يف ءهانعم عجر تافوصوملا
 .هضيعبتو

 .ةلهو :هنمو «هيف طلغ (حتعلاب) ءيثلا يف لهو )١(
(r)مولعملاو : ب فو م ع ءق .ص .نم . 

(r)يذوي ع . 

 ءاذا :ع ا()
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 «تافوصوملا نم دحاولا ءيشلا نأ حيحصلاو .حيحصب كلذ سيلو

 فرع يف هنإف «ضعبتي الو ءأزجتي ال ام ىلع ةقيقح معقب ناك ناو
 ناسنالاك «ةلصتملا ةلمجلا ىلا عجار «نيعجأ قلخلا رئاسو ؛نيملكتملا

 :عقي الف كلذ هبشأ امو ةدحاولا ةباّدلاو ءدحاولا بوثلاو ؛دحاولا

 نأ مهعاجإ ليلدب ؛كلذ ىلع الإ ءعيمجلا دنع «نايب نود هقالطاب

 وأ ءادحاو ائيش الا مويلا يرتشي الأ :فلح ول ("دحاولا) لجرلا
 ةباد وأ ءآدحاو ابوث مويلا كلذ ىرتشاف ءادحاو ائيش مويلا يرتشي

 ةدحاو ةلمج وه امم كلذ هبشأ ام وأ ءادحاو امالغ وأ «(''اةدحاو)

 ام ىلا ؛مهاوس نم نود «نيملكتلا فرع يف ءعجري يذلا امناو

 .معز اك ءدحاولا ءيشلا ال ءدحاولا رهوجلا :هضيعبتو: هتمسق ليحتست

 أزجتي ال يذلا ءزجلا هب اودارأ مهنأ ماع ءدحاولا رهوجلا :اولاق ناف

 م ناو «زيحتملا « هسفنب مئاقلا ءيشلا ىلع اعقاو « مهريغ دنع ‹ناک ناو

 .ءيشلا لصأ ىلع اعقاو ةغللا ("أيفو) ءادرفنم نكي

 * ةدحاولا ةفصلا - [60]
 ام هب دارملا انإف ءةفصلا يف انلق اذإ كلذو» :كلذ دعب هلوقو

 وه .«هضيعبت عنتماو ءهتمسق تلاحتسا يذلا ءدحاولا هب فصتا

 هتمسق ليحتست يذلا دحاولا نأل ؛('اهيف ءافخال حضاو أطخ ءاضيأ
 ءمعطلاو «نوللاك «سانجألا تافلتخم ةريثك تافصب فصتي « هضيعبتو
 .سانجألا تافلتخلا تافصلا نم كلذ هبشأ امو معلاو ةايحلاو

 ةدحاولا ةفضلا نأ :لوقي نأ همالكل ليصحت يذل حصي فيكف

 .ادحاو :ب ينو .م :نم (؟)
 .ةغللا يف :ب يفو ..ع :نم (۴)
 .هب ق ع (:)

 o۸) تافيرعتلا «١١؟/؟ تاقفاوملا) .القع هفنب موقي ال ىنعم يه :ةفصلا
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 !؟ةريثك تافصب فصّتي وهو «قالطالا ىلع دحاولا هب فصتي ام يه
 (هب "دارا اغناو) :لوقي نأب «هدیق ("ول) همالك حصي ناك اماو

 نم « هضيعبت عنتماو ‹هتمسق تلاحتسا يذلا «دحاولا هب فصتا ام
 .دحاو سنج

[Jةفصلا عافترا ريصم - : 
 هدوجو ماودو دحاو تابثب انلق اذإف» :كلذ دعب هلوق كلذ نمو

 :دضوأ «لثم ىلا الا عفترت مل «ةفصلا كلت عافترا ردق مث ءام ةفص ىلع
 .« فالحب اهلثم وأ ء اهعاتجا وأ

 نم ةياهن ' فو ءداسفلا نم ةياغ يف ءدساف لتخم مالك هلك وهو
 3 ‹ مقتسي ال « ةفصلا كلت عافترا ردق مث» :هيف هلوق نأل « هفالتخا
 ليحتسم «لوقعلا يف ءاهءاقب نأل «مولعم (*"أ) ةفصلا عافترا
 اذه 1 اذا :ليحتسم هفالخو « مولعم وه ايف ؛ « لاقي نأ حصي فيكف
 !؟ليصحتلا نع باهذلا الول ءاذك هيلع مزل ءاذك ةفص ىلع رمالا

 زواجت نع الإ زوجي ال ءٌدضوأ لثم ىلا الا عفترت م » :هيف هلوقو
 [1۸] /لحم يف اهعم هنوك ةلاحتسال ءال دض ةفصلا لثم نأل «ةرابعلا يف
 .نيدضلا ةقيقح وهو «دحاو

 "ادض ىلا الإ عفترتا م :لاقي نأ ؛زواجت ريغ ىلع < مالكلا باوصو
 هيف (عماستی دق) رادقملا اذهو «فالخ وأ ‹ لثم

 .وأ :ب يفو . ع ق ءص :نم (1)

(r)ام دارملا اغاق :ب يفو تب  

 .اهيعاتجا :م (۳)
 .داسفلا ةياهت : 9 )0

  (o)نم 34

 .زواجت ىلع ص (7)
(v)فالخ وأ ءدض وا ءلثم ىلا :م . 

 . حماسي دق :ب يد .ق :نم )۸(
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 ةدحاولا ةفصلا نأل «ليحتسم مالك وهف «« اهعاتجا وأ» :هلوق امأو

 ةدحاولا ةفصلا نا :لاقي فيكف ءازاجم الو ةقيقح عاتجالاب فصنت ال
 .لوقعم ريغ مالك اذه ؟اهعاتجا ىلا عفترت

 نا هنأل ءاضيأ ليحتسم وه « فالحب اهلثم وأ» :هلوق كلذكو

 الف ءضايبلا عم ٍداوّسلاك ءدحاولا سنجلا يف فالخلا «فالخلاب دارأ
 «سنجلا فالخ هب دارأ ناك ناو ءدحاو لحم يف ناعمتجي ال اهنأل زوجي

 ةفصلا مدع طرش نم سيل ذإ ؛اضيأ زوجي الف «ضايبلا عم معلاك

 ءاهسنج ريغ نع اهفالخ عم ءاهلثم "هيف اهفلخي نأ لحلا نع ةدحاولا
 :اهدض (لعم) سانجألا تافلتخلا تافصلا نم ةفص لك لحت اغناو
 .اهسنج نم اهفالخ وأ « اهلثم

 ءالثم ضايبلاو معلاب فصتي دحاولا رهوجلا نأ :لاثملاب كلذ نايبو
 داوس وأ «هلثاي ضايب :هسنج نم ضرع هلع لح ضايبلا مدع اذإف
 ء“نيملعلا عاتجا ةلاحتسال «لهج الو لع هلحم لحي نأزجي مو « هفلاخي
 ضرع هلحم لح «ملعلا مدع اذا كلذكو ءدحاو لحم يف لهجلاو ماعلا وأ

 هلحم لحي نأزجي ملو ءهفلاخي لهج وأ «هلثاي مْلع هسنج نم ("رخآ)
 لحم يف داوسلاو ضايبلا وأ «نيضايبلا عاتجا ةلاحتسال «داوس الو ضايب

 .دحاو

 .ًارهاظ ًالاَطُيِإ « فالخب اهلثم وأ» :هلوق لطبي اذهو

 :ازاجو ةقيقح رهاوجلا بالقنا ديدحت - [۷]
 ىلإ اهضعب نم رهوجلا جرخ اذإ ضارعألا هذهو » :هلوق كلذ نمو

 .وهو ع )۱(

 .اهلثم اهفلخي نأ :ق ءع (؟)

 .ىلع :ب يفو .ع :نم ()

 .نيتلعلا :ق (4)
1 (o) م :نم 
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 بالقنالا نأل « "اعاستاو ءازاجم بالقنالا ةيمست هل تبجو «ضعب
 لوقت برعلا نأ كلذو ءنوكلا يف سكعلا ىلا عجري انا ةقيقح
 درو هيلعو «ىرخأ ةلاح ىلا ةلاح نم لوحت :هانعمو e ) "بلقنآ)
 نم لوحتلا نع ةيانك «« "!ةيبقع ىلع بلقني نمو » :ىلاعت هلوق :صنلا
 .لاح ىلا لاح

 ناك ام ةفلاحم ىلا هليحت ءىثلا ىلع ةبقاعتملا تافصلا تناك الف
 .هسنج ريغ نم هيلع بقاعت امل هقحتسا لب «هسفنل كلذ قحتسي مل « هيلع

 .'لصفلا اذه يف هلوق صن اذه

 :هلك دساف مالك وهو

 ,حصي ال « اعاستاو ازاجم بالقنالا ةيمست هل تبجو» هيف (؟*!هلوق)
 كلذل اهنيعب ةيمستلا كلت نكت مل اذا ءازاجم ام مساب ء ءينلا ةيمست نأل
 سايقلا ىنعب هيلع تقلطأ امئاو « "برعلا نم ةعومسم هنيعب ءيشلا
 هنأل « ةلأسملا هذه يف هيلا بهذ ام وحنك < اهريغ يف مهنم عمس ام ىلع

 ًابالقنا برعلا تمس اك «هتافص تلاح ام ءازاجم ابالقنا ىمسي نأ زاجأ
 ةيمستلا كلت نإ :لاقي نأ حصي ا < « "بعز ىلع هنوك سکمنا ام
 قلطت نأ زوجي هنأ ىرت الأ «ةزئاج ا :لاقي امناو ءهل ةبجاو
 «روثو ءرامحو .(''"اليخو) (لجو) ءدسأ هنأب ناسنالا ىلع ةيمستلا

 .اعاستاوأ :ع )١(
(r)تبلقنا :ب ينو .بلقنا :ع :ق . 

 1١46. :نارمع لآ ةروس ()

 .لصفلا نم ؛ق (ء)

 .هيف ؛ب يقو مق ءص “ع نم (ه)
 .برعلا مالك يف :ص (د)
 .مهمعر :ص (۷)

 .اه :ع )۸(

 .لبج :ب يقو .ق م :نم 9
 .ص :نم )1۰(
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 هذه نم ءيش يف لاقي نأ زوجي الو ءاعاستاو ءازاجم ءدامجو «ةيمهبو

 اهب هتيمست نا :لاقي اناو «بجاو اهب ناسنالا ةيمست نا :تايمستلا

 ظفل عضي مل نمف ء(""هيف) ةدوجوملا يناعملل عاستالاو « زاجلا ىلع ةزئاج
 .همالك لصح اف «هناكم بجاولاو زئاج ا

 ريغ نم هيلع بقاعت ال هقحتسا لب» :هلوق يف لوقلا كلذكو

 .هقالطاو «بوجولا ىنعم يف قاقحتسالا نأل «« هفنص

 ىلا اهضعب نم رهوجلا جرخ اذإ ضارعألا هذهو» : "هيف هلوق

 الا ازاجم هيلع قلطت نأ حصي ال ةيمستلا هذه نأل ءحصي ال « ضعب

 ةفص ىلا ال < ؛ هتلاحت ةفص ىلا ءاهيلع وه يتلا ءةفصلا نع جرخ اذا

 ول همالك حصي ناك 'اناو ءهراكنا (*بجّوف) حصي الام اذهو ءاهلثاق

 ,مسجلا نأل ءاهفلاخي ام ىلا اهضعب نع جرخ اذا ضارعألا هذهو :لاق

 ءاحل ةلثاملا اهدادضأب الا هتافص لدبنت "لو «ةدحاو ةلاح ىلع يقب ام

 لوقو .ءالقعلا نم عامجاب لبق زاج ام ىوس ةيمستلا نم هيلع زجب م

 ؛حصي ال « نوكلا يف سكعلا ىلا عجري افا ةقيقح بالقنالا نا» :هيف

 اذإف « ناكلا يف زيحتلا وه انا هنأل , ةقيقحلا يف هل سكع ال نوكلا نأل

 تناكو «ناكم يف نوكي نأ نع «هبالقناب «بلقنا اذا «ءانالا جرخي ل

 ا"ايبالقناب نوكي نأ لاحتسا «ناوكأ 0 ثيح نم ةلثاتم تازيحتلا

 .لوقلاب هيلع كلذ قلطي نأ عنتماو ءنوكلا /سكعنم [75]

 ,ةي زاب :يفو ۰ع نم )0(

(r)اهبف :ب يفو .ع !نم . 

 .حصت ةيمستلا :ق (6)

 .هجوب ان يفد .ع :نم )4(

 .ناو :ع (ه)
 .ق )3(

 .اهبالقئاب :ص (۷)
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 وه امناو ءمعز اك ءنوكلا سكع ناسللا يف بلقلا ةقيقح سيلف

 كلذكو «لفسلا ىلا ةكرحلا سكع ولعلا ىلا ةكرحلا نأل «ةكرحلا سكع

 .لامشلا ىلا ةكرحلا سكع نيميلا ىلا ةكرحلا

 عجر يأ هلهأ ىلا لجرلا بلقناو «بلقناف «بتكملا نم يبصلا تبلق

 لاقو« '''نيهكاف اوبلقنا مهلهأ ىلا اوبلقنا اذإو» :ىلاعت هللا لاق: « مهيلا
 اوملظ نيذلا معيسو » :لاقو » ا"'لضفو هللا نم ةمعنب اويلقناف » :ىلاعت

 .« "!نوبلقني بلقنم يأ

 ف هروزت هلع ‹ينلا تتأ «ءاهنع هللا يضر ‹ةبفص نأ ثيدحلا فو

 ۰ “القي

 هبتاع الل اهنع هللا يضر باطخلا نب رمعل نافع نب ناثع لوق هنمو

 نم تبلقنا «نيئمؤملا ريمأ اي «ةعمجلا ىلا "اريجهتلا نع ريخأتلا ىلع
 ,.7تيدحلا « تأضوت نأ ىلع تدر اف ءءادنلا ثعمسف < قوسلا

 )١( :نيففطملا ةروس ٣١.

 :نارمع لآ ةروس (؟) ۱۷٤ .

  (r):ءارعشلا ةروس 97 .

 حيحصلا ف يراحبلا ثيدحلا جرخأ )ء(  (rov/ r)مقر دواد وبا هجرخأ اک ءاهسفن ةيمص نع !٤۷۰.۲

 :دنسملا يف دجأو ۹ :مقر ننسلا يف ةجام نبا كلذكو قيرطلا سفن نم )١/۳۳۷(.
 اهذخأ دفو ءجحتفلا لبق ربيخ سيئر ناك « ء«بطخأ نب (ريعصتلاب) يح تنب ةيمص :يه هذه ةيفصو

  ۵١.ه
 ةنس اهنع هللا يضر ءةيمص تيفوت :هال ةنس ربيخ ايابس نم مالسلا هيلع لوسرلا

 (اهدعب امو ۳۷۸/۶) :ينلا ةريسو .(؟:؟/4) :حتفلا : :رظنا) .
 .هيلا ردابو ركب :ءيشلا ىلا رجه (ه)

  3:هظملو ءهللا دبع نب ماس نع (مقر ةعمجلا باكا ييجب أطوم يف كلام ثيدحلا جرخا

 :رمع لاقف « بطخي باطخلا نب رمعو «ةعمجلا موي دجسملا . هع هللا لوسر باحصأ نم لحر لخد
 نا ىلع تدز اف ءءادنلا تعمسف «قوسلا نم تبلقنا نالا ريمأ اي :لاقه ؟هذه ةعاس ةيأ
 هحرخأ اك .لسفلاب رمأي ناك هي هللا لوسر نا تملع دقو ؟ًاضيأ ءوضولاو :رمع لاقف .تأضوت
 .846:مقر «كلذكو حيحصلا يف مسمو (؟١/5١) قيرطلا سفن نم حيحصلا يف يراخُبلا

 نافع نبا ناثع روكذملا لجرلا أطوملا يف كلام نع (هيتياور يف مساقلا نباو بهو نبا ىمس دقو
 حتملا) )٣۹۸/۲()
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 سكع وهف هيلا باهذلا سكع ناكملا نع هلك اذه يف فارصنالاف

 ناك امل ءابالقتا ناكملا نع ناسنالا عوجر اومسف ءانلق اك ءةكرحلا
 .لبق هيلا هباهذ سكع

 ام رابتعا نود ىنعملا يف ةقيقحلا ىلع بلق وهف ءانالا بلق امأو
 ىلعألا ءزجلا نأل هرهاوج تاكرح ساكعناب ءانإلا ساكعنال ؛هاوس
 وحن عجري لفسألا ءزجلاو «لفسألا ءزجلا "'ناكم وحن ("هج 9

 اناو ءهلفسأ هالعأ هايا هبلق يف فرصي مل ناو «ىلعألا ءزجلا " 7

 فالتخال ؛ يأ دووم ديف للا ملف انج نم تج ىلع هبل
 .اهيلع ناك يتلا ةأيملا نع هلاقتنا عم «سكعلاب هرهاوج تاكرح

 الو «ىرخألل اسكع (هادحا سيلف «ةدحاو ةهج ىلا ناتكرحلا امأو
 ىلا بلقلا اوفاضأ ىتمو «ةقيقح الو ءازاجم ءابلقنم كلذب مسجلا ىمسي
 .زاجم وهف «داج

 ءءانالا بلقنا :مهوقو «ةقيقح «بولقم وهف «ءانالا تبلق : موقف

 الو لاقتناب سيل اع بلقلاب اوربع اذا كلذكو «زاجم ءبلقنم وهف
 .زاجم وهف «ةكرح

 ‹ حيحصب سيل « ةقيقح هنا :ءانالا بلقنا» :برعلا لوق ٤ هلوقف

 وه « ائيش هللا رضي نلف هيبقع ىلع بلقني نمو» :ىلاعت هلوق كلذكو
 .ةقيقحي سيلو ءزاجم

 قيفوتلا هللابو
 ؟رخآ ناكم يف هنوك سكع ناكم يف ءيشلا نوک :'''لئاق لاق ناف

 .عجر :ب ينو .ع :نم )١(
 .ءزجلا وحن :م (؟)

(r)ءزجلا وحن . 

 .ںوک :لاق :ع )٤(
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 بالقنالا نا» :كلوقب اضيأ هتلطبأ دقو ءملسي ال اذه :هل ليق

 لك نوكي نأ بجوي هنأل «''نوكلا يف سكعلا ىلا عجري امنا ةقيقح
 .مهتغل نم فرع ام فالخ كلذو «برعلا دنع ابلقنم كرحتم

 نأل ,ةقيقح هنا «بولقم وهف ءانالا تبلق :مطوق يف !''انلق امنا

 وهف اديز تبرض يف اولاق اك «ةقيقحلاب قحل زاجلا يف رثك ىتم لاعتسالا
 .زاجلا نم هيف ام عم لاعتسالا ريثكل :ةقيقح هنا :بورضم

 « ةبلقنم » اهتيمستو «للختلاب رمخلا بالقنا

 اذا ءازاجم ةبلقنم ناسللا يف رمخلا ىمست له لئاسلا لأس ملو

 لأس ام ريغ ىلا ةلأسملا نع جورخ اذه ىلع مكتلاف ؟ال مأ تللخت

 (ةديحل) اماو «هلاوس يف هضرغ مهف نع روصقل اما «لئاسلا ("اهنع)

 .هباوج نع
 ؟ال مأ تبلقنا له «تللخت اذا ءاهسفن يف اهتقيقح نع لأس اغناو

 لدتسي اناو «بالقنالاب اهتيمست زاوج يف «كلذ نم ءيش ىلع ليلد الو
 ۰ .لوقعلا ةلدأب هيلع

 :هل لاقي نأ :كلذ دنع باوجلاف

 يف ءدب الو ءالب الو معنب هيلع باوجلا حصي ال ؛لمتحم كلاؤس

 .هيلع باوجلا يتأب ليصحتو مسقت نم ؛كلذ
 :هل !"!لوقن نأ كلذ يف بجاولاو

 نوكلا ىمسيو .قارتفاو عاتجاو «نوكسو «ةكرح :ةعبرأ ناوكألاو .ناكلا يف مسجلا لوصح :نوكلا )١(
 .(مالف:ص :رشعلا تالوقملا) ؟نيأل اباوج عقي هنأل .نيألاب

(r)هانلق :ب ينو .ع :نم . 

(r)اهنع :ب فو لق : نم . 

 .ةريل ؛ب ىفو .ف :س ((:)

 .لوقت :م (ه)
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 :لخلا ىلا رمخلا نم لوحتلا ىنعمب بالقنالا
 وه يذلا اهمسج نا «تللخت اذا اهنأ :اهبالقناب تدرأ تنك نا

 ليحتسم كلذف « للا مسج وه ءرخآ امسج هنيعب داع ؛ اهرهاوج ةعومج

 رهوجلا دوعي ال اك ءرخآ امسج دوعي ال هنيعب مسجلا نأل «لوقعلا يف
 ال ىتح هؤازجأ مدعت نأب الا ًارهوج مسجلا دوعي ال اكو ءرخآ ارهوج

 نأب ("الإ) امسج رهوجلا دوعي ال اكو ءدحاو رهوج الا اهنم ىقبَي
 الو ءاضرع رهوجلا دوعي ال اكو ءاهب مسجتي «رخأ رهاوج هيلا! "فاضت
 ضايبلا الو ءاداوس ضايبلا الو ءاضايب داوسلا الو ءارهوج ضرعلا

 .تافصلا نم (("؟اذه هبشأ) ام كلذكو ءاداوس داوسلا الو ءاضايب

 ءهداوس /دعب ضيبا دق ماسجالا نم !؟!امسج انيأر اذا «لوقن الف
 ضايبلا نأ الو ءاضايب داع هنيعب داوسلا نأ :هضايب دعب ٌدوسا وأ

 قلخف ءهللا همدعأ داوسلا نأ :كلذ يف ةقيقحلا امنو ءاداوس داع هنيعب

 اداوس هناكم قلخف هللا همدعأ ضايبلا نأو ءهتردقب اضايب هناكم

 ةرارحلاو «ةرارملاو ءةوالحلا نم تافصلا رئاس كلذكو «هتردقب

 .كلذ هبشأ امو «ةدوربلاو

 :هناكم لخلا مسج قلخو رمخلا مسج مادعا ىنعب بالقنالا
 ءاهمسج مدعأ ىلاعت هللا نا «تللخت اذا ءرمخلا بالقناب تدرأ ناو

 این الف «ةلصاف ريغب «هناكم لخلا مسج «همدع لاح ىناث يف قلخو
 ءدحاولا لحلا ىلع ةلئاتملا ("ضارعألا) يلاوت معن ال اك ؛ةرورض كلذ

 .حارتقا : (1)

 .فاضنت ؛م (۲)
  (r)ههبشأ امو :ب يفو .م ؛۶ :نم .

 لغشي يذلا وأ ٠ ضرعلل لباقلا وا .لحلا نع ينغلا وه رهوج لاو ,رثكأن نيرهوج نم بكرت ام :مسجلا (:)

 رثعلا تالوقملا) داوسلاك « ريظيل لحملل جاتحي ام وا .هريغب ماق ام وه ضرعلاو .غارفلا نم ازيح

 .(۴۵۸ ص

 .معن مف :ف (ه)
 .ضارغألا :ب ينو .ع :نم (3)
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 ؛ىلاعت هللا ةردق يف زئاج كلذف «لالدتسالاو رظنلاب هملعن اًمماو ءةرورض
 نأ زوجي «هلعفي نأ ىلاعت هللا ةردق "يف زئاج وه ام لك سيل هنأ الا

 نم صنب وأ ًالآلدتسا ("اوا) «ةرورض هملعن نأ الا «هلعف دق لوقن
 . هع ءعرشلا بحاص

 هملعن ال لخلا مسج هناكم هقلخو ءرمخلا مسج ىلاعت هللا مادعاو

 الو ءلالدتسالاو رظنلا ةهج نم هتفرعم ىلا انل قيرط الو «ةرورض
 نم بذكنو «كلذ عفدن نأ بجوف « هلع ينلا نع صن كلذ نم درو

 قلخي الو «ًاصاخشأ انترضحب قلخي نأ ىلع رداق ىلاعت هللا نأ امك ءَماَعَّذا

 حصي ملو هبيذكت بجول «عدم كلذ ىعدا ولو ءهب اهارن اكاردا انل

 .هاوعد يف كشلا الو ءهقيدصت

 مسجلا ءاقبو تافصلا مادعا ىنعب وه بالقنالا

 رمخلا مسج وه ءليلحتلا دعب «لخلا مسج نأ انيقي معن نحنف
 كشي نأ دحأ ىلع زاج نئلو كلذ يف ("كش) الو «للخت يذلا « هنيعب

 ضرملاب هتفص تريغت اذا .هسفن يف كشي نأ هيلع نزوجيل ءاذه يف
 «هريغ وأ كلذ وه ناك نا ضرملا دعب ةحصلا ("وأ) «ةحصلا دعب
 ءملعن اك «لوقعلا لهأ نم هفيلكت حصي ال نم ىلع زوجي ال امم اذهو
 ريغ ىلع ؛ليلختلا ("ادعب) هب ةدوجوملا « للا تافص نأ ةرورض ءاضيأ
 رمخلا تافص ناو « ليلختلا لبق اهب ةدوجوم تناك يتلا «رمخلا تافص

 .لخلا تافص اهناكم فلخف ءاهنم تمدع

 . نم ع (1)

(r)الالدتساو :ب يقو «ع :نم . 

(r)كتن :ب يقو ٠م .ع :نم . 

 .هيلع زاجل :م )£(

(o)ةحصلاو :ب يقو .ع :نم . 

 .م ع :س (7)
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 .لوقعم ريغب ملكتي «لوذخم وأ دناعم الا هيف "مفدي ال ام اذه

 ءزج لك نأل «عسوتو ءزوجت ةدحاو اتاذ رمخلا مسج عيمج انتيمستو
 « ءايشأو تاوذ ءاهب ةدوجوملا ءاهلك اهتافصو « ءيشو تاذ !''اهئازجأ نم

 «ةريثك ءايشأو «ةريثك تاوذ وهف هللا هقلخ مسج لك كلذكو ءاضيأ

 ءاهتاوذو «ةيقاب «تللخت اذا ءاهمسج ةعومجم يه يتلا ءرمخلا تاوذف

 دعب اهيف ةدوجوملا «لخلا تافصو ءةبهاذ ةمودعم ءاهتافص يه يتلا

 اهمسج درحب ىلع عقي ال رمخلا مساو ءاهناكم تقلخ اهريغ ليلختلا
 اهمسج عومجم ىلع عقي امناو ءاهمسج نود اهتافص ىلع الو «اهتافص نود

 اهنا ىنعب « تبلقنا اهنأ :تللخت اذا رمخلا يف لاقي نأ حصي الف“ اهتافصو

 هناكم فلخف اهمسج مدعي مل اذا ءاهاوس اهتاكم ('فلخو) تمدع

 ؛اهاوس اهناكم فلخف ءمدعت مل اهنأ ىنعب «بلقنت اهنأ الو ءهاوس مسج

 .لخلا (*تافص) اهتاكم فلخف «تمدع اهتافص نأل

 :ريغتلاو «لدبتلاو «لاقتنالاو «بالقنالا

 عومجم هب تدرأ نا ءاهتاذ ينو ءرمخلا ("نيع) ىف لوقلا كلذكو
 .اهتاوذ

 نأ زاج ءارخ تيمس اهلجأ نم يتلا ءاهتافص اهتاذب تدرأ ناو

 اماكم فلخو «تمدع !ذا «ةفصلا نأل «ةقيقحلا ىلع تلدبت اهنإ :لوقن

 زواجت ىلع "!تلقتنا اهنا :لوقت نأ زاجو ءاهنم الدب ترص دقف « اهريغ

 ءرخآ ناكم ىلا ناكم نم لاوزلا وه لاقتنالا ةقيقح نأل «ةرابعلا ىف

 .عفدي ال امم اذهف :م )١(

(r)مسج اشيمستو € . 

 . هئازجأ م )ج(

 .فلختو :ب يفو .ق ءك ءص :نم )٤(

 .اهيف :ب يقو .ص :نم 46)

 .ريغ اب يفو .م :نم )3(

 .تبلقنا :ص «م (۷)
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 ىنعب '"تلقتنا اإ :لوقن نأ زجي لو «ضارعألا ىلع ليحتسم كلذو
 ةلدأ نأل ءلخلا ةفص نم اهفالخ ىلا تلاحتسا اهنأ الا ءاهنيعب ىه ابنأ
 تبلقنا اهنا «لوقت نأ زوجي اماو «كلذ ةلاحتسا ىلع تماق دق( لقعلا)

 ءرمخلا تافص نود « اهرهاوج عومجم ءاهنيعب وأ ءاهتاذب تدرأ ناو

 الو) «تبلقنا اهنا ءاهعضوم يف اهئاقب عم «لوقت نأ زجي مل ءاهب ةدوجوملا
 .تلدبت اهنأ الو ("!تلقتنا اهنأ

 اهنم رمخلا تافص لدبتب «تريغتو تلاح اهنا «لوقت نأ زوجي امناو
 هاوس ام ال ءلئاسلا هنع لأس اهف لوقلا ةقيقح وه اذه .لخلا تافصب
 .ليصحت ريغب عقو ام «لييذتلا اذه هنمضت ام

 نيدمح نبا دنع لخ ىلا رمخلا ليوحت

 هللا هقفو «(ةعاجلا 'يضاق) هيقفلا لوق ىنعم وه هتلق يذلا اذهو
 امنا رمخلاو لخلا نأ هركذ ام كلذو» :هيف لاق هنأ /كلذو «هباوج يف
 «نوللاو «ةحئارلا يف ءلاح ىلا لاح نم ىلاعت هللا هريغي بنعلا ءام وه
 ءام بهذ هنأ ال «تاذلا تاذلاو «نيعلا نيعلاو ؛معطلاو ‹«لعفلاو

 تالمتحم رهظأ ىلا باوجلاب دصق هنأل «٠ هريغ ءيش ثدحو «بنعلا
 «لصفلا "نيفلتلا نيب كحاو ءلوقلا كلذ يف زجوأف «لاؤنلا
 :هتاليصفت رئاس ىلع تيتأو « هتالمتحم عيمج ىلع مالكلا ءانأ تيفوتساف
 .ةقيرطلا هذه يف «ةمئألا جاهنم ىلع « ةقيقحلا كلذب تحضتاف « هتايسفتو

 .ةنوعلاو قيفوتلا هللا نمو

 .تىلقنا م 0(

(r)لوفعلا :ب يفو ءلقعلا :ع . 

 ع :نم و

 . يضاقلا ت قو .ع ا:نم )4(

 .نيملاخنملا :ص .م (ه)
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 :يريبلألا نبا ىلع ةهبشلا لخدم

 دقف ‹ تللخت اذا ءرمخلا نا :لاق نم ىلع ةهبشلا تلخد امناو :لصف

 لهأ قالطا لجأ نم «هاوس رهاوجب تلدبت اهرهاوج نأ ىنعب « تبلقنا
 اذا ءاهنأ ىلع ْمهِعاَمْجِإَو ءتاذلا ةسجن نيعلا ةمرحم رمخلا نأ معلا

 ليحتسي ةدحاولا تاذلا نأ اونظف «تاذلا ةرهاط «نيعلا ةللحم « تللخت

 .اونظ اک كلذ سيلو ءرخآ لاح يف ةرهاط «لاح يف ةسجن نوكت نأ
 هيلع أرط ىنعمل سجنلاو «هتاذل سجنلا

 نأ وهو «ليصحتو مسقت ىلا رقتفي ىنعملا اذه يف لوقلا قيقحتو

 :نيبرض ىلع سجنلا ءيشلا
 ءةتيملا محشو «ريزتخلا محلو «مدآ ينب لوبك هلصأ نم سجن |اهدحأ

 .كلذ هبشأ امو

 هيف "برش تيزلا وأ نيسلاك هيلع أرط ىنعمل سجن يناثلاو
 . كلذ هبشأ اموأ٠ لوبلا هبيصي بوثلا وا ةساجنلا هيف عقت وأ ةبادلا

 يف ءنوكي نا «لقعلا يف «ليحتسيف « هلصأ نم سجنا ءينلا امأف

 نوكي نأ هيف ليحتسي الو «هلصأ ةلاحتساب ؛هلصأ نم ارهاط «لاح

 « عضاوملا ضعب ضعب يف الا «عرشلا ةهج نم كلذ عت اماو ء محلا يف ًارهاط

 .لقعلل كلذ يف لاج الو ‹«ةصوصخم هوجو ىلعو

 كلذف هيلع أرط ىنعمل سجنلا ("ايشلا) وهو يناثلا برضلا امأو

 حصي اب تعفترا اذاف ؛ءيشلا كلذ ساجتنا يف ةيعرش ةلع ىنعملا

 ةبجوم «ىرخا ةلع !'اًهَتلخَت نا ريغ نم ءعرشلا ةهج نم هب اهعافترا

 .ءيشلا كلذ رهط «ءاهمكح لثل

 .ةبادلا هيف تومت :م ع (0)

 .ص :نم (0)
(r)اهلخدت :ص  , 

 ضني



 رمخلا ةساجن عون
 اهنا ىرت الأ «تاساجنلا نم برضلا اذه نم رمخلا '''تاذ ةساجنو

 دوجوب تسجن اّمَلَف ءرمخلا تافص اهيلع أرطي نا لبق ةرهاط تناك
 وا تللخت ءاوس ءاهنم اًهِمَّدَعِب رهطت نأ بجو ءاهيف رمخلا تافص

 .ةبوقع لكوت مل تللخ اذا اهنا :ليق دقو

 كلذو «ةساجنلا ىلع اهئاقبل كلذ تإ «ةنوعملا يف "!باهولا دبع لاقو
 نوكيف ء«ةصاخ لكألا يف ةساجنلا مكح ىلع اهئاقبب ديري نا الا «ديعب

 نم ءاملا ادع اب بوثلا نم ةساجنلا عفر ىلع سايقلا وهو ءهجو كلذل
 .ةصاخ ةالصلا يف محلا ءاقبو نيعلا لاوزل تاعئاللا

 اذه سيل «فالتخا ءعضاوملا ضعب يف ءرمخلا ليلخت زاوج ينو
 .هركذ عضوم

 سجنلا بوثلا رهطي اك ءهنع رمخلا ةفص عافتراب رهطي رمخلا مسجف
 .كلام دنع ءاملا وهو ءهب اهعفر حصي ا «:هنع ةساجنلا عافتراب

 .قيفوتلا هللابو

 ىلع سجنلا ءيشلا نا :هيف لوقت نا لصفلا اذه ميسقت صيخلتو
 :نيبرض

 .رمخلا ةساجتو :م ىلا

 رصنلاو ةلاسرلا حرش»:هبتك نم ءتارم ةدع ءاضفلا يلو .يدادغبلا رصن نب باهولا دبع دمحم وه (؟)
 لئاوأ باتكو .هقفلا يف ةثالنلاو .هحرشو «نيفلتلا باتكو .ةنوعملا باتكو ؛« ةرجحلا راد بهذ
 ه 150 رصمب قوت .« للملا ءاينف نيب فالخالا لئاس يف هلدالا

 ١ (؛.:ص - سلدنالا ةاضق خبرات)
 ۵.0١١. :مقر حن ةيكلملا ةبتكملاب نيقلتلا نم ةخسن دجوتو
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 .هتاذل سجن :[هدحأ

 يذلا امأو .ةسجن الا ادبأ دجوت الف ءهتاذل "سجن يذلا امأف

 رهطيو «هيف ىنعملا كلذ دوجوب سجنيف "هيلع أرط ىنممل "سجن

 لخ ىلا رمخلا بالقنا لوح تالكو ريباعت ةثقانم

 :هبف هلوق ‹ ليصحتلا ةلقب لييذتلا ف اهداسف نيبلا عضاوملا نمو

 «ىرخأ ثودحو «ةزيحتملا تاذلا يفن ىلا ادئاع بالقنالا ناك ولف »

 ينو ('*”اهنايعأ) مدع دعب ءاهيف ('''ضارعأ) ثودحو ءاهؤاقب الاحم نكل
 صصختيو «تافصلا بقاعتو «تاذلا ءاقب ىلع ليلد زاوجلاب لقعلا كح

 :هلوأ يف هلوق امأ . لالتخالاو داسفلا نيب «دساف «لتخم مالك وهو

 «ىرخأ ثودحو ةزيحتملا تاذلا (("!ىفن) ىلا ادئاع بالقنالا ناك ولف
 هناف « ("!امايعأ) مدعب ‹ اهيف ضارعا ثودحو « اهؤاقب ًالاَحُم ناكل

 ىلع ليلدلا لعج هنأل « دقان لمأتم ىلع هداسف ىفخي ال ءدساف لالدتسا

 ىلع ءيشلاب لدتساف ءاهئاقب ةلاحتسا ةزيحتملا تاذلا ءاقب "فان
 لوقي نا « ىقبت ال ةزيحتملا تاذلا 3 :لئاقلا ءهمصخ ةجح نمو هسفن

 . سجى :م )1(

 . سجل :م )+(

(r)هناد ىلع :ع . 

(e)ضارغأ :ب فو م ع !نم . 

 .اهرايغأ :ب يفو . اهتابعأ :ص (ه)

 .ںع .ق )1(

 .داسفلاو لالتخالا :ع (۷)

 .ىنعف ت یو .ع ص :نم )۸(

 .ققحلا حاراقا نم (5)

 .يلأت :ق (۱۰)
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 [7؟] /نيأف .هنيعب هتلق يذلا وهو «لاحم اهؤاقب هنا :هل لوقن كلذكو هل
 دعب يلوق يف وه امنا كلذ ىلع ليلدلا :لاق ناف ؟ىقبت اأ ىلع ليلدلا
 بقاعتو «تاذلا ءاقب ىلع ليلد زاوجلاب لقعلا مح ينو» ؛كلذ
 اذهف لوألا كليلد داسفب تررقأ دق ('"' ذا) هنا :هل ليق «« تافصلا
 ىلع ليلد زاوجلاب لقعلا كح نا :تلق كنأل ءهنم دسفأ «ًاضيأ يناثلا
 زاوجلا تبث اذاف ءهبوجو ىلع اليلد ءاقبلا زاوج تلعجف « تارفلاءاقب
 ماكحأ نأل ءلوصحم ىندأ هل نم ىلع ىفخي ال اذهو «بوجولا عفترا
 يف تبث اذاف ؛ليحتسمو ءزئاجو «بجاو :اهل عبار ال ةثالث لقعلا
 هيف تبث اذاو ءالیحتسم وأ ءابجاو نوكي نا لاا زئاح هنا ءيشلا
 هنأ هيف تبث اذاو ءاليحتسم وأ ازئاج نوكي نا لاحتسا ؛بجاو هنا
 .ابجاو وأ ازئاج نوكي نا لاحتسا «ليحتسم

 جورخب «يرورضلا معلاب زوجلا « ءاقبلا صصختيو » :كلذ دعب هلوقو
 امنا صيصختلا نأل ءاضيا حصي ال مالك ؛« اهدض ىلا ةفصلا نع لحما
 ءاهصصخي ام يتأي ىتح ءاهمومع ىلع لمحت يتلا ةماعلا ظافلالا يف نوكي
 صيصخت الف تايلقعلا ماكحألا امأو ؛ تايعرشلا ماكحالا يف كلذو
 :ةلدألا تلطبل ء اهصصخي ام لوقعلا ماكحأ ىلع أرطي نأ زاج ولو « اهيف
 .قئاقحلا تضقناو

 ماسجألا ءاقب يف ةنسلا لهأ بهذم
 ١ان ىلع هب لدتسا ام عيمج مضقن دقف :لئاق انل لاق ناف :لصف

 وأ ءبجاو اهؤاقب له :اهيف عدنع حيحصلا اف «ةزيحتملا تاذلا ءاقب
 .؟هنودقتعتو كلذ نم اهنوححصت ام ىلع ليلدلا امو ؟ليحتسم وا ؛زئاج

 م a نم )۱(

(r)ينأت ع . 

(r)هنوزوجت :ص .م . 

۳1٦ 



 «قحلاو ةنسلا لهأ بهذم هتحص دقتعنو ءهب لوقن يذلا :''لهل انلق
 .ام 'انمز ءةلمجلا ىلع بجاو ةزيحتملا ماسجالا ءاقب نأ وهو

 "نال رهاوجلا عيمج ءاقب باجيإ نم ارزحت» ةلمجلا ىلع :انلق .امناو

 رهاوج ضعب ىلاعت هللا مدعي نا زوجي لب ؛ممعتلا ىلع كلذب عطقن ال
 .ةتبلا ءاقب هل نوكي الف ءهقلخ نم يناثلا نمزلا يف مسجلا

 انا يعدنو ءاهداحآ ءاقب ال «ةلمجلا ىلع ماسجألا ءاقب ماعن نحنف
 انم دحاو لك نأل « هيلع ليلدلا ةماقإ نع ينغتسنف ةرورض كلذ معن

 كلذ يف انلخدي الف ؛'؟!نمزلا نم ةدم ىقبي هنأ يف كشي الف «هسف معي

 .بايترا الو كش

 ماعلل هللا ديدجت يف ماظنلا ةشقانم
 ماعي امو ‹«ةرورضلا قوعد اذه ف ل حصي فيك :لئاق لاق ناف

 . ءالقعلا هيف فلتخي ال ةرورض

 ددجي ىلاعت هللا نا يعديو «كلذ يف فلاحي يف لازتعالا لهأ نمو

 ؟لاصتالاو يلاوتلا ىلع نمز لك يف ماعلا

 ا"! ءاظنلا ىوس كلذ لوقي نم لازتعالا لهأ نم هل سيل :ليق
 ال هناف ءاضيأو «نايعلا مفدو ‹ةرورضلا ةرباكم هيلع زوج دحاولاو

 «هئاقب عم هددجي هنا :لوقي امناو «نمز لك يف هلدبي ىلاعت هللا نا :لوقي

 لوقن انا هنالطب ىلع ليلدلا ( "نم و ؛ لطاب اذهو «هدوجو رارمتس ساو

 .هل تلق :م )۱

 .انامز :ع (؟)

 ءانأل : € (م)

 .نامزلا : :ع (4)

 ءةيمالسالا ةمسلملاو ءمالكلا ملِع يف ةئيرح ءارآب رهتشا يرصبلا رايس نب مهاربا قحسا وہا وه )٥(

 .v) ص - ةلزشملا تاقط)

 3) .ص :نم
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 قلخ يلاوي هنا ىنعمب «نمز لك يف هددجي هنا كلوق ناك نا :هل

 ,هئاقب ةحص يف طرش يهو ءاهنم هولخ حصي ال يتلا ءهيف ضارعالا

 الو ءملاعلل اديدجت كلذ كتيمست يف كفلاخن ااو ءهل لوقن يذلا وهف
 .يناعملا تحص اذا ءامسألا يف ةحاشم

 ىلا مدعلا نم هجارخاب هقلخي 00 انا) ىنعمب هددجي كلوق ناك ناو

 رارمتساو «هئاقب لاح يف '"'لعفي ال ءيشلا نأل ؛لطاب كلذف «دوجولا
 .ا""نيب اذهو «لعفلا نع ىنغتسا هدوجوب هنأل «هدوجو

 ءانلا لوبقل حلاصلا :ديدحت

 رذبلاك «نوكلا أدتبملا وه ءانلا لوبقل حلاصلاف » ءهلوق كلذ نمو
 حلاصلا دح يف حيحصلا نأل ءأطخ وهو» ناسنالل ةفطنلاو « ''!عورزملا
 نأل < سكعنيو درطيف «نوكلا أدتبملا ىلع هيف رصتقي نا ءانلا لوبقل
 نوكلا أدتبم وه ام لكو «نوكلا أدتبم وهف ءانلا لوبقل حلصي ام لك
 ةفطنلاو «"عورزملا رذبلاك» :هيف هتدايزو « ءانلا لوبقل حلصي
 ام ةدايزلاب هنع جرخي ذإ ؛دودحملل رصاح ريغ هريصتو هدسفت « ناسنالل
 هقلخب ةداعلا ىلاعت هللا ىرجأ نيذللا ءةفطنلاو رذبلا ليبق نم سيل
 [78] هنم /هللَي ينلا "معطأ يذلا ءريسيلا ماعطلا ومن وحنك ءاهيف ءانلا
 ىتحو هع ءوه هنم لكأ مث اوعبش ىتح ةرشع ةرشع «ريثكلا رثبلا
 .ناصقنلا هيف نيبتي ال ءهيلع ناك ام وحن وهو ءهنع ماقو «عبش

 .ق نم )0(

 .لوهحملل ينم (۲)
 .نيبأ :ص (0)

 .عورزلاو روذبملاك :ص (٤)

(o)عورزلاو رودنملاك .ص . 
 هحرحأو كلام نب تأ نع ٠١( مقر ينلا همص باتك) ىنحي أطوم ي كلام هحرحأ تيدح ىلا ريتي )3

 :.5١1. مقر حبحصلا ف مسمو (دوعب/د) : حيحصلا ق ىراحىلا
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 يلازغلا هب ءوه ءرفك يذلا ببسلا سفن يف عقي يريبلألا نبا

 اناك اذا امن هلثم ىلا ءيثلا فاضنا اذاف :هلوق كلذ نمو

 ءىشلاو ءءانلا لوبق هيلا فاضأو » ءيشلا ظفل قلطأف » « نيفوصوم

 .ثيدحلا ىلعو «''!ىلاعت ميدقلا ىلع قلطني

 اذه لثمبو ءهمومعو هرهاظ ىلع مالكلا لمح ىتم حيرص رفك اذهو

 :لاق يلازغلا نا كلذو ءحورلا ةلأسم يف يلازغلا رفك هنيعب «قالطالا

 لاقف) .» رمالا ماع نم هناأف ريداقملاو ةيمكلا نع هزم دوجوم لکو »

 نع هزنم «ثدحم دوجوم لکو :لاقل «تاثدحملا نم اًئيش دارأ ول :هيف وه

 .( "مالا ماع نم هناف «ريداقملاو ةيمكلا

 ءًاضيأ تدرأ ولو «يلازغلا همزلا يذلا «مازلالا اذه ىلع هل لاقيف

 ءان ءهلثم ىلا ثدحلا ءىشلا فاضنآ اذاف :تلقل «تاثدحلا نم ائيش تنأ

 .نيقوصوم اناك اذا

 نأب «يلازغلا همزلأ ام لثم نم ررحتي نا بجول همالك لصح ولف
 .نيفوصوم اناك اذإ ات هلثم ىلا ثدحلا ءىثلا فاضنا اذاف «لوقي

 الا هيف همزلي ال ام !"اررحتي ءلوهذلاو ةلفغلا يف اذه نيبأ اف

 لاصتاب تافصلا ءان هنع مزلي اليل ؛نيفوصوم اناك اذا» هلوقب ءأطخلا
 ۰ )£( . : اهضعب

 نأب « "يلازغلا همزلأ ام ىلع ‹رفكلا هيف همزلي م اهلر رحتي الو

 .ىلعو مدقلا :ع )١(

 .ق :«م اص (۲)

 .زرحتي م :ع (م)
 .ضعب ىلا :ع (ء)

(o)زرحتي م ع . 

 :رظنا) .ه ۵۰۵ - عمو. ةنس سوطب فوتو دلو . يسوطلا دمحأ نب دج نب دمم نب دم دماح وہا وه )٦(

 .(1۴۵ 1۲۸ 1۲1ص - ةيكزلا رونلا ةرجش ءىو ص - ةيشولا للحلا
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 « سي ءاللاب رجم لكو» ثدحلاب ءيشلا ديقي

 .لصفلا اذه يف هيلع لوقلا اكو اذه

 ..ماعلاو قطنلاو ةايحلاب دحاولا ءيثلا فصو

 ءايح دحاولا ءيشلا دجوي نا زوجي لقعلاف» :كلذ يف هلوق امأو
 ,لاح ىلع زوجي الف «« ةمكحلا قئاقد عضي ءابتاكءارداق ءاملع ءاقطان
 هانلمح ناو ءاحاوب ارفك ناك دييقت نود هقالطا ىلع هانلمح نا اننأل
 دحاولا ءيشلا دجوي نأ زوجي لقعلاف :هانعم :انلقف دييقتلا ىلع
 ناك« ةمكحلا قئاقد عنصي ءابتاك ءارداق ءاملاع اقطان ايح « زيحتملا »

 ءًادبا دجوي ال كلذ نأ ةداعلا رقتسب معن اننال ًاحارص أطخ
 ءملعن اک ؛هدجوي نأ ىلع ارداق هللا ناك ناو .ىضم اف دجوي مل اک

 ءابهذ لابجلا الو ءالسع راحبلا بلقي ال ىلاعت هللا نا «ةداعلا رقتسب
 ا"اربعلا يفو ءالخاد هللا ةردق تحتو ءازئاج لوقعلا يف كلذ ناك ناو
 ءامکح ءابتاك ءارداق ءاملاع ءاقطان < اح دحاولا رهوجلا نوك نم برقأ

 .ةمولعم «ةدوجوم لابجلاو راحبلا نأل ,ةمكحلا قئاقد عنصي
 يحلا ةردق تحت لخاد «لوقعلا يف ابهذو السع السع (؟اهتلاحإف «ةرورض
 مويل «روبقلا نم ثعبلاب نيل نيدوجوملا عيمج دنع «مويقلا
 .ورشنلاو ءازجلا

 رظنلاب ملعي امناو ءةرورض هدوجو معن الف ء«دحاولا رهوجلا امأو
 ءايح دجوي نأ نع الضف «هدوجو لحي نم ءالقعلا نمو «لالدتسالاو

 رج لك :ًاضيأو ديجي ءالخب رج لك :ىوريو .ةفانم نود «هدحو ناديملا ف لوجي ن برضي لثم )01(

 قباستملا هنأل «قبسي نا دب ال نيقباستملا نم لاخ ناكمي هسرف يرجي نم ىنعملاو» قباس ءالخي

 .(۷١١:ص ةببرعلا لاثمالا يف ةيبدألا ةفحتلاو ٠٠٠/۲ :لاثمألا عمجم) ءدحاولا
 .لوقلا لثم اذه :ص (۲)

 .دهاشلا وا ءرضاحلا ىلع بئاغلا سايق :اهانعمو دحاو رابتعالاو ةربعلا (۳)
 .هتلاحاف :م (4)

(o)نينمؤلا :ب يقو 2م ١ع :نم . 
 .ليجي :ق (53)
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 ءءانبلا دييشتك «ةمكحلا قئاقد عنصي ءايكح ءابتاك ءاقطان ءارداق ءاملاع
 ."!لاعالا بيرغ لمعو

 ىف "'!صلخت ول «هنایب ىلا هل دصق ا هل قلعت ال ام ءههبشو اذهو
 ءةلالد الو ءهبف ""لضف ال اب ةلاطالا لجأ نم ءائطخم ناكل هداريا
 ؟ةلاحالاو ءداسفلا نم هوجوب هيف ىتأ اذا فيكف

 ءهيأرب لاقف ءهيف همدق تبثت ل نم بابلا اذه يف ضاخ ىتمو
 معي ال وهو لاحم اب ىتأو رعشي د ‹«لز «هلقع نم جئانن طبنتساو
 .باوبألا نم هاوس ايف أطخلاك بابلا اذه يف أطخلا سيلف

 .هيف هتماما تبثت ړل نم ىلع ارجحم هب لكتلا ناك هلجأ نمو

 قيفوتلا هللابو

 (ناسنالا قلخ لحارم ريسفت)

 اهتلقن :هانعم «ةقلع ةفطنلا انقلخ :ىلاعت هللا لوقف » :هلوق كلذ نمو
 ...« ةيالا رخآ ىلا كلذكو ءلاح ىلا لاح نم

 يف هنم نيبأ الو «لاحلا يف هنم ''اقرغأ طق عمس ام مالك وهو
 :لجو زع هللا لوق ىنعم ةقيقح نييبت ىلا دصق هنأل «نالطبلاو داسفلا

 رخآ ىلا كلذكو «ةغضم ةقلعلا انقلخ مث «ةقلع ةفطنلا انقلخ»

 لاحلاو ءلاح ىلا لاح نم اهلقن هنأ كلذ ىنعم نا :لاقف «« “ةيآلا

 ءزجلا :وه درفلا رهوجلاو «ةفسالفلا ضعب هركنأو «ةلزتعلاو ةنسلا لهأ درفلا رهوجلا دوجوب لاق )١(
 .مسجلا نم ةمسقلا لبقي ال يذلا

 (۱۹۷:ص ةمسلفلا ءىدايمو (۲۲۰/۱) مالسالا يف يفسلفلا ركفلا ةأثن)

 .تاوصلا باصأ (؟)

(r)لضف :ب فو . لصف ع . 

 .قرعأ :ص ((غ)

 . 1٤ :نوسۇملا ةروس (ه)

 ضف



 ىلع صن دقو «ةمودعم الو ةدوجوم اهنأل ءاهتبثأ نم دنع ءيشب تسيل
 .'"هباتك نم لصف لوأ يف كلذ

 ال ىلا ءيش ال نم ءهمأ نطب يف لوقنم مدآ نبا :هلوق ىلع ًاذإف
 .ا"!ءيثب الو «لوقعب سيل لوق اذهف « ءيش

 صن اک < قلخ ىلا قلخ نم ؛همأ نطب يف لوقنم هنا حيحصلاو
 ماسجألاو رهاوجلا رئاس قلخ «ةقيقح ءهانعمو «همالك محم يف "اش
 ناف .ريوصتلاو بيترتلا ماكحا عم ءدوجولا ىلا مدعلا نم يار
 ال ازا لاح ىلا لاح نم لقنلاب هنع تربعو ءتْدَرا اذه :لاق
 دنع هل /"اغسي مل (؛ينعملا) قئاقح نييبت ىلا دصق نم :هل ليق «ةقيقح
 ظافلالا ىلا اار صنلا "نم ةقيقحلا نع َلِدْعي نأ «نيملسملا دحأ
 دصق ام دض يف لمعتسملا زاجلاب فيكف .ةلمجلا وا «ةكرتشملا وا ةلمتحلا

 .("هتقيقح) نايب ىلا
 ليبس ىلع كلذ ْتْلَق انا :لوقي نا ءزوجي ال ام لاق نمل زاج ولو

 .لوق همزل الو «قح دحأ ىلع ديقت امل ءزاجملا

 .قيفوتلا هللابو «نيب اذهر
 (درلا قحتسي ال يريبلألا نبا لييذت)

 .ليحتسملا لتخلا  دسافلا مالكلا نم لييذتلا يف هل عقو ام رخآ اذه

 ةلمج هنأ ىلع ءليصحت ريغ ىلع هيف هل تعقو ءاعضوم نيرشع ةمنت وهو

 .همالك :م ص (۱)

 يش الو :ع (0)
 .ىلاعت :ع (9
 .ةنياعملا :ب يفو .ع ءق ءص :نم )4(
 .عمتسي :ق (0)

 .صنلاو :م ءعءق (7)
(v۷)ةقيقح :ب يلو .م ؛ع ؛ص ‹ق :س . 
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 ةظفل هيف صلخت الأ داكيف «ةدحاو ةحفص وحن «هلوق نم ةريسي
 يذلا ملعلا اذه يف هفلختب فيرعتلا ىلا تدصق اماف ةزئاج ('"!ةدحاو)
 نا بجي ال ذا ,هيف همالك نم (ءيش) يف هيلع درلا ىلا ال ,هيعدي
 كلا نأل ءهيلع بلغ نم ىلع ال .هنم أطخلا ردن نم ىلع الا دري
 هيف ((كاَذَس) ام نيبي نا بجو مالكلا ىلع ةحصلا تبلغ اذاف «بلاغلل
 أطخلا هيلع بلغ اذاو « " بلاغلا نم هتحص ىلع لمحي الثل ؛أطخلا نم

 «حيحصلا نم هيف ("ذش) ام نايب ىلا .دصق ول لب «هنايب ىلا جتحي م
 .هجو هل ناكل ءداسفلا نم هبلاغ ىلع لمحي الل

 لمأتيلف ةلأسملا هذه يف لغوتلا بحأ نمف :لاق نأب هلييذت متخ مث

 ةرهاظلا ةروصلا بالقنا يف « '"ايلازفلا ىلع صقنلا » يف اهيف انركذ ام
 ةدافتسا يف هحئاصن لبق نم (ةرورغب (905) دقلف - ةيونعملا ىلا
 اذه ىلع ناك نا ءروكذملا يلازغلا ىلع هضقن نم رومألا هذه قئاقح

 .ةماقتسالاو قحلا جهنم نع جورخلاو «ةلاحتسالاو داسفلا نم وحنلا

 .هتمحرب قيفوتلاو ةمصعلا يلو هللاو

 هلصأ يف سجنب سيل مدآ نبا لوب نإ :لاق نم ىلع درلا
 ...ء""هديأوهنع هللا يضر ءديلولا وبأ ظفاحلا مامالا لاق

 .لصحتت :م )١(

 م :نم (5)
 .همالك نم كلذ يف :ب ينو .ص :نم ()
 ع س 0

 .ةحصلا نم هيلاغ ىلع لمحي الث ع ق اا

 .« يلازغلا ىلع ضقنلا ي يلامآلا باتك» :وه باتكلل لماكلا مسالا (۷)

 .ىلد :ب ينو .م ءص :نم (۸)
 .رورغلا ىلع :ص )١(

 .هنع هللا يضر انخيش لاق :ع )٠١(
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 ,(0هيئالبنو) انرصع ءاَهُف يمدقم نم رظنلا لهأ ضعب يلع ضرتعا
 ءهلصأ نم سجن مدآ ينب نإ :ةلأسملا هذه لوصف ضعب يف «يلوق
 سيل ءاضيا «لوبلا نا :لاقف ةبادلا هيف توت تيزلاو رمخلا فالخب
 كلذ نيب) قرف الف ؛ رهاط وهو بورشملا ءاملا هلصأ نأل ؛هلصأ نم سجن

 نأب هضارتعا نع تلصفناف ءةبادلا هيف توت تيزلاو رمخلا ("'نيبو
 ميج نم «ةبوطرو ةّلب هيف ام لك لصأ ءاملا نأب معلا ررقت دق :تلق
 .تاناويحلا عاوناو تابنلا

 لصحو (""هبرشت) دق كلذ عيمج هب يدتغي يذلا ءاملا ناك الف
 :كلذ نم ءهنم جرخي اب رابتعالا بجوو « ىغلم ناك ءهيف اكلهتسم
 هنا :لوبلا يف تلق كلذلف .مدآ ينب نم لوبلاو «بنعلا نم ريصعلا
 ام ءاغلال ءهسفن يف الصأ لصح لوبلا نأل رمخلا فالخب هلصأ نم سجن
 ام ءاغلال ءهسفن يف الصا ريصعلا لصح اك ءمسجلا هب ىذتغاام «هلبق
 وه اماو «بورشملا ءاملا نيع لوبلا سيلف ءمركلا هب ىذتغا ام هلبق
 برش ناك «هتبوطرو مسجلا ةلب نم اهيف عمتجيو «ةناثملا ىلا لصي حشر
 نا لبق ءدلوي ةعاس لوبي دق “دولوملا نأ ىرت الأ «نكي مل وا ءاملا
 .ائيش برشی وأ معطي

 هريغو بهشأ نيب ماعنألا لاوبأ ةراهط

 تبرش ناو «ةرهاط ماعنألا لاوبأ نا «هللا هحر «بهشأ لاق دقو
 اهئاضعأ كالهتسال ءاهلاوبأ يف تبرش يذلا ءاملا كح ربتعي مف ءاسجن ءام
 .هانلق ام سايق ىلع وهو ءالوب ريصي نا لبق «هایا

 .اهئالبن :ب .مهئالبن :ب .مهئالبن م )١(
 ....تيزلاو رمخلا نيب كلذ يف قرف الف :ب ءحارتقا (؟)
 .هبرش :ب يقو ءقاءص :نم (0)

(e)دولولا ىرت الأ م . 
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 ةراهطلا يف تبرش يذلا ءاملا محب (""اهاوبأل) انباحصأ نم كح نمو

 .سايقلا قراف دقف ةساجنلاو
 .باوجلا ةحص هب تبثتو ضارتعالا هب لطبي ءب لاصفنا اذهف م

 ؟ريصعلاك اهفن يف الضأ رمخلا ربتعت الأ :درلا ىلع ضارتعا

 هفن ىف الصأ لوبلا لصح اذا :لاق ْنأِب اذه انلاصفنا ىلع ضرتعاف
 .هسفن يف الصأ ريصعلا لصح اك .مسجلا هب ىذتغا ام هلبق ام ءاغْلإل
 ايلبق ام ءاغلال . اهسفن ىف الصأ لصحت رمخلا كلذكف ًاضيأ هلبق ام ءاغلال
 اذه ىف اهنيب قرف الو ءرمخلا تافص !''اهتبلق ىتلا ريصعلا تافص نم

 هيلع ريثأت الو «هيلع فقو دق ءرخآ ىنعم يف اهنيب قرفلا امئاو « ىنعملا

 ٠ .ىنعلا اذه يف
 :لاصفنالا ىلع ضارتعالا اذه لاطبا يف « تلقف

 ام ءاغلال اهسفنأ يف '”'نيلصأ ريصعلاو لوبلا لصح (“اذا) همزلي ال
 يف الصأ رمخلا لصحت نا «ءاملا نم مركلاو مسجلا هب ىذتغا ام اهلبق

 ريصعلا تافص ءاغلا نأل ءريصعلا تافص نم اهلبق ام ءاغلال ءاهسفن

 اكلهتسم همسج '"/لمجي مل ذا ءريصعلا مسج ءاغلا /بجوي ("ال) [۷]
 مسجلا هب ىذتغا يذلا ءءالا لصح اك ءهطلاخ ءيش يف هتافص باهذب

 . ”![هايا هتطلاخمب «مركلاو مسجلا يف اكلهتسم مركلاو

 .اهلاويأب :ب يفو .م ءع :نم (۱)
(r)اهتفلخ م  . 

(r)اتفقو :م .همفو ع . 

 .دا :ب يقو .م ءق 2ع :نم )4(

 .الصأ :ص (ه)
 .م ق :نم (1)

(v)همسج لصحي مل اذا .ع م . 

 .هایا :م (۸)
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 ماعط هب دصع ةأرما نيلب عاضر عقي ال
 طلخ اذا .ةأرملا نبل نأ يهو .هقفلا نم ةلأسم ىنعملا اذه '"'نيبتو

 يف اكلهتسم هنوكل «ةمرح هب عقت مل ءهيف (""بلغف) هب ّدِصع « ماعطب
 ةفص نم ةديعب «ىرخا ةفص ىلا هنيعب نيللا ةفص تلاح ولو «ماعطلا

 .نيب اذهو .عامجاب «ةمرحلا كلذب تعقول «'"'هتبيرق وا نبللا
 باوجلا تبثو «لاصفنالا حص «لاصفنالا ىلع ضارتعالا لطب اذإف

 .لاقم الو «نعطم هيف دحأل نكي مو

 .قيفوتلا هللابو

 رخآلا دعب دحاولا :نيصخش نم ةعلس عيب - ]۸۸[

 نب دمحأ نب دحأ نب دمع ديلولا وبأ « ظفاحلا « مامالا «ء هيقفلا لاق
(o) 

 هنع هللأ يضر دشر .٠

 يف لوقلا ليصحت انباحصأ نم معلا بلطب ىنعي ي نم ضعب ينلأس
 ا

 صيخلتو ءرخآلا دعب راو ‹ نيلجر نم ل عيبي لجرلا

 هيلع تبعشت ( ”ذا) كلذ يف يعادتلا نم مهنيب عقي ايف محلا هوجو
 .اهيناعم هدنع تسبتلاو عةلأسملا هوجو

 ام نب نم ء«باوثلا نم هب هللا دعو ام ءاجر «كلذ ىلا هتبجأف
 ةالصلاو ع"! هظعلا هللا لمح دعب تلقو «ماكحالا نم ‹« هنید ف هللا هع رش

 :ميركلا هيبن ىلع
 .نييو :ق )١(

 .بلعف :ق و باغف :ب (؟)

 .ةبيرق :ق (؟)
 FF E/T ١ :ض/ o E/N :م )£(

 .هنع هللا يضر ءدشر نبا ديلولا وبأ لضمالا دحوالا مامالا لجالا هيقفلا لاق :ع (ه)
 :ةعللا :ب يفو ع ق :نم (3)

 .ادحاو :م (۷)

 .ق م ءع :نم (۸)
 .مظعلا يلعلا :ر (9)

۳۴۷7 



 اعرف ةرشع ةيناث ةلأسملل

 :نيمسق ىلع مسقنت ةلأسملا هذه

 .هاوعد ىلع ةنيب اهنم ةدحاول ("نوكت) الأ :نيمسقلا دحأ
 .هاوعد ىلع ةنيب اهدحأل وأ امل نوكي نا :يناثلا مسقلاو

 ال ءهاوعد ىلع ةنيب اهنم دحاول نوكت الأ وهو «لوالا مسقلا امأف

 اهعفدي م «عئابلا ديب ةعلسلا نوكت نا :نيهجولا دحا نيهجو نم ولخي
 .دعب ءاهدحا ىلا

 ءهنم اهضبقف ءاهدحأ ىلا اهعفد دق نوكي نا :يناثلا هجولا

 .هديب تراصو

 لئاسم سمح ءضبقلاو ةنيبلا مادعنا عم وهو .لوالا هجولا يف

 ]ها
 ةنيب اهدحأل نوكت الأ وهو «لوالا مسقلا نم لوالا هجولا امأف

 سمح هيفف ء[هدحا ىلا دعب اهعفدي م «عئابلا ديب ةعلسلاو «هاوعد ىلع
 :لئاسم

 .اعيمج عيبلا عئابلا (هركني نا :اهادحا

 .يناثلا ركنيو اهدحأل رقي نأ :ةيناثلاو
 لوالا وه هنأ (هدحأل رقي نا :ةثلاثلاو
 اهيأ معي الو رخآلا دعب (هدحأ نم عاب هنأ رقي نا :ةعبارلاو

 ."!لوالا
 .ةدحاو ةقفص اعيح ا(هنم تعب امنا .لوقي نا :ةسماخلاو

 .نوكي :ب ينو .م ءص :س )١(

 .لوألا وه )+(
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 اقلطم عيبلا عئابلا راكنا - ]١[

 ةعلسلاو ءاقلطم عيبلا عئابلا ''[هركني نا ىهو «ىلوالا ةلأسملا امأف

 هنا اهنم (!"ادحاو) لک يع ديو ءاهدحأ ىلا ءدعب ءاهعقدي مل «هديب
 نأ معي الو هنم اهارتشا هنأ وأ ءهلبق وأ ؛هبحاص نود هنم اهارتشا

 ؛هاوعد ىلع اهدحاول ةنيب الو ءهلبق اهارتشا هبحاص

 هنم عاب ام هنا :اهنم دحاو لكل عئابلا فلحي نأ :اهيف مكحلاف

 ءاعيمج '"!ناعاتبملا فلح «نيميلا نع لكن ناو ء ءىرب فلخ ناف ءائيش
 نود ءهنم اهارتشا هنأ نم :ىعدي ام ىلع اهنم دحاو لك فلحي
 اهارتشا هبحاص نا ملعي الو ءهنم اهارتشا هنأ وأ «هلبق وا «هبحاص
 ىفتكا ءهيلع كلذ عدي م ناو «كلذب معلا هيلع ىعدا نا «هلبق
 .هنم اهارتشا هنأ :هنيميب

 ءاهنيب ةعلسلا تناك «كلذ نم هايعدا ام ىلع ءاعيمج ءافلح ناف
 فلح يذلا نمثلا فصن مئابلا ىلا اهنم دحاو لك ىدأو 9 نيفصنب
 ٤ كلذ داز ءهيلا هعفدىعدا ناك ناو ءهيلا هعفد عدي ' نا هيلع

 . !"افصنب هيلع مجرو هلي

 فلاحلل ةعلسلا تحص «نيميلا نع رخآلا لكنو ءاهدحأ فلح ناو
 .ءيش رخآلل نكي مو «هيلع فلح يذلا نمثلاب ءاهنم

 لوق لوقلا ناك «مئابلا لوكن دعب ءاعيمج نيميلا نع الكن ناو
 .الوأ فلح ول اک ءیربو , عئابلا

 .عئابلا ركني :م (1)
 .ق :نم )0

(r)نايعادتملا: ع .ناعيابتملا ؛ص . 
 .نيفصن : ر )4(

 .هفصن هيلا :ض (ه)
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 ءارشلا درج ءاعدا - أ :عيبلاب دجاول عئابلا رارقا - [؟]

 هنم ةعلسلا عاب هنأ اهدحأل عئابلا رقي نا يهو «ةيناثلا ةلأسملا امأو
 ةعلسلاو ءائيش يناثلا نم عاب نوكي نا ركنيو «هاعدا يذلا نمشلاب

 اهارتشا هنا اهنم دحاو لك يعديو « |ههنم دحاول ةنيب الو ءاضيأ «هديب

 هنا هبحاص معي الو «هنم اهارتشا "هنأ وأ «هلبق وا «هبحاص نود هنم
 ؛ هلبق اهارتشا

 ءهنم اهعاب هنأ عئابلا رقأ يذلل ةعلسلا نوكت نا :اهيف مكحلاف

 :رظنيو ء('"اهنم) هب اهعاب هنأ رقا يذلا نمثلاب
 ىعدأ يذلا «نمثلا نم رثكأ «ةعلسلا ةميق وا «نمثلا ناك ناف

 هنم عاب ام ('"اوه الا هلا ال يذلا) هللاب عئابلا فلح هب اهءارشرخآلا

 فلح ناف «نمثلا هيلا عفد هنا ىعدا نا ءائيش هنم ضبق الو ءائيش

 هنم اهارتشا دقل :وه فلح :نيميلا نع لكن ناو «هاوعد يف ءىرب

 هيلا عفد دقلو ءاذكو اذكب هلبق وا «هنود هنم اهارتشا دقلو «''!اذكب

 هيلع اهفلتأ دق هنأل «ةعلسلا ةميق نم رثكألا هيلع هل ناكو «نمثلا

 رقأ يذلا نم اهيف ضبق يذلا نمثلا وأ «هريغل ءالوا ءاذهب هرارقاب

 ‹ةميقلا سنج نم سيل وهو نمثلا ءهيلا عفدي مل ناك ناو ءهنم اهعيبب

 ناو «كلذ نم رثكألاب هيلع عجرو هيلا هعفد ءاهيف ضبق يذلا نمثلا وأ
 يذلا «نمثلا وأ ةميقلا تداز امم رثكألا هيلع .هل ناك هسنج نم ناك

 .هيلع وه فلح يذلا نمثلا ىلع ءارشلاب ءهل يذلا نم (*!ضبق

 .نيمي عئابلا ىلع نكي مل ءلضف كلذ يف نكي ناو

 .اهارتشا هنأو :ق (۱)

 م € نم )+(

(r)هر :نم  

Ha (£)اذكو . 

  (o)ةضبق :ص .
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 .ةنيعم ةعلس ءارش ءاعدا - ب

 رقملا فلحي نأ هل ناك ءاهنيعب ةعلسلا عئابلا هركنأ يذلا ىعدآ ناو
 ىلع وه فلح «نيميلا نع لكن ناف « ءارشلا نم (!''هاعدا) ام ىلع هل
 قحأ ناكو ءاهئارش نم هيلع فلح ا هل تناكو «اهئارش نم هاعدآ ام

 وأ «عئابلا ىلا هيلع فلح يذلانمثلا !"'عفدو « ءارشلاب هل رقما نم اهب
 ىلا نمثلا عفد دق ءارشلاب هل رقملا ناك نإ ؛ ءارشلاب هل رقملا ىلا
 دئازلا فقو ءهنم رثكأ ناک ناف ءهنم لقأ وأ ءهلثم ناكو « عئابلا

 ل ناو هيلع ةدهعلا تناكو ءهذخأ ءهاعدآو هسفن بذكأ ناف «عئابلل

 نوكت 5 :ليقو ءهاضرب الإ هيلع ةدهعلا نوكت الف ءهسفن بذكي
 .سايقلا وه لوألاو «هيلع

 : ءاريشلا درجم ءاعدا - أ :دحاولا ةيقبسأب عئابلا رارقإ - [؟]

 عاب يذلا وه هنأ :اهدحأل عئابلا رقي نأ يهو ءةثلاثلا ةلأسملا امأو
 دحاول ةنيب الو ءًاضيأ ءهديب ةعلسلاو «هاعدا يذلا نمثلاب ءًالوأ ءهنم

 وأ ؛هلبق وأ «هبحاص نود اهارتشا هنأ اهنم دحاو لك يعديو ءاهنم
 ؛هلبق اهارتشا هبحاص نأ معي الو ءاهارتشا هنأ

 وه اذه نا :هنيي عم عئابلا لوق لوقلا نوک نا :اهيف مكحلاف
 هل ءارشلا تبثيو ءلوألا

 ‹هلبق اهارتشا هنا نم يعدي ام ىلع رخآلا فلح نيميلا نع لكن ناف
 ا هج ریو «هلبق اهارتشا هبحاص نأ ملعب الو ءاهارتشا هنأ وأ «هنود وأ
 رقأ يذلا نمثلا ىلع «نمثلا وا «ةميقلا :تداز ام رثكألاب عئابلا ىلع
 .نيمي نود عئابلا لوق لوقلا ناك لضف كلذ يف هل نكي مل ناو .هب
 ر نم )0(

 .عفد وأ :ص 0(
 .عيسلا ةمالسو ءعيبلا ةحص نابض يه :ةدهملا (؟)
 .عجرو ر .م ص ق )4(
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 .ةنعيم ةعلس ءارش ءاعدا - ب

 ةعلسلا "ًاريخأ هنم اهعاب هنأ ("مئابلا) معز يذلا ىعدا ناو
 لوألا وه هنا هل عئابلا رقأ يذلا ""هبحاص فلحي نأ هل ناك « اهنيعب

 وأ «لوألا وه هنأ وه فلح نيميلا نع لكن ناف ءهل هب رقأ ام ىلع
 نم هيلع فلح ا ةعلسلا هل تناكو «نيرخآلا نيهجولا نم يعدي ام ىلع

 بسح ىلع «لوألا وه هنأ عئابلا هل رقا يذلا نم اهب قحأ ناكو «كلذ

 نم ةلأسملا هذه يف محلا قرتفي الف ءهذه لبق يتلا ةلأسملا يف هانفصو ام
 نإ) ءاحيحص هدجت كلذ ربدتف .ناهألا ةفص يف الا اهلبق يتلا ةلأسملا

 .(؟!(هللا ءاش

 قباسلا ةفرعم نود دحاو لكل عيبلاب رارقا - ]|

 [هدحأ نم عاب هنأ عئابلا عئابلا رقي نا يهو ةعبارلا ةلأسملا امأو

 لبق هنم اهارتشا هنا مهنم دحاو لك هاعدا يذلا نمثلاب «يناثلا دعب

 اهارتشا هبحاص نا معي الو ءهنم اهارتشا هنأ وأ ءهنود وأ «هبحاص

 . كنم

 اوا هتعلس عاب اهيأ نم معي ام هللاب عئابلا فلحي نا :اهيف حاف
 ىلع "کنم دحاو لک فلحي :نیعاتہملل ليق «كلذ ىلع فلح ناف
 نا وا ءلوألا وه هنأ نم يعدي ام

 وأ «كلذ ىلع افلح ناف «هلبق اهارتشا هبحاص نا معي الو ("اهارتشا
 اا وأ) «هنود اهارتشا

 .ر ع :نم )١(
(r)ارحآ ع . 

 .هباحصأ :ص ()

 ءرانم )٤(

 .نيعيابتملل :ص )(

 .اهنم :ص (53)

 .اهارتشا هنأو ءم (۷)

 .اهارتشا هنأ وأ :ع يفو ءىف .نم (۸)



 ءاهنيب ةعلسلا تناك < ءانم لوألاب انل لع ال : الاق وأ «نيميلا نع الكن

 رخآلا' لكنو (هدحأ فلح ناو ءاهنُم فصن اهنم دحاو لك ')ىدأو
 .لكانلا عيب لطبو فلاحلل ةعلسلا تناك «نيميلا نع

 نم دحاو لك فلحو «نيميلا نع الوأ ءعئابلا لكن نو
 لك عجرو اهنيب ةعلسلا تناك «مئابلا معب لوألا وه هنا ا"! نيغاتبملا
 وا ةعلسلا ةميق فصن "نم داز امم رثكألاب عئابلا ىلع اهنم دحاو
 .هب رقأ يذلا نمثلا فصن ىلع ءهنم هذخأ يذلا «نمثلا

 فلح وا ءانم لوألاب انل مع ال :الاق وا «نمثلا نع اعيمج الكن ناف
 .عئابلا فلح اذإ مدقت ام ىلعف ءرخآلا لكنو اهدحأ

 .نمثلا رادقم يف فالتخا عم

 [۷۷] نم) /يردأ ال :لوقي نا لثم ءنمثلا يف عئابلا اهفلاخ نا امأو
 ‹ ينم اهتعب لب : : ھدحا لوقيو ءرشع ينثاب اکنم الوا ١ (("اهتعب
 «نوفلاحتي مهناف 10 الوأ ينم اهتعب لب :يناثلا لوقيو «ةرشعب ءالوأ
 لكن ناو :("!هنيب) عيبلا خسفنا اولكن وأ ءاوفلح ناف «نوخسافتيو
 هيلع افلح يذلا لا شا اهنيب ةعلسلا تناك ء ناعاتبملا فلحو مئابلا
 وا ةعلسلا ةميق فصن داز ام رثكألاب عئابلا ىلع ءاهنم دحاو لك عجرو
 .عوجر هيلع ("”هدحأل) نوكي الف ءهيلع فلح يذلا نمثلا

 .يدوو :ص )١(

 .لطييو :م (؟)

 .نيعيابتملا :ص (م)
 .عا:نم ‹ةطقاس :نم 0

 .ص «ق «ر :نم (و)
 .رخآلا .ر ()

 .ر نم

 .ناعيابتملا :ص (4)

 .امل :ب يفو .ص :س (ؤ)
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 فلاحلل ةعلسلا تناك «"نيعاتبملا دحأ فلحو «مئابلا لكن ناو
 .هيلع فلح يذلا نمثلاب ءاهنم

 قعلسلا اذخأ اءاش نا رايخلاب اناك «ناعاتبملا لكنو فلح ناو
 .(اهاكرت) اءاش ناو ءهيلع عئابلا فلح يذلا «نمثلاب

 .طقف نييرتشملا دحأ عم ءنمثلا رادقم يف فالتخالا
 يردأ ال :لوقي نأ لثم «نمثلا يف اهدحأ عئابلا فلاخ نا امأو

 لوقيو «ةرشعب الوأ ءاهتعب ينم :اهدحأ لوقيو ءالوأ ءاكنم اهتعب نم
 هنا ىعدا يذلاو عئابلا ناف «ةيناثب ءالوأ ءاهتعب ينم لب :يناثلا
 عيبلا خسفنا ءالکن وا افلح ناف «نافلاحتي ةيناثب ءالوا ءهنم اهارتشا

 رخالا لكنو ءاهدحأ فلح ناو ءةرشعلاب رخالل ةعلسلا تناكو اهئيب

 «نمثلا يف اهنم ادحاو عئابلا فلاحي مل اذا «مدقت ام ىلعف «نيميلا نع

 .كلذ يف حلا نوكي اذه ىلعو .كلذ يف محلا مدقت دقو

 اهتعب امنا ؛عئابلا لاق اذإ ءهوجولا عيمج يف كحلا نوكي اذه ىلعو
 .اكنم وه نم يردأ الو ءاكدحأ نم

 .قيفوتلا هللابو

 رثكأ ةميقلا - أ :ةدحاو ةقفص ءاعم «نييرتشملل عيبلاب رارقا - [ه]
 1 .نمثلا نم

 اهنم ةعلسلا تعب ينا :عئابلا لوقي نأ يهو «ةسماخلا ةلأسملا امأو

 اهارتشا هنأ اهنم دحاو لك يعديو «هديب يهو «ةدحاو ةقفص ءاعيمج

 اهارتشا هبحاص نأ معي الو ءاهارتشا هنأ وأ هنود وأ هبحاص لبق

 ؛هلېق
 . نيعيابتلا :ص 0(

(r)هاكرت ءانا فد .ق ء ص :نم ]. 
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 ام عئابلا فلحي نأ :نمثلا نم رثكأ اهتميق تناك نا ءاهيف مكحلاف

 ليق كلذ ىلع فلح اذاق .ةدحاو ةقفص ,اعيمج امههنم الا ‹ اهعاب

 نود: اهارتشا هنأ نم يعدي ام ىلع اكلم دحأو لك فلج :!نيعاتبملل

 ءهلبق اهارتشا هبحاص نأ معي الو ءاهارتشا هنأ وأ ءهلبق وأ ءهبحاص

 هيلع فلح ام ىلع ءاهنيب ةعلسلا تناك) ءالكن وأ «كلذ ىلع افلح ناف

 ةعلسلا تناك ("!نيميلا نع رخآلا لكنو ءاهدحأ فلح ناو «عئابلا

 . عئابلا ىلع هددهعو ‹ فلاحلل

 وهو «مساقلا نبا نع غبصأ ةياور ىلع جرختي لوقلا اذهو

 ةعلسلا فصن يف فلاحلا ةدهع نوكت نا :غبصأ لوق ىلع جرختيو

 ةدهعلا نوكت نأ عئابلا يضري نا الا «نيميلا نع لكانلا هبحاص ىلع

 .سايقلا وهو «هيلع

 دحاو لكل ناك «نايرتشملا فلحو «نيميلا نع مئابلا لكن ناو

 «مئابلا ىلع مجري نأ هل ناكو «نمثلا فصنب ةعلسلا فصن اهنم

 .نمثلا ىلع ءهبحاص ذخا يذلا ةعلسلا فصن ةميق تداز اب «هلوكنل

 تناكو «فلاحلل ةعلسلا تناك ءرخآلا فلحو اهدحأ لكن ناو
 .ادحاو الوق عئابلا ىلع ةدهعلا

 .نمثلا يواست ةميقلا - ب

 عئابلا ىلع "بحت ل «نمثلا نع لضف ةعلسلا ةميق يف نكي مل ناو

 . نيعيابتملل :ص )01(

 .- ص ق “ر “ع نم )+(

(r)بج م  
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 لئاسم سمح «ضبقلا رفوتو «ةنيبلا مادعنا عم وهو «يناثلا هجولا يف
 .اضيأ

1 : 0 

 دحاو لك يعديو «هديب تراصو «هنم اهضبقف ٠ اهدحأ لا 5 ةعلسلا عفد

 نأ معي الو اهارتشا هنأ وأ «هنود وا هبحاص لبق اهارتشا هنأ اهنم

 ‹هيفف ءهاوعد ىلع اههنم دحاول ةنيب الو ؛هلبق اهارتشا ('"'هبحاص)
 :لئاسم سم «ًاضيأ

 .اًئيش امهنم دحاو نم تعب ام :لوقيف « عئابلا ركني نا :|هادحا

 . يناثلا ركنيو ءاهدحأ نم عاب هنأ رفي نا : ةيناثلاو

 .اهنم لوالا وه هنأ اهدحال رمي نا :ةثلاثلاو

 لوألا معي الو ءرخآلا دعب اهدحأ نم عاب هنأ رقي نأ :ةعبارلاو

 . هلم
 .ةدحاو ةقفص اعيج اهنم تعب امنا لوقي نا :ةسماخلاو

 نم تعب ام :لوقيف «مئابلا ركني نأ يهو «ىلوألا ةلأسملا امأف

 تراصو ‹ هلم اهضبقف « |هدحأ ىلا ةعلسلا عفد دقو ايش امههنم دحاو

 وأ هنود وأ «هبحاص لبق اهارتشا هنأ اهنم دحاو لك '' یعدیو «هدیب

 .هاوعد

 ءائيش هنم عاب ام هنأ اهنم دحاو لكل عئابلا فلحي نأ :اهيف كح اف

 ضباق فلح «نيميلا نع لكن ناو ءءىرب كلذ ىلع فلح نإف / [؟4]
 .حارتقا ١(

 .يعديف :ص (۲)

Ao 



 ,هلبق وأ) ءهبحاص نود اهارتشا هنأ نم هيعدي ام ىلع '''اهنم ةعلسلا
 معلا هيلع ىعدآ نا هلبق اهارتشا هبحاص' نأ ملعي الو ("اهارتشا هنأ وأ
 نع لكن ناو «ءارشلاب ةعلسلا قحتسا كلذ ىلع فلح ناف «كلذب

 ناك ءاضيأ :نيميلا نع لكن ''!نإف ؛اهقحتساو رخآلا فلح نيميلا
 .اعيمج (هاوعد نم ءىربو ءالوأ «فلح ول اك عئابلا لوق لوقلا

 ٍ : عيبلاب دحاول عئابلا رارقا - ]+[
 هنم عاب هنأ اهدحأل عئابلا رقي نأ يهو «ةيناثلا ةلأسملا امأو

 دقو ءائيش هنم تعب ام :لوقيف «يناثلا ركنيو ءهاعدا يذلا «نمثلاب

 اهارتشا هنأ اهنم دحاو لك يعديو هديب تراصو ءاهدحأ ىلا '"اهعفد
 اهارتشا هبحاص نأ معي الو اهارتشا هنأ وأ «هنود وأ «هبحاص لبق

 .هاوعد ىلع اهنم دحاول ةنيب الو «هلبق

 يذلا ناك ءهنم اهعاب هنأ ركذ نمل هرارقا لبقي نأ :كلذ يف حلا
 يف نوكي نأ الا ءرخآلل هيلع نيب الو ءاهضبقي ل يذلا وأ ءاهضبق
 يذلا نمثلا نع لضف « هب اهعاب هنأ رقأ يذلا نمثلا يف وأ ءاهتميق
 نميلا نع لكن نإف «(("هل) فلحيف ءهب اهارتشا هنأ رخآلا ىعدآ
 هنأ رقأ يذلا «نمثلا وأ ةميقلا تداز امم رثكألا هل مّرغو ءوه فلح
 .هب اهارتشا هنا ىعدآ يذلا «نمثلا ىلع «هب اهعاب

 دحاول ةيقبسألا عم ءدحاو لكل عيبلاب رارقا - []

 عاب يذلا وه هنأ اهدحأل عئابلا رقي نأ يهو «ةثلاثلا ةلأسملا امأو
 «لوألا وه هنأ اهنم دحاو لك ىعديو ءهاعدا يذلا نمثلاب « الوأ ءهنم

(r)ص ٤ق ءر 2ع :نم . 
a (r)ناو : . 

 .اهتعفد كر (غ)

(o)م ٤ر 6ع «ق ء.لص نم  
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 اهارتشا هبحاص نأ معي الو اهارتشا هنأ وأ ءهنود اهارتشا "هنأ وأ
 :|هدحأ ىلا اهعفد دقو ءهاوعد ىلع اهنم دحاول ةنيب الو :هلبق

 :رظني نأ :كلذ يف محلاف

 لبق ءالوأ هنم اهعاب هنأ رقأ يذلا وه هيلا اهعفد يذلا ناك نإف

 يف وأ «ةعلسلا ةميق يف نوكي نأ الا «نيي هيلع رخآلل نكي لو « هلوق
 يذلا نمثلا نع لضف ءاهضبق يذلا نم ءهب اهعاب هنأرقأ يذلا نمثلا
 هتمزل ءلضف كلذ. يف ناك نإف ءهنم هب اهارتشا هنأ رخآلا ىعدا

 ام ىلع لضفلاب هيلع عجرو ءرخآلا فلح اهنع لكن نإف «نيميلا
 .هانركذ

 م هيلا اهعفدي ل يذلا وه ءالوأ هنم اهعاب يذلا ("انأ) معز ناو
 .نيمي نود لضفلا هل ناكو ؛كلذ يف قدصي

 قباسلا ةفرعم نود ءدحاو لكل عيبلاب رارقا - [:]
 دعب اهدحأ نم اهعاب هنأ عئابلا رقي نأ يهو «ةعبارلا ةلأسملا امأو

 لْبَق اهارتشا هنأ اهنم دحاو لك يعديو ءاهنم لوألا معي الو ءرخآلا

 ,هلبق اهارتشا هبحاص نأ معي الو اهارتشا هنأ وأ ءهنود وأ «هبحاص
 .هاوعد ىلع اهنم دحاول ةنيب الو إهدحأ اهضبق دقو

 اهضبقي م يذلا عجريو ءاهضبق يذلل ةعلسلا نوكت نأ :اهيف لاف

 .نيمي ريغب :ليقو «لوألا وه هنأ :هنيي دعب ءروكذملا لضفلاب عئابلا ىلع
 ةدحاو ةقفض عيبلاب رارقإ - [ه]

 ءاعيمج ءاهنم تعب امنا :عئابلا لوقي نأ يهو «ةسماخلا ةلأسملا امأو

 هبحاص لبق اهعیج ىرتشا هنأ اهنم ("ادحاو) لك يعديو ةدحاو ةقفص

 .اهارتشا يذلا :ر )١(
(r)ر نم  

 مر ع : نس )م
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 اهضبق دقو «هلبق اهارتشا هنأ هبحاص معي الو اهارتشا هنأ وأ ءهنود وأ

 .هاوعد ىلع اهدحأل ةنيب الو ءاهدحأ

Klاهعاب ام (وه "الا هلا ال يذلا) هللاب عئابلا فلحي نأ :اهيف  
 فلحي :"نيعاتبملل ليق كلذ ىلع فلح نإف «ةدحاو ةقفص اعيمج الا

 ةعلسلا تناك ءالكنو افلح نإف يعدي ام ىلع ('"|كنم) دحاو لك
 .عئابلا هيلع فلح ام ىلع ءاهنيب

 ‹فلاحلل ةعلسلا تناك نيميلا نع رخآلا لكنو (هدحأ فلح نإف

 ةلأسملا يف هانركذ يذلا فالتخالا ىلع «عئابلا ىلع هتدهع تناكو

 ضبق يف ربتعم ال ذإ ؛لوألا مسقلا نم لوألا هجولا يف يتلا «ةسماخلا
 .ةلأسملا هذه يف «مئابلا نيم عم !كةعلسلل اهدحأ

 نأ : [|هدحأ :نالوق كلذ يف جرختيف «نيميلا نع عئابلا لكن ناو

 .ةعلسلا ضباق لوق لوقلا

 ناو ءاهنيب ةعلسلا تناك الكنو افلح نإف ؛ نافلاحتي اأ يناثلاو
 .فلاحلا لوق لوقلا ناك ءرخآلا فلحو (هدحأ لكن

 لوق لوقلا ناكل ءاهدحأ ىلا ةعلسلا عفد يذلا وه عئابلا ناك ولو

 .ادحاو الوق ضباقلا

 :ةنيبلا دوجو عم وهو «يناثلا مسقلا يف لئاسم نا

[ıa - 1] 
 هاوعد ىلع ةنيب امهدحأل نوكي نأ وهو «يناثلا مسقلا امأف لصف

 : لئاسم عبرا هيفف

 .اعيمج عئابلا اهركني نأ /|هادحا

  (r)نيعيابتملل .عاص .

 ) )۳.اهنم :ب يفو .م ءر ء.ع ءنم
 ):( .ةعلسلا :ع

۳A۸ 



 وه هنأ اهدحأل رقي وأ «يناثلا ركنيو ءاهدحأل رقي نأ :ةيناثلاو
 .لوألا

 لوألا معي الو ءرخآلا دعب اهدحأ نم عاب هنأ رقي نأ :ةثلاثلاو
 . "نم

 .ةدحاو ةقفص اعيج اهنم تعب امنا :لوقي نأ :ةعبارلاو
 :نيتلأسم ىلا عرفتي (لئاس) عبرألا هذه نم ةلأسم لكو

 نود هنم اهارتشا هنأ ءاهدحأل وأ امل ةنيبلا دهشت نأ :اهادحا

 .ةصاخ ءارشلاب ءاهدحأل وأ ءاملل ةنيبلا دهشت نأ :ةيناثلاو

 دحاو لكل وأ دحاول ءارشلاب ةنيبلاو ءاقلطم عيبلا راكنا - ]١[
 :امهنم

 ةعلسلاو ءاعيمج عيبلا عئابلا اهركني نأ يهو «ىلوالا ةلأسملا امأف

 اهارتشا هنأ اهنم دحاو لك يعديو ءاهدحأ ىلا اهعفد دق وأ «هديب
 :هلبق وأ هيحاص نود

 رخآلل نكي ملو «هتنيبب هل ىضق «كلذ ىلع ةنيبلا اهدحأ ماقأ نإف

 نم لدعأ |[هادحا تناك ناو « ةنيب مه نكت ' (ذا) هعصوم ف مدقت

 . اهتم لوألا معي الو ءلوألا دعب هنم عاب هنأ اهدحأل رقي نأ :م )١(

 .لئاسملا :ب يفو ءر ءع :نم (۲)
 .الوأ :ص م

 .مارشلا درجمي :راع ص )4(

(o)ذأ اب ينو .م نم . 

۳۸۹ 



 طقف دحاول ءءارشلا درجمب ةنيبلاو ءاقلطم عيبلا راكنا - [؟]
 :ةلأسملا نم يناثلا عرفلا

 يعدي وهو ‹ةصاخ ءارشلا دجم ىلع هل دهشت ةنيب اهدحأ ماقأ ناو
 .ةداهشلاب عفتني مل هلبق اهارتش *ا هنأ

 نا معي الو اهارتشا هنأ وأ ‹ هنود اهارتشا هنأ يعدي انا ناك ناو

 نمثلا ناك نإف :رظنو ءاهب هل يضق ءال مأ ءارش (!"هبحاصل) مدقت ناك
 هنأ رخآلا ىعدا يذلا نمثلا نم رثكأ اذهل ةنيبلا هب تدهش يذلا
 ىلع رخآلا اذه ىعداو هب اهارتشا هنأ رخآلا اذه ىعداو ءهب اهارتشا
 "وه فلح اهنع لكن نإف «نيميلا هتمزل ءالوأ هنم اهعاب هنأ عئابلا
 .نيئمثلا نيب ام لضف هل ناكو

 .نيميلا تفعض الوأ هنم اهعاب هنأ يف ىوعدلا هيلع ققحي ل ناو
 لك ماقأ ناو .نيمي هيلع بجي ' هنود هنم اهعاب هنا :لاق ناو

 :نيلوق ىلع كلذ جرخت كلذب هل دهشت ةنيب اهنم دحاو
 .'اتطقس اتأفاكت نإف نيتنيبلا لدعأب يضقي نأ :اهدحأ
 ءاعيمج اه) نيتقداص انوكت نأ لاتحال <« اهلدعأب يضقي الأ :يناثلاو

 محيف «ةلداع ريغ ىرخألاو ةلداع اهادحا نوكت نأ الا ؛ناطقستو
 اهنا :ليق دقو .خرؤت م وأ نيتنيبلا قدحا تخرأ ءاوسو .ةلداعلاب
 نيتنيبلا ىدحإب ىضق اذإف «خرؤت مل يتلا نم لمعأ يهف تخرأ نا

£ 

 ناکو ‹روكذملا فالتخالا ىلع «تخرأ اهنأل وأ علدعأ ال وأ ,اهتلادعل

 .حارتقا )0(

 .ةطقاس ع )0

 .هنأ 3a )س(

 .اتطقاست :ص )٤(

 .نيقداص انوكي نأ :ر (4)
 .ناتئيبلا :ص (3)

۳۹۰ 



 ام بسح ىلع «"ارخآلل نيميلا لوألا عئابلا تمزل ‹لضف اهنمث يف
 ."'هب هل يضقو ءءارشلا درج ىلع ةنيب (هدحأ ماقأ ذإ هاَنْركَد

 مقي دحاو رتشم - أ ءقباسلا هنأب وأ ؛عيبلاب دحاول رارقا - [۳]
 ءارشلاب ةنيبلا

 ءهنم عاب هنأ اهدحأل عئابلا رقي نأ يهو «ةثلاثلا ةلأسملا امأو

 ءهديب ةعلسلاو ءال وأ ءهنم عاب هنأ |هدحأل رقي وأ «ء("فاثلا) ركنيو

 نود اهارتشا هنأ اهنم دحاو لك يعديو ءاهدحأ ىلإ اهعفد دق وأ

 هبحاصل (.دقت) ناك نا معي الو اهارتشا هنأ وأ «هلبق وأ «هبحاص
 .ال مأ ءارش اهيف

 ءال وأ هنم عاب هنأ وأ ءهنم عاب هنأ عئابلا هل رقأ يذلا) ماقأ نإف

 اهب هل يضق «هلبق وأ «هبحاص نود هنم اهارتشا ('*'هنأ ىلع دهشت ةنيب

 هركنأ يذلا وه كلذب ةنيبلا ماقأ يذلا ناك ناو . . ءيش رخآلل نكي ملو

 عجرو ءاهب هل ىضق ءارخآ "'هنم عاب هنأ معز يذلا وأ « عيبلا مئابلا

 نيب اب عئابلا ىلع ءال وأ ءارشلاب هل رقملا وأ ء ءارشلاب هل رقملا رخآلا

 كلذكو .اهب هل رقأ يتلا «هتعلس حبر هنأل «لضف اهنيب ناك نا ؛نينمثلا

 .ةصاخ ءارشلا درجمب ةنيبلا ماقأ نا ءانهاه كحلا نوكي

 :ءارشلاب ةنيبلا مقي نييرتشملا نم لك - ب

 نود هنم اهارتشا هنأ هل دهشت ةنيب اهنم دحاو لك ماقأ ناو

 .رخآلا ىلع :ر )١(

 .هبءر اع (0)

 .ينابلا :ب يفو :م ءص ءر ءع :نم ()

 .م ءص ءرءع :نم (4)
 هنا هل دهشت ةنيب الوا هنم عاب هنأ ىلع ةنيب هنم عاب هنأ عئابلا هب رقأ يذلا : :ب يقو .مءر ءع:نم (0)

 . اهارتشا

 .ةطقاس :ع )3(

۴۹۱ 



 ءا ةنيب ال نمك اناكو ءاتطقس ناتنيبلا '!تأفاكتو «هلبق وأ «هبحاص
 .هعضوم يف مدقت ام ىلع كلذ يف مكحلا ىرجو

 لدعأ يه يتلاب يضق ىرخألا نم لدعأ نيتنيبلا ىدحا تناك ناو
 عاب هنأ وأ ءهنم عاب هنأ عئابلا هل رقأ يذلا وه ناك ناف ءاهب ماق يذلل
 «عيبلا عئابلا دحج يذلا ناك ناو ؛ ءيش رخآلل نكي مل ءال وأ ءهنم
 وأ) ءارشلاب هل رقملا رخآلا مجر ءًارخآ هنم عاب هنأ معز يذلا وأ
 ,لضف اهنيب ناك (نإ) «نينمثلا نيب ا عئابلا ىلع ءالوأ ("ءارشلاب
 [ى١] .هتعلس /حبر هنأل

 ءارشلا درجمب ةنيب مقي دحاولا - أ - [ع]

 .(ةلأسملا نم) يناثلا عرفلا
 ءالوأ هنم عاب هنأ وأ ءهنم عاب هنأ عئابلا هل رقأ يذلا ماقأ ناو

 مل «هلبق اهارتشا هنأ يعدي وهو ؛ةصاخ « ءارشلا درجم ىلع هل دهشت ةنيب
 .ةداهشلاب عفتني

 ناك نا معي الو اهارتشا هنأ وأ «هنود اهارتشا هنأ يعدي ناك ناو

 ناك نإف ؛ رظنو ءاضيأ ءاهب هل يضق ءال مأ ءارش اهيف هبحاصل مدقت
 عئابلا ىلع رخآلا اذه ىعدآو ءهب اهارتشا هنأ رخآلا ىعدأ يذلا نمثلا
 هل ناكو ءوه فلح اهنع لكن نإف «نيميلا هتمزل ءالوأ هنم اهعاب هنأ
 .نينمثلا نيب ام لضف

 .نيميلا تفعض ءالوأ هنم اهعاب هنأ يف ىوعدلا هيلع ققحي مل ناو

 .تأفاكت وأ :ص ()
 . عيبلا هدحح م (دحج ع )+(

 .ص ءق ءع :نم (۳)
 .ناو :ب يقو .ص ءر ءع نم )٤(
(o)اهلم :ص «۾ يو .ع ؛نم . 

۳۹۲ 



 دق ةنيبلا نأل ؛نيميلا هيلع بجت م هنود هنم اهعاب هنا :لاق ناو
 . هتبذك

 :ءارشلا درج ةنيبلا يقي نييرتشملا نم لك - ب

 ‹ خيرات نود ءارشلا درجب هل دهشت ةنيب اهنم دحاو لك ماقأ ناو

 نم لدعأ "(هادحإو «ىرخألا خرؤث لو ءاهادحإ تخرو وأ

 :ليقو «'""لذعألاب ىضقي :ليقو «ناتنيبلا طقست :ليقف ءاهتبحاص

 ناو «ةلدعلاب ىضق «ةلدع ريغ ةيناثلاو «"'ةلدع اهادحا تناك ناو

 .اتطقس (('!ةلادعلا يف) اتأفاكت

 «ىرخألا نم لدعأ ءاهنأل وأ ءاهتلادعل نيتنيبلا ىدحاب ىضق نإف

 هنأ) عيبلا هل رقأ يذلل «هانركذ يذلا فالتخالا ىلع «تخرأ اهنأل وأ

 رخآلا ققحو «لضف نينمثلا نيب ناكو ءالوأ هنم عاب هنأ وأ ء((*عاب

 نيميلا نع لكن نإف ءهفلحي نأ هل ناك ءالوأ «هنم اهعاب هنأ عئابلا ىلع

 ءرخآلل اهب يضق "ناو «لضفلا نم نينمثلا نيب ام هل ناكو ءوه فلح
 ىلع ءهنم عاب يذلا وه هنأ وأ ءلوألا وه هنأ عئابلا هل رقأ يذلا عجر

 .مدقت ام ىلع «نينمثلا نيب اب عئابلا
 .قيفوتلا هللابو

 .اهادحا وأ :ص (5)

 ع :س ةطقاس .لدعألاب ىضفي :ليفو (۲)

 / .ىرخألا نم :ر (©)

 .ةلادعلا يف نانہبلا تافاكت :ر .ق باع ص :يف (8

(o)عاب ام .ب قو .ف .ص .ر .۶ :نم  
0 

 .نإف :ع (1)
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 ءارشلاب ةنيبلا يقي - أ قباسلا ةفرعم نود ءا عيبلاب رارقا - [ه]
 :دحاو لکو ًادحاو

 دعب اهدحأ نم عاب هنأ مئابلا رقي نأ يهو < ةثلاثلا ةلأسملا امأو

 ءلوألا وه هنأ (هنم دحاو لك يعديو « اهنم لوألا ەي الو ءرخآلا

 هبحاصل مدقت ناك نا "عي الو اهارتشا هنأ وأ ءهنود اهارتشا هنأ وأ

 :اهدحأ ىلا اهعفد دق وأ «مئابلا ديب “ةعلسلاو ء('"'ال مأ) ءارش

 اهارتشا هنأ ("ىلع) وأ ءلوألا وه هنأ ىلع ةنيبلا (هدحأ ماقأ نإف

 .ءيش رخالل نكي ملو «هنيميب هل يضق ءرخآلا نود

 لو «نيتنيبلا لدعأب يضق كلذب هل دهشت ةنيب اهنم لك ماقأ ناو
 ةنيب ال نم ةلزنمب اناكو ءاتطقس ناتنيبلا تأفاكت ناو ء ءىش رخآلل نكي

 .هعضوم ىف مدقت ام ىلع كلذ يف محلا ىرجو "ل

 ءارشلا درجمب ةنيب دحاولا مقي - ب - [1]
 .اهنم يناثلا عرفلا

 هنأ يعدي وهو «ةصاخ ءارشلا درجم ىلع ةنيبلا (هدحأ ماقأ ناو

 وأ ‹هنود اهارتشا هنأ يعدي ناك ناو «ةداهشلاب عفتني م «هلبق اهارتشا

 هل يضق ءال مأ ءارش اهب هبحاصل مدقت ناك نا معي الو ءاهارتشا هنأ
 ءهب اهارتشا هنأ رخآلا ىعدأ يذلا نمثلا ناك نإف :رظنو ءاضيأ اهب

 نم نينمثلا نيب ام هل ناك ءالوأ ءاهايا هعاب هنأ عئابلا ىلع ىعدآو

 .كلذ يف ئابلا ىلع ني ال ذإ «نيمي ريغب :ليقو نيميب :ليق « لضفلا

 .ٍلعي ال وهو :ر (۲)

(r)الوأ :ب ينو .ق ءم «ر ع :نم . 
 .ةعلسلا نأل:ر (4)

 ر ص :نم (4)
 ا ؛ر 3

 .عئابلا دنع نيقي ال :ق ءر 6

۳۹٤ 



 ءارشلا درجمب هتنيب مقي نييرتشملا نم لك

 «ىرخألا خرؤت مو اهادحا تخرو وأ ءاهنم ةدحاو خرب مو

 :لاوقأ ةثالث كلذ يفف ءاهتبحاص نم لدعأ (هادحاو
 .ناتنيبلا طقست اهنأ :[هدحأ

 .لدعألاب ىضقي هنأ :ةيناثلاو

 .تخرو يتلاب ىضقي هنأ : ةثلاثلاو

 ءةلداعلاب ىضق (('اةلداع ريغ ىرخألاو) <« ةلداع (هادحا تناك ناو

 .اتطقس ةلادعلاب اتأفاكت ناو

 ىلع ءاهب ىضقي نأ حصي يذلا عضوملا يف نيتنيبلا ىدحاب يضق نإف
 لضفلا ناك ءرثكأ هب تدهش يذلا نمثلا ناكو ءروكذملا فالتخالا

 .نيمي ريغب ليقو :نيميب :ليق ءرخآلل

 .قيفوتلا هللابو

 ءارشلاب ةنيبلا مقي - أ :ةدحاو ةقفص عيبلاب عئابلا رارقا - [۷]

 دحاو لك وأ ءدحاو

 اعيمج اهنم تعب امنا :عئابلا لوقي نأ يهو :ةعبارلا ةلأسملا امأو

 وأ «هبحاص لبق اهارتشا هنأ اهنم دحاو لك ىعديو «ةدحاو ةقفص

 ديب ةعلسلاو ءهلبق اهارتشا هبحاص معي الو اهارتشا هنأ وأ ءهنود

 ؛اهدحأ ىلا اهعفد دق وأ « عئابلا

 نود اهارتشا هنأ هل دهشت ةنيب |هدحأ ماقأ نإ : اهيف محلاف

 ام لضف /"'فصن هبحاصل نوكيو ءاهب هل يضقي نأ ؛هلبق وأ «هبحاص [41]

 م :نم )۱(

(r)ىرخألا نود ب فو ٠ص : نم . 

(r)لضف هبحاصل :ص . 
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 ةنيب اهنم (دحاو) لك ماقأ ناو :لضف اهنيب ناك نا «نيئمثلا نيب
 نم ةلزنمب اناكو ءاتطقس «ةلادعلا يف «ناتنيبلا تأفاكتو «كلذب هل دهشت

 ناو .هعضوم يف مدقت ام ىلع كلذ يف كحلا ىرجو ؛('"'مل) ةنيب ال
 ناكو «لدعأ يه يتلاب يضق ىرخألا نم لدعأ نيتنيبلا ىدحإ تناك

 .لضف اهنيب ناك نا نيئمثلا نيب ام لضف فصن هبحاصل

 ءارشلا درجمب ةنيب مقي دحاولا - ب - ]۸[

 .اهنم يناثلا عرفلا

 هنأ يعدي وهو «ةصاخ ءارشلا درم ىلع ةنيب اهدحأ ماقأ ناو
 .اذه لبق هانركذ ام ىلع ةداهشلاب عفتني ل «هلبق اهارتشا

 نأ معي الو اهارتشا هنأ وأ «هنود اهارتشا هنأ يعدي ناك ناو

 يذلا نمثلا ناك نإف :رظنو ءاضيأ اهب هل يضق ءهلبق اهارتشا هبحاص
 هب اهارتشا هنأ رخآلا ىعدا يذلا نمثلا نم رثكأ اذهل ةنيبلا هب تدهش
 .نينمثلا نيب ام ('لضف) فصن هل ناك
 ناف «نيمّيلا هيلع هل تبجو < ًالوأ «هنم اهعاب هنأ عئابلا ىلع ىعدا ناف

 . !!نينمثلا نيب ام لضف نم يقب اب هيلع عجرو ءوه فلح ءاهنع لكن
 ءارشلا درجمب ةنيبلا مقي دحاو لك

 تانيبلا تأفاكتو «كلذب هل دهشت ةنيب اهنم دحاو لك ماقأ ناو
 ا|هادحا تناك وأ ءاهتبحاص نود "ةلداع (هادحا تناك ناو ؛ اتطقس
 ناك «فالتخالا نم هانركذ ام ىلع ءاهب هل ىضقف «ىرخألا نم لدعأ

 ءلضف "اضيأ اهنيب ناك نا «نينمثلا نيب ام لضف فصن رخآلل

 .هل :ب يفو .ر :نم (0)

 .م ر عانم (0)
 .نينمثلا لضف :ع (1)
 .ةلدع :ص (ه)
 .ةطقاس :ص ءع (3)
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 نع لكن نإف < اهفصن الا هنم عاب ام هنأ :عئابلا ىلع نيميلا هل تبجوو

 ءالوأ اهعيمج هنم عاب دقل ("وه الا هلا ال يذلا) هللب وه فلح نيميلا

 .يناثلا لضفلا فصنب هيلع مجرو

 .(هل كرش ال هتزعب) قيفوتلا هللابو

 ةتبلا قالط ضيعبت - [۸4]

 نب دمحأ نب دمحأ نب دم ديلولا وبأ « ظفاحلا مامالا ""هيقفلا لاقو
 8 هللا يضر «دشر

 .(ضعبتت ال ةتبلا :ةطوسبملا ةياور)

 : ةا نب ىيحيل « ةطوسبملا » نم قالطلاب نيالا باتك يف عقو
 قلاط يهف «ةتبلا ثالث قلاط تنأ : هتأرمال لاق نم :كلام لاقو :لاق

 .ضّعَبَت الو «ضّعبنت ال 0 ةتبلا) نال «ةتبلا

 لاق هنأل ءةنودملا ىف هبهذم فالخ اذه :اهل "”يراصتخا ىف تلقف
 ْ :اهنم قالطلاب ناهالا باتك يف

 ضعبتت ةتبلا :ةنودملا بهذم

 دهشو ءاثالث قلاط تنا :هتأرمال لاق هنا لجر ىلع دهاش دهش اذا)

 .ر :نم )1١(

 .هنوع نسحو هللا دمحب ةلأسملا تمت :ةدايز :ب يفو .ر ءم ءع !؛نه (0)

 Y. قرط. :عبتخ :م/ثك :ص (0)

 .دّسر نب دمم لاق .ةتبلا ضيعت يف ةلأسم :ع (4)

 كلام باحصا فالتخا يف طوسبملا» فلأ :يثيللا ىيحي نب قحسا نب ىيحي ليعاسا وبا وه (ه)
 نب نايأ انبا هللا دبعو دمحم هرصتخا ام رصتخا دشر نباو .« ةطوسبملا بتكلا » :ىمسيو «« هلاوقاو

 بيترتو ٠۷۷ :ص «ةيكزلا رونلا ةرجش) .ه ٠٠١ ةنس ىيحي يفوت .باتكلا اذه نم ىسيع
 .(مؤ4 :ص ۰۲ :ج ؛كرادملا

 .ضعبنت ال األ :م يفو ءق :نم ()

 .باتكلا نم 1.١ :ةحفص رظنا (۷)
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 .("!هيلع قلطتو «ةزياج (هتداهش نإ ء"ةتبلا قلاط تنأ :لاق هنا رخآ

 :"نوشجاملا نباو فرطم ةياور نم هنع بيبح نبا ىكح ام ىلعو

 ال ةتبلا نأل ؛اهنم دحاو لك عم فلحيو «اهتداهشب هيلع قلطت ال اهنا
 .ثالثلا ريغ يهف 2« ضعبتت

 ةحضاولا ةياورب اهتقالع نايبو «ةنودملا ةياور حرش بلط

 نم ةبلطلا ضعب يلا بتكف :(هنع هللا ىضر «ديلولا وبا لاق)

 مهفي ل هنإ :لاقو «رصتخلا يف (ءانركذ ام ىنعم نع لاسي «ةيليبشا

 ةتبلا نإ :ةنودملا نم قالطلاب نايإالا باتك ةلأسم نم ماقي فيك
 نوشجاملا نباو فرطم لوق نم ءةحضاولا يف دوجوم هنا عم «ضعبتت
 هل ام فالخ كلام نع اهتياور نم اهيف دجي ملو «ةنودملا يف ام لثم
 نم ال ؛!"ةنودملا نم نيمكحلا ةلأسم نم كلذ هتماقا مهفنت امناو ءاهيف

 .اهنم اهتمقأ يتلا ةلأسملا

 ."'اهيف لاكشالا عفري اب هحرشو «كلذ نایب يف بغرو
 دشر نباو نونحس ىدل ضيعبتلا ىلع ليلد ةداهشلا قيفلت

 كلام لوق “نأ نم رصتخلا يف هتركذ ام نإ :تلق نأب هتبجاف

 .هيف ةعجر ال ام :تاتبلا قالطو «ةتبلا قالط )١(
 . ٤۲ :ص عا“ :ج .ةنودملا (0)

 .يتأيسو ةحضاولا يف (؟)
 -ع نم (4)
 .هتركذ اه :ق € )6(

 :(۳۷۰ :ص .۲ج) ةنودملا صت (3)

 ىلع كلذ نم نيعمتجم نانوكي أذا :لاق ؟نينثاب رخآلا محو ءةدحاوب دحاو مح ولف :تلق»
 .ةدحاولا

 وهف هداز امو «ةدحاولا ىلع اعمتجا دق :لاق ؟اثالث رخآلاو «نيتنثا دحاو قلط ولف :تلقف
 .« ةدحاولا ىلع ناعمتجم األ ؛ةتبلاب رخآلاو ءةدحاوب دحاو مح ول كلذكو ء.... أطخ

 .هلم :ع ق يف 0
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 لجرلا ىلع اهدحأ دهشي نيدهاشلا ةداهش قيفلتب «ةنودملا يف هللا هجر
 ا"ءدنع ةتبلا نأ :هنم !"موقي ءثالثلا قالطب يناثلاو «ةتبلا قالطب

 .هيف "هتل ال حيحص وهف «ضعبتت

 ال ةتبلا نإ :لاق نم ىلع جتحا دق « هللا هجر «نونحس نأ ىرت الأ

 عم ءاهقيفلتب لوقلا نأ ىأرو «ةلأسلا هذه يف ةداهشلا قيفلتب «ضعبتت
 ثالثلا نإ :لاق نم مزلي :لاقو «ضقانتم «ضعبتت ال ةتبلا ناب لوقلا

 ةداهش نوكت نأ «ثالثلاب رخآلاو «ةتبلاب دهاش دهش نإ «ضعبتت ال

 ال ةنودملا ىف هبهذم ىلع « هللا همر «كلام دنع ةتبلا تناك ولف

 ةداهشل ًايذكت ءهيلع دوهشملا فلحي هنإ :لاقلو « ةداهشلا قفل ا( « ضعبتت

 ال ةتبلا نا هلوق عم اهقفل ول ذإ «هتأرما سبحيو ءاهنم دحاو لك
 .هللا هجر «نونحس هيلا بهذ اک «ًاضقانتم هلوق ناكل «ضعبتت

 ثالثلاو ةتبلا لولدم

 رج ال «مهبم ظفل «ضعبتت ال اهنا ىري نم دنع ءةتبلا نأل

 ‹صصخيو < "ارج ءحيرص ظفل ثالثلاو «ءانثتسا هنم صصخي الو

 فالتخا نم اهنيب امل ةداهشلا يف اقفل الأ ابجوف « ءانثتسالا هنم حصيو
 . ىنعملا يف

 ةحضاولاو ةنودملا نم نيلوقلا جيرخت

 ضعبتت ةتبلا "نأ :قفلت ةداهشلا نإ :ةنودملا يف هلوق نم ماقيف

, (f 

 .اهنم موقي )١(

 .ضعبتت ةتبلا :ع (0)
(r)هتلق اک :ص ءهيف هتلق امل :م هيف ال :ع . 

 ,أرجتي ال :م ()

 .ًازجتي (0)

 . يآ :ص )3(
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 [ar] نیب (يیف) هتقرفتب ضعبتت /ال ةتبلا نأ : :ةحضاولا ىف هبهذم نمو

 نيبو (اثالث قلط هنأ ىناثلاو «ةدحأو قلط هنأ نيدهاشلا دحأ دهشي نأ

 ةداهشلا نأ :ةتبلا قلط هنأ يناثلاو ءةدحاو قلط هنأ اهدحأ دهشي نأ
 دق نوكيف « ةتبلاب يناثلاو ءثالثب اهدحأ دهش اذا ءاضيأ «قفلت ال
 ضقانتلا هيلع لمحي نأ حصي ال ذإ ءدحاو لصأ ىلع اهيف ىرج

 ءاهتداهشب هيلع قلطت ال اهنأ :نوشجاملا نباو فرطم ةياور نم هنع
 .« |هنم دحاو لك مم فلخحيو

 ام (!"ىلعو)» هدرو ‹ هحلصاف « بيبح نبا ىكحو» كباتك يف ناك ناف

 ةتبلا ضيعبتب ةحضاولا يف تاياور
 نباو ""فرطمل وأ «نوشجاملا نباو فرطمل ةحضاولا يف عقو امو

 ف ام لثم ‹ةداهشلا هذه قيفلت نم «تاياورلا صضعب ف ام ىلع «مساقلا

 ‹ ضعبتت ةتبلا نأ ف هلصأ ىلع نوشجاملا نب را لوق رهو , ةنودملا

 و يف ؛هيلوق | دحأ ىلع تاياورلا ىدحا ف مماقلا نبا لوق نمو و ٠ اضيأ

 ةتبلاو ثالثلا نيب ةيوستلاو ضيعبتلا حيجرت

 ةيابم نال ‹ ضعبتت ال ا :لاق نم لوقل هجو الو «ةنردما نم هتمقأ

 .اههيف :ب ينو ۰م نه 0(

 ىلع :ب يقو .م ءع :نم (0)
 .فرطلو :م (۴)
 . ةطقاس :ع )4(



 (“"انإف) «ةتبلاب قلاط تنأ :هتأرمال لجرلا لاق اذإف «ثالث قالطلا

 نب رمع لاق اك «قالطلا ةدع ةيابن ةقلاط تنأ :هتداراو هلوق ىنعم
 هنم ةتبلا تقبأ ام ءافلأ قالطلا ناك ول : "شا هجر "زيزعلا دبع

 نيب ىنعملا يف قرف الف ىوصقلا ةياغلا ىمر دقف ةتبلا :لاق نم ءائيش
 يف قالطلل فصاو هنأل ؛« ةتبلا قلاط تنأو ءاثالث قلاط تنأ :لوقي نأ
 «قالطلا ددع نم (”هنع ةأرملا هب نيبت ام ىصقأب ءاعيج نيتلأسملا

 ضيعبتلاو «ةداهشلا يف قيفلتلا نم «ماكحالا عيمج يف ايوتسي نأ بجوف
 ةلأسملا نم الا ةنودملا نم يدنع كلذ موقي الو «كلذ ريغو « ءانثتسالاب

 .كلذ يف هجولا نايب مدقت دقو ءابتركذ يتلا

 ةنودملا نم نيمكحلا قالط يف ةتبلا لولدم

 نأل ؛حيحصب سيلف ءاهيف نيمكحلا ةلأسم نم كلذ ةماقا امأو

 ءةنئاب ةدحاو نيمكحلا قالط نأ :اهيف هبهذم ىلع "دنع "ةتبلا

 ةدحاو «قالطلا ددع نم هب اكح امف افلتخا اذا « “نوكت كلذلف

 نأ عم «ةنئاب ةدحاو تناكل تاتبلا ىلع اعمتجا وا نأ ىرت الأ « ةيئاب

 .نوشجاملا نبال وه اإ نيمكحلا "ين ةنودملا يف يذلا

 ةداهشلا يف نيدهاشلا فالتخا فالخ قالطلا يف نيمكحلا فالتخاو

 .كلذ ىف
 ةتبلا نأ اصن هللا هجر «كلام لوق نم روكذملا رصتخلا يف عقو الف

 .ناف ؛ب يتو .ص :نم )١(

 .ه ٠١١ يتونو ىه ۹١ ةفالحلا يلو بيملا نباو سنأ نع ىور .نينمؤلا ريما :ةقيلخلا وه (+)

 . هلع هللا يضر :م (م)

 00١ :ص - يبجي ةياورب كلام اطوم (:)

 .هنع ةأرملا هب نبت ام ع (ه)

 .ةنسلا :ق ()

 .يدنع هر ع (ا)
 .نوكي “۾ (۸)

 .نيمكحلا يقو :ص )٩(



 .هانيب ام ىلع ءلوصألا نع جراخ «فيعض لوق وهو «ضعبتت ال
 .كلذ فالخ ةنودملا يف هبهذم نأ :هتركذ اب «تنيب

 ةداهشلا قيفلتب ضيعبتلا طبر ىلع ىرخأ ةلدأ

 نم هيلا تبهذ ام ةحص ىلع - كاياو هللا انقفو - لدي امو
 ٤ 0 ىناثلاو ‹ ةقلطب |هدحأ دهش اذإ ءنيدهاشلا ةداهش قفلي م نم

 لكلا يف ةتبلاب يناثلاو «ثالثب اهدحأ دهش اذا هنأ ءاهقفلي ال «ضعبلا
 (نوشجاملا نب ,او) فرطم ةياور يف « هللا هجر ؛كلام بهذم وهو
 اهدحا دهش اذا اهتداهش قفل نم ّنأو «ضعبتت ال ةتبلا نأ ىلع ىنبملا
 ىناثلاو ‹ ثالثب اهدحأ دهش اذا اهقفلي «ضعبلا يف ةتبلاب يناثلاو ةقلطب

 ينبملا «ةنودملا يف ءهللا همحر «كلام مامالا بهذم وهو «لكلا يف ةتبلاب

 لوقب هيلع تدهشتساو «ةلدألا نم مدقت ام ىوس «ضعبتت ةتبلا نأ ىلع
 :نيقتحلا لوصألا لهأ ةقيرط ىلع « حضاو ليلد وهو «ةئألا نم نونحس

 ةداهشلا قيفلت ةيعضو - أ
 نيدهاشلا ةداهش نيب قيفلتلا نأ ةلَحَم ال ءررقت دق :لوقن "انا

 يف اهظفل فلتخاو ءدحاو ءيش ىلع ءاعيمجج ءادهش اذا نوكي امنا
 دهش ام ضعبب اهدحأ دهش وأ ءرخآلا صخو اهدحأ مع وأ «ةداهشلا
 .كلذ يف "فالتخالا ىلع ءرخآلا هب

 الف ءهلثم ناك ناو ءرخآلا هب دهش ام ريغب (هدحأ ةداهش نا امأو
 .فالخ الب كلذ يف (متداهش قفلت

 :ةتبلاو ثالثلا نيب ةقالعلا - ب

 تناك نإف ءاهريغ وأ ةتبلا يه نوكت نأ ولخت ال تاقيلطت ثالثلاو

 ( ةنع

 .نوشجاملا نبا نع قرطم :ب يفو .م ؛ع :نم ىلإ

 .« لدي اممو» :وه .مدقم ربخلاو ًادتبم ردصمب لوؤت اهدعب امو نأ (0

(r)فالتخا 3 . 



 ءاهريغ تناكو «ةتبلا يه نكت رل ناو ءاهضعب يه اهنم ةدحاولاف ةتبلا
 نأ لقعلا يف ليحتسملا نم ذإ ءاهضعب تسيلو ءاهريغ اهنم ةدحاولاف

 نأ وأ / ءاهضعب اهنم ةدحاولا نوكت الو ؛ةتبلا يه ثالثلا نوكت [8*]

 نم نأ اك "اهلك يه ثالثلا نوكت الو ءاهضعب اهنم ةدحاولا نوكت
 ءاهريغ تناكو «ةتبلا يه ثالثلا نكت ل نإ ءًاضيأ لقعلا يف ليحتسملا

 ءاهضعب اهنم ةدحاولا تناك "ناو ءاهضعب يه اهنم ةدحاولا نوكت نأ

 .اهريغ نوكتو ءاهلك يه نوكت نأ الا

 ناهربلاو «هانتبثأ يذلا حضاولا ليلدلاب تبثو ءاذه ررقت اذإف

 ةياور يف لقي مل هللا همحر ءاكلام نأ انملع «هانمقأ يذلا حئاللا

 يناثلاو «ةقلطب [هدحا دهشي نيدهاشلا يف هنع نوشجاملا نباو فرطم

 نم الا (“"اهنم) ءيش قفلي الو « "زوج الو « درت اهتداهش نأ :ةتبلاب
 نيدهاشلا دحأ اهب دهش يتلا ةقلطلاف «ضعبتت ال هدنع ةتبلا نأ هجو

 ىلع هدنع ةنبلا تناك ول ذا ؛يناثلا دهاشلا ("اب) دهش ىتلا ةتبلا ريغ

 ىلع دهش ْدَق ةقلطلاب دهش يذلا دهاشلا ناكو ءضعبنت ةياورلا هذه

 يف قفلت ةداهشلا نا :لاقل ("ةتبلاب) دهش يذلا دهاشلا هب دهش ام ضعب

 ‹ةقلط ىلع اهدحأ دهش اذا «هنع اهيتياور يف لاق اک «هيف زوجتو «كلذ

 .ثالث ىلع يناثلاو

 :كلام دنع نيداهشلا دحأ اهب دهش يتلا ةدحاولا ةقلطلا تناك اذإف

 .اهريغ نوكتو ءاهلك يه نوكت الأ ليحتسملا نم نأ اك :ع )00(

 .تناك نإ :م (0)

 .زوج ال:ق (۳)

 .هنه ب يو ءق ءم نس )1(

(o)قا: نم  

 . ةقلطلاب ب فد مغ ‹ف :نم )0(



 ء""نيدهاشلا دحأ اهب دهش يتلا «ةتبلا ريغ ءةياورلا هذه ىلع هللا هجر
 قلا ءةتبلا ريغ نيدهاشلا دحأ اهب دهش يتلا ةثالثلاف ءاهضعب ال يأ
 ةدحاولا نوكت نأ لقعلا يف ليحتسملا نم ذا يناثلا دهاشلا اهب دهشي
 .اهريغ ال « ةتبلا يه ثالثلا نوكتو ءاهضعب ال «ةتبلا ريغ ثالثلا نم

 ال ءةتبلا ريغ يه ءةياورلا هذه ىلع «هدنع ثالثلا تناك 0ذف
 بجو «هنع هل جورخ الو ءدنم دحأل صيحم ال ام هانررق ام ىلع ءةتبلا
 نأو « ةداهشلا قفلت الأ «ةتبلاب يناثلاو «ثالثلاب نيدهاشلا دحأ دهش اذا

 .هتأرما عم ىقبيو اهنم دحاو لك ةداهش ىلع هيلع دوهشملا فلحي
 .هيف كاكسا الو ءهب ءافخال «نيب ءهللا دمحب ءهلك اذهو
 ةداهش ((!قفلت :لاق) نم لوق نم دافتسي ضعبتت ةتبلا نأب لوقلاف

 نم لوق نم دافتسي اك ةتبلاب يناثلاو «ثالثلاب اهدحأ دهشي نيدهاشلا
 .ةتبلاب يناثلاو ةدحاوب (هدحا دهش اذا ءاهتداهش قفل

 ‹«نيدهاشلا ةداهش قفلي مل نم لوق نم دافتسي ضعبنت ال اهأب لوقلاو
 ل نم لوق نم دافتسي اک) «ةتبلاب يناثلاو «ةدحاوب [هدحأ دهش اذا
 .(ةتبلاب ىناثلاو ءثالثب (هدحأ دهش اذا (مداهش قفلي

 ْ .قيفوتلا هللابو

 سس ل سم

 .يناثلا دهاتلا اهب :ق 0(

 .ايضعب ال ىاثلا دهاشلا اهب دهش :ع ()
(e)تناك اذا امأف 3  ` 

 . قفل نم لوق :ب يفد .ص :نم )4(

(o)ع “م ق سس  



 همده دعب سبحم قدنف ءانب ةداعا - [.]

 هللا ىضر ءدشر نبا ديلولا وبأ ظفاحلا مامالا هيقفلا ''لئسو
 ۴ . : ءا« مال كل
 ضعب نأ ريغ «نیتقبطب ,متاق «سبح قدنف هديب لجر نع « هنع

 ضرألا ىلا همدهف ءهيف نكسي هرئاسو «باودلل البطصا ناك '"'لفسلا
 .اركذ عماني امل ء ركذي مو تامو «راجتلل نيتقيطب هداعأ ( انسح هانيو

 ضاقنألا يف اوثري نأ ا"!(ثلغلاب) تيما هل ىصوأ نمو ‹ هتنرو دارأف

 تفقوو كلاّوس تحفصت :لاق نأب « كلذ ىلع « هللا هديأ « باجأف

 حيحصلاو ءاريثك افالتخا هنع تلأس ايف معلا لهأ فلتخا دقو

 ةميق تداز ام ىلإ رظني نأ :هدلقتأو هب لوقأ يذلا «كلذ نم يدنع
 ىفوتسا دق ناك ناف ءهمده يذلا ناينملا ةميق ىلع «هانب يذلا ناينملا

 فوتسي م ناك ناو ‹هتافو دعب مان اف هتثرول قح الف هيلا هريص ام

 . نيتلغلا نيب ام لضف نم ةيقبلا اوفوتسي نأ هتثرول ناك هتايح يف كلذ
J u 

 . "اهتزعب قيفوتلا يلو هللاو

 . 171 :عتتلال :م/۱0۲ :ص/دوخ :ىق (0)

 .نع دشر نب دم ديلولا وبأ يضاقلا هيقفلا لئس .سبح ةلأس :ع (؟)
(r)يلفسلا ع  . 

(e)ص :ڼم . 

 .كلذ يف باجأف :ع (4)

 ".قيفوتلا هللابو :ع (1)



[۸:] 

 ىصوملا نيبو «يصوملا لبق مه ىصوملا دحأ ةافو - [11]
 .نينج مه

 ںلو ‹لجر ينبل ىصوأ الدمع ءهنع هللا يصر ءاضيأ ,"لعسو

 ف م ‹ يصوملا ةايح ف «هدلول ىصوملا دلو دحأ ينوتف هل دلوي

 و ؟تيملا بيصن عجري نم .لماح هدلول ىصوملا ةأرمأو  يصوملا

 ؟لمحلل نوكي

 هليل هديا باجأف

 نوكي ام ىلعو « '!(نيقابلا) ىلع دودرم مهنم تيملا بيصن نأب
 :ًايح چرخو ءلالا مسق بوجو موي ارهاظ ناك نا «لمحلا نف

 .قيفوتلا هللبو .لهتساو

[4r]ةجاحلا دنع عوجرلا طرش عم بقعم سبح - . 

 ىلعو «هل ةنبا ىلع اسبح سبح نمع ,"!هنع هللا يضر "!لئسو
 هب ىدامت نا هنأ :هسبح يف طرشو ء«دجسم ىلع هعجرم لعجو «اهبقع

 . هسفن ىلع هقفنأو ,هعابو « هسىح ف عجر , جاتحاو ‹رمعلا

 طرشلا لطبي /وأ ؟هيف طرشلا زوجيو «سبحلا (*!(هل) ذفني له
 .؟سبحلا لطىي وأ ؟سبحلا كدفنيو

 :لاق نأب ءهللا هديأ باجأف

 ءالال /E: 01 :م/ادتم :ص/خخ :ق )١(

 .ىصوأ نمع لئسو :ع (؟)

 .نأب باجأف ع (5)

 . يقابلا :ب يفو .م :ع نم )4(

 .نم م )0(

 VV iE/YY. :م/كوك ص/۸۹ ق )0

 .نمع لكسو :ع )۲
 .م نم )۸(



 فرص بجوي ('!(سيبحتلا) لصأ يف ناك نا تركذ يذلا طرشلا
 كلام بهذم ىلع ءةيصولا ىنعم ىلا «سبحلا توم دعب سيحلا

 .هباحصأو

 مل ناو «ثلثلا هلمح نا « هثلث د نم سبجحلا لفن ءثتام دق ناك ناف

 .قيفوتلا هللابو .ثلثلا هنم لمح اف هلمحي

 :ةراطعلا داوم يفو «ةيئاذغلا داوملا يف ريعستلا - [و*]

 يف «قوسلا لهأ ىلع ريعستلا ديري قوسلا بحاص يف اضيأ :"!لئكسو)
 « ءانحلا نم مهريغو !؟!نوراّطَملا هعيبي ام لثم «بورشملاو لوكألا ريغ
 له ءازئاج ناك ناو ؟ازئاج كلذ ىرت له ءكلذ هابشأو «لفلفلاو

 يذلا امو ؟بورشملاو لوكألا ريعست يف لخدي ام فالتخالا نم هلخدي

 بوسنملا باتكلا يف باّهولا دبع دمحم يبأ لوق يف هللا كقفو «ىرت
 ريعستلا نأ :كلام نع هيف ىكح لوقب الصتم « درجلاب » مجرتملا « هيلا

 قحلت نأ اما :هل ليق ءارعس طح نم نكلو «قوسلا لهأ ىلع زوجي ال
 .مهنع لزعنت نأ اماو قوسلا لهأب

 : كلام لوق ف انباحصأ فلتخاو :اذہ الصتم باهولا دبع لاق

 « مهردب لاطرأ ةسمح عاب نم :نويدادغبلا لاقف «« ارعس طح نم»

 سانلاو ةينام عاب نم :نيبرصملا نم ضعب لاقو «ةينام هنوعيبي سانلاو
 .ةسمخ نوعيبي

 لهف .ناعونمم اعيمج نيرمألا نأ :يدنعو :باهولا دبع لاق

 وه لهو ؟نييرصملا نع باهولا دبع هاكح ام ءهللا كقفو - حصي
 ريغ اندنع روكذملا باتكلا ناف «مملاب نيبرصملا وأ» ءايلاب نييرصبلا

 .سبجلا ب فو م :نم )0(

 0٠ :اهبيترتو ء۲۸ ةحفصلا مقر .اهريغ يف دجوت الو .ر :س (؟)

 .راطعلا ةنهم :ةراطعلاو «لباوتلا عئاي ىلع قلطيو بطلا عئاب :راطعلا (۳)

¥ 



 كلام بهذم ىلع كلذ ف حيحصلا امو ؟هتحصب عوطقم الو «يورم

 ؟هباحصاو

 :بواجف .ىلاعت هللا ءاش نا ءالضفتم اينتمم كلذ نيب

 يتلا «مادالاو ةمعطألا نم برشيو لكي امف الا نوكي الف ريعستلا امأ
 .هب ماع تنأ «كلذ يف فالتخا ىلَع « مهشياعم يف ءاهيلا رقف سانلاب

 اما » : "ةعتلب يبأ نب بطاحل هنع هللا يضر باطخلا نب رمع لوقو
 عيمج دنع هانعم « "قوس نم أ"!هفرت نأ اماو رعسلا يف ديزت نأ

 دقف ءاذه فالخب لاق نمو نمثلا يف ال نومثملا يف ديزت نأ اما :ءالعلا
 «فالخلا يف هلوق دعي الو هيلع جرعي الو ءهيلا تفتلي ال أطخ أطخا
 .هعفديو هدري سايقلاو هبذكت صوصنلا نأل

 سيلف هفلؤم نع هيف ام حص ناو ءهرأ ل «تركذ يذلا باتكلاو
 . ًءايبنأ نم يحولاب هللا همصع نم الا أطخلا نم موصعب دحأ

 (.قيفوتلا هللابو

 ةقايسلا درو ءىلاكلا لباقم ةارابم - [؟:]

 :|هصن ءدقع دعب لاؤسب ءهنع هللا يضر ا"!لكسو)

 ءابب هئانب دعب «ةنالف هتجوز نالف '*' أراب» .ةارابملا دقع ةخسن
 ميج هنع تعضو نأ ىلع ءاهسفن رما اهب تكلم ءةدحاو ةقلطب
 حاكن اهنيب دقعني مل يذلا «هعم اهقادص يف هيلع اهل ًالكلا «'”'اهئلاك
 rya) نحو F/T - ىنلا ةريم) .سفوقلا :ةيردكسألا كلم ىلا ءمالسالا ىلا ةوعدلا ةلاسرب .هتوعس وهو .مسو هيلع هللا ىلص يبلا عم اردب دهم نع بطاح 0(

 .لوعفملل ؛ةيسما عفرت )١(
 .۸1 ص/۷۷ :م (غ) (ه۸ مقر .عويبلا باتك) .بيسملا نيديعس نم ىبحي ةياورب طولا ىف كلام هحرخأ (۳)
 .قارعلا ىلع ايحلاص :هحور لحرلا ارا (ه)
 .قادصلا نم رحؤملا وه :ءىلاكلا (3)



 عضومب « ةتاثلا لوصألا نم اهيلا هقاس ام عيمج هيلا تفرصو «هاوس
1 

 اهضبق برضلا ةيسرم « ةيطبارم ءابهذ الاقثم نيرشعو ةسمخ تعفد اهناف
 .«دهش «تئربف ءاهنم اهأربأو ءاهنم

 ؟ةقايسلا لوصأ يف ءاملا برش لخدي له

 اذه ىلعأ عقاولا دقعلا «كنع هللا يضر «حفصت :لاؤسلا صنو

 ام ةلمج يف اهيلا قاس روكذملا جوزلا ناب ءهصن ىلع تبث هناف « مسرلا
 ءهعفد نم ةجوزلا ىبأتو هذخأ ىلا نآلا بهذيو « ءام برش ءاهيلا قاس
 .نيضرألاو راقعلا ىلع هتحلاص امإ اهنأ معزتو

 لوصألا » :دقاعلا لوق لهو ؟نم لوق لوقلا «كنع هللا يضر انتفأف
 ؟ال مأ ءاما برش هيف لخدي « ةتباثلا

 .ةلزانلا هذه يف محلا هجو «كنع هللا يضر ءانل نيب

 برشلا لاعتسال رابتعالا

 ءاذه كلاؤس تحنصت :لاق نأب كلذ ىلع ءهللا هقفو «باجأف
 ناك ناو .هلك كلذ ىلع ءتفقوو ءهقوف ةعقاولا ةارابملا دقع ةخسنو

 ام ءهيلا هتفرص ايف لخاد وهف ةقايسلا ىقسل اهيلا هقاس يذلا بّرُشلا

 نم كلذ ريغ هب يقسيل الإ ةقايسلا يقسل نكي ل ناو ءاهيلا هقاس ناك
 نا «بْرِش نود راقعلا ىلع هتحلاص اهنا اهنيي عم اموق لوقلاف ءاهلام
 .عيمجلا ىلع هتحلاص اهنأ اهيلع جوزلا ىعدا

 قيفوتلا هللابو

 .اهتوف :م ينو ءص :نم (1)



 .بسنلا تبثيو ءدحلا اهيف بجي لئاسم سمح - [0]
 ركذي يتلا ءلئاسم سمخلا نع نايج "ءاهقف ضعب هيلا '”بتكو

 .بسنلا هعم تبثيو «دحلا اهيف بجي هنأ

 ")لاق نأب « هللا هديأ « هباجأف

 :اهنع تلأس يتلا لئاسملا

 أب ءهسفن ىلع رقي مث ءاهدلويف ةمألا يرتشي لجرلا :|هادحا
 .اهتيرحب ماع وهو اهارتشا

 قتعي نم اهنأ : :هسفن ىلع رقي مث « اهدلويف ءةمألا يرتشي نأ :ةيناثلاو
 ءهل لحي ال كلذ نأ ماع وهو ءاهئطوو ءاهارتشا هنأو « هيلع

 ناك هنأ :هسفن ىلع رقي مث ءاهدلويف ءةأرملا جوزتي نأ :ةثلاثلاو
 .هل لحي ال كلذ نأ ماع وهو «جوز لبق اهجوزت هنأو ءاثالث اهقلط

 تاذ اهنأ :هسفن ىلع رقي مث ءاهدلويف «ةأرملا جوزتي نأ :ةعبارلاو
 اهجوزت هنأو ءعاضر وأ ءرهص وأ «بسن نم «هيلع مرحم ءهنم محر
 .هل لحي ال كلذ نأ ملاع وهو

 عبرأ هل نأ هسفن رقي مْ , اهدلويف ءةأرملا جوزتي نأ :ةسماخلاو
 .مارح ةسماخلا حاكن نأ ماع وهو اهجوزت هنأو ءاهاوس تاجوز

 محلا يف رهاظلاب رابتعالا
 نأل ءدحلا بوجو عم «لئاسملا هذه يف بسنلا توبث بجو امناو

 ىلع هرارقاف ؛كلملاو «حاكنلا ةحص نم رهظ اب اهيف تبث دق بسنلا

 كوك p/TYO: ص/خم «FY 3/۸ i قلل
 .ىبردا وبأ هيققلا :ر (؟)
 هللا يضر ءاهب هيلا بتك بسنلا اهعم تبثيو < ءدحلا اهنم بحب هنأ ركذي يتلا سلا لئاملا ع (ا0

 . لاق نأب بواجف .ںایج نم هلع

1۰ 



 .بسنلا توبث يف دلولا '(قح) طقسي ال دحلا بجوي اب هسفن

 بسنلا توبثو دحلا بوجول سايقملا
 لئاسم سمح اهنا :اهيف لاقي الف ءاهانعم يف ناك ايف محلا كلذكو

 تاهمأ األ «بيرقتلا ليبس ىلع اهيف:كلذ لاقي امناو ءرصحلا ليبس ىلع
 .اهاوس اهيف ساقيو ءاهريغ ىلا عرفتت

 ءرارقالاب بجي دح لك نأ :بابلا اذه هب طبضي يذلا لصألاو

 طقسي ال مزال دح لکو. ءهعم تباث بسنلاف ءهنع عوجرلاب طقسيو

 .'"(تباث ريغ) هعم بسنلاف هنع عوجرلاب

 .قيفوتلا هللابو

 ليخلاب ةقباسملا ناهر - [51]

 ناهرلا نم زوجي ايف «راصتخاب «لوقلا صيخلت ءهنع هللا يضر "لسو
 .زوجي ال امم ليخلا نيب ةقباسملا يف

 : فا هديأ .لاقف

 ناهرلا نم عاونأ ةثالن

 زئاج هجو :هجوا ةثالث ىلع "نوكت ليخلاب ةقباسملا يف ناهرلا
 .هزاوج يف فلتخم هجوو «قافتاب زوجي ال هجوو « قافتاب

]1[ 
 اناك نإ « نيقباستملا دحأ جرخي نأ وهف :ناقتاب زئاجلا هجولا امأف

 ءرانم )١(

 .تباث !ب يفو ءرءم.ع :نم (0)

(F)11 :ص/و1/ق/وال عملا م  

 نم زوي ايف راصتخاب لوقلا صيخلت نع تلئس :هنع هللا يضر دشر نبا ديلولا وبأ يضاقلا لاق :ع (؛4)
 .تلقف ءزوجي ال ام ليخلا نيب ةقباملا يف ناهرلا

 .نوكي :ع (9)

٤١١ 



 هيلا عجري ال ا"! ةالعج ءةعامج اوناك نا نيقباستملا دحأ وأ :نينثا
 لعجلا ناك «لعجلا جرخم قبس ناف ءائيش هاوس نم جرحي الو «لاحب

 نمل ةمعط لعجلا ناك «هريغ هعم نكي ملو ؛هبحاصءوه قبس ناو «قباسلل
 .("'ههنم) هدعب ًاقباس ءاج نمل لعجلا ناك ةعاج اوناك ناو ءرضح

 نمل "!هلعجيف لعجلا مامالا جرخي نأ لثم زاوجلا يف هجولا اذهو
 .نيعمجأ معلا لهأ نيب هيف فالتخا ال امم وهف «نيقباستلا نم قبس

[r] 

 نم دحاو لك جرخي نأ وهف قافتاب زوجي ال يذلا هجولا امأو
 ,ةعامجج اوناك نا نيقباستملا نم دحاو لكوأ «نينثا اناك نا نيقباستملا
 (“!(نإ) ,هبحاص لعج ذخأو ؛هلعج زرحأ مهنم قبس نم نأ ىلع ءالعج
 زوجي ال اذهف ءةعاج اوناك نا هباحصأ لاعجأ وأ ءهاوس هعم نكي م
 هاف مرحلا راطخلاو ءرسيملاو «راتلاو «ررغلا نم هنأل ءعامجباب
 . "!نآرقلا

[r] 
 اناك نا نيقباستملا دحأ جرخي نأ وهف هزاوج يف فلتخلا هجولا امأو

 هاوس نم جرخي الو العج «ةعامج اوناك نا نيقباستملا دحا وأ «نينثا

 لعجلا ناك هريغ هقبس ناو «هلعج زرحأ قبس نا هنأ ىلع ٠ ًائيش
 نبا ديعس بهذم ىلع وهو «كلام لوق هيف فلتخا هجولا اذهف .قباسلل
 .زئاج "تسلا
 ا

 لعاجلل لصحت ال ةعفنملا نؤكي .ةراجالا نع قرتفيو .اطوصح نمضي ةعفنم ىلع ةراجالا وه لمجلا )١(
 .لعجلا يف ةرجالا سقت طارتشا زوجي ال هنأبو .لمعلامامتب الإ

(r)ء مهس ب يلو ل ع ن  

(r)هلفجيف مامالا ع . 

3ê iê (4)وأ هاب يفد و . 

 .نارقلاب .م :ع )0(
 .ةدئاملا ةروس نم ٠١ :مقر ةيآلا ىلا ريشي 0(
 (. ١ئ٣ :ص - ةصالخلا) ه ۹٣ ةنس يفوت .مههيقفو «نيعباتلا ءالع سأر ءيندملا دمج وبا وه (۷)
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 للحم دوجو :ثلاثلا عونلا نم ةروص

 نيقباستملا نم دحاو لك جرخي نأ :هيف فلتخلا هجولا اذه نمو

 ىلع ءهبحاص لعج ذخأو «هلعج زرحأ اهنم قبس نم "نأ ىلع العج

 اهقبس نا هنأ ىلع اهقبسي اكانأ) نانمأي ال اللحم اهني لخدي نأ

 .اعيح نيلعجلا ذخأ

 فلتخا الو «كلام هزجي ملو «بيسملا نب ديعس هزاجأ هجولا اذهف
 ا"!(فخأ) هنأل ءهلبق يذلا !*اهجولا يف هلوق هيف فلتخا اك ءهلوق هيف

 هبحاص عم لعجلا جرح كح نأ :ىنعملا يف اهنيب عمجيو ءهنم ررغلا يف

 ./هذه يف للحلا عم لعجلا جرخم كح. يف ءكلذ '"(يف)

 نينثالا عم وأ ءدحاو للحم نيقباستملا ةعاح عم ناك ءاوسو) /

 «نوللحلا رثك الك هنأ الإ ءهلك كاذ ين فالخلا .نوللحم ةعامج نيقباستملا

 .زوجأ رمألاو هفخأ ررغلا ناك «نوقباستملا لقو

 هنأ ةريره يبا ةياور نم مسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ىور دقو

 الف «قبسي نأ (*'نمأي) ال وهو «نيسرف نيب اسرف لخدأ نم» :لاق

 ملذف .قبسي نأ '''نمأي) وهو نيسرف نيب اسرف لخدأ نمو ء سأب
 «."راقلا

 ى۶ :س (۱)

 حر هبال اللام ىمسو .قبسلا قيحتم نوكي الأ طرشب .ناهرلا ىف تلاثلا سرفلا وه ٠للحلا (؟)

 .لالحلا هرئاد ىلا مرحلا راقلا ةرئاد نم قاسلا
 .(ةدعب مفرلا رطنا) .سرافلا ىلع للحلا أطوملا يف كلام قلطيو . ماللا لبس)

.)٤١ 
 :مفر دايجلا بانك) تيسلا نب دنفس ىأر ىح ًاطوم ىف كلام رخ

(e) 

(o)هلف دجولا :ع . 

(1) 

 .كلد نم :ب فو .۶ "نم 59

 .هدعب عحارلا نم حيحصت (۸)

 .ددعب عجارملا نم ححصت (4)

 .0-0/؟ دسملا يف دجأو .۲ ٠۸۷۸٩ :مقر نتسلا يف ةجام نياو .۲ ۹ :مقر دواد وبأ هجرخأ )٠١0(

 ١١ 0157 :مقر مارملا ءولب يف رجح نبا تيدحلا فعض دقو .ةحام نبال صنلا ةغبصو

  (r)نال :ت فو .م ۰۶ س .

0 . 

 .ىحا :ب .فحأ م
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 .بيسملا نبال ةجح وهو

 .قيفوتلا هللابو

 اههطلخو «نيكلال ريعشو حمق. بصغ - [55]
 .اهطلخف نيلجرل ًاريعشو ًاحمق بصغ نم ةلأسم)

 :هنع هللا يضر ءدشر نبا ديلولا وبأ يضاقلا مامالا هيقفلا لاق

 بجي ام : اهطلخف < نيلجرل اريعشو أحمق بصغ نبع لئاس لأس نا

 ذخأيو «هاضر نود "ءادعلا نم هايربي نأ (("!مل) لهو هيلع 7

 ءايربأ نا هنامستقي فيكو «هاضرب الا ال كلذ نوكي ال 1 ع ايماعط

 رهاوظ كلذ يف تفلتخا دق ذإ ؛بهذملا ىلع ؛هاضر ريغب وأ “٠ !ءاضرب

 يذلاف .تاليوأتلا نم هيلع اهولمح اف نورخأتملا فلتخاو ‹تاياورلا

 :هباحصأو كلام لوق جاهنم ىلع هتمح رب اوصل ققولا هللاو « هب لوقن

 طولخلا ماعطلا عيب ؛لام هل نكي ' ناف ریش یکم ريعشلا بحاصلو
 لكل ىرتشاو « محلا موي < ءريعشلاو حمقلا ةميق ىلع هن مسقف ؛هتمذ ىلع

 ىلعف هتليكم نم صقن اف ؛هماعط لثم هماعط بانا < ءاهنم دحاو
 .اذه ف مهنيب فالتخا ال عهلف داز امو «بصافلا

 ءادعلا كح اطقسي نأ ءاهنم بوصفملا يضر نإ ءاوفلتخا ("!(اغاو)
 ىلع ءال ما كلذ امل له ءًاطولخم ريعشلاو نقلا اذخأيو «بصاغلا نع
 كلذ نأ :يناثلاو « مساقلا نبا بهذم وهو ءامل كلذ نأ : :[هدحأ ‹ نيلوق

 )۳۹٤/0(. :ةنودملاب ةلأسملا دجوتو .88 :م/515 :ص /4ه4 :ق )0
(r)هل :ب يفو :حارتقا . 

 .بصغلا وا يدعتلا :ءادعلا (؟)
 , اهاضرب ؛م قف

 .اوفلتخاو :ب يفو .م :نم ()
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 بصاغلل (""ابجو) دق نيطولخلا ريعشلاو حمقلا نأل ؛هاضرب الا امل سيل
 بحاصلو «هحمق ةليكم لثم ؛ ؛ حمقلا بحاصل هتمذ يف بترتو « هئادعب

 اع ًاضوع طولخلا ماعطلا اذخأي نأ امل سيلف «هريعش ةليكم لثم ريعشلا

 .بهشأ لوق وهو ءهاضرب الا هتمذ يف امل بترت

 طولخلا ماعطلا ماستقا ةيفيك

 ةيفيك يف معلا لهأ نيب لصاحلا فالتخالا يرجي نيلوقلا نيذه ىلعو
 عورف نم كلذ ادع ايفو «بصاغلا اًأربأ اذإ طولخلا ماعطلا اهماستقا

 :ةلاسملا

 نأ اهنم بوصغملا قح نأ وهو «لوألا لوقلا سايق ىلع يتأيف
 هنامستقي اأ : طولخلا ماعطلا اذخأيو «بصاغلا نع ''!ءادعلا كح اطقسي
 :ديري ء طلخلا موي ءريعشلاو حمقلا ةميق ىلع «بصاغلا اًأربأ اذإ « اهنيب

 هيلا بهذ ام فالخ «ةنودملا يف ام ليلدب «بيعم ريغ حمقلا موقيو

 . نولحس

 ءاهنيب طولخلا ماعطلا امستقي نأ لحي ال هنا :لاق نم لوقل هجو الو

 هنم امستقي نأو «عابي نأ :باتكلا يف مساقلا نبا دارم نأو ءمقلا ىلع

 ماعطلا راص دقف «بصاغلا نع ءادعلا كح اطقسأ اذا األ ؛مقلا ىلع

 نأ بجو ءءادع ريغ نم طلتخا اذاو ءءادع ريغ نم طلتخا هنأك

 .مقلا ىلع اههنيب هامستقي

 حمقلا ةميق ىلع «نمثلا نامستقيو «عابي هنأ نونحس نع يور 0

 فوخ ناسحتسا ءملعأ هللاو «كلذو «بيعم ريغ ريعشلاو ءابي

 نأ ىلع) ال «نيماعط نم دحاولا فنصلا ("!ف) لضافتلا ىلا 57

 .ءابجو :ب يقود 2 :نم 00(

 .ءادألا :ق (؟)
 .نيب :ب ينو .م :نم (؟)
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 /ىلع مرح ولف ("!اهكلم ىلع عابي امنا هنأل «سايقلا يف بجاو.كلذ [عداأ
 ال «هحمق ةليكم نم رثكأ طولخلا ماعطلا نم ذخأي نأ حمقلا بحاص
 :لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق دقو «كلذ نم ذخأي نأ هل لح
 .« اهنامأ اولكأو ءاهوعابف ءموحشلا مهيلع تمرح «دوهيلا هللا نعل»

 باتك نم هنع ىسيع ةياور يف « مساقلا نبا لوق ءاضيأ ءاذه ديؤيو
 «« هامستقي نأ امل بحأ ال «فرعي مف بصاغلا بهذ اذا» ؟لصغلا
 ليكلا ىلع اهنيب هماستقا عنم امنا هنأل ؛ليكلا (٠ ىلع) ماعطلا ءديري
 هلخديف «مقلا ىلع اهنيب مسقي نأ محلا هبجوي يذلا نأ لجأ نم
 .ماعطلا نم دحاولا فنصلا نيب لضافتلا

 لحي ال :اهب دارملاو ءاهباب ىلع تسيل انه اه « بحأ ال» :ةظفلو
 . ظافلألا يف زواجتلا يف ريثك اذه لشمو

 ةميقلا ىلع طولخلا ماعطلا ةمسق فسكت

 ىلع اهنم بوصغملا نم دحاو لكل بجاولا ناك اذا :لئاق لاق ناف
 طولخلا ماعطلا امستقيو ءهايربي نأ ايضرف ءهماعط ةليكم بصاغلا
 اك «بصاغلا ىلع هل بجو ام اهنم دحاو لك عاب دقف ؛مقلا ىلع مهني
 هيف زوجي ال اف لضافتلا كلذو طولخلا ماعطلا نم ةميقلاب هل اهلريصت
 ؛ لضافتلا

 نيب محلا هبجوأ رمأ كلذ امنا ءعيبب سيل كلذ نأ :باوجلاف
 نم بصاغلا اهؤاربإ طرف نأ دعب «ماعطلا اهنم بوصغملا نيكيرشلا

 .م 1م )0(

 ل .۱۵۸۳ مقر مليو .۴/٠٠٠يراحبلا) .ةريره ىنا نع نيحيحصلا ىف هلصوو (؟7 :مقر ينلا ةفص باتك) المرم يبجي أطوم يف كلام هحرخا 0

 .ةيبتعلا نم (؟)
 , ضا ع قو “م :نم )£(

(o)ريصي .م ق . 
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 يف بصاغلاو «نيعباتملا اضرب نوكي امنا ءاضيأ «عيبلا نألو ءادعلا كح

 امو «ىبأ وأ ءاش ءهيف طولخلا «ماعطلا ذخأب هيلع موكحم ةلأسملا هذه

 عيب ةقيقحب سيلف .اضر كلذ يف ربتعي ال نيكيرشلا نيب محلا هبجوي
 ,ةعلس عيبي الأ فلح نميف مساقلا نبا نع يور دق هنأ ىرت الأ
 ثنح ال هنأ ° (ںینک ناصقنب) هدنع تتافف « بضاغ هنم اهبصتغاف

 دلج هنم قرس نميف «بيبح نبا لاق دقو «هنم اهضوع ذخأ يف هيلع
 الو ءاهلكأيو (اهومتيو) « ةميقلاب قراسلا ىلع هل يضقي هنأ « هتيحضأ
 .ريثك اذه لثمو ( هيلع ءيش

 «هماعط ةليكم هبحاص يطعي نأ لوقلا اذه ىلع (هدحأ دارأ ناف

 كلذب هبحاص يضر ولو ءهل كلذ نكي مل « طولخلا ماعطلا عيج ذخأيو

 ايف هبحاص (هدحأ ىطعأ اذاف «مقلا ىلع اهنيب طولخلا ماعطلا نوكي
 ماعطلا اعيابت دقف هماعط ('"!ةليكم) طولخلا ماعطلا نم هل بجو

 اهنم بوصغملل سيل نأ وهو ءيناثلا لوقلا سايق ىلع يتأيو « لصف
 نوكي ال كلذ نا :هاضرب الا طولخلا ماعطلا اذخأيو بصاغلا ايربي يأ

 هايربأ ول األ ءليكلا ىلع طولخلا ماعطلا امستقي نأ الا ءهاضرب امل

 ماعطلا عيب كلذ ناكل «مقلا ىلع هأمسقي نأ ىلع « طرش ريغ نم هاضرب

 لثم بصاغلا ىلع هل بجو دق اهنم دحاو لك نأل ؛الضافتم ماعطلاب
 عاب دقف «ةميقلاب طولخلا ماعطلا نم هل بجو ام هب ذخأ اذاف «هماعط

 .الضافتم ماعطلاب ماعطلا

 .ضايب :ع ىفو .م :نم ))١(
 .ضاسب :ع يفو .م :نم (۲)

(r)ضايب ع فو .م :نم . 
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 نأ ىلع ءبصاغلا اًأربا اذإ ءلوقلا اذه ىلع ءاهدحأ دارأ ولو
 «هماعط ةليكم هبحاص يطعي نأ :ليكلا ىلع طولخلا ماعطلا امستقي
 . ايضر اذا ازئاج ءالالح كلذ ناكل (""طولخلا) ماعطلا عيمج ذخأيو

 نع هبحاص يطعي نأ «بصاغلا ايربي نا لبق ءاهدحا دارأ ولو
 ماعطلا عاتبا دق ("اريصي) هنال «كلذ زبي مل «هماعط ةليكم «بصاغلا

 ىطعأ يتلا ةليكملابو «بصاغلا ىلع «هل تبجو يتلا ةليكملاب طولختا
 ءماعط يدمب حمق يدم عاب نم ةلزنب نوكيف <« بصاغلا نع هبحاص

 .هنم ىندأ يناثلاو «هنم عفرأ |هدحأ

 نأ هبحاصل نكي ١ ,هماعط ةليكم بصاغلا نم |هدحأ ذخأ ولو

 الا هيلع هل بجو يتلا «هماعط ةليكمب « طولخلا ماعطلا يف بصاغلا كراشي
 ۰ .هاضرب

 يسنوتلا قحسا وبأ اهيلع ملكت دقو « ةلأسملا هذه يف لوقلا هجو وه اذهف
 الو ءةياورلا اولصحي مف «بصغلا باتكو ةعيدولا باتك يف «هريغو
 .لصأ ىلع كلذ يف اورج

 .(قيفوتلا هللابو

 .ةنودملا نم ةتسلا ءالفكلا ةلأس حرش - [۹۸]
 نب دمحأ نب دمحأ نب دم ديلولا وبأ . ظفاحلا مامالا هيقفلا "!لاقو

 .هنع هللا يضر دشر

 باتك يف ةعقاولا « ءالفكلا ةتسلا ةلأسم ريسفت نع لئاس لأس نا
 مرغ نم عوجر يف محلا ةفرعمو «مس املا نبا ريغل "ةنودملا نم ةلافكلا

 م: 0
  (r)ص ۶

 ۳4 :ضص/ ۳ .م ۳

 وو - ۲۹۲/9 .ةودملا (؛)
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 ىلع '"'ةلامحلا ببسب ءهنم هيلع بجي امم رثكأ وأ ءلالا ميج مهتم

 .كلذ يف لمعلا هجوو نيقرتفم وأ نيعمتجم مهيقل اذا «هباحصأ

 ببسب ءائيش لالا نم مرغ نم عجري نأ وه كلذ يف حلا نأ

 .نيعمتجم مهيقل نا «ءاوسلا ىلع «مهنع مرغ اب هباحصأ ىلع «ةلاملا

 .نيقرفتم ءالفكلا مراغلا ىقلي امدنع

قل نم ىلع عجر ءدحاو دعب ادحاو «نيقرفتم مهيقل ناو
 اب ءمهنم ي

 نع ىدأ ام بونی ام فصنبو ,ةلابحلا ببسي « هنع ىدأ ام ‹ هبوني

 .هبحاص

 اب اهنم دحاو لك ىلع عجر ءاعم نينثا مهنم يقل ناو
 ام «هبوني

 .نيقابلا نع ىدأ ام بوني ام يثلثبو ةلاحلاب هنع ىدأ

ه مهنم دحاو لك ىلع عجر ءاعم ةثالث مهنم يقل ناو
 نم هبوني ام

 .باغ نمع ةلاحلاب ىدأ ام بوني ام عابرا ةثالثبو ‹ كلذ

 .ءالفكلا ةيقب نامراغ ىقلي امدنع

 لصأ نم هنع ايدأ اب هيلع اعجر ءادحاو مهنم نانثا ىقل ناو

 .ةلاحلاب هباحصأ نع ايدأ ام ثلثبو ءقجحلا

 يف هنع اودأ اب هيلع اوعجر ءادحاو اوقلف ةثالث اوناك ناو

 مهنيب كلذ اومستقاف «ةلاحلاب « هباحصأ نع (("!ودا) ام عيربو «هتصاخ

 .ءاوسلاب

 وهو .(1/؟4 ةفرع نا دودح) .هل وه نل هيلع وه س بلط وأ .هطقب ال نيد مارنلا هلاحلا ))١(

 .ةماعزلاو .هلافكلاو نامضلا فدارم

 .اودأ هون فو م :نم (؟))
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 مرغلا يف لداعتلا دح ىلا ءالفكلا نيب عجارتلا لسلست يه :ةدعاقلا

 ائيش ةلاحلا ببسب مرغ دق نم «هباحصأ نم « مهنم دحأ يقل ناو
 .يقابلا فصنب هيلع عجرو «كلذب هبساح

 وه مرغأو ءائيش ةلاحلا ببسب مرغ دق يقل دق يذلا ناك ناو
 .هاتفصو ام ىلع يقابلاب هبساح «هاوس

 دعب ةيناث هيقل مث «هيلع عجرف «هباحصأ دحأ مهنمو دحاو يقل ناو
 يقل نا مث «هب عجر ايف هاواسف هيلع عجر ءهريغ ىلع وه عجر نأ
 هصقتنا اب ةيناث هيلع عجر هيلع عجر ناك يذلا ريغلا هيلع عوجرملا
 الف هيلع عجر '''ةثلاث لوألا هيقل نا مث .ةيناث هيقل ("اذا) لوألا
 مهضعب عجري لازي الو «مهتثالث اووتسي ىتح مهنيب ددرتي عجارتلا لازي
 هنم رثكأ ىدأ دقو «هبحاص عم دحأ مهنم ىقتلا الك ءادبأ ضعب ىلع
 ىدأ دق نوكيف «ةلاحلا ببسب مرغ ام مهنم دحاو لك ىلا عجري ىتح
 .ناصقن الو ةدايز نود قحلا لصأ نم هيلع ام
 .عجارتلا روص نم ةنودملا هيف ام حرش - أ

 بتر ىلع نوقتلي دق ذا ؛ددع ىلا مهنيب عجارتلا هوجو رصحنت الو
 سمخ نم لقأب مهنيب عجارتلا يضقني الو «ةقفتم ريغ ىتش روصو « ةفلتخم
 ةعاجلا مهنم قلت مل ام ءاهيلع اوقتلا ةبتر يأ ىلع ؛ةيقل ةرثع
 سمخب ىضقنتو ('"'دحاولا) ةعاجلا وأ (ةعاجلا) دحاولا وأ ('"!ةعامجلا)
 ءاش نا ةرسفم دعب ايف اهركذأس ءام ةبتر ىلع اوقتلا اذا «ةيقل ةرشع
 . هللا

 .دأ :ب يق + * نم 0(

(r)ةيناب ج . 

(r)ةعاحلل :ب يفو .م نم . 
 .ةعاجلل :ب قو .م :س (۴)
 .دحاولل :با قو م :نم )0(

LY 



 انأف ءاهريوصتو اهليزنتب الا (""نيبتي ام) «ةلأسملا يف لمعلا هجوو

 ام ريسفتب '''باتكلا يف هركذ ام اهيف عجارتلا هوجو نم ركذأو « اهلزنأ
 ةبترلا نع عجارتلا ةيقب نم هنع تكس اب كلذ عبتا مث ءاهنم لكشأ

 اولدتعيو «ةلاحلاب ىدأ ام مهنم دحاو لك ىلا لصي ىتح ٠ ءا أدب يتلا

 مهنيب عجارتلا كح ءهللا ءاش نا ءركذأ مث ءقحلا لصأ نم هودأ ايف

 مهنيب يضقني عجارتلا نأ :انركذ يتلا ا ىلع اوقتلا اذا ءارسفم

 هللا ءاش نا ءاعم نينثا نم رثكأ مهنم يقتلي الا عم ةيقل ةرشع سمخب

 .هللاب الا ةوق الو لوح الو

 نيفصن مازتلالا مسقت :ءالفكلا نم ادحاو ىقلي مراغلا

 ةئام تسب «لاجر ةتس نم ةعلس عاب لجر هو ءلالا ف لست

 نا طرشو اهعيبجي هباحصأ نع ليج مهتم دحاو لك نأ ىلع ؛ ا مھرد

 نأ هل ناك «مهدحا عئابلا دجو ناف ءهقح عيمجب ءاش نم مهنم ذخأي

 هيلع ةبجاو اهنم ةدحاولا /ةئاملا نأل ءاهلك (ةئام 07 هنم ذخأپ

 ءهباحصأ نع ةلاحلاب هنم اهذخأي "(ةئام سمخلاو) ءقحلا لصأ نم

 دحأ هنم تذخأ يذلا يقل م « مهنم اهذخا ناف «نوقابلا ةسمخلا

 انأ تيدأ :هل لوقي هنأل «ةئام ثالثب هيلع عجري هناف «نيقابلا ةسمخلا

 ءدحأ ىلع اهب عجرأ ال «يلع ةبجاو (ةئام ""اهنم ءمهرد) ةئام تس

 , نيقابلا ةعبرألا كباحصأ نعو كنع اهتيدأ ةيقابلا (ةئام ( خلاو (

 كتصاخ ىف كنع تيدا ىتلا ةتاملا يلا عفداف« كنم دحاو لك نعةئام ةئام

 .م .نم :ةداير )١(

 .(537/6) :ةنودملا س هلافكلا باتك ىنعي (۲)

 ةنم ىلع ءرايد ةئام تس لحرل ناك ادا هريغ لاقو فويحس ه ۲۹۲/۵(۰) :اذكه ةبودملا صن (6)

 .« لالا عيمجم صعب نع ءالج ميصعب نأ ىلع .لاجر

 .ةئام تس :ام يىفو :ص ءم :نم (1)

 .ةئاملا مح :با يىفو :ص م .س (ه)

 .اهم ةثاو .ةئام بس ب ىفو .م :نم (3)

 .هئالا سمو .ب يقو .م : (v) ص
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 ينم ليم كنال ناتئام كالذو لاب كباحصا نع تيدأ ام غصن

 .اهياحصا

 ءالفكلا نم ادحاو هرودب «ىقلي مازتلالا فصن لمحت نم

 ةسمخلا نم يناثلا ("”ةئام ثالثلا) هنم ذوخأملا يناثلا يقل ناف لصف
 انا تيدأ ءهل لوقي هنأل نيرشعو ةسمحو ةئاب هيلع عجري هناف «نيقابلا
 ءدحأ نع اهب مجرا ال « يسفن نع اهنم ةدحاولا ةئاملا «ةئام ثالث
 ,نيقابلا ("ابيغلا) «ةثالثلا كباحصأ نعو كنع ناتيقابلا ناتئاملاو
 كنع تيد يتلا نيسمخلا ىلا عفداف « , نم دحاو لك نع نوسمخ نوسم
 نع تيدأ يتلا «نيسمخلاو ةئالا فصن «نيعبسو ةسخو كتصاخ يف
 .مهب يعم ليج كنأل «ةلاحلاب كباحصأ

 .باتكلا يف هيف لاكشا ال ءنيب هلك اذهو

 ءالفكلا نم ًادحاو ىقلي نيرشعلاو ةسمخلاو ةئالل مراغلا اذه
 نم ثلاثلا ءلالا هنم ذوخأملا «عبارلا يقل اذا كلذكو » :هيف لاق مث

 نع ىدأ ام امصنيو ۰ نب دلا لصأ نم هع ىدأ امي هذخأي هنأف ‹نقابلا

 .« "هہاحصأ

 نم ثلاثلا نأ هب هدارمو « نایب ىلا رقتفي لاتحا هيف مالك وهو

 ,نقابلا ةث ةثالثلا دحأ يقل «ءنورشعو ةسمخو ةئام هنم ذوخأملا « نيمراغلا

 :هل لوقي هنأل ‹ نيسمخب هيلع عجرف «نيقابلل عبار هنأل « اعبار» هأممو
 ةئاملا نم يش نع اهنم نوسم ‹ نيرشعو ةسمخو عقةئام انا تيدأ

 ا لا

 .فئام تالت :ب قو .ص ٠م س ()
(r)ةنيفلا :ب قو ٠م :نم . 

(r)(مةعر/و) :هنودملا . 



 دحاو لك نع ("'نيرشعو) ةسمخ «نيبئاغلا كبحاص نعو كنع ةلاحلاب
 ةسخو ؛كتصاخ يف كنع تيدأ يتلا «نيرشعلاو ةسمخلا يلا عفداف کنم

 ليم كنأل , ةلاحلاب كبحاص نع تيدأ يلا نيسماخلا فصن « نيرشعو

 .نيسمخلا هنم ذخ ايف ءا ىعم

 نع ةلامحو ءمهسفنأ نع هودأ اف ثلاثلاو يناثلاو لوألا نيب لداعتلا

 نيقابلا
 1 نيلوألا نم رخآلا عبارلا يقل ناف » :"!باتكلا يف لاق مع لصف

 «(ةئامأ "ثسلا) مرغ يذلا ءلوألا نأ :ديري «ءيشب عبارلا ىلع عجري

 هيلع عجر يذلا «ثلاثلا يقل «ةئام ثالثب «يناثلا ىلع اهنم مجرو

 نا ديريو « ءيشب هيلع ءدعب وه عجري ملو «نيرشعو ةسمخو ةئاب « يناثلا

 نأل ءاعبار باتكلا يف هاسو «نيسمحلاب (') عبارلا ىلع وه عجري نا هيقل

 .نيمراغلا ثلاث وهو ءمهعبار وهف ءةثالث نيقابلا

 ءاهرد نوسخ كلذو ءنيدلا نم هنع ىدأ اب هيلع ("!هجريف)»

 ىدأ دقو ءاهرد نوسمح وه اذاف «هنع ةلاحلاب هادأ امم « يقب اف رظنيو

 ال دتعي ىتح «فصنو نيثالثو ةعبسب ءةئامو نيعبسو ةسمخ ةلامحلاب عبارلا

 ىنثاو ةئام ىدأ دق اهنم دحاو لك ريصيف « ةثالثلا نع ةلاحلاب هادأ امف

 ناذللا اه ءايقتلا نيذللا ءثلاثلاو لوألا نأ : دیری » « ًافصنو رشع

 «نيعبسو ةسخ ةلاحلاب ىدأ امئاف يناثلا امأو :ةلاحلاب امرغ ايف الدتعا

 .نورشعو :ان يقو .ص .م :نم )١(

 عبارلا ىلع عجرم مل يذلا ٠ نيلوألا نم رحآلا عبارلا اذه يمل نام » :اذكه (؟+ /م) ةنودما صن (؟)

 املا هادأ ام ين ام رطسيو + ارايد نوح كلذو ؛نيدلا لصأ نم هنع ىدأ اب هيلع مجري هناف

 يدلا هيلع عحرف .!رابد سعبسو ةن ةلاحلاب عبارلا ىدأ دقو ارابيد نوسحو هئام يه اذاف ءهع

 لك ريصمف ٠ للا ىم هللا ف أ اع النسب نح فصنو نيثالتو ةعبس < هئامو نيسمخ ىدأ

 « ًافصنو رع ينتاو ةئام ىدأ دق دحاو

(r)ةئاملا ت :ب قو .م :نم . 

 .ثلاثلا :م )٤(

 .صايب :ب يو .م :س (6)
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 ثلاثلا ىلع اهنم وه "مجري «ةئام ةثالثب هيلع عجر دق ناك لوألا نأل
 ةثالثلا نع ىدا امم هل يقبف «هانيب ام ىلع «نيرشعو ةسمخحو «ةئامب

 اهّدوي ل ءهتصاخ يف هيلع ةبجاو اهنم ةئاملا نأل «نيعبسو ةسخ ةلامحلاب

 رشع انثا نيرشعو ةسمخب يناثلا اذه ىلع ثلاثلاو لوألا عجربف «ةلامحلاب

 تلاثلاو يناثلاو لوألا ريصيف ءاعم هايقل نا ءاهنم دحاو لكل فصنو

 نعو «ةئام ةئام «نيقابلا ةثالثلا نع ةلاحلاب مهنم دحاو لك ىدأ دق

 .اعم هايقل ول نأ ةلزنمب ءكلذ يف اولدتعاف «ةئام ةئام مهسفنأ

 يقل ول (ةئام "ثالثلا) امرغ نيذللا ىناثلاو لوألا نأ ىرت الأ
 تس انيدأ دق :هل نالوقي اناك األ ء ةئام ةئاب هيلع اعجرل ءاعم ثلاثلا
 انيلا عفداف «كنع ةئام عبرأو انتصاخ يف ناتئام انسفنأ نع اهنم «ةئام
 نع اهانيدأ يتلا .('"اتئام ثالثلا) ثلثو ءكنع انيدأ يتلا ةئالا
 هنم ناذخأيف ءاهثلث كيلعف ءمهب انعم ليج كنأل «ةثالثلا كباحصأ

 /تكس هجولا اذه يف ةدايزلا هذهو «نيفصنب اهنيب اهنامستقيو نيتئاملا [۸۷]
 .متت او ءاهيف اهركذي ملو ةنودملا يف اهنع

 امهداعيو نيسمخب عبارلا ىلع ثلاثلا عجر نأ دعب «ثلاثلا ىقلي لوألا

 ةلاحلاب امرغ ايف

 احورشم ةلأسملا هذه هوجو نم ةنودملا يف هركذ ام اذهف :لصف

 «نيسمخلاب عبارلا ىلع عجر نأ دعب ثلاثلا لوألا يقل امنا ناك ولو

 .فصنو ءرشع ينثاو ةئاب هيلع عجري نأ بجول «هانلزن ام ىلع

 «تعجر ينأل «ةئام ثالث انأ تمرغ :لوقي ناك هنأ :كلذ ريسفتو

 .عمجرف م )١(

(r)ةئاملا تالث :ب فو .ص م :نم  , 

 . هالا تالث :ب يفو .ص .م :نم (؟)
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 لصأ نم «يلع اهنم ةئام «ةئام ثالثب ءاهتمرغ يتلا ةئام تس نم

 «كنع نوسخ ؛ةلاحلاب اهتمرغ ناتكاملاو ءدحأ ىلع اهب عجرأ ال :نيدلا

 تمرغ يتلا نيسمخلا ىلا عفداف «كباحصا نع ةلاحلاب نوسمخو ةئامو

 تمرغ ام ىلع ادئاز ةلاحلاب تمرغ ام فصنو «نيدلا لجأ نم كنع

 ںيسخو ةئام انا تمرغ يننأل ؛فصنو نوتسو نانثا كلذو تنأ

 يتلا «نيعبسلاو سمخلا نأل ؛نيرشعو ةسمخ اهب تنأ تمرغو «ةلاحلاب

 طقسأف «نيسمخب عبارلا ىلع اهنم تعجر دق «يناثلل ةلاحلاب تمرغ
 تمرغ يتلا «نيسمخلاو ةئالا نم تنا تمرغ يتلا «نيرشعلاو ةسمخلا

 امرغ اب الدتعا هيلإ كلذ عفد اذإف «فصنو نوتسو نانثا يقبت ءانأ

 .نيدلا لصأ نم ةلامحلاب

 .ةلاحلاب اومرغ ايف نولداعتيو «ثلاثلاو لوألا هاقلي يناثلا

 ‹ةئام ثالث لوألا هنم ذخأ يذلا «يفاثلا ءاعيمج ايقل نإف .لصف

 سدسو «ةعبرأب هيلع اعجر «نيرشعو ةسمخو ةئاب ثلاثلا ىلع وه عجرو

 .ةلاحلاب اومرغ اهف «مهتثالث «نولدتعيف ءسدسو «ةعبرأ

 ةسخو ةئام ءاذه ىلع «ةلاحلاب امرغ ثلاثلاو لوألا نأ كلذو

 ةلاحلاب يناثلا مرغو ءاهنس دحاو لك ("'ًافصنو ) نينامو ةعبس «نيعبسو

 اولدتعا «سدسو «ةعبرا سدسو ةعبراب هيلع اعجر اذاف نيعبسو ةسمخ

 ةثالث اهب ىدا دق مهنم دحاو لك ناكو «ةلاحلاب اوُمَرَع ایف مهتثالث

 . اثلثو نيثالثو

 .نيقابلا نينثالا نم ًادحاو ىقلي عبارلا ليفكلا

 نييقابلا نينثالا دحأ «نوسخ هنم ذوخألا عبارلا يقل ناف :لصف

 :هل هلوقي هنأل ءعابرأ ةثالثو رشع ةيناثب «بيترتلا اذه ىلع «هيلع عجر

 .امصن :ب قو م نه )1(
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 ىلع اهب عجرأ ال يلع ةبجاو اهنم نورشعو ةسمخ :نيسمخ انأ تمرغ

 ينثا « يقابلا بئاغلا كبحاص نعو كنع ةلاحلاب نورشعو ةسخو ءدحأ

 يتلا ءافصنو رشع ينثالا يلا عفداف ءاكنم دحاو لك دنع فصنو رشع

 هنم ذخأيف «هب يعم ليج كنأل «ةلاحلاب بئاغلا كبحاص نع تيدأ

 .هانلق ام يلع «يقابلا عابرأ ثالثو «ةرشع ةينام

 .سداسلا ىقلي سماخلا

 عابرأ ةثالثو ةرشع ةيناث هنم ذوخألا سماخلا اذه يقل ناو «لصف

 نأل ءريغ ال هنع ىدأ يتلا «عبرو ةتسب هيلع عجر ةتسلا نم يقابلا

 .دحا ىلع اهب عجري الف ('"' هسفن) نع اهادأ امنا ًافصنو رشع ينثالا

 .باتكلا يف اهركذي م هجوألا ةثالثلا هذهو

 ىلع ثلاثلاو يناثلاو لوألا عجري «لمعلاو سايقلا اذه ىلعو

 بجي ام « ('"؟مهنع) اودأ اب سداسلا ىلعو سماخلا ىلعو «عبارلا
 ؛ةلاحلاب < مباحصأ نع اودأ امم مهيلع بجي امو ءمهتصاخ يف مهيلع

 دحاو لك نوكيف ءاودأ اهف اووتسي ىتح «نيعمتجم وأ نينرتقم مهوقل
 .نيدلا لصأ نم هيلع بجو اى «ةئام ةئام ىدأ دق مهنم

 سماخلا ىلع رخآلا عجر دقو «عبارلاب نوقتلي ثلاثلاو يناثلاو لوألا

 «مرغلا يف اووتسا نا دعب ءاعم ثلاثلاو يناثلاو لوألا يقل ناف لصف
 ةيناثب سماخلا ىلع اهنم عج رو «نیسخ مرغ يذلا عبارلا ءهانبتر ام ىلع

 مهنأل «نُم فصنو« رشع ةعبرأو ةئاب هيلع نوعجري مهناف ؛ عابرأ ةثالثو رشع
 ةالثو ةئام انم دحاو لك « نيسمخو ةئام سمح نحن ادا :هل نولوقي

 عبر كيلع بجاولاو ءاعبرو نيثالثو ادحأ تنأ تيدأو ءاثلثو نينامو
 ‹ نم فصنو « نانو «نوعبرأو ةسخو ةئام كلذو ءانعبار كنأل «عيمجلا

 .هلع :ب فو .ص ؛م :نم 0(

(r)هنع :بأ قو .ص :نم . 
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 ءرثع ةعبرأو ةئام كيلع انل ىقبف ءاعبرو نيثالثو ادحأ كلذ تيدأ
 دحاو لكل بجيف «مهتثالث مهنيب اهنومستقيف «هنم اهنوذخأي « نٹ فصنو

 ]۸۸[ .وه ىدا اک /نمث فصنو «نينغو نيعبرأو ةسمخو

 هيلع مهنم دحاو لك عجرل ءدحاو دعب ًادحاو «نيقرفتم هوقل ولو
 نيبئاغلا هيبحاص نع ىدأ ام فصنو «هتصاخ يف ةلاحلاب هنع ىدأ اب

 ايف هانيب ام ىلع ةلاحلاب ءاضيأ ءوه ىدأ ام كلذ نم طقسي نأ دعب ءاهب
 . مدقت

 «هودأ ايف اولدتعي ىتح .ضعب ىلع مهضعب عجر «مهتثالث اوقتلا اذاف
 .هاترسف ام ىلع ءاعم مهتثالث هوقل ول نأ ةلزنب

 .سماخلا نوقلي عبارلاو ثلاثلاو «يناثلاو لوألا

 اووتسا نأ دعب ءاعم عبارلاو ثلاثلاو يناثلاو لوألا يقل ناف . لصف

 «نانمتو «نوعبرأو ةسمخو ةئام مهنم دحاو لك ىلع راصف «مرغلا يف

 ,عابرأ ةثالثو رشع ةيناثب عبارلا هيلع عجر يذلا « سماخلا « نك فصنو

 ‹ةتسو ةئاب هيلع نوعجري مهناف « عبرو ةتسب سداسلا ىلع اهنم وه عجرف

 دحاو لكل بجيف « مهتعبرأ مهنيب ايف كلذ نومسقي « سمح عبرو «سمخو

 «سمخلا عبر عبرو «سمخلا عابرأ ةثالثو «ناسمخو نورشعو ةتس مهنم

 «نمثلا فصنو .نينمثلاو ؛نيعبرألاو ةسمخلاو ةئالا نم كلذ طقسيف

 ةيناعو ةئام مهنم دحاو لك ىدا يذلا ىقابلا نوكيف (ىدأ يذلا

 ىدأ هنأل ءوه ىدأ اك ءسمخلا عابرأ ةثالثو «ساخأ ةثالثو ءرثع
 ءرثع ينثا ىدأ دق ناكو «سخ عبرو ءاسمخو ءةتسو «ةئام مهيلا

 سامخأ ةثالثو ءرشع ةينامثو ةئام عيمجلاف ءهانفصو اك عبارلل افصنو

 .مهنم دحاو لك ىدأ اك «سمخلا عابرأ ةثالثو

 هيلع مهنم دحاو لك عجرل «دحاو دعب ًادحاو :نيقرفتم هوقل ولو
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 «بئاغلا هبحاص نع ىدأ ام فصنو ءهتصاخ ىف ةلاحلاب هنع ىدأ اب

 ىلع ةلاحلاب اضيأ وه ىدأ ام كلذ نم طقسي نا دعب ءهب هعم ليج هنأل
 .مدقت امف ءهانيب ام

 اف اولدتعي ىتح «ضعب ىلع مهضعب عجر «مهتعبرأ اوقتلا اذاف
 .هاترسف ام ىلع ءاعم مهتعبرأ هوقل ول نأ ةلزنب «هودأ

 سداسلا نوقلي ةسمخلا ءالفكلا
 اعم «سماخلاو «عبارلاو «ثلاثلاو «يناثلاو لوألا يقل اذإ لصف

 ةينامو ءةئام مهنم دحاو لك ىلع راصف «مرغلا ىف اووتسا نأ دعب

 سداسلا «هانفصو ام ىلع ءسمخلا عابرأ ةثالثو «سامخا ةثالثو «''ارشع

 نيعستو ةثالثب هيلع نوعجري مهناف «عبرو ةتسب سماخلا هيلع عجر يذلا
 دحاو لكل ريصيف «ءاوسلاب مهتسمح «مهنيب اهنومستقيف «عابرأ ةثالثو
 ىدأ ناك دقو «سمخلا عابرأ ةثالثو «ساخأ ةثالثو «رشع ةيناُك مهنم
 يذلا ريصيف «سمخلا عابرأ ةثالثو «سامخأ ةثالثو ءرشع ةينامثو ةئام
 دق «نيدلا لصا نم مهيلع بجو اك «ةئام ةئام مهنم دحاو لك ىدأ
 ةثالثلاب كلذ راصف ءاعبرو ةتس سماخلا ىلا ءاضيا ىدأ سداسلا ناك
 هيلع بجو اك «ةئام مهعيمج ىلا نالا ىدأ ىلا عابرأ ةثالثلاو نيعستلاو

 .مرغلا يف مهعيمج لدتعاف «نيدلا لصأ نم

 ىدأ اب هيلع مهنم دحاو لك عجرل ءأادحاو ادحاو (نيقرفتم ةوقل ولو

 اوقتلا اذاف ءةلاحلاب هنع ىدأ ام فصنبو «نيدلا لصأ نم «هنع
 لك نوكيف ءمودأ اف اولدتعي ىتح «ضعب ىلع مهضعب عجر « مهتسمخ

 «نيدلا لصأ نم هيلع بجو اك «ةئام ىدأ دق ءاضيأ ءمهنم دحاو
 .هانروص ام ىلع ءاعم هوقل ول نأ ةلزنمع

 .رثع ةثالو ةئام :م )١(
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 .عجارتلا روص نم ةنودملا هنع تتكس ام ركذ - ب

 بجي ام رثكأ وأ ءلالا ميج مرغ يذلا لوألا ىقلي نأ - ]١[

 .ةلاحلاب ىدا ام كلذب

 .ةلاحلاب مادا ام عيمج ءاضيا 2. كلذب ینوتسیف «سداسلا 3 2 سماخلا مث

 مث عبارلا «يناثلاو لوألا هيلع جد يذلا «ثلاثلا ىقلي مث - [*]

 . ةلاحلاب هادا ام عيمج ءاضيا «. كلذب يفوتسيف ‹سداسلا م ‹سماخلا

 «ثلاثلاو يناثلاو لوألا هيلع عجر يذلا «عبارلا ىقلي مث - ]٤[

 .ةلاحلاب هادأ ام ءاضيأ كلذب ينوتسيف سداسلا مث سماخلا

 ثلاثلاو يناثلاو لوألا هيلع عجر يذلا «سماخلا ىقلي مث - [ه]
 .ةلاحلاب هادأ ام ءاضيا يفوتسيف «سداسلا عبارلاو

[J 

 نيفصن مازتلالا مسقيف ءيناثلا ىقلي لوألا

 نم يناثلا ةئام):/تسلا هنم ذوخأملا ىقل اذإ كلذ يف لمعلا هجوو
 «ةئام تس انأ تيدأ :هل لوقي هنال «ةئام ةثالثب هيلع مجري نأ هباحصا
 ةلاحلاب اهتيدأ ةئام سمخلاو «نيدلا لصأ نم ءِلع ةبجاو ةئام اهنم

 «كنم دحاو لك نع ةئام ةئام «نيبئاغلا ةعبرألا كباحصأ نعو «كنع

 نع اهتيدأ يتلا «ةئام عبرألا فصنو كنع تيدأ يتلا « ةئاملا يلا عفداف

 امرغ ايف ايوتسا كلذب هيلع عجر اذاف مهب يعم ليمح كنأل «كباحصأ

 .اهباحصأ نع ةلاحلابو مهسفنأ نع
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 [مح ؟١

8 . 8 1 )0( 
 .( نيبم عورشم) ةنودملا ف هجولا اذهو

 .ثلاثلا ىقلي لوألا

 «نيرشعو ةسخو ةئاب هيلع عجر «ثلاثلا ءاضيأ يقل نا مث .لصف
 لصأ نم لع ةبجاو ةئام ثالث «تيدأ امم «يل ىقب :هل لوقي هنأل
 نيسخ «نيبئاغلا ةثالثلا كباحصأ نعو كنع اهتيدأ ناتئاملاو «نيدلا
 فصنو «كنع تيدا يتلا نيسمخلا يلا عفداف كنم دحاو لك نع نيس

 اذاف مهب يعم ليمح كنأل «كباحصأ نع تيدأ يتلا «نيسمخلاو ةتاملا

 .نوعبسو ةسخو ةئام ىدأ امم هل يقب هيلع كلذب عجر

 .عبارلا يقلي لوألا

 :هل لوقي هنأل «نيسمخب هيلع عجر عبارلا ءاضيأ « يقل نا مث .لصف

 كباحصأ ْنَعَو كنع اهتيدأ «نوعبسو ةسخ ةلاحلاب تيدأ امم يل يقب
 ةسمخلا ىلا عفداف ءمكنم دحاو لك نع نورشعو ةسخ :نيبئاغلا
 كباحصا نع تيدأ ىتلا نيسمخلا فصنو كنع تيدا ىتلا نيرشعلاو
 ىدأ ام هل يقب (("!كلذب هيلع عجر اذاف) اهب يعم ليج كنأل «ةلاحلاب
 .نورشعو ةسمحخ ةلاحلاب

 .سداسلا مث سماخلا ىقلي لوألا

 ةثالثو ءرشع ةيناثب هيلع عجر «سماخلا ءاضيأ « يقل ناف «لصف
 اهتيدأ «نورشعو ةسخ ةلامحلاب تيدأ ام يل يقب :هل) /لوقي هنأل . عابرأ
 نع فصنو رشع انثا .فصنو رشع انثا «بئاغلا كبحاص نعو كنع
 يف كنع تيدأ يتلا ًافصنو رثع ينثالا يلا عفداف ءاكنم دحاو لك
 «بئاغلا كبحاص نع تيدأ يتلا ٠ فصنو رشع ينثالا فصنو «كتصاخ

 .انيبم احرشم :ص .م فو .حارتقا )١(
 .كلذب هيلع عحريف :م يفو ءص :نم (؟)
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[r] 

 .ثلاثلا ىقلي «مازتلالا فصن هلمحت دعب ءيناثلا

 ءةئام ثالثب لوألا هيلع ('"'عجر يذلا يناثلا) يقل ناف . لصف

 ةعبسب هيلع عجر ؛نيرشعو ةسخو ةئاب لوألا هيلع عجر يذلا ثلاثلا

 ةئام اهنم «ةئام ثالث لوألل تيدأ :هل لوقي (("ادنأل فصنو نيناثو)

 ؛ ةلاحلاب هيلا اهتيدا ناتئاملاو ءدحأ ىلع اهب عجرأ ال « لع ةدحاو

 «بّيغلا ةثالثلا كباحصأ نع نوسخو ((©!ةئامو «كنع) نوسمخ

 7 نيسخلا يلا عفداف (*!نيعبسو ةسمخ لوألا ىلا ةلاحلاب تنأ تيدأ

 نع تيدأ يتلا ءنيسمخلاو ةئاملا نم يقب ام فصنو «(كنع تي

 ةلاحلاب تنا اهتيدأ يتلا نيعبسلاو ةسمخلا حرط دعب « ةلاحلاب كباحصأ

 .فصنو (("!نوثالثو ةعبس كلذو «كلذ نم)

 رثع ةثالثو ةئام ةلاحلاب ىدأ امم هل يقب «كلذب هيلع عجر اذاف

 .افصنو

 عبارلا يقلي يناثلا

 «نيسمخلاب لوألا هيلع عجر يذلا عبارلا ءاضيأ « يقل نا مث «لصف

 .ضاي :م ىو .۲۳۸ :دحمفص .ص :س )١(

 .. صان م فو .٠ ص :نم قفز

 .ءارتها :م قو .ص :س (؟)

 ص :س هدابز )4(

(o) 

 ) )7.ص :نم هداير

 .ںوتالو ةعبس كل عمد اداف ةلاحلاب "م قو .ص :نم (/)

 .نوفيسو .ص م قو :حارتفا
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 تيدأ امم .يل يقب :هل لوقي هنأل ؛فصنو «نيتسو نينثاب هيلع عجر

 :نيبئاغلا كيبحاص نعو كنع اهتيدأ .فصنو رشع انثاو ةئام «ةلاحلاب
 نيبئاغلا كيبحاص نع نوعبسو ةسمحو ‹كنع فصنو نوثالثو ةعبس

 ةعسلا يلا عفداف «نيرشعو ةسمخ لوألا ىلإ ةلاحلاب تنأ تيدأ دقو
 ةسمخلا نم يقب ام فصنو «كنع تيدأ يتلا ءافصنو نيثالثلاو
 ةسمخلا حرط دعب «كيبحاص نع ةلامحلاب ( تدا يتلا) «نيعبسلاو
 ,نورشعو ةسمخ كلذو «ةلاحلاب لوألا ىلا تنأ اهتيدأ يتلا ءنيرثعلاو
 .هانلق امك ءفصنو نوتسو ةسمخ كلذ عيمجف

 .نوسمخ ةلاحلاب ىدأ امم هل هل يقب كلذب هيلع عجر اذاف

 سداسلا مث سماخلا ىقلي يناثلا

 ةيناثب لوألا هيلع عجر يذلا « سماخلا :اضيأ يقل نا 0 ‹ لصف
 لوقي هنأل «ناثأ ةثالثو ‹ نيثالثو ةعبرأب هيلع عجر  عابرأ ةثالثو ءرشع

 نع اهفصنو «كنع اهفصن تيدأ «نوسخ ةلاحلاب تيدأ امم يل يقب : :هل
 ةت لوألا ىلا ةلاحلاب تنأ تيدأ دقو ءةلاحلاب «بئاغلا كبحاص
 ةسمخلا فصنو «كنع تيدأ يتلا ءنيرشعلاو ةسمخلا ىلا عفداف ءاعبرو
 اهتيدأ يتلا «عبرو ةتسلا حرط دعب كبحاص نع تيدأ يتلا ¿ نيرشعلاو
 كلذ عيمجف < « ناثأ ةثالثو ةعست كلذو ءكلذ نم لوالا ىلا ةلامحلاب تنأ

 ام هل يقب كلذب كيلع عجر اذاف .هانلق اى « ناما ةثالثو نوثالثو ةعبرأ
 يذلا ‹سداسلا ىلع اب عجري , نام ةسمحو ءرشع ةسمخ ةلاحلاب ىدأ

 ‹هقوقح عيمج كلذب يفوتسيف «هيقل اذا « عبرو ةتسب لوألا هيلع عجر
 مهنع ةلامحلاب ىدأ يتلا

 يآ

 .ءارتها .م يو .ص :س 00(
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 .عبارلا يقلي ثلاثلا

 «نيرشعو ةسّحو ةئامب لوألا هيلع عجر يذلا ثلاثلا يقل ناف . لصف

 لوألا هيلع جد يذلا بالا فصنو «نيناو ةعبسب يناثلا هيلع عجرو

 :هل لوقي هنأل نيسمخب هيلع عجر فصنو «نيتسو نينثاب يناثلاو « نيسمخب

 اهنم ءًافصنو رشع ينثاو «نينئام يناثلاو لوألل تيدأ ايف (("”تلمحت)
 فصنو رشع ينثالاو ةئاملاو «دحأ ىلع اهب عجرأ ال « يسفن نع ةئام

 ء«كنع فصنو نوثالثو ةعبس «نيبئاغلا كيبحاص نعو كنع اهتيدأ

 ةسخخ لوألل ةلاحلاب تنأ تيدأ دقو «كيبحاص نع نوعبسو ةسمحو

 ءافصنو «نيثالثلاو ةعبسلا يلا عفداف ءنيرشعو ةسمخ يناثللو « نيرشعو

 يتلا نيعبسلاو ةسمخلا نم نم يقب ام فصنو «كتصاخ يف كنع تيدأ يتلا

 تنأ اهتيدأ يتلا «نيسمخلا اهنم تحرط اذا ةلاحلاب كبحاص نع اهتيدأ

 ام ىلع ءنوسّحخ كلذ ريصيف ‹ فصنو رشع ينثا كلاذكو ءاضيأ ةلامحلاب

 .هانلق

 .فصنو نوتسو نانثا ةلاحلاب ىدأ امم هل يقب كلذب هيلع عجر اذاف

 .سداسلا مث سماخلا ىقلي ثلاثلا

 ةثالثو «رشع ةيناثب لوألا هيلع عجر يذلا «سماخلا يقل ناف .لصف

 ةعبسب هيلع عجر «ناُمأ ةثالثو نيثالثو ةعبرأب يناثلا هيلا عجرو )" عابرأ (

 نانثا ةلاحلاب تيدا امم ( "يل )يقب :هل لوقي هنأل «نث فصنو «نثالثو

 اعبرو نيثالثو ادحأ « بئاغلا كبحاص نعو كنع اهتيدأ < فصنو نوتسو

 تيدأ دقو .ةلاحلاب «بئاغلا كبحاص نع اعبرو نيثالثو ادحأو ' كنع

 .لمحت :ص :م يو .حارتقتا )١(

 .مهارد م يو ص :نم )+(

(r)۰. ص :نم  
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 دحألا. يلا عف داف « ناما ةثالثو ‹ ةعست يىناثللو ‹اعبرو انس لوألل ةلاحلاب

 نم يقب ام فصنو ‹ كتصاخ 5 كنع تيدأ يلا «اعبرو نيثالثلاو

 اذا «ةلاحلاب كبحاص نع تيدأ يتلا ( عبرو) نيثالثلاو دحألا

 تيدا اف تلمحت قتلا نامالا ("ةسمخلاو) ءرشع ةسمخلا اهنم تحرط
 ريصيف «نُث فصنو «نامثأ ةتسو «ةعست كلذو ءيناثلاو «لوألل ةلاملاب

 .هانلق ام ىلع نع فصنو) /نيثالثو ةعست كلذ

 ةثالثو «نورشعو ةثالث ةلاحلاب ىدأ امم هل يقب كلذب هيلع عجر اذاو
 لوألا هيلع عجر يذلا ١ سداسلا ىلع ‹ اپ مجري 2 نع فصنو «ناعأ

(mM). 2 3 r i u 1 . 3 
 ) يقوسيف « هبقل اذا «ناغعأ هسمج و رشع ةهسمخب يناثلاو ءعبرو هتسب

 . نيعمجأ مهنع ةلاحلاب ىدأ يذلا ءهقح عيمج كلذب

[<] 

 .سداسلا مث سماخلا ىقلي عبارلا

 عجرو «نيسمخب (('!لوالا هيلع عجر يذلا) «عبارلا يقل ناف . لصف
 يذلا« سماخلا «نيسمخب ثلاثلاو «فصنو «نيتسو نينثاب يناثلا هيلع

 ‹نيثالثو) .ةعبرأب يناثلاو ,عابرأ ةثالثو ءرشع ةيناثب لوألا هيلع عجر
 ةسمخب هيلع عجر «نث فصنو «نيثالثو ةعستب ثلاثلاو ((")نامثأ ةثالثو
 (7لوألل تيدأ امف تلمحت) :هل لوقي هنأل « نم عبرو « نمو نيثالثو
 ال « يسن نع ةئام اهنم ءافصنو نيتسو نينثاو ةئام «ثلاثلاو يناثلاو

(00) 

(r) 

(r) 
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 :كنع ةلاحلاب ("!اهتيدأ فصنو) نوتسلاو نانثالاو «دحأ ىلع اهب مجرا

 اعبرو نيثالثو ادحاو «كنع اعبرو نيثالثو ًادحأ « بئاغلا كبحاص نعو

 يناثللو ءاعبرو ةتس لوألل اهب (!"'تنأ تيدأ دقو) ةلاملاب كبحاص نع
 (!"!تّلمحت) « نم فصنو ءناثا ةتسو ةعبس ثلاثللو «نامأ ةثالثو ةعست

 ىدحإللا يلا عفداف ‹ نم فصنو « ناما ة ةثالثو /( نيرشعو) ةثالث كلذ ف

 تيدأ ام يقب ام فصنو ‹كتصاخ يف كنع تيدأ يلا عبرلاو نيثالثلاو

 نمثلا فصنو نامثألا ةثالثلاو نيرشعلاو ةثالثلا اهنم تحرط اذا ةلاحلاب

 كلذ ريصيف « نمم عبرو «ناممأ ةعبسو ةثالث كلذو ءاهب تنأ تيدأ يتلا

 .هانلق اک نمم عبرو ًانثو «نيثالثو ةسخ

 «نانُمتو نورشعو ةعبس ةلاحلاب ىدأ امم هل يقب كلذب هيلع عجر اذاف

 عيمج يفوتسيف هيقل اذإ «سداسلا ىلع اهب عجري «نمثلا عابرأ ةثالثو

 .نيعجأ مهنع ةلاحلاب ىدأ يذلا «هقح

[o] 

 .سداسلا ىقلي سماخلا

 ةيناثب لوألا هيلع عجر يذلا - سماخلا يقل ناك ناف « لصف

 ثلاثلاو «ناغأ ةثالثو « نيثالثو ةعبرأب يناثلاو «عابرأ ةثالثو ءرشع

 - نمم عبرو ١ نمو ؛نيثالثو ةسمخب عبارلاو « نم فصنو «نيثالثو ةعستب

 ءرشع ةسخب يناثلاو ءعبرو ةتسب لوألا هيلع عجر «يذلا سداسلا

 عبارلاو ءنمثلا فصنو نام ةثالثو ؛نيرشعو ةثالثب ثلاثلا ناما ةسمخو

 ايف ء(*!تلمحت) :لوقي هنأل ‹ نم عابرأ ةثالثو «نينُثو نيرشعو ةعبسب

 .ص :نم )١(

(r)ص :نم . 

 .لمحت :م ءص يو .حارتقا ()
 .ص :نم (:)

 .لمحت :ص :م يفو .حارتفا (ه)
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 ‹ نينو «نيرشعو ةعبسو ةئام «عبارلاو ثلاثلاو يناثلاو لوألل تيدأ

 ةعبسلاو «دحأ ىلع اه: عجرأ ال يلع ةبجاو اهنم ةئام « نم عابرأ ةثالثو

 اهعفداف كنع ةياحلاب اهتيدأ نمثلا عابرأ ةثالثلاو نانمثلاو نورشعلاو
 .يلا

 مهنع ةلاحلاب ىدأ يذلا ءهقح عيمج ىفوتسا كلذب هيلع عجر اذاف

 ةئام مرغ دق ددعلا اذهب هيلع عجر اذا سداسلا اذه ناكو .نيعجأ

 هنأل ؛مهنم دحاو لك مرغ اكو «نيدلا لصأ نم هيلع بجو اك «ةلماك

 ةثالث ثلاثللو ءناثأ ةسمخو ءرشع ةسمخ ىناثللو ءاعبرو ةتس لوألل مرغ

 ةثالثو «نينُمثو نيرشعو ةعبس عبارللو «نُك فصنو ناثأ ةثالثو نيرشعو

 راصف «نمثلا عابرا ةثالثو نينو نيرشعو ةعبس سماخللو « نمثلا عابرأ
 .هانلق اك ءةئام كلذ عيمج

 نيهجولا ("!ىلع) ةلأسلا حرش نم انطرش ام ىلع انيتأ دقف
 هيلع (("'سبتلي مل) هانعم ىلع « هيلع فقوو «كلذ مهف نمف « نيروكذما

 دعبي ةريثك يهو ءاهيلع اوقتلا ةبتر ةيأ ىلع ءاهيف لمعلا هجو
 .اهؤاصقتسا لوطيو ؛ اهؤاصحا

 نولوقيو ('"!انوؤرقي) ال «مهيلع هللا ةحر «خويشلا ضعب ناك دقو
 ءاهب لاغتشالل ىنعم الف «باسح ةلأسم اهنا :اهتءارق كرت يف ًاراذتعا

 ةهج نم ال ءهقفلا ةهج نم اهقالغنا امنا «ءنولوقي اك كلذ سيلو

 قيرط نع هنم ءيش هيلع سبتلي مل ء هقفلا ةهج نم اهمهف نمف «باسحلا
 طرتشا اذا اهو ءاهدعب بابلا يف نيتعقاولا نيتلأسملا نم الو «باسحلا
 ءالج ةثالث لك وأ «لاملا عيمجب ناليمح مهنم نينثا لك نأ نيدلا بحاص

 ي م فد . ص س )1(

 .هحو نيللي ىتح !م يفو .ص :نم 0
(r)اهؤرقي :م قو .ص :س . 
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 .(اهريسفتو اهحرشب تينع اذهلف ."''لاما عيمجب

 .ةنودملا نم يلحلا ةاكز لوح - [وو]

 نب دمحأ نب دمحأ نب دمح ديلولا وبأ ظفاحلا مامالا هيقفلا لاقو

 :هنع هللا يضر «دشر

 ءيلحلا ةاكز باب يف «يدنع ةركاذملل عاتجالا مايأ ضعب يف «تركذ

 ءيلحلا ةاكز ىف ؛هللا همحر «كلام بهذم «ةنودملا نم ةاكزلا باتك نم

 روكذملا بابلا يف هنع يور ايف «تاليوأتلا نم هيلع خويشلا لوأت امو
 لوقلا تصخلو ءهنم هيلع تلوعو كلذ نم هترتخا امو « تاياورلا نم

 .كلذ يف

 هتبجأف «هيلع هيلمأ نأ «هعيمج ْنَقَلِي ل نم ءرضح نم ضعب ينلأسف
 «ىلاعت هللا دمح دعب ءتلقو ءهيف مظعلا هللا باوث ءاجر كلذ ىلا

 :هيبن ىلع ةالصلاو

 .نيعلا ةاكز

 «قرولاو بهذلا نم «نيعلا نأ ىلع هللا مهحر « معلا لهأ "!ءجأ

 زوجي ال ةغايص اغوصم وأ ءاكوكسم وأ ناك اربت «ةاكزلا هنيع ىف

 .ةينقلا وأ ةراجتلا هكلام هب ىون ء اهذاختا

 .ايلح ذختملا نيعلا ةاكز

 :اهذاختا زوجي ةغايص غيص اذإ “"اوفلتخاو

 يف هكلام هب یون ام ىلع هنأ ءهللا هجر «كلام هيلا بهذ يذلاف

 .(اك6 فىدم/و) :ةىودلا ()

 ْ .۵۲ :ص /۳۷ :م (۲)

 5+. :ص « تادپملا تامدقلا» ى ةلأملا ةيادب (۳)

 ٠ .فلتحاو :د (4)

 ا



 ءانثقالا هب ىون ناو ءهاكز ةراجتلا هب ىون ناف :ةدئافلاو ءارتشالا

 نم صّصختو «ةاكزلا هنع تطقس هلثمب هيف عفتني ايف هنيعب عافتنالل
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر صن يتلا «ةانتقملا ضورعلا ىلع سايقلاب « هلصأ

 ملسملا نم سيل» :ملسو هيلع هللا ىلص هلوقب اهيف ةاكزلا طوقس ىلع ملسو
 هسرف الو هدبع ف اهنيب ةعماجلا ةلعلا ةحص ىف ربتعاو « '”ةقدص

 ؟"« نيبم ريغ ماصخلا يف وهو ةيلحلا يف أشني نم وأ » لجو زع هللا لوقي
 عجر «هئانتقا يف ةين هل نكت ملوأ «نامزلل ةدع ءانتقالا هب ىون ناو
 حلصي (“ام) وهو ءاركلل هذختا ناو ءةاكزلا هيف تبجوو «لصألا ىلا

 بوجو اهادحا ناتياور كلذ يف هنعف «حابي هجو يف «هب عافتنالا هل
 عجار كلذو ءةاكزلا بابحتسا هنع يور دقو ءاهطوقس ةيناثلاو ؛ةاكزلا
 .بجاولا طوقس ىلا

 .ةراجحلا عم غوصملا نيعلا نم يلحلا ةاكز

 طبر دجربزلاو لللاك ةراجحلاب ًاطوبرم يلحلا اذه ناك اذاف . لصف
 :كلذ يف (“كلام نع) تاياورلا تفلتخاف « ةغايص

 :كلام نع بهشأ ةياور

 اذا ريدملا رجاتلا هموقي ' عبت ريغ وأ ةراححلا نم ةعم ال اعّبت بهذلا

 هيلع ترم ناو هعيبي ىتح ءريدملا ريغ رجاتل هيكزي الو «هلوح لح

 .(©4/ه) يئاسنلا ننس يف ثيدحلل تيدحلل ةيناثلا ةياورلا يهو .هسرف ىف )١(
(r)دنسملا يف دحأو (٠٠/ه) يئاسنلاو .5؟4 مقر يذمرتلاو (1؟7/9) يراخبلا نم لك تيدحلا جرخأ  

 .اعوفرم ةريره يىبأ نع لكلاو )۲١۳/۲(

 .ٌقاسنلل دشر نبا دنع طمللاو

 .18 مقر فرخزلا ةروس )۳(

 .ن اب قد م : نه )4(

 .هنع :ب قو .د :نم (4)
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 نمثلا ىلع لوحيو هعيبي ىتح ءةاكز هيف هيلع بجت مل هدافأ ناو .لاوحأ
 اللا

 .ةاكزلا هيف هيلع تبجو هيلا هفاضأ اذا ءداوس لام هل
 ناك وأ .ةاكزلا هيف بجت ام ناك نا .هنُم ضبقو هعاب موي نم

 كلام نع مساقلا نبا ةياور

 ءةاكزلا كح يف هل ريثأت ال ةراجحلاب هطبر نأ هنع مساقلا نبا ىور

 هعم ال اعبت بهذلا ناك اذا وهو :هلوق هيف فلتخا .دحاو هجو ىف الإ

 ‹بهذلا نم هيف ام ىكز لوحلا هيلع لاحو هثرو ناف «ةراجحلا نم

 .هعيبي ىتح ةراجحلا نم هيف اهف ةاكز هيلع "نكت ملو ءايرحت «قرولاو
3 8 (r) 

 .هضبق موي نم هنع ىلع لوجلا لوحيو 7

 ام ةميق ىلع نمثلا (ضفي)نأ :ةلج هعاب اذا ءكلذ ىف لمعلا هجوو

 ام يكزيف «ةراجحلا ةميق ىلعو ءًاغوصم قرولا (وأ) بهذلا نم هيف

 .لوحلا هيلع لح اذا « كلذ نم ةراححلا بان

 ىكزو ةراجحلا نم هيف ام موق ءريدم وهو «ةراجتلل هارتشا ناو

 [50] ./ةغايصلا موقت هيلع بجي ملو ءايرحت قرولاو بهذلا نم هيف ام نزو

 .اهتاليوأتو ةنودملا تاياور

 هنأ ىلا يسنوتلا قحسا وبأ بهذو «ةنودملا هيف ام رهاظ اذه )

 1 .("!ةغايصلا) موقت هيلع بجي

 «لوحلا هيلع لاح اذا «ىكز ءريدم ريغ وهو :ةراجتلل هارتشا ولو

 نم هيف ام ةاكز هيلع بجي مو ءايرحت قرولا وأ بهذلا نم هيف ام نزو

 .سنلا ىلع لوحلا لويو :م )١(

 .نكي :م (؟)

 .لوح هنمن ىلع لوجيو .م (۳)
 .ضعب :ث يو .ضغي :د ()

 .د :نم (0)

 . ءارتها = فو .د س )1(
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 ناو ةدحاو ةاكز كلذ نم ىكز (""هعاب) اَذِإف ('"'هعيبي) ىتحم «ةراجحلا
 .ماوعأ ("دعب) ناك

 نأ :ةنودملا يف ام رهاظ ىلع «ةلمج عاب اذإ كلذ يف لمعلا هجوو
 ةميق ىلعو (””اغوصم) قرولا (''وا) بهذلا ةميق ىلع نمثلا ضفي
 وبأ هيلا بهذ ام ىلعو .كلذ يف ةراجحلا بات ام ىكزيف «ةراجحلا
 ام ددع نمثلا نم طقسي امناو «ضفلا ىلا جاتحب ال «يسنوتلا قحسا
 .يقابلا ىكزيو ءايرحت هاكز

 نع هتياورو «مساقلا نبا لوق نم مولعملا وه (("طانركذ) يذلاو
 . كلام

 عفان نباو دايز نب يلعو مساقلا نبا ةياور نم ةنودملا يف عقوو
 فلتخا «ةياورلا يف فالتخاو «سابتلاو لاكشا (""هيف ظفل) بهشأو
 .اريثك افالتخا هجرختو هليوأت يف خويشلا

 عفان نباو دايز نب يلعو مساقلا نبأ ىور دقو» :ةياورلا صنو
 جاتحا املك (*اعيبلل هسبحف)« هثرو وأ ءايلح لجرلا ىرتشا اذا : اضيأ
 ةراجتلل ايلح ىرتشا نميف مهعم بهشأ ىورو «ةراجتلل وأ عاب هيلا
 هعيبي ىتح هيف ةاكز الف هعزن عيطتسي ال ةراجحلاب طوبرم وهو ؛مهعم
 « اع لك يف هتاكز جرخي ءنيعلا ةلزنمب وهف طوبرب سيل ناك ناو

 عيب م ىو .د :نم )«

 .عاب :م يفو .د :نم قفز

 . ءارتها :م ينو .د :نم ع

 .قرولاو :م ينو .د :نم (4)
 .ةغوصم :م ينو .د :نم )0(

 .انركذ :م ىفو .د :س (5)

 . ءارتها :م يفو .د :نم قف
 .ءارتها :م ينو .د :نم (4)
 , ءارتها :م يقو .د :نم )4(
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 هيلا جاتحا الك » :هلوق دعب « هاكز» تاياورلا ضعب يف (!"'دازو)
 .« مهعم» طقسأو « ةراجتلل وأ عاب

 ُمَقَبسَيَف « مهعم هطاقساو (« ءاكز » ةظفل توبثب) ةياورلا ىلع امأف

 ةدرفنم ذئنيح نوكت بهشأ ةياور نأل «سابتلالا عفريو « ةلأسملا

 (*”كلام نع) هتياورو «مولعملا هبهذم ىلع ةيراج «اهلبق ('"'|[ع) ةعطقنم

 « يلح هنأ :عفان نباو ءدايز نب يلعو «مساقلا نبا ةياور ىنعمب نوكتو
 .اهعم ةراجح الو ءةضفو بهذ

 ةظفل تنبثو « هاكز» ةظفل تطقس اذا «ىرخألا ةياورلا ىلع امأو

 . اب مالكلا مقتسي ال ءأطخ ةياور اهنا :لاق نم خويشلا نمف « مهعم»
 يف ةاكزلا بوجو نم لوصألا فالخ ىلع «هتربتعا نا ءلدي ظفللا نأل
 وهو) عيبي ىتح هيلع ةاكز الف « هلوقل « عيبلا ةعاس (*!ةانتقملا) ضورعلا

 ةراجحلاو «ةراجحلاب طوبرم يلح (('! ثاريملاو ءارشلا حج دق

 الا .ةثوروم تناك اذا اهيف بجت ال ةاكزلا نأ يف فالتخا ال «ضورع

 .هضبق دعب اهنم ىلع لوحلا لوحي نأ دعب نأ
 هنأ «ثاريم نم ةراجحلاب طوبرملا ىلحلا كلذ ىنعم :لاق نم مهنمو

 ناو ءهضبق موي نم ةنس ةراجحلا بونب لبقتسيو «بهذلا بون یکزی

 اذهو .ريدم ريغ وأ ناك اريده عاب اذا عيمجلا يكز ءءارش نم ناك

 يلحلا يف «باتكلا يف ليوأتلا اذه ىلع ءنوكيف ءةبابل نبا ليوأت

 .لاوقأ ةثالث ةراجحلاب طوبرملا

 .ةياورلا فالتخا نع نيددعتم ءاهقمل تاقيلعت شماملا يقو .(553/1) :ةيودملا )١(

 .داز :م ینو .ص :نم (؟)

(r)ام :م يو .د :نم  

 هلع 1م يد ؛د :نم )4(

 .ةامسملا م فو د !نم )0(

 كلذ ءارتها :ب يفو ءد :نم )٩( ص

 قيل



 م - ۳۸]

 ةياور لثم موقي ريدملا نأ «ةياورلا ىنعم نإ :لاق نم مهنمو
 .نالوق باتكلا يف ("'كلامل اذه) ىلع نوكيف «بهشأ

 نبا هيلع ملكت ام ناو «موقي ريدملا نأ :كلذ ىنعم لاق نم مهنمو
 ءطوبرمب سيل يذلا يلحلا يف هانعم ءريدملا ريغو ريدملا يف «لبق مساقلا
 يلحلا يف ةنودملا يف كلام نع مساقلا نبا ةياور هيلع لدت يذلا نأو
 يف لعجي مف ءهنع بهشأ ةياور يف كلام هيلا بهذ ام لثم طوبرملا
 .اهدعبأ اذهو ءدعب تاليوأتلا عيمج يف افالتخا طوبرملا يلحلا

 « ءاكز» ةظفل اهنم تطقس اذإ ةروكذملا ةياورلا/ليوأت يف حيحصلاو
 نب يلعو «مماقلا نبا ةياور يف كلام باوج نأ « مهعم» اهيف تبثو
 نيعلا ةلزنمب وهف طوبرب سيل ناك ناو :هلوق يف هنع) « عفان نباو ءدايز

 :("ادلوق يف هنع بهشأ ةياور يف هباوج نأو «ماع لك يف هتاكز جرخي
 هنع ةياورلا يف مهنود درفنا هنأو «هيف هعيبي ىتح ءهيف هيلع ةاكز الف

 سيل يذلا يحلا ٤ هلع ةياورلاب هنود ٤) !اودرفناو) طوبرملا يلحلا يف

 ..طوبرمب

 ةياورلا يف ("!يوارلا) مهعمج مهعج ذإ ةياورلا يف لاكشالا عقو اغناو
 يف نصقو «هبحاص نود مهنم دحاو لك هب درفنأ ام لصف مث ءالوأ
 .ضعپ ىلع مالكلا ضعب ضعب ميدقتب ةرابعلا

 :هللا ءاش نا ("7ةرابعلا يف) ريصقت نود مالكلا قوس يف باوصلاو
 اذا بهشأو < عفان نباو دايز نب يلعو مساقلا نبا ىور دقو :لوقن نأ

 .باتكلا ف كلذ ىلع م فو .د ص )۱(

 .هاكز اهنم طقس ناو :د (؟)
(r)د نم . 

 .ءارتها ب فد .د :نم )£(

 .ءارتها :م يفو ءد :نم (5)
 .د نه )3



 وأ .عاب هيلا( حاتحاالک عيبلل هبسحف هثرو وا ءايلح لجرلا ىرتشا مل ذ هثرو هأ < | ی

 .ةراجتل

 طوبرم وهو . ةراحتلل هارتشا (ف) «هنع بهشأ ةياور 5 لاق

 .هعيبي ىتح هيف هيلع الف «هعزن عيطتسي ال «ةراجحلاب

 ناك ناو عفان نباو ("!دايز نب) يلعو « مساقلا نبا ةياور يف « لاق

 .هثرو وا هارتشا « ماع لك يف هتاكز جرح ‹ نيعلا ةلزنع وهف طوبرم سيل

 «مساقلا نبا ةياور يف هللا هجر ءكلام ملكت امنا ليوأتلا اذه ىلعف

 ممن لو « طوبرملا يحلا ف ءادرفم هلع هاور اهف نايب ةدايز يهو

 الو ظفل يف طوبرملا يلحلا ين كلام نع ةياورلا يف بهشأ عم مساقلا نبا
 . ىنعم

 هنايرجو ‹ هتحصل هيلع انلوعو ءهانرتخا يذلا وه ليوأتلا اذهو

 يلحلا يف كلام نع ةفلختملا ءًاعيج اهتياور نم ررقتملا مولعملا (“ىلع)

 توبثو « هاكز» طوقسب ةروكذملا ةياورلا ليوأت نوكي نأ لمتحيو

 ناك ناو » :هلوق ن مهعم بهشأ ةياور ف كلام باوج نأ « مهعم »

 هباوج نأو» ماع لك يف هتاكز ((*!جرخي) «نيعلا ةلزنمب وهف طوبر سيل
 ؛هيف هيلع ةاكز الف » هلوق يف ؛ةصاخ ءارشلا يف مهنود بهشأ ةياور يف

 سيل يذلا يلحلا يف ةياورلا يف « مهعم» ءاج هنأو .« هعيبي ىتح

 مدس )١(
 .نمف "ب فو .د :نم )۲(

(r)۾م نم . 

 .نع 1 يقو .د :نم )+(

 .حرحت ت و م د :س )0(



 يف ريصقت نود «ليوأتلا اذه ىلع «مالكلا قوس يف باوصلا نوكيو
 :لوقي نأ «ةرابعلا

 اذا « مهعم بهشأو « عفان نباو «دايز نب يلعو « مساقلا نبا ىور دقو

 وأ عاب هيلا جاتحا الك «عيبلل هسبحف هثرو وأ ءايلح لجرلا ىرتشا
 وهو ,ةراحتلل هارتشا اذا :مهنود ةنع بهشأ ةياور ٤ علاق ‹ةراحتل

 .هعيبي ىتح «هیف هيلع ةاكز الف ءهعزن عيطتسي ال «ةراجحلاب طوبرم
 طوبرب سيل ناسك ناو ؛ مهعم بهشأو مهلك مهتياور يف ءلاق

 ‹ هرو وأ هارتشا « ماع لک يف هتاکز جرحي ‹ نيعلا ةلزنع وهف ( ةراجحلاب)

 .ةراجتلل وأ «عاب هيلا جاتحا الك عيبلل هسبحف

 ليوأتلا لع) نايب ةدايز هيفو ءراتخ ديج ءاضيأ ؛ ليوأتلا اذهو

 نيب هيف فالتخا ال طوبرب سيل يذلا ىلحلا نأ يهو ء('"'ءانرتخا يذلا
 . كلام نع ةياورلا

 لام ةيصوب هريغلو هسفنل دهشي دهاشلا ]٠٠١[

 ىضر ءدشر نب دمحأ نب دمع ديلولا وبأ ظفاحلا مامالا (؟!هيقفلا لاق
 هريغلو ءهسفنل دهشي دهاشلا ةداهش 5 اهريغو ةنودملا ف عقو e) هللا

 . مسقتو ليصحتو ليصفت ىلاهليصحم ٤ رقتفي ءريثك فالتخا «لام ةيصوب

 نم اهنم مسق لك ولخي الو «نيمسق ىلا مسقنت ةلأسم اهنأ كلذو
 :نيهجو
 .د :نم )0(

 .د :نم )۲(

NN E/E iy/NVY قلاخل :ص/اخم :م: (r) 

 ) )4وبأ ظفاحلا لاقف ةيصولا يف هسفنل دهشي دهاشلا يف كلام بهذم يف لوقلا ليصحت يف ةلأس :ع
 .دشر نبا ديلولا
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 ا'باتك يف هتيصو ىلع دهشأ دق يصوملا نوكي نأ نيمسقلا دحأ

 .بتاك ريغب اظفل هتيصو ىلع دهشأ نوكي نأ :"يناثلاو

 لوألا مسقلل ناتلاح

 دق «ةبوتكم هتيصو ىلع يصوملا دهشي نأ وهو «لوألا مسقلا امأف

 :نيهجو نم ولخي الف ةيصوب اهيف دهاشلل ىصوأ

 .اريسي اهيف دهاشلل يمس ام نوكي نأ |هدحأ

 .اريثك اهيف هل يمس ام نوكي نأ :يناثلاو

 :لاوقأ ةعبرأ كلذ ىفف اريسي اهيف هل ىمس ام ناك نا امأف

 يف مهتي هنأل ؛ هريغل الو هسفنل ان زوجت ال هل ىمولا ةداهش نأ : |اهادحأ

 يف كلام نع بهو نبا ةياور يهو ءةيصولا ريغ يف مهتي اك ريسيلا
 ."ةنودملا

 فلح هدحو ناك ناف ؛هريغلو هسفنل زوجت هتداهش نأ :يناثلاو

 ةيصولا تبئتف «قح ةيصولا نم هب دهش ام نأ :هتداهش عم مه ىصولا

 ةلمجل عبتلا زيح يف هنأل < اهيف هلام وه ذخأو < مهناعأ عم هتداهشب

 تتي «ريسيب ءاضيأ « اهيف هل ىصوأ نم هغ ةعم ناك ناو «ةيصولا

 دهاشلا ناك نأ و) «نيمي ريغب اهيف هلام“ أاهنم لک ذخأو « اهتداهشب ةيصولا

 ءاضيأ ‹ ةيصولا تتت ءيشب اهيف هل صوي م نم ةيصولا يف ةعم يذلا

 يف مساقلا نبا لوق وه اذهو ( نيمي ريغب اهيف هلام وه ذخأو اهتداهشب

 . هياتك ف ع )1(

 .يناثلا مقلاو :ق ر :ع (؟)

 .(0⁄/۱1۸) ةيودملل (؟)

 اھم دحاو لك :رءع (4)

 م هر ۰۶ :نم )هز(

٤0 



 .ةحضاولا يف كلام نع فرطم ةياورو 7ةنودملا

 «هدحو ناك ناف «هسفنل زوجت الو «هريغل زوجت هتداهش نا :ثلاثلاو
 ءءيش وه هل نكي مو « مهاياصو اوقحتساو « هتداهش عم مه ىصوملا فلح

 ةيصولا تتبث ريسيب ءاضيأ ءاهيف هل ىصوأ نم «هريغ هعم ناك ناو
 دحاو لك فلحو « نيب ريغب ‹ مهاياصو اوذخأف < اهاوس نمل ءاهتداهشب

 صوي مل نم هعم ناك ناو «هتيصو !"!قحتس :ساف « هبحاص ةداهش عم |هنم
 ةداهش عم وه فلحو «هاوس نمل اهتداهشب ةيصولا تتبث «ءيشب اهيف هل
 .ةحضاولا يف نوشجاملا نبا لوق وهو «هتيصو قحتساو «هبحاص

 الو «هریغ دهاش هعم ناك نإ «هریغلو هل زوجت هتداهش نأ :عبارلاو
 دهاش هعم ناك نإف.هريغ دهاش هعم /نكي مل نأ «هريغل زوجتو ءهل زوجت 1۹1[

 نكي ل ناو ءنيبب ريغب اهيف هلام وه ذخأو اهتداهشب ةيصولا تتبث هريغ
 هل نكي مو « هتيصو قحتساو «هتداهش عم هريغ فلح «هريغ دهاش هعم

 ."!ةنودملا يف ديعس نب یجب لوق وهو ءءيش وه
Lr]ريثك دهاشلل اهيف يمس امو «ةبوتكم ةيصولا - . 
 «هریغل الو هل هتداهش زوجت الف «اریثک اهيف هل يمس ام ناك نا امأو

 ىلع ؛هسفنل زوجت الو ءهريغل هتداهش زود «لاوقألا نم روهشملا يف
 نا دّهشَي نيدنعلا يف تاداهشلا باتک نم هلزاون يف غبصأ لوق سايق
 نأ «رانيد ةئام عم «لجر نم اهبصغ اهقتعأ يذلا نأ :امههقتع دعب

 اديري نأ ناهتي األ ءاهباقر بصغ يف زوجت "الو ةئاملا يف زوجت اهداهش
 هذه ىف هلوق نم موقي ذإ ءهفن قري نأ رحل زوجي الو ءاهضنأ قاقرإ

 .هيف ةمهت الام اهنم زوجي (ةمهتلل) اهضعب در اذا ةداهشلا نأ : ةلأسملا
 .بهذملا ىف روهشملا فالخ وهو
 .(139 /م) :ةيودلا (0)

 یحنساو :م ()
 .(014/0) :هبودملا (؟)

 .ةمهلل :ب فو مز ۰ع نه )4(
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 يناثلا مدقلل ناتلاح

 ريغب اظفل هتيصو ىلع يصوملا دهشي نأ وهو « يناثلا مسقلا امأو
 دهاشلاو ء(اذك نالفلو) ءاذك نالفلو اذك نالفل :لوقيف «باتك
 .نيهجو نم «اضيأ ءولخي الف «مهدحأ

 .ريسي دهاشلل اهيف يمس امو «ةيوفش ةيصولا - [؟]

 هسفنل هتداهش زوجت الف ءاريسي هب هل يصوأ يذلا ناك نا امأف

 ءهتداهش عم مه ىصوملا فلح ءهدحو ناك ناف ءهريغل زوجتو « قافتاب

 ءريسيب ءاضيأ «هسفنل دهش نم هريغ هعم ناك ناو مهاياصو اوقحتساو
 نم ذخأو ءهتيصو قحتساو «هبحاص ةداهش عم اھنم دحاو لك فلح

 دهشي مل نم هريغ هعم ناك ناو .نيمي نود (هتداهشب مهاياصو [هاوس

 ءهتيصو هاوس نم ذخاو ؛هتيصو قحتساو «هعم وه فلح ءيشب هسفنل

 «هريغل الو ءهسفنل هتداهش زوجي ال هنا :لاقي دقو .نيي نود (هتداهشب

 ."'فيعض ليوأتب

 م : نم )۱(

 .م :نم ةطقاس:فيعض ليواتب (۲)
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 ريثك دهاشلل ىمس امو «ةيوفش ةيصولا - [؛]
 هسفنل هتداهش زوجت الف ءاريثك هسفنل هب دهش يذلا ناك نا امأو

 الو «ةحضاولا يف .نوشجاملا نباو فرطم لوق ىلع «هريغل زوجتو « قافتاب
 «هریغ هعم نكي مل ناف «تاداهشلا باتك نم بهشأ عامس يف ام ىلع زوجت
 اوقحتساو ءممهل ىصوملا فلح ءنوشجاملا نباو فرطم بهذم ىلع
 هسفنل دهش نم ءهريغ هعم ناك ناو «هتداهش عم (”'مهناياب) مهاياصو
 قحتساف «هبحاص ةداهش عم اهنم دحاو لك فلح ءاضيأ «ريثكب
 ىلع ءدحاو سلجم يف هبحاصل اهنم دحاو لك ةداهش نكت مل نا « هتيصو
 تناك نا زوجت ال مهتداهش نا :ضعبل مهضعب دهشي دوهشلا يف |هبهذم

 اهتداهشب ءهتيصو اهاوس نم ذخأو ءدحاو سلجم يف «دحاو لجر ىلع
 .نيمي نود

 .هتزعب قيفوتلا هللابو

 .اهضعب يف ةمهتلل ةداهاشلا در

 تدر « ةمهتلل اهضعب در اَذِإ «ةداهشلا نأ :بهذملا يف روهشملاف .لصف
 غبصأ لوق سايق ىلع هيف همهت ال ام اهنم زوجي هنا :ليق دقو .اهلك
 .هانيكح يذلا

 (("!ةمهتلل) اهضعب در اذا ةداهشلا نأ ءاضيأ «بهذملا يف روهشملاو
 نم متاق كلذو ءاهلك درت اهنا :ليق دقو «ةنسلا هتزاجأ ام اهنم زاج
 نإ ءزوجت ال نيتداهش نأ ءيصولل ءاسنلا ةداهش يف ءهلوق نم «ةنودملا
 .(!ءاسنلا عاضبأو قتع ناك

 ءاهضعب در اذا ةداهشلا نأ :بهذملا يف ءاضيأ ءروهشملا كلذكو

 . مئايعأب ب قو .ق م ع : نه 0(

(T)ةىسلل س فو .ر ص . 

 .(ادده/و) :ةبودلال (؟)
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 ةداهش هيف ("حصت ايف حصت امنا) اهنأ «هريغ نود ءاهب دهاشلا دارفنال
 دهشي نأ لثم «نيدهاش ةداهشب الا حصت ال اف لطبتو «دحاولا دهاشلا

 لاملاب مف ىصوملا ناف «موقل اياصوو قتع اهيفو ءلجر ةيصو ىلع لجرلا

 ىلع «قتعلا ةميق دعب ايف مهاياصو نوكتو «دهاشلا ةداهش عم ,نوفلحي
 نع "ىقربلا كلذ ىكح .ةدودرم اهلك ةداهشلا نا :ليق دقو .روهثملا

 ٠ .هئاسلج عيمجو «بهشأ

 هظفح "رم طقسو اههجو ىلع ةداهشلاب دهاشلا تأي مل اذا امأو

 .عامجاب اهلك طقست اهناف ءاهضعب

 .ثاريملا ماكحأ - ]٠١١[

 نب دمحأ نب دمحأ نب دمع ديلولا وبأ « ظفاحلا مامالا (*أهيقفلا لاق

 :هنع هللا يضر «دشر

 .ةثالث ثرالا بابسأ

 .هب ثاريملا بجي ايف .لصف

 حاكن اماو «تباث بسن اما :ءايشأ ةثالث دحأب نوكي ثاربملا

 لجرلا نوكيف ءايشألا ةثالثلا عمتجت دقو .ةقاتع ءالو اماو «دقعنم

 لثم ءرثكأ ال نائي* اهنم عمتجي دقو « اهمع نباو ءاهالومو «ةأرملا جوز

 ءنيهجوب ثريف /اهمع نباو اهجوز وأ اهالومو ءاهجوز نوكي نأ

 .ةداهش هيف حصت ايف زوجن ال اهنأ :ب ينو .م نم ()

 .كحلا دنع سا رصتحم راصتخا :هميلات نم .ثدحمو «هيقف .يقربلا هللادبع نب دمحم هللادبع وبا وه (؟)

 ..309 :ص ةكرلا رونلا هرحت) .راصمألا ءايفف فالتخاو ءهيرغو أطوملا لاجر يف باتكو
 8١0/5 ١1(. :كرادلاو

 .هنوعو هللا دمحم ةلأسملا تمت :ر ينو .هل كيرش ال :هدايز :ع يف ()

 . ۵۲ ص/4٩۸ :م (0)

۹ 
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 وا بسنلاب هفصنو «ةيجوزلاب ةفّضن ءدرفنا اذا ءلالا ميج هل نوكيو

 ءاضيأ ءاطل نوكيف «هتالومو لجرلا ةنبا ةأرملا نوكت نأ لثمو ءءالولل
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 . ههبشأ

 .ثاريملا لبق ةكرتلا نم جرخت قوقح

 يفوتملا تام اذاف «ةيصولاو نيدلا ءادأ دعب الا ثاريم الو . لصف

 '"'هريبقتو «هنيفكت يف مزلي ام مث ؛('!تانيعملا) قوقحلا هتكرت نم جرخأ
 يف ناك امو ءاياصولا ثلثلا نم جرخي مث ءاهبتارم ىلع ('”'نويدلا) من

 .ةثرولا نيب اثاريم يقابلا نوكيو ءاضيأ اهبتارم ىلع «اهانعم

 . رشع ةسمح لاجرلا نم ثري

 « لمس ناو نالا ناو ‹«نيالاو الع ناو «بألل ءدجلاو «بألا

 خألا نباو « قيقشلا خألا ناو مالل خألاو ءبألل خألاو « قيقشلا خألاو

 .بالل

 «بألل معلا نباو قيقشلا معلا نباو «بألل معلاو «قيقشلا معلاو

 . ةقاتعلا ('''ءالوب) ىلوملاو «جوزلاو

 ."!رثع نهو .ءاسنلا نم ثري نم ةيمست ىف لصف

 .تانيعملو :ب ىو .م :ىم )١(

 ..هرابقا :م (0)
 .نيدلا مث :ب يقو .م :نم (*)

 .م :نم (4)

 .ةرثع ءاسملا نم ثريو .لضف :م (ه)
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 تخألاو «نبالا تنبو تنبلاو (''بألل ةدحلاو «مألل ةدجلاو) مألا
 .مألل تخألاو بالل تخألاو «ةقيقشلا

 ” .ةقتعملا ةالوملاو ةجوزلاو

 .ءاسنلا ةبصعو ماحرألا ووذ

 «ىمسم ضرف هل نم ىوس «ماحرألا ىوذ نم ثري الو .لصف
 مهونيو ؛مألل ماعألاو «مألا لبق نم دادجألا :مهو ءائيش مهماحرأب
 ونبو «تانبلا ونبو «مهونبو «تالاخلاو ءلاوخألاو «مألل خألا ونبو
 .تاوخالا

 «تامعلا :نهو ءائيش نيباسنأب ءاسنلا نم ةبصعلا عيج ثري الو

 (("!باسنا) نم الع نمو مهدالوأو ءالؤهف «ماعألا تانبو«ةوخالا تانبو

 نم لك نأل اثراو نوبجحي الو «نوثري ال دجلا ةلاخو «بألا ةمع لثم
 .بجحي الف «لاحي ثري ال

 .ىرخأل ةضيرف نم لقنلاب وأ نامرحلاب بجحلا
 .بجحلا ىف لصف

 ‹ تادجلا نم هيبسب ناك ("رمو) ءابآلا هقوف نم بجحي بألا
 «مهينبو ةوخالا بجحيو

 ينبو «مألل ةرخالا بجحيو ءدادجألا نم هقوف نم بجحي دجلاو
 . مهينبو « ماعألا بجحيو اوناك ام « ةوخالا

 ءمهلك ةوخالا بجحيو «نينبلا ينب نم هتحت نم بجحي بألاو
 نع ةجوزلاو «سدسلا ىلا ثلثلا نع مألا بجحيو « مهثانإو مهروكذ
 .عبرلا ىلا فصنلا نع جوزلاو «نمثلا ىلإ عبرلا

 .مههابشأ :ب ينو .ما :نم )۲(

(r)ناک امو : ب يفو .م نم  . 
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 .بألل خألا بجحي قيقشلا خألاو

 .قيقشلا خألا نبا بجي بألل 3

 مث دعبألا بجحي برقألا «بألل خألا نبأ بجحي قيقشلا خألا نب
 .قحا قيقشلاف ددعقلا يف اووتسا اذاف 0

 .قيقشلا معلا بجحي لفس ناو خألا نباو

 .بألل معلا بجحي قيقشلا معلاو

 .قيقشلا معلا نبا بجحي بألل معلاو

 ءدعبألا بجحي برقألا «بألل معلا نبا بجحي قيقشلا معلأ نباو
 نم يتلا تادجلا عيمج بجحت مألاو .ةوخالا يف مدقت ام ىلع ءاضيأ
 اهقوف نم بجحت نيتدجلا نم ةدحاو لكو «بألا لبق نم يتلاو ءاهلبق
 .تادجلا نم

 نم مألاو ءال ةوخالا بجحت « تلثس ناو «بالا تنبو «تنملاو

 عبرلا نم ةجوزلاو «عبرلا ىلا فصنلا نم جوزلاو «سدسلا ىلا ثلثلا
 .نمثلا ىلا

 ءانبألا ثاريم

 .نينبلا ثاريم باب
 «دحاو نم رثكأ اوناك ناف ءلالا عيمج هل ناك ,درفنا اذا «نيالا

 ءادعاصف ‹ نيتنباللو فصنلا اهل ‹ تدرفنا اذا «ةدحاولا تنبلاو

 نك) تانبلل ةضيرف الف "تانبلاو نونبلا عمتجا ناف .ناشلثلا

 ةدحاولا ةجردلا لخاد < <« دج ويو , مومعلاو ةونبلاك ‹ ةبارفلا ةجرد وه : :(لادلاو فاقلا مضي) ددعقلا لل

 .ةوخألا ةجرد لخاد ألل خألاو بلل خألاو ٠ قيقشلا حالاک :ةبارقلا ةوقب فالخا

 .تانبو نوب :م (؟)
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 .نيينثالا ظح لثم ركذلل :مهعيمج نيب لاملاو «مهنم رثكأ وأ ("!ةدحاو

 :مهنيب لضف ام ناكو «هب ءىدب ىمسم ضرف هل نم نينبلا عم ناك ناف
 نا ءاوسلاب مهنيب وأ ءاثاناو اروكذ اوناك نا ؛نيينثالا ظح لثم ركذلل

 الاءةلماك مهضئارف «ضرفلا لهآ عم « نهلف اثانا نك ناو «اروكذ اوناك

 .'"لوعلا اهصقن نا

 مهثاناو ءمهركذك مهركذ ءءانبألا مدع يف ءانبألاك ءانبألا اونو

 .نوبجحي اک نويجحيو «نوثري اک نوثري « مهثانإك

 ركذلا نبالا عم ءاثانا وأ اوناك اروكذ نبالا ينبل ءيش الو

 ءاوسلا ىلع ء(نهضئارف) نع لضفي ام تانبلا وأ تنبلا عم ('"اىلو)
 ناف ءاثاناو اروكذ اوناك نا نييثنألل ام ظح ركذللو ءاروكذ اوناك نا

 نبا نبا نهعم نوكي نأ الا ء ادعاصفنيتينبلاعم نط ءيش الف اثانا وناك

 [۹۳] :هنيبو نهنيب لضفلا نوكيو «نهيلع دريف (("!نهئازاب وأ) نهنم /دعبأ
 .نييثنأ نييثنألا ظح لثم ركذلل

 اهتحت نمل ءيش الو :نيثلثلا ةلمكت سدسلا ةدحاولا تنبلا عم نهو

 ا"'دعبأ وا نهئازاب نبا نبا نهعم نوكي نأ الا ءءانبألا تانب نم
 .نييثنألا لثم ركذلل نهنيب لضفلا نوكيو «نهيلع دريف « نهنم .

 مألاو بألا ثاريم

 .نيوبألا ثاريم باب

 .رثكأ وأ تناك ةدحاو :ب ينو .م :م نم )0(

 هذهو ۳/۲ نيقيقش نيتخأو ؟/١ «جوز لثم «ةلأسملا لصأ نع ضورفلا باحصأ ماهس ديزت نأ وه ()
 .ةلأملا لصأ ىلا دئازلا مهسلا ةبسنب ةبصنألا ريداقم يف صقنلا ينعت ةدايزلا

  (r)نهو :ب يقو حارتقا .

 .مهضئارف :ب ىفو .حارتقا :نم (4)

 .م:س (4)

 .نهنم لزتأ وأ :م (1)
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 «سدسلا نيتنبلا عم هلو ءهلك لالا هل ناك ءدرفنا اذا بألا

 سدسلا لضف نا مهضئارف نع لضف ام ضئارفلا لهأ عم هلو « ةضيرف
 .لوعلا هصقن ام الا هنم صقني مل هنم لقأ لضف ناف ءهنم رثكأ وأ

 ءتاوخألا وأ ةوخالا نم نانثا وأ ءدلو نكي مل اذا «مأللو

 وأ « اترو ءمأل وأ بأل وأ قئاقش اوناك ءادعاصف تاوخألا وأ ةوخالا

 نأ الا عهنم صقنت الو ‹ هيلع دازت ال ةضيرف « سدسلا اهلف ای

 .لوعلا اهصقني

 جوزو ناوبأو ءةجوز اهو «نيوارغلا يف الا «مألا لاح اذهف
 .ةجوزلا وأ جوزلا ةضيرف دعب يقب ام ثلث اهيف اهلف «ناوبأو

 .تادجلا ثاريم

 .تادجلا ثاريم باب

 اذا سدسلا «مأ لبق نم وأ تناك بأ لبق نم «ةدحاولا ةدجللو

 .نيفصنب اهنيب سدسلاف اتعمتجا ناف « تدرفنا

 ءبألل ىتلا نود اهل سدسلاف «برقأ مألا لبق نم ىتلا تناك ناف
 .نيفصنب اهنيب سدسلاف «برقأ بألا لبق نم يتلا تناك ناو

 اهتاهمأو بألا مأو ءاهتاهمأو مألا مأ :ناتدج الا تادجلا نم ثري الو

 .ناثرت ال اهناف مألا يبأ مأو «بألا يبأ ما امأو

 ىرخا ىلا ةفص نم و اهنم لقا ىرخ .ببصعللاو صرفلاك «ثاربملل 9 م 5 3 4 5أ ی أ ىلا ةضيرملا نم لقتلا وأ تاريلا نم نامرحلا :بححلا 0(



 .نيجوزلا ثاريم

 .نيجوزلا ثاريم باب

 ءدلو ال ناك ناف ءدلو ال نكي مل نا «فصنلا هتأرما نم جوزلل

 .عبرلا هلف ءركذ دلو دلو وأ 2« هريغ نم وأ ةنم « ىثنأ وا اركذ

 دلو هل ناک ناف ءدلو هل نكي مل نأ « عبرلا اهجوز نم ةجوزللو

 .نمثلا هنم اهلف «ركذ دلو دلو وأ ءاهريغ نم وأ اهنم « ىثنأ وأ اركذ

 . ءاوس ثاريملا يف نيب لوخدملا ريغ وأ نب لوخدملاو «ءائيش كلذ ىلع

 .دجلا ثاريم باب

 ءهنود نكي م اذا ءبألا ثاريمك ءالع ناو «بألل دجلا ثاريمو

 «هعم مألل ناف «نيوارغلا يف الا «بأل وأ «قئاقش ةوخا ىفوتملا كرت الو

 دجلا ثريف بألا عم ال ام فالخب «ثلثلا «جوزلا وأ ءةجوزلا عمو

 ملو ءسدسلا هل ضرف «ضئارف لهأ هعم ناك ناف ءدرفنا اذا ءهلك لاملا

 .لوعلا هصقني نا الا ءهنم صقنب

 .بألل ةوخالاو ءاقشألا ةوخالا ثاريم

 .بأللو قئاقشلا ةوخالا باب

 نم رثكأ اوناك ناف ؛هلك لالا هل ناك ءدرفنا اذا «قيقشلا خألا

 ايف «بصاع ؛ضئارفلا لهأ عم وهو «مهددع ىلع مهنيب لاملاف «دحاو

 ءاددع اوناك نإ ءمهلوأ ءهل نكي مل ءلالا اولمكتسا ناف مهلا يقب

 «ثلثلا اوثرو «مأل ةوخا لاملا اولمكتسا نيذلا يف نوكي نأ الا < ءيئ

 «ةكرتشملا ةضيرفلا هذه ىمستو «مألل ةوخا مهنأ ىلع ءهيف مهنوكراشيف
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[٤] 

 ام الا مه نكي مل ءيش قئاقشلا ةوخالل لضف ولو : ا"'ةيراحلاب فرعتو
 .مألل ةوخالل راص اع لقأ ناك ناو «لضف

 ال ,ناثلثلا ادعاصف نيتخأللو ٠ فصنلا ةقيقشلا ةدحاولا تخأللو
 ةوخأ وأ :خأ نهعم ناك ناف .لوعلا نهصقني نأ الا كلذ نم نصقني

 ام وأ ءاودرفنا !ذا مهنيب لاملاو ءمهعم الو هعم نه ةضيرف الف « قئاقش

 ركذلل «ىمسم ضرف هل نم مهعم ناك نأ ؛ىمسم ضرف هل اع لضف
 .نييثنألا ظح لثم

 مهناركذك مهناركذ قئاقشلا مدع يف «قئاقشلا ةوخالاك بألل ةوخالاو
 ءمألل ةوخالا عم نوكرتشي ال مهناف ءةكرتشملا يف الا مهئاناك مهثاناو
 عم مهو «قيقشلا خألا عم «بألل ا ةوخالل ءيش الف ٠ ءاهتدالو نعمهجورخل
 نا ءاوسلا ىلع لالا نم لضف ام «نيتخالا عم وأ «ةقيقشلا تخألا
 ناف ءاثاناو اروكذ اوناك نا نييثنالا ظح لثم ركذلل وأ ءاروكذ اوناك
 ةدحاولا عم نهو ءادعاصف نيتخالا عم نه ءيش الف ءاثانا اوناك

 «بألل يتاوللا وأ قئاقشلا /تاوخألاو ءةضيرف « نيثلثلا ةلمكت سدسلا
 يتاوللاو قئاقشلا عمتجا ناف «نهعم نط ةضيرف الو « ةبصع « تانبلا 3
 ناو ؛قئاقشلا عم «('"!بألل) يتاولل ءيش الف «تانبلاو ةنبالا عم ءبألل
 .ةدحاو ةقيقش تناك

 .مألل ةوخالا ثاريم
 .مألل ةوخالا ثاريم باب
 ر
 .ةيرجحلا ٠ اضنأ ىمستو ٠ .مألل هوخالا "عم تلملا يف ميكرشو .همالك ربع نسحتساف !؟ةدحاو انمأ سسيلأ ملا ىف ىفلم ارحح وأ ءاراخ ناك انابأ نأ به :مهدحأ لاق .ةبصع مهأل ٠ .تاريملا نم مهنامرجب رمع مح الف ٠ .باطخلا نب رمع ديع يف تندح ةضيرفلا هذه نأل .ةيرابحلا كلذك ىمستو .ثلتلا ي مالل ذوحالا اوكرت ءاشألا ةوخإلا نأل ةكرتتلاب تيمس (1]

 (مو8 :ص - هبیفملا نيباوقلا . ۲۸۰ :ص - يناعملا بيرن)
 .(ء٤/۲۹) :ةيارلا بص يف هيراحلا ثيدح جبرحت رظناو

 .بأل :ب يفو .م :نم )0
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 رثكأ اوناك ناو . سدسلا لف ادحاو ناك ناف مالل ةوخالا امأو

 يف سيلو ءاثانأ وأ اوناك اروكذ .ءاوسلا ىلع ثلثلا يف ءاكرش مهف

 ةوخالا ثاريم ىف الا ءءاوس ىثنالاو ركذلا هيف نوكي عضوم ضئارفلا

 .لفس ناو «نباب ىفوتملا ثروي الأ يهو :ةلآلكلا يف الا نوثري الو «مألل

 الع ناو بأب الو

 .بألل وأ ءاقشألا ةوخالا عم دجلا

 .دجلا عم ةوخالا ثاريم باب

 ,خأ ةلزنم ("'بألل) نيذلا وأ «قئاقشلا ةوخالا عم دجلا لزنيو
 لضفأ ثلثلا نوكي نأ الا «نييثنألا ظح لثم ركذلل لالا مهمساقيف

 ةرثك هوعنمف ءمهب دجلا "وداع ءبأل ةوخإ قئاقشلا عم ناك ناف

 نكي لو «قئاقشلا ةوخالا ىلع ةمساقملا يف (“م) راص ام درو ثاريملا
 نم لضفيو .ةدحاو قئاقشلا نوكت نأ الإ ( ءيش مهعم بألل ةوخالل

 تخالا نع لضافلا نوكيف «فصنلا نم رثكأ ٌدَجْلل راص ام دعب لالا

 .ضورفلا باحصأو ةوخالا عم دجلا

 مساق مث ؛هبءىدب «ىمسم ضرف هل نم ةوخالاو دجلا عم ناك ناو

 لالا سأر نم سدسلا وأ « يقب ام ثلث نوكي نأ الا ‹ يقب امف ةوخالا

 راص اف ءايشألا ةثالثلا نم لضفالا هل نوكيف ءةمساقملا نم هل لضفأ

 «مهنيب ناك ضئارفلا يوذو دجلا عم «بأل نيذلا وأ *'قئاقشلا ةوخالل

 .سدسلا هل دحاولا/ف ٠م )١(
 ۔تأل :ت فو .م :س (۲)

 ىتراو بألل هوحإلا راشعا ىلع .بألل ةوحالا .دحلا ىلع قىئافلا هوحالا دع (؟)

 .هل :ف قو , حارتما ١)

(o)ءامسألا :س . 
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 بأل نيذلا ىلع قئاقشلا عجر اوعمتجا ناف ؛نييثنألا ظح لثم ركذلل
 نوكي نأ الا «ءيش مهعم بألل ةوخال نكي لو « ةمساقملا يف مهل راص اهب
 لهألو ءدجلل راص امدعب لالا نم لصفيو «ةدحاو اتخأ قئاقشلا
 .بألل ةوخألل فصنلا ىلع دئازلا نوكيف « فصنلا نم رثكأ «ضئارفلا

 .ةيردكألا

 ةوخإلل نكي مل ٠ ؛دجلا سدسب لالا ضئارفلا لهأ لمكتسا ناف
 تيفوت ةأرما يهو < ةر دکالا ٤ الا ءاتانا وأ اوناک اروكذ ‹ ءيش

 ماللو . فصنلا جوزللف ؛بأل وأ «ةقيقش تخأو ءدجو «مأو ءجوز :نع
 «دجلا سدس عمجي مث .فصنلاب تخالل © يريو «سدسلا دجللو ثلثلا
 لثم ركذلل ءاهنيب مسقيف «لوعلا نم كلذ لخد اب ءتخالا فصنو
 ءةتس مأللو «ةعست جوزلل «نيرشعو ةعبس نم مسقنتف «نييثنالا ظح
 .ةعبرأ تخاللو «ةينامك دجللو

 .ةيكلاملا

 نم «بأل نيذلا وأ قئاقشلا ةوخالا عم دجلا صقني مل اذاف لصف
 نا «يقب امي وأ «ىمسم ضرف هل نم مهعم نكي م اذا «ءيش ثلثلا

 عم مل ضرفي مألل ةوخالا نأل «ىمسم ضرف هل ناك نم مهعم ناك
 الا ءهنم نوصقني ال ءةضيرف ثلثلا «بألل نيذلا وأ «قئاقشلا ةوخالا
 صقني الأ بجو «ثلثلا نع مهبجحي دجلا ناك املف < «لوعلا مهصقني نأ

 .ثلثلا كلذ م ناكل مأل ةوخإ ناك ول ذا ءائيِش هنم

 ى أطخأو بيراوملل ةضاف ىلع ةصنلا هده ضرع ناورم س كللا دبع تأل ٠ ةيردكألاب تيمس 00(
 :هنأرلا اسكن ايميدح جرح ,ردكأ ىمسي اره تنيراوملا ىماق نأل .ةيردكألاب اهاق .ايلح

.(sra/e) 

 (ممو/؟) ةمحللا ىلع هرابم حرت)
 .ضرعي (5)
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 ةوخاو «بأل ةوخأو ءدجو ماو ‹جوز :يف كلام نع ىور دقو

 بجح يذلا «ثلثلا دجللو «سدسلا مأللو «فصنلا جوزلل (نا) .مأل

 نكي ل ءدجلا نكي مل (''ولذا) « هعم بألل ةوخال ءيش الو «ةوخالا هنع

 بجح يذلا «ثلثلا عيمجب مهنم قحا ناكف ٠ ءيش مالل ةوخالا عم مه

 .مالل ةوخالا هنع

 ةحصو ءابب هلوقل « ةيكلاملا ىمستف ؛كلام ىلا بسنت ةضيرفلا هذهو

 .""!اهيف هرابتعا
 ثاربملا عناوم

 نيدلا فالتخا

 .هنيد لهأل رفاكلا ثاريمف «رفاكلاو مسملا نيب ثاريم الف « لصف

 ملسملا ثاريمو .هيف هل يذلا كلملاب هديس هثريف ءادبع نوكي نأ الا

 ؛هيلع عابي نأ لبق توميف رفاكل دبع مسي نأ الا «نيملسملا نم هتثرول
 .هيف هل يذلا كلملاب هثريف

 قرلا

 «ربدم وأ « '!بتاكم نم قر ةيقب هيف نم وأ ءدبعلاو رحلا نيب الو

 ؛ مهتابارق نود «مهتداسل ءالؤه ثاريمو ءدلو مأ وأ «لجأ ىلا قتعم وأ

 ءال قتع دلولا مأ ديس توم ناف .دلولا مأ ديس تومي وأ اوقتعي نأ الا

 ءاضيأ ؛اهديس ريغ نم اهتنبل دلوو ءاهديس ريغ نم دلولا مأ دلوو

 نأ الا ؛مهتابرق نيبو مهنيب ثاريم الف ءديسلا تومي نوقتعي ؛اهتلزنم

 .هتلزنمم هِتَمَأ نم قر ةيقب هيف نم دلوو « مهقتع لجعي وأ «ديسلا توي
 نينجلا

 . حورلل أل :س يو .ما :س )0(

 نكي م ولو “ب ىفو :م ص )0

 .015 :ص یب ًأطوم (؟)

 .ددحلا ردقلا ءادأ ماتت الا قنعلا قمحتي الو .لحؤم لام ىلع دسلا قنع ةبانكلا (4)
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[so] 

 .ثروي الو ءاخراص "'لهتسي ىتح دولوملا ثري الو

 دمعلا لتاق

 ثريو ءائيش /ةيدلا نم الو «لاملا نم دمعلا لتاق ثري الو
 .اعيمج ءالولا ناثري اهو ءةيدلا نم ثري الو «لاملا نم أطخلا لتاق
 انزلا دلو

 ناف هثري الو « اًئيش هيبأ نم «ناعلب يفنملا الو ءانزلا دلو ثري الو
 قحلتسا ناو .هثراوو ءهب قحلو «")دحلا دلج هنبا نع اللا ''!قحلتسا
 .مالسالا يف انزلا ناك اذا ءهب قحلي مل انزلا نم هدلو يفازلا

 هتوم لهج نم

 وأ قرغب اعيمج نوتوي تيبلا لهأ لثم  هتوم لهج نم ثراوتي الو
 لك ثريف «هبحاص لبق تام دحاو يأ ملعي الو «كلذ ريغ وأ « مده

 .ضعب نم مهضعب ثروي الو ؛ءايحالا نم هتثرو دحاو

 .كرشلا ضرأ يف دلو نم
 «“نينماتسملاو نييبسملا لثم «كرشلا ضرأ يف دلو نم ثراوتي الو

 دهشف ءاولمحت «ةريثك ةعاج اونوكي وأ ءةنيبب مهبسن تبثي نأ الا

 .ةنعالملاو «ةبصتغملاو «ةنمأتسملاو «ةيبسملا ماوتأ

 ثراوتي الو .مألاو «بألاب «ةنمأتسملاو «ةسيبسملا ماوتأ ثراوتيو

 .ةدالولا دنع حاصو . ءاكبلاب هنوص عفر :يصلا لهتسا 0(
 ١/۳١( - ةورع نبا دودح) .هريعل بأ هنأ صحش ءاعدا :قاحلتسالا (؟)
 .هدلح نوناعو .فذملا دح دلج (؟)
 ةن هل نوكي نأ نود .مامالا نم نامأ دمعي «مالسالا راد لخدي يذلا يبرحلا وه سأسملا (4)

 .ىمذلا ةيعصو يف حصأ هنلا ىلع دار اذاف .ةدحاو ةس .سأنملا ةبعضو مودنو .ناطسسالا

1۰ 



 روهشملاف «ةنعاللاو ةبصتغملا ماوتأ يف فلتخاو .مألاب الا ةينازلا ماوتأ

 .مألاب الا ناثراوتي ال اأ

 .لكشملا ىثنخلا ثاريم

 .ىثنخلا ثاريم يف لصف

 : ىثنأ ثاريم فصنو ءركذ ثاريم افصن ثروي لكشملا ىثنخلاو

 .فالتخا كلذ ينو ضئارفلا لهأ هيلا بهذ ام ىلع

 دقو .امأ الو ًابأ الو ‹ةجوز الو اجوز لكشملا ىثنخلا نوكي الو

 حص ناف ‹«(هرهظ نمو) هنطب ص ( دلو) نم دجو دق هنأ :ليق

 ثاريم هنطبل هنبا نمو الماك بألا ثاريم هبلصل هنبا نم ثرو « كلذ

 .اهوصأو ضئارفلا

 ناثلث :ةتس ثيراوملا يف ىلاعت هيلا اهضرف يتلا ضئارفلاو لصف

 . نو ءسدسو «عبرو «ثلثو « فصنو

 اهيف ناك ناو «نينثا نم اهلصأت «فصن ةضيرفلا يف ناك ناف

 ام ثلثو عبر وأ «عبر اهيف ناك ناو «ةثالث نم اهلصأف ناثلث وأ ثلث

 وأ «ثلثو فصن وأ سدس اهيف ناك ناو ءةعبرأ نم اهلصأف ( يقب

 ناك ناو «(“اةتس ةتس نم اهلصأف (("!ناثلثو فصن وأ) يقب ام ثلثو فصن

 .دلو هل یم ب قو .م :نم )١(

(r)هرهطو ةيطن اب قو .م نم . 

 يه دعاوف عنرأ ىلع ضئارفلا لوصا حارحتسا يس (:)

 ماقمي يعتكي انهو (. لال ۳/۲( ضورفلا روك تاماقم نب لنا دجوي اث :لثاهلا - ۷

 .نيركلا دحأ



 ( ثلثو عبر اهيف ناك ناو «ةينام نم اهلصأف «فصنو نمم وأ « نم اهيف

 وأ ءسدسو نم اهيف ناك ناو ءرشع ينثا نم اهلصأف ءعبرو سدس وأ

 ام ثلثو سدس اهيف ناك ناو) «نيرشعو ةعبرأ نم اهلصأف «ثلثو نم

 سدس اهيف ناك ناو اهيف ناك ناو (”رشع ةيناث نم اهلصأف ىقب

 .نيثالثو ةتس نم اهلصأف « يقب ام ثلثو « عبرو

 .ةلئاعلا ريغو ةلئاعلا ضئارفلا

 ةثالثو ءلوعت ال ةتس اهنم «هانركذ ام ىلع ءةعست ضئارفلا لوصأف

 :لوعت دق

 «ةعبس ىلا .سدسلاب «لوعت دق اهناف ءةتس ةضيرف :اهادحا

 يهو «ةرشع ىلا ,«نيثلثلابو ء«ةعست ىلا فصنلابو « ةينامث ىلا «ثلثلابو

 .ضئارفلا هب لوعت ام رثكأ

 ةثالث ىلا ءسدسلا فصنب «لوعت اهناف ءرشع ينثا ةضيرف ةيناثلاو

 ةعبس ىلا «سدسلا فصنو سدسلابو ءرشع ةسمخ ىلا عيّرلابو ءرشع
 .رثع

 ةعبس ىلا نمثلاب «لوعت اهناف «نيرشعو ةعبرأ ةضيرف :ةثلاثلاو
 .نيرشعو

 جتان برض : يه ةدعاقلاو 1/١( :3/1) تاماقملا نب كرتشم مساق دجوي ثمح :ىفاوتلا - *
 وأ ٠١( = ع × 5) وه لاثلا ىف لصألاف رخآلا ددعلا يف كرتشملا مساقلا ىلع نيددعلا دحأ ةمسق

x 0(اىج عه ). 

 ددعلاب ىفتكي انهو «لضاف ںودب رخآلا ىلع نيددعلا دحأ ةمسق نكي ثيح لخادتلا - ٣
 ۸/١(. ء٣/١) وأ )٠/١« 1/١( «ربكألا

 دحا برض ىه ةدعاقلاو ١/4( ء١/۳) نيددعلا نيب كرتشم مساق دجوي ال ثيح :نيابسلا - £
 ١٣(. = ع × ") :رخآلا يف نيددعلا
 م ص )۱(
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 .ةبصع الإ اهب سيل يتلا ةضيرفلا لصأ

 نا نيئبلا ددع فعضو «تانبلا دع نم عتب ام كلذو ؛ مسقنت كثيح

 نم مم ام وأ «تاوخالا عم ةوخإلا كلذكو «تانبو نينب ةثرولا ناک

 .نينبلا وأ ءروكذلا ةوخالا وأ «نيثارولا ةبصعلا ددع

 اهب وأ ءضرفلاب وأ «بيصعتلاب ثرالا ثيح نم ةثرولا عاونأ

 .اعم

 سیلو «ىمسم ضرف هل نم مهن
 : هتضيرف ىلع دازي الف ءبصاعب

 ؛«جاوزألا : :مهو «لوع ةضيرفلا لخدي نأ الا ءهنم صقني الو

 تاوخالاو «ةوخالاو ‹تانبلاو ‹ تنىلاو ‹تادجلاو ءمألاو «تاجوّرلاو

 .مألل
 «درفنا اذا هلك لاملا ثري « بصاع وهو ىمسم ضرف هل نم مهنمو

 وهو « لوع ةضيرفلا لخدي نأ الا « درفني ' اذا هتضيرف نم صقني الو

 .الع ناو «بألل دجلاو «بألا

اما يف بصاع وه نم مهنمو
يف ىمسم شرف هلو لاح يف ل

 «لاح 

 .تانبلا عم ةبصع نبنأل ءبأل يتاوللا وأ ‹ قئاقشلا تاوخألا : نهو

 امو «درفنا اذا هلك لاملا ثريف ؛لاح لك يف بصاع وه نم مهنمو

إ ىمسم ضرف هل نمع لضف
 «مهونبو « ءانبألا مو « ءيش هنع لضف ن

 .ةقاتعلا ءالوب تايلوملاو .يلاوملاو « مهونبو ماعألاو ‹ مهونبو ةوخالاو

 .ءالولا ثاريم

 . ءالولا ثاريم يف لصف
 [13] بجي اک /بسنلا مدع دنع هب ثاريملا بجي «بسنلاك ءالولا
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 ضرف هل نم عم ءوهو«درفنا اذا هل هلک لاملا "'قتعملا ىلومللف ءبسنلاب
 . يقب ايف بصاع « ىمسم

 ءهمأ ىلومو «هيبأ ىلومو «هقتعأ يذلا لجرلا لوم :ةثالث ىلوملاو
 هل بجي نم مث ءهقتعأ يذلا اوا هوالوف ءاقتعم ارح لجرلا ناک ناف
 سانلا قحأف «لاجرلا ةبصعلا نم برقالاف برقألا مهو «هببسب كلذ
 ءهنبا نبا مث هنبا :ةأرما وأ لجر نم ءةأرلا وأ لجرلا ٍقتعأ ام ءالوب
 مث «ةوخا مهو ءهيبأ ونب مث ؛هوبأ 7 «برقألاف برقألا «لفس ناو
 ف ةدحاو ةجرد يف اوناك ناف «برق الاف برقألا اولفس ناو « مهونب

 قحأ نوكيف ‹ قيقش مهيف نوكي نأ الا ءءاوسلاب مهنيب لاملف «برقلا
 ءاولقس ناو ءمهونب مث «ماعالا مهو ءهونب مث ءدجلا مث ءبأل يذلا نم
 «قيقش مهضعبو ةدحاو ةجرد يف اوناك ناو .اضيأ «برقألاف برقألا
 يذلا بيترتلا ىلع «هونب مث ءدجلا وبأ مث بأل يذلا نم قحأ قيقشلاف

 دجلا دج وبأ مث «هانركذ يذلا بيترتلا ىلع ؛هونب مث دجلا دج مث ءانركذ

 .ىصحيو معي نأ نكي ام ىلا ءادبأ اذكه هونب مث

 هؤالوف ءاقتعم ارح هوبأ ناكو «قتعي ل ءارح لجرلا ناك ناو

 يف هانفصو يذلا بيترتلا ىلع «هببسب كلذ هل بجي نمل مث ؛هيبأ ىلول
 .هالوم

 ناك نا ءهدج ىلومل هؤالوف «قتعي م ارح ءاضيأ هوبأ ناك ناو
 .هانيب ام ىلع ءاضيأ ءهببسب كلذ هل بجي نمل مث ءاقتعم ارح

 ًارفاك وأ :ًادبع هوب ناک وأ «ناعلب أيفنم وأ ءانز دلو ناك ناف

 ىلع هببسب كلذ هل بجي نمل مث «ةقتعم ةرح تناك نا همأ ىلومل هؤالوف
 .هانيب ام

 .لعاقلا مسا ةعبصت )١(
 (مود/) ةمحتلا ىلع ةرام حرش) .دمعلا ىلوم .ىسعلا رمأب نم ىمس ۲
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 .اهيبأ ''يلاول اهؤالوف .قتعت مل ةرح تناك ناو

 اهْوالوف ةرفاك وأ .ةمأ وأ .ناعلب ةيفنم وأ ءاتز تنب تناك ناو

 . اهمأ يلاومل

 رج .دبعلا قتعأ وأ .رفاكلا ملسأ وأ ءهنبا نعاللا قلحتسا ىتمو
 دلوي دلو لك نأل .هيبأ يلاوم وأ ءهيلاوم ىلا مألا يلاوم نع ءالولا
 الومل هؤالوو .ءيش هئالو نم هما لاول سيلف ةرحلا نم مسملا رحلل
 نكي مل ناف اقتعم ارح هئابا نم ناك نم ىلومل وا ءاقتعم ارح ناك نا

 .نيملسملا ةعاجل هثاريمف «قتعم مهيف

 ءاوضرقناف ءناك وأ ء«ةبصع ةئثالثلا يلاوملا نم دحأل نكي ل .ناف
 بجي نمل (") ءاقتعم ارح هالوم ناك نا «ہالوم ىلوم ىلا ءالولا عجر
 .هانفصو يذلا بيترتلا ىلع ءهببسب هل كلذ

 ع

 وأ «نقتعأ نم قتعأ وأ «نقتعأ ام الا ءالولا نم ءاسنلا ثري الو

 نا ءاسنلا نم وأ «قتعي مل ارح ناك نا «لاجرلا نم نقتعأ نم دلو

 .ارفاك وأ «ادبع هوبأ تامو ‹بسللا عطقنم ناك

 .هل كيرش ال قيفوتلا هللابو

 يف بيعلاب عوجرلا يف ةنودملا ةلأسم ليمكت - [١٠؟]

 :هنع هللا يضر «دشر نبا ديلولا وبأ ظفاحلا “مامالا هيقفلا لاق

 :ميدق بيعلاو ءلوألا عيبلا نمم نم رثكأ يناثلا عيبلا - أ

 هارتشا يذلا نمثلا نم رثكأب هنم هعاب نم ادبع لجرلا ىرتشا اذا

 .ىلول:م )١(

(r)۰ح :س  

(r)ى : i: Vsم/65 : ET ig/1Fo 

 .ةطفام :مامالا ع )4(
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 .لوألا عئابلا دنع ناك أبيع هب دجو غ ("هنم) هب

 نأ هل نكي ملو «بيعلا همزل بيعلاب ""اسلدم لوألا مئابلا ناك ناف
 .يناثلا عئابلا وهو «لوألا ىرتشملا ىلع هدري

 وهو لوألا يرتشملا ىلع هدري نأ هل ناك «بيعلاب معي مل ناك ناو
 ىلع دري نأ لوألا يرتشملا وهو ءيفاثلا عئابلل ناك مث يناثلا عئابلا
 .هبحاص ىلع اهنم دحاو لك هدر ناف ء يناثلا يرتشملا وهو «لوألا عئابلا
 .ةدايزلاب لوألا يرتشملا ىلع يناثلا يرتشملا عجرو « نينمثلاب اصاقت

 .لوألا يرتثملا دنع ثداح بيعلا

 ثدح نوكي نأ نكمأو «لوالا عئابلا دنع بيعلا مدق تبثي مل ناف
 ىلع هدري نا لوالا عئابلل ناك «يناثلا عئابلا وهو لوألا يرتشملا دنع

 .لوالا يرتشملا وهو « يناثلا مئابلا

 كلذ نكي م «لوألا مئابلا ىلع هدري نأ وه دارأو ءهيلع هدر ناف
 ام ((“!هنأ) «نيميلا '"ادمزلو «هدنع هب ناك بيعلا نأ تبثي مل اذا «هل
 تناك ((*!ناف) « ىفخت يتلا بويعلا نم ناك نا «هب ناك بيعلا نأ ملع
 .مماقلا نبا بهذم ىلع ءتاَّنَبلا ىلع فلح «ةرهاظلا بويعلا نم

 . يناثلا ىرتشملا دنع ثداح ببعلا

 دعب «لوألا عئابلا دنع اضيأ «ثدح بيعلا نوكي نأ نكمأ ناو
 ام هنأ :يناثلا عئابلا وهو ءلوألا يرتشملا فلح «يرتشملا نم هارتشا نأ

 سلدملا ةدارا نوكب ثسحب :دقاعتلا ىلا هعفدب . طلغ يف صختشلا عفون ةعيدخ لاعسا وه .سسلدنلا 0(
 .سلدملا لابشعا هدلو ىذلا مهولاب ةببعم هيلع

 .بسلا نايك انه نيلدتلاو ۳١۲/١(. - طسولا)
(r)نيمبلا هنمرلو :ف ع . 

 مس (:)
 3 3 .تناک ناو :ت قو .م :نم (ة)'

 ع ما: )0(
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 هل نكي لو ءدبعلا لوألا عئابلا مزلو «هدنع ثدح ('''بيعلا) نأ مع
 . هيلع (ا"طدري) نأ

 .ميدق بيعلاو .لوألا عيبلا نق نم لقأ يناثلا عيبلا - ب

 يذلا نمم نم لقاب لوألا يرتشملا نم هارتشا لوألا عئابلا ناك ناو

 هنم هاراشا مث «ةرشعب هنم هعاب نوكي نأ لثم ءهنع هب هعاب ناك

 :لوألا يرتشملل ناك لوألا عئابلا دنع ناك ءابيع هب دجو مث « ةيناثب

 : يناثلا يرتشملا وهو ءلوألا مئابلا ىلع مجري نأ ء يناثلا عئابلا وهو

 هدر دق هنأك نوكيو ءهنم هب هارتشا /ناك يذلا نمثلا ةيقب « نيرانيدلاب

 . هيلع

 .لوألا يرتشملا دنع ثداح بيعلا

 ثدح نوكي نأ نكمأو لوألا عئابلا َدْنِع عيبلا مدق تبثب مل ناف

 ناك ام هنأ :لوألا مئابلا فلح ء يناثلا عئابلا وهو «لوألا يرتشملا دنع

 نأ يناثلا عئابلا وهو «لوألا يرتشملل نكي ماو ءهعاب موي ءهدنع هب

 .هيلع هدري نأ وه هل ناكو نمثلا '"!ةيقب «نيرانيدلاب هيلع عجري

 .ىناثلا يرتشملا دنع ثداح بيعلا

 دعب لوألا عئابلا دنع ثدح بيعلا نوكي نأ ءاضيأ «نكمأ ناو

 ليلا يرتشملا وهو «يناثلا عئابلا فلح «لوألا يرتشملا نم هارتشا نأ

 عئابلا نم نكي لو «('يفخ ناك نا «هملع يف هدنع ثدحي ل بيعلا نأ

 ا «ةيئالاب هيف يا همزلو « هيلع هدرپ نأ «يناثلا يرتشملا وهو «لوألا

 .هدنع ثدحي مل بيعلا نا : : اوا أ «هنيميب نيرانيدلا مرغ نم أرب دق

 .عيملا ب يهو .ص .ق .م :س )١(

 .دري :ب ىو .ق .م :نم قفا

 ۰ .ةميقب :ص (۳)

(e)اميمخ .م :ع . 

 .الول :ف (0)

1Y 



 .(!"!ىلاعت) هللا ءاش نا ةنودملا "!ةلأسم لمكت ةدايزلا هذهف

 .يحولا يقلت ةيفيك لوح شاقن - [١٠٠؟]

 رمأ نم ءيش يف الكت نيلجر نع «هنع هللا. يضر ءاضيأ ؛'"!لئسو
 : ىلاعت هلا نم كلملا هاقلتي فيكو « ىحولا

 مهبتر (("!يتلا) « مهبتارمو مهزانم ىلع « ةكئاللا نا :دحاولا لاقف
 مهنمو دجاسلا مهنمو ءعكارلا مهنمو « حبسملا مهنه ,اهيلع ىلاعت هلأ

 هللا دارأ اذاف ءهبحاص هيف مهدحأ معي ال « هلا ءاش فيك هللا ءاش نم
 هب هللا هرمأ امل ءهللا لوحب ءضهنف :كلملا سفن ىف هاقلأ ءارمأ ىلاعت

 ءدمح ىلع هب لزن ام «هريغو نآرقلا « مالسلا هيلع ليربج ىقلت كلذكو
 .افرح الو ءاظفل الو ءامالك ىلاعت هتلا نم كلملا عمسي سيلو هك

 :لوقي ىلاعت هللا عمست تنأو عنصت فيكف :رخآلا هل لاقف

 .اقرتفاو «كلذ دنع اتكسف « ؟ "لکت یسوم هللأ ملکو »

 عجريو ءهيلع دمتعت ام كلذ يف اه نيبت نأ :كيل كيلا '"!اهتبغرو

 هحضوأو «' ب احرش : كلذ اه حرشاو هيلا ءةنسلاو باتكلا داك

 ام ؟« ايلكت يسوم ماکو » : لجو زع هللا لوق ىنعم امو ءايفاش احاضيا

 كرجأ هللا مظعي ءاروكشم < ءالوطتم «ًاروجأم ٠ اعنمو ‹كلذب

 .۴.۷/ء - ةنودملل )١(

(r)۶ :س . 

 ممل م /۲۷۵ :ص ۷۰ ف ا۲ نع (؟)
 م :س )£(

 .عكارلا مهمو .دجانلا مهلمو :م )6(
 .154 :مقر ءاسلا ةروس (3)

 .انعرو :ع }۷(

 کج م (۸)

 .ايم :م (5)
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 :عنقملا ءرصتخملا ءغيلبلا باوجلا اذهب هللا هديأ باجأف

 .عمسي مالك هلل
 هعمسي هناف « نیقولخلا مالك سنج نم سيل ناك ناو « یلاعت هللا مالك

 نود هملك نأب «هلسرو هتكئالم نم (“شا) همركأ نم لجو زع هنم

 وأ ًايحو الا هللا هملكي نأ رشبل ناك امو» :لجو زع هللا لاق « ةطساو

 ىسوم هللا لكو» :لجو زع هللا لاقو . '"أةيآلا « باجح ءارو نم

 .لتق الاو بات ناف «باتتسي نأ بجو اذه ركنأ نمف

 هذه يفف «لوقلا اهيف عستيو «ليوطتلا لمحت ةلأسملا هذه تناك ناو

 .ىلاعت هللا ءاش نا «ةيافكلا ("ةلمجلا)

 .قيفوتلا هللابو

 ؟ردقلا قبس دقو ءءاعدلا ةدئاف ام - ]٠١[

 تنسح اک مهللا :هئاعد يف لاق لجر يف ءهنع هللا ىضر ء'“ !لعسو

 اذهل ىتعم يأ :هل لاقف ءرخآ لجر هعمسف أ" يِتلَخ نحف ىقْلَخ
2 

 .اذه لقت الو هللا 00 يعادل

 ‹هلجأو ءهقزر نم غرف ءهمأ نطب يف نينجلا قلخ اذا لات هللا نأ

 .م :نم )1(

 ۵١. :مقر - ىروشلا ةروس (۲)

(r)ةلأسملا :ب يو .ق .م .ع :س . 

 T1 pV ع /او :ص ۷۳ ي (£)

 عماجلا يف يطوسلا هح دقو .(18/3) :ةئاع عو (:./6) :دوعم نبا نع دمحأ هجرحأ (4)

 اعم ماللاو . ءاحلا مصن ةساتلاو .مالللا نيكتو ءاخلا حتمب ىلوألا ىنلحلاو .(08/1) :ربغصلا

٤4 



 ,"!ثيدحلا . حيبق وأ نسح «ديعس وأ ىقش « ىثنأ وأ ركذ «هلمعو

 .وه كلذك ءمعن :يعادلا هل لاقف

 نسحف ؛لوقت نأ .كئاعدل ىنعم يأف :لجرلا كلذ (("اهل) لاقف

 «قلخلا نسح هقلخ ىلاعت ناك نا هنأل ؟ادبأ نوكي ال ءيشوهو « يقلخ

 (“سجي) الف «ءقلخلا ءىبس هقلخ ناك ناو ءادبأ هقلخ ('"'ءوسي) الف

 ىنعم ال يذلا ءاعدلا نم اذهو ءهنم غورفم رمأ وه ذا ءادبأ هقلخ

 .اهب هبواجي ام ةجحلا نم هدنع نكي ملو «يعادلا تكسف

 ءهنم دقتعي امو «ةلأسملا هذه يف هيلإ مجري ام نايب يف لضفلا كلف

 نأ « لَم ( هللا لوسر ةنسو) هللا باتك يف «ةلدألا نم كيلا رهظ امو

 ىلع ءىرتجي ال ىتح«هريغو '"'ذوعشملا اذه هب عدري امو «كباوج يف هرطست
 ؟كلذ ريغ "وأ «بدأ ءاذه هلوق ىف هيلع بسحي لهو «لوقلا اذه لثم

 .هللا ءاش نا اروكشم ءاروجأم ءالوطتم اعنمو «كلذب انام

 .رفاك اهركنم ةدابع ءاعدلا

 :هصنو «باوجلا اذهب « هللا هديأ «باجأف

 .دوعسم نب هللادبع نع ء۳٤۲۹ مقر ملسمو (۷۸/۳) حيحصلا يف ىراحبلا هجرخأ تيدح ىلا ريب )١(

 :يراحملا ظعلو

 لثم ةغضم نوكي مث .كلذ لثم ةقلع نوكي مث ءاموي نيعدرأ .هما نط يف هملخ عمجب مدحا نا

 وأ ىقشو .هلجأو هقزرو .هلمع بتكا :هل لاقيو ؛تالك عبرأب رمأيو .اكلم هللا ثعبب مم .كند
 .جورلا هيف خمس مث . دعس

(r)ما: نم  

 .ءوست ب قو .م س (۳)

 .سجت : قو .م :نم (4)

 .هلوسر ةئس وأ :ب قو .م :س (5)

 ءايشا ىري هنأ ليختيف ؛هساوح ينو .عماسلل ةليخلا ىوقلا يف ريثأتلا وه :ةذوعنلل ىبصألا ىنعملا (3|
 .اًئيش یری ل عقاولا ق .وهو .ةوسح

(v)كلد ريعو . 
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 باتكب بذكم .هللاب رفاك الا ءلجو زع «هللا ىلا ءاعدلا ركني ال

 مهدعوو ''اهياتك نم ةيآ ام ريغ /يف هدابع دبعت ىلاعت هللا نأل .؛هلل

 ءءايشأ ةثالث دحأ نم هلمع يف قبس اب مهايا هتباجاو « ةباجتسالاب
 نيب ناك الإ وعدي عاد نم امد :هّلم هلل لوسر لوق نم تبث ام ىلع

 رفكي نأ اماو ءهل رخدي نأ اماو ءهل باجتسي نأ اما :ةثالث ىدحا
(r) 

 » هلع

 .قيفوتلا هللابو
)4( 

 دجسملا يف تيبي نأ رطضملل حمسي له - [٠٠ه]
 ؟لوبلل فرظب عماجلا

 ال يتلا «ةعماجلا دجاسملا !'!ةندس نع ءهنع هللا يضر « “لسو

 ىلا رطضا نم نم ؛ةندسلا ريغ ينو ءاهتسارمل < ءاهيف تيبي نمع ينغتست

 «ضرملا وكشي نمو ؛'*'نمزلاو ("'فيمضلاو] خيشلا مهنمو < اهيف تيبملا

 اذاف ؛ليللاب اهيف نولوبي افورظ ((' مهسفنأ) عم | وتيبي نأ مهل زوجي له

 يف اهودرو ءاهولسغو اهوقارأو ,(")ا) اوجرخ حابصلا دنع ناك

 هروب س ٠٠١ ةبآلاو ةيمحو اعرضت مكبر اوعدا :فارعألا ةروس نم ۵۵ ةيآلا :تايآلا هذه نم )١(

 .« كل بيحتسأ . ينوعدأ « :رفاغ هروس نم ۰ ةيالاو .« نحرلااوعدا وأ هللا اوعدا لق » : ءارسألا

(v)قبس ام ىلع :ق ءْص . 

 دمحا هلصو دقو مامأ نب ديز ىلع افوقوم ۳١( : :مقر - نارقلا باتک) ىبحب أطوم نم كلام هجرخأ ()

 ٠۳۰۹۷۷ :مقر عماجلا ينم يذمرتلا كلذكو ٠ :هربره يلا نع (ءء۸/۲) :دنلا ىف

“FA م/ا69 :ص: 1 BNET ع: (s) 

 ..لئسو ةلأسم :ع (ه)

 .ةندس :اعم يتملكلل عمجلاو .ةماع ةفصن مداخلا :نداسلاو .ةمكلا مداخ (لادلا حتمب) ندسلا (3)

 .فيعصلا خبشلا :س يفو .م :نم (۷)

 .وضعلا رونبملا وأ .ةهاعلاب باصملا وه (مملا ركب) سزلا (۸)

 .ص ءم نم (5)

 .ع ص مرق :نم (۱۰)

۷١ 

[۸] 



 هريغ لخدو ؛ هتينأ جرخأ هتلود نم جرخ نمف ء.ليللا ىلا مهتيباوت
 فورظ ءادبأ ءاهيف كسي ةروكذملا دجاسملا هذه لازت الف «هتينأب
 ةملظلاو « حيرلاو رطملا لوطي دقو «كردق عفرو «كعمس هللا هزن «لوبلا
 اذه نم هيلا جاتحي ال ءليللا يف جورخلا تئابلا لجرلا عيطتسي الف
 .“رمألا

 اہ ءموقي ةصخر هيف الو «هوجولا نم هجوب "كلذ مه زجي مل ناف

 يف » :هباتك يف لوقي ىلاعت هللا نوعمسي مهو «لجو زع هللا دنع ا"'رذعلا
 نم مهيلع لهف «ةيآلا « "همسا اهيف ركذيو عفرت نأ هللا نذأ تويب
 اولخدي الو تيبملا اذه ىلع راجئتسالا ىلا مهسفنأ اوطبري الأ بجاولا
 ؟ال مأ هيف

 .ىلاعت هللا ءاش نا ءافقوم اروكشم اروجأم كلذ انل نيب

 :(ا"!باوجلا اذهب) تلا هديأ .باجأف

 هلعف نم ىلع هيف جرح ال ءهللا ءاش نأ عساو اذه يف رمألا
 .تركذ يلا ةرورضلل

 .قيفوتلا كابو

 ؟ةلمعلا لادبتسا دنع نويدلا يدؤت اذا - ]٠١5[
 ةكسلا تعطق اذا .ريناندلاو مهاردلا نع ءهنع هللا يضر «"'لئسو

 ‹ةمدقتملا تالماعملاو نويدلا ىف بجاولا ام ءاهريغ ةكسب تلدبأو « اهيف
 ْ ؟كلذ هابشأو

)1 

(r) 

 .اهب رذعلا مل لوس :م (؟)
 .51 :مفر رولا هرو (غ)

 .ع*س ()

 فق !م/دكع :ع/الل :ص/االا اق )1(
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 :هنع هللا يضر لاقف

 .لماعتلا اهب مت نأ قبس يتلا ةلمعلا سفنب ءادألا بجي

 بجي ال هنأ .هللا مهحر ءمعلا لهأ نم مهريغلو انباحصأل صوصنلا

 .ةلماعملا هب تعقو ام الا هيلع

 .ةديدجلا ةلمعلاب ءادالا بجي :لوقي نم ىلع درلا

 الا هيلع بجي ال هنا :لوقي ءاهقفلا ضعب ناف :لئاسلا هل لاقف

 تراصف ءاهلطبأو ةكسلا كلت عطق دق ناطلسلا نأل «ةرخأتملا ةكسلا
 .ءيش لك

 نم دحأل لوقب سيلف «لوقلا اذه ىلا تفتلي ال :هللا هقفو :لاقف

 «ىلاعت هللا باتكل ةفلاخمو «مالسالا ماكحأل ضقن اذهو « العلا لهأ
 .لطابلاب لالا لكأ نع !'ايهنلا يف «مالسلا هيلع ينلا ةنسو

 ("”روجي ال) ضرعب ضرع عيب نا لوقي نأ لئاقلا اذه مزليو
 ناك نم نا :لوقي ناو «هتوبث دعب هيف دقعلا اخسافتي نأ هيعيابتلو
 نأ ('طقف) ةضفلاو بهذلا ىرجأو ءناطلسلا اهعطقف سولف هيلع

 ناطلسلا نا :لوقي نأو ءسولفلا هيلع لطبتو ءنيعونلا دحا هيلع
 دقو «ىفوأ وأ صقنأب نيزاوملاو ءربكأ وأ رغصأب ليياكملا لطبأ اذا
 سيل هنأ :لوألا (("!نازيملاب) وأ ءلوألا لايكملاب اهنيب ةلماعملا تعقو

 (!"عفدلا) عئابلا ىلع نأو ءرغصأ ناك ناو ءرخآلا ليكلاب الا عاتبملل

 .هنالطبب ءافخ ال امم اذهو ؛ربكأ ناك ناو ءاضيأ «يناثلاب

 .قيفوتلا هللابو

 .افم ةعلسو .مقلا رابقم اهرايثعات ةلمعلا ىلا دتر نبا رظس ()
(r)ةهنل :ص . 

(r)روج ال هبا :لض رعت ب قو ع :س  

 .م .ص س (4)
(o)نازبملا وأ ذا فو .ما. ص :نم . 

 -عفرلا ن فو .ص .ق دام داع :سص )3(
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 دعب اههيف ام طلتخا ءلخ قزو رمح قز - ]٠٠۷[
 .قاتفنالا

 5 0. e 5 - . 2 ا

 قز ينارصنلو 3 لخ فقر هل ناك ملسم نع < هنع هللا يصر "3 لسو

 «ضرألا نم نئمطم ىلا اهيف ام لاسو ءاعيج ناقزلا قتفنا ءرمخ
 : هلأ هقفو 2 لاقف 08 ارح الاحتسا وأ 2 الخ الاحتسا' دقو 2 اطلتخاو

 .لخ ىلا ةلاحتسالا

 هنأل «هب عفتناو هذخأو 3 هقز مسملاألم 3 الخ كلذ عيمج لاحتسا اذا

 نم للخت اذا رمخلا هبشأف كلذ يف دحأل ةعنص ريغ نم «هعبطب للخت

 .رمح ىلا ةلاحتسالا

 عيمج) قارهيو «هب بهذف «هقز ينارصنلا الم ءارمخ لاحتسا ناو

 .ملسملا ىلع يقابلا

 ا"أنمضيو «ينارصنلل رمخلا عيمج ىطعي :لاقي نأ حصي الو
 :نيهجو نم < هلخ لثم ماسملل يىنارصنلا

 .نيملسملل كلذ لحي الو ءرمخلل عيب كلذ نأ :اهدحأ

 تيأرأ ؟ءيش همزلي مف ءدعت طق هنم عقي مل ينارصنلا نأ :يناثلاو
 اذه هل كرتأ ينا :لاق ءملسملا لخ نامضب بلوط اذا ينارصنلا نأ ول
 ءانه نامضلا لطب اذاف ؟ءيش همزلي ناكأ هبيصنو ييصن :هلك رمخلا

(0 

 YY !p NEE if /6 ص NY :ف )00(

(r)يقابلا فارعق .ت قو .م ۰ص ص  . 

 .سصن الو .ض (؟)

Vt 



 .ناعتسملا ('"اهتلاو) .''كلانه لطب

 .ليكلا دنع تاعئالا نم قرتهب ام نامض - ]+٠١[
 «لايكملا يف سانلا ضعب فالتخا نع ؛''اهقيفوت هللا مادأ :'"!لئسو

 ميج بص اذا تيأرأ ؟يرتشملا نم وأ عئابلا نم ءهنامض نم ًالتما اذا

 [15] ضعب ىرج دقو ءهيف ام /قرتهاو عمقلا طقسف « عمقلا يف لايكملا يف ام
 لخدي له ءالصأ ءيش هنم رجم مل وأ «يرتشملا ةينآ يف هيف ناك ام

 ۰ .؟نالوقلا كلذ (“ف)

 .عئابلا ىلع نامفلا

ف يرتشلا ءانا ف رصي ا أم : :هقيفوت هللا مادأ «لاقف
 « قاب ٍةناض نا

 عش

 ؟ عمق يف بص ىلإ عئابلا جنح < ءاعساو ءانا قاس ول يرتشلاو هل هلذبب

 كلذ بص هسفن مزلا اذا ( عئابلا نإف ناك ناو : هّللأ هديا وه لاقف

 .هدعب ثدح ام لك همزل عمقلا يف

 ؟ةعساو ناوأ مهل ْتَسْيَل نل عيبلا ضفر عئابلا عيطتسي له

 "'عاتبملا هءاج (اذإ) لاق عئابلا نأ ول ءلوقت اف :لئاسلا هل لاقف

 . كانه ع )۱(

 .هلابو :ب يفو .ع :نم (۲)
INV E AN م Mis ع: )0( 

 )٤( ةلأسم ع .

 .هيف ؛ب يفو .م ءص :نم (ه)

 .ذا :ب يفو .م :نم )٩(

 . ىرتشملا ع )۷(

¥0 



 ليكأ الو .كلذ مزتلأ ال عمقب الا هيف بصي نأ يتأتي ال يذلا ٠ ءانالاب
 ؟ممق ىلا هيف جاتحأ ال ءاناب ينيتأت ىتح ءائيش كل

 (؟!لاقو .('''لعأ هللاو) هلوق هيف لوقلاو هل كلذ :هللا هديأ ءوه لاقف
 اذه :هنع هللا يضر ديلولا وبأ هيقفلا هلاق ايفو « اهنيعب ةلأسملا يف «هريغ
 نم هيف دب ال ءانا يف بصلا نم یبا نأ هل نا :هلوق الا ‹ حيحص هلك
 ةداع نم ناك اذا ءهمزلي كلذ '''ىرأو ءهارأ الو ءهب لوقأ الف « عمقلا

 ةداع نم ناك (('!ذا) هب ليكي ليك راضحا همزلي اک :مهفرعو سانلا
 دقف «لاكي امم هريغ وأ ءتيزلا يرتشي يذلا نأل ("!هفرعو سانلا
 سانلا عيبي يذلا هجولا ىلع « ليكلا كلذ نال ةمذ يف عاتبملل .بترت

 ىبأو ءهيلع تبثف ءكلذ يف لا تحجاحف :لئاسلا لاقف « هيلع

 ,ةراضحإ يرل امنا ليكلا نأل « يلا بحأ لوألا لوقلاو « هنع عوجرلا
 « “اليكلا انل فوأ» :ىلاعت هللا لوقل «مئابلا ىلع ليكلا نأل
 ا الا كلذ همزلي الف « مئابلا هب لضفت وه اماف عمقلا

 .قيفوتلا هللابو

 .مالسالل ةيبرعلا ةغللا ةرورض ركنأ نم كح - ]١9[
 له «برعلا ناسل ىلا جاتحي ال :لاق نمع «هنع هللا يضر « لسو

 .؟ال مأ ءيش همزلي

 .قاءمءعا:نم )١(

(r)هريغ لاق :ع . 

 .ىرأ الو :ق (؟)

 .اذا :ب يفو .ع :نم )4(

 .مهقرع يف :ع (0)
 .ةنودملا بولسأ س ريتأت وهو ءدشر نبا ريغ ينعي (7)
 .ههزلي :ع قف

 .۸۸ :مقر :فسوب ةروس (4)
 لوم أع /لذ؟ .م ١10/ :ق ١6/ :ص (٩)
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 بتيلو كلذ نع فرصنيلف ء ''!ادج لهاج اذه :هتلا هقفو «لاقف

 «برعلا ناسلب الا مالسالاو ةنايدلا رومأ نم ءيش حصي ال هناف ءهنم

 » نیم برع ناسلب » :ىلاعت هللا لوقي

 ارقي نم نكلو ءلهاجب سيل لوقلا اذه لئاق نا :لئاسلا هل لاقف

 .لئاسملاو «ثيدحلا

 بت ءهل لاقي «مظع لهج هنم اذه ناف «ناک ناو :هللا هديأ «لاقف

 هنم ثبخل هنم كلذ نأ ىري نأ الا « ءيش همزلي الو «هنع علقأو ءهنم

 ام بسحب كلذ ('"لوق) ىلع مامإلا هبدؤيف «كلذ وحن وأ ءهنيد يف

 .اهظع الوق لاق دقف «ىري

 .(("!باوصلل قفوتملا هللاو)

 لوح «باهولا دبع يضاقلا نيقلت نم صن حرش - ]٠١[
 .دبعلا قتع عمتت

 يضر (('ادشر نب دمم) ديلولا وبأ ءظفاحلا «مامالا هيقفلا لاقو

 دبع دم يبأ يضاقلا لوق ىنعم هل حضوأ نأ لئاس '"اينلأس :هنع هللا

 :هل « نيقلتلا » يف ءهنع هللا يضر « يكلاملا يدادغبلا رصن نب باهولا

 .فرصنيلف لهاج اذه :ع )١(

 دعاوق س ودبيو « نيبم يبرع ںالب نيرذنملا نم نوكتل» :ةلماك ةيآلاو .9١م6 :ءارعشلا ةروس (؟)

 ءاويرعتي نأ دعب الا نيملسم نوحبصي ال ثيحي ءددجلا يمللا جرحي ال هنأ :هتعيبط نمو ؛مالسالا

 ةغللا ديحوتلا رصانع نمو .ةينانالا مث سو نيملسملا ديحوتل فدبي ءديعبلا ىدملا ىلع هنكلو

 . ةكرتشملا

(r)ق م ۰ع ٬ص :نم  

 .معر ع :نم (4)
 ءلكم نق /هه م /1۷۰ :ص /140 :ع /114 :ر (0)

 ر +۴ :نم )3(

 ناتنثالا ءهنع هللا يضر ءيدادغبلا رصن نب باهولا دبعل نيقلتلا باتك نم لئاسم ثالث ريسفت :ر (۷)

 يضر ءدشر نبا ديلولا يبا ظفاحلا هيقفلا ءالما .قتعلا باتك نم ةدحاولاو .ةالصلا باتك نم اهنم
 .لاق :محرلا نامحرلا هللا مسي «هنع هللا

YY 



 وأ ءهل هرايتخاب قتعلا ضْعب نمو « ءادتبا قتعلا ضيعبت زوجي الو »
 نيطرشب ؛هريغل وأ ءهل دبعلا يقاب ناك ءهميلكت همزل «(""هببسب)
 .هثلث يف مزلي :اذه ف ليقو «هکلم ءاقب رخآلاو « هن دوجو اهدحأ

 .« ايمذ وأ ءالسم ةثالثلا دحأ ناك ءاوسو

 .قتعلا ضيعبت زوجي ال :هلوق ىنعم
 « ءادتبا قتعلا ضيعبت زوجي الو »:همالك لوأ يف «هلوق امأ :تلقف

 قتعي نأ :وه قتعلا ضيعبت نأل ءهرهاظ ةقيقح ىلع سيل مالك هناف
 «قتعلا همزل كلذ لعف نمو «دبع يف هل اصقش وأ ءهدبع ضعب لجرلا
 نأل «ممتتلا وهو ءرخآ كح هيف همزلو ,"!فالخ الب هيلع ا

 ةميق هيلع موق ءدبع يف هل اكرش قتعأ نم» :لاق اما هلل ينلا

 .« لدعلا

 ."!ثيدحلا

 «كلذ لاق ولو ءزجي مل هل دبع يف هل اكرش قتعأ نم :لقي لو
 . دبع يف هل اصقش وأ «هدبع ضعب قتعأ نم قتع دري نأ بجول

 ءهدر بجي اهف الا ءزئاج ريغ هنا :قتعلا يف قلطي نأ حصي الف

 .هريغ دبع قتعمك

 « ءادتبا قتعلا ضيعبت زوجي ال» :(("!هلوقب) ,هنع هللا ىضر هدارمف
 ا س

 .هيبسل :ب يفو ءر ٠ع :نه )١(
 .فالتخا :م (۲)

 دنسلا يف دمحأو ةريره يبأ نع ؛؟,078 مقر نئسلا يف ةجام نبا هجرخأ ام يه صنلل .ةغيص برقأ (؟)
 .رمع نبا نع (ه١ /۱)

 «ةريره يلأو رمع نبأ نع 1١١: ١١9( /*) حيحصلا يف ىراخبلا نم لك ثيدحلا جرخأ دقو
 .قرط ةدع . 0١ مقر ءراسمو

 .بيصنلا ىنعب ء(اهيف نيثلا رسكب) كرشلاو صقشلاو
 .زجي ل دبع يف ق عمار )4(

(o)حصي الف .هدبع ضعب :م  . 

 ٠م “ر ۴٤ع نم )«

۷۸ 



 اذهو «عنام هميمتت نم عني نأ الا ءاضعبم قتعلا رارقا زوجي ال يأ

 ىلع سيل هنأ نيبيل هدارم هجو انركذ ("انإو) ءهيف لاكشا ال موهفم

 يف زواجتي نأ بطاخمللو «ًازواجت هيف نأو ءهمالك ىضتقم ةقيقح

 ٠ .ىنعملا لاكشا نم نمأ اذا «ظفللا

 قتعلا ضعب نمو» « هلوق امأو :هنع هللا يضر « ديلولا وبأ لاق

 ]٠٠١[ وأ هل دبعلا يقاب ناك «هليمكت همزل ("اديبسب) وأ / هل هرايتخاب

 هيلع بجي نأ ريغ نم هرايتخاب هقتعي نأ وه قتعلل هرايتخاف :« هريغل
 .كح وأ رذنب ءهقتع

 (ا"!ببسب) هقلعو

 نم يظح وأ «يدبع فصن قتعأ نأ ىلع هلل لوقي نأ لثم «رذن نم
 نأ لثم تنح وأ «كلذ هبشأ امو يضرم نم هللا ينافش نا ءدبعلا اذه

 اذك تلعف نا .رح دبعلا اذه نم 7 ىظح وأ «ىدبع فصن :لوقي

 .هيلع قتعي نم ضعب يرتشي لثم ءمكحب وأ «هلعفيف ءاذكو

 ريغب وأ هل هرايتخاب :لقي مو .("اببسب) وأ «هل هرايتخاب :لاق اماو

 نم «دبع يف اصقش ثرو نم ىلع قتعي ذا «ثاريملا نم ازرحت «هرايتخا

 هقتع يف هل نكي مل ((*!ذا) «هیقاب هيلع موقي الو «ءثرو ام هيلع قتعي

 ا"اهنم) هببس ناك رمأب هقتع هيلع بجي نأ وه

 .اغاف :ب يقو م :نم' 00(

(r)ةيبسل :ب فو “ر ٤ع نم . 

(r)هببسل اب فو .حارتقا . 

 وه :ب يفو .ق ءر ع :نم (4)

 (١0/1؟ ةفرع نبا دودح) .ىلاعت هلل ًامازتلا هفن ىلع ءرملا بجوي نأ :رذنلا (ه)

 . يصح وأ م (5)

(v)هيبسل :ب يفو .ر ٠ع :نم . 

 .اذا :ب يقو .مءر :نم (۸)
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 وه هيرتشي يذلا فالخم «هيلا هرج ثاريملا نأ لجأ نم ''ببس

 .هرايتخاب

 وا هل هرايتخاب قتعلا ضع نمو » :خسنلا صعب ف تيأرو)

 « قتعلل هرايتخاب قتعلا ضعب نمو :هانعمو . رهظال وهو «ماللاب « هببسل

 ام لعفي نأ وه ‹ قتعلا ببسل هرايتخاو ءرذدل وأ «ثنحل وأ .ءادتبا

 هلوبق وا « هيلع قتعي نم ءارش وا ءهب ليثمتلا نم «هيلع هقتع بجوي
 ۲ ع ع ع

 .(كلذ هبشأ امو ءهب هل ىصوأ وأ ءهل هبهو نم

 .كلملا ءاقبو «نمثلا دوجو :نيطرشلا ىنعم
 هيلع بجت ةلمكتلا نإ :هلوق امأو : نع هللا ىضر «ديلولا وبأ لاق
 سيلف » هكلم ءاقب رخآلاو هنت دوجو اهدحأ :نيطرشب ‹ نيهجولا ٤

 كلذ ناك ناو «نيهجولا نم دحاو لك ىف اعيمج نيطرشلا نأ هدارم
 نم هل اصقش قتعأ يذلا يف نمثلا دوجو طرشب :دارأ امناو «هلوق رهاظ

 ضعب قتعأ نميف نم ىلا جاتحي ال ذا ((“اهيبسب) وأ هل هرايتخاب دبع
 . نع 6 ريغ نم هيلع قتعي وهف « هل هيقاب نأل ع ةهدبع

 ءاضيأ "ےل هرایتخاب هديع صعب قتعأ يذلا ف هكلم ءاقبب دارأو

 هنيب دبع يف هل اصقش قتعأ نميف كلملا ءاقب روصتي ال ذا ("دببسب) وأ
 .هؤاقب طرتشي نأ حصي كلم هيف دعب هل قبي مل "ذا ,هكيرش نيبو

 .هرايتخا :م )١(

 .ر :نم (؟)

 .ةطقاس ةلبجلا :ر (۳)
 .هبسل :ب فو .ف ءع :نم (4)

 .اضيأ هراشخاب :ر (1)

 .هببسل :ب ينو ءع :نم (۷)

 .قب مو :ق (۸)
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 ام كلم لقتنا .تام اذا هنأل « هتايح ةمادتسا :هكلم ءاقبب دارأو

 :اذه يف ءليق دقو» :لاق انهو ءهقتع بجي ملو «هتثرو ىلا هنم يقب

 مل ناو «ثلثلا هلمح نا «ثلثلا ين هنم يقابلا قتعي يا « هثلث يف مزلي

 .ةثرولل اقيقر يقابلا ناكو «ثلثلا هلمح ام هنم قتع «هلمحي

 .ىنعملاب هنم موقي وهو «بهذملا يف اصن هفرعا ال لوق اذهو

 ىكح «هلام سأر نم «هيقاب توما دعب هيلع قتعي هنا :ليق دقو
 هيف هنع كحي ملو «هباحصأو كلام نع ةحضاولا يف بيبح نبا اذه

 هجر «يضاقلا لوع هيلعو ءهفلاخي ''اةنودملا يف ام رهاظو ءافالتخا
 يف حيحصلا وه ذا ءهكلم ءاقب نم هليمكت باجيا يف طرش اف شا

 سيل ذا ءهباحصأو كلام نع بيبح نبا هاكح ام ال ءرظنلاو سايقلا

 سأر نم هتوم دعب هيلع هقاتعاف ؛هثلث الا (""هلام نم) هتوم دعب تيملل

 یری نم بهذم ىلع ءهتوم دعب قتعي نأ حصي امناو « ةثرولل ملظ ءلاملا

 .ةيارسلاب هضعب قتع سفنب رح هعيمج نأ

 يف مزلي اذه يف ليقو » :هلوق هجو هل نبي ل نم ضعب لاق دقو
 دبعلا يف :يأ ءةثالث يف مزلي اذه لثمو» :هنظأو ءأطخ وه « هثلث

 هركذ يذلا محلا روصتي ال ذا ؛دساف اذهو ء«« كارشأ ةثالث نيب نوكي

 .هدبع ضعب قتعي يذلا يف الا

 . قتعلا ممتت ةروص

 دحأ ناك ءاوسو» :هلوق امأو :'اهنع هللا يضر «ديلولا وبأ لاق

 هيف نيكيرشلا نيديسلاو ءدبعلا :ةثالثلاب ديريف «« ايمذ وأ السم ةثالثلا
 ءاوس ءهنم هظح (هدحأ قتعي) نيكيرشلا نيدبعلا ين كحلا نأ :دارأف

 )٠۹١/۳(. :ةهنودملا )١(

 .ىلاع :م (۲)
 .ع :نم (0)
 .ةطقاس ةلمجلا :ر (؛)

 .هظح  قتعب :ب يفو .م ءر ءع :نم (ه)

۸۱ 



 نانثالاو ءايمذ ةثالثلا دحأ وأ «نييمذ نانثالاو ءاملسم ةثالثلا دحأ ناك

 .ناملسم نانثالاو يمذ دحاو

 ىف فالتخا الف «نيملسم نانثالاو ءايمذ ةثالثلا دحأ ناك اذا امأق
 يذلا كيرشلا وأ «قتعأ يذلا كيرشلا وه يمذلا ناك «موقتلا بوجو
 .دبعلا وأ «قتعي م
 .نايمذ نارخآلاو ماسم دحاو

 كلذ يفف «نييمذ نانثالاو ءالسم ةثالثلا دحأ ناك اذا امأو

 ىف فالتخا الف السم دبعلاو .نييمذلا اه ناكيرشلا ناك اذا امأ
 موقي ملسملا دبعلا ناك اذا هنأل ؛اهنم هظح قتعأ نم ىلع ميوقتلا بوجو
 اذا ينارصنلا ىلع موقي نأ ىرحأف «هنم هظح قتعأ اذا ءمسملا ىلع
 .هنم هظح قتعا

 كح هنأل ءقتعي مل يذلا ديسلاو دبعلا اه نايمذلا ناك اذا كلذكو
 .ينارصنو ملسم نيب

 هظح قتعا يذلا ديسلاو دبعلا "اه نايمذلا ناك اذا امأو
 ىلع موقي ال هنأ :هنودملا يف كلام نع هتياورو « مساقلا نبا بهذمف
 وه امنا حلا نأل «هيع موقي هنا :عفان نباو «بهشأ لاقو .''!قتعملا
 ال ءهللا همحر « يضاقلا دلقت لوقلا اذهو .مسم اهدحأو «نيديسلا/ نيب ]٠١١[

 .« ايمذ وا ءالسم ةثالثلا دحأ ناك ءاوسو» «لاق كلذلو « كلام لوق

 .وه م ٬ر )۱

 .(۱۸۹/۳) :ةنودملا (0)
(r)نم ءر . 

LAY 



 ا"'قيفوتلا ىلاعت هللابو

 ةلازا لوح باهولا دبع يضاقلل ناث صن - ]١١١[
 .ةساجنلا

 هللا مادأ ءدشر نبا ديلولا وبأ ءظفاحلا «مامالا هيقفلا "لسو

 ءاضيأ هللا هحر «باهولا دبع دمع يبا يضاقلا لوق هجو نع« هقيفوت

 :"نيقلتلا » يف

 سيل هنا :لوقن الف « طر نم سيل هنأ :ليق ا فاه ل لا

 نم هنأ :ليق اذاف «ةحصلا طرش نم ضورفلا لك سيل هنكلو «ضرفب

 5 ةردقلاو ركذلا عم كلذف « ةحصلا طرش

 .ةحص طرش نكت مل اذا ءاضرف نوكت ال ةساجنلا ةلازا

 سيل هنا :ليق اذاف» :هلوق امأ :هدبيأتو هقيفوت هللا لصو « لاقف

 نم ضورفلا لك سيل هنكلو « ضْرفب سيل هنا :لوقن الف اهطرش نم

 نم ةساجنلا ةلازا لعج هنأل ءرظن هيف مالك هناف «« ةحصلا طرش

 تمص طرش نم نيل كلف نأ ع «ةالعلا "اشرف

 ال مثأي هنأب تلا ىلعو لاح ىلع © ض رفب ب ةلازالا تسيل ءمثأي الل هنأب

 ‹اهيف ضرف هنأ :ليق ناو . اهضئارف نم كلذ نأب لوقلا قالطا حصي

 ام الا ةالصلا ضئارف نم دعي ال ذا ءادماع هكرتب ماي هنأ :(("!ءانعمف)

 .ربص نمل نيعملا هللاو م )١(

 ءلكال :م /اوم :ق /لؤ5:ع /الو :ر (5)

 ..هتلازا امأو هيف هلوق هجو نع ءاضيأ ينلأسو :هقيفوت هللا لصو ءديلولا وبأ هيقفلا لاق :ر (؟)

 ر :نم (4)
 .تلقف :ر (0)

 .ضئارف :ر (5)

 . ىلعي :ب فو .ر :نه (۷ر
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 . هيلع ةردقلا عم هکرتب لطبت

 كلذ سيلو «ةضيرف «''"اهيف بجاو ةالصلا يف عوشخلا نأ ىرت الأ
 ءهتالص يف عشخي ل نم ةالص لطبت ال اأ لجأ نم ءاهضئارف يف دودعمب

 .اهنم ءيش يف وا

 دعب الو ‹ ةضيرف بجاو بوصغملا ناكملا ٤ ةالصلا كرت كلذكو

 .ريثك كلذ هبشأ امو ءةالصلا ضئارف نم كلذ

 .ةساجنلا ةلازا ف ةردقلاو ركذلا لوح

 نم هنا :ليق اذاو» :هلوق امأو :هنع هللا ىضر .ديلولا وبأ لاق

 نبا نأل « حيحصب سيلف «« ةردقلاو ركذلا عم كلذف «ةحصلا ("طرش)

 ىلع ةداعالا بجويف ءلاح لك ىلع ‹ اھتحص يف اطرش كلذ یری بهو

 .كلذ يف فالخ ال هنأ ىضتقي همالكو «كلذ ىلا ارطضم

 .فالتخالا لصأ

 يف ةساجنلا نم ةراهطلا يف مهفالتخا فالتخالا اذه يف لصالاو
 :ةنس وأ ضرف يه له ةالصلا

 ىلع ءادبأ ةساحنب ىلص نم ىلع ةداعالا بجوأ ءاضرف اهآر نمف

 ةساجنلا ةلازا يأت ‹ هلوق ىلعف «بهو نبأ بهذم وهو ,ناك لاح يأ

 .اقلطم اطارتشا ةالصلا ةحص يف ةطرتشم
 ءريغ ىلا اهكرتو «ةليضف اهب ذخألا يتلا «ننسلا نم ةنس اهآر نمو

 نم «ناك لاح يأ ىلع ةساجنب ىلص نم ىلع ةداعالا بجوي مل « ةئيطخ

 .ةضيرف بجاو :ر )١(
 .ةطقاس ةلمجلا :ر (9)

(r)طورش :ب يفو .م :س . 
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 اذه ىلعف فالخلل '"اةاعارم «'''اناسحتسا تقولا يف الا ءدمع وأ وهس
 ةحص يف ةطرتشم الو ةبجاو ريغ ةالصلا يف ةساجنلا ةلازا يتأت «لوقلا

 .الصأ ةالصلا

 .مساقلا نباو بهشأ نيب ةداعالا

 :ةليضف اهب ذخألا يتلا نئسلا نم اهنأ ىلا اوبهذ نيذلا فلتخاو

 .ةئيطخ اهكرتو

 لاح يأ ىلع ةساجنب ىلص نم ىلع ءاضيأ «ةداعالا ري مل نم مهنمف

 وهو «فالخلل ةاعارم «'”!اناححتسا تقولا يف الا ءدمع وأ وهس نم ناك

 ةلأسم يف ةنودملا ين ام رهاظو ءهنع يقربلا ةياور يف بهشأ لوق

 ْ . “جاجا

 نم ادماع ةساجنب ىلص نم ىلع ءادبأ «ةداعالا بجوأ نم مهنمو

 ءادماع اهننس نم ةنس كرتي «ةالصلاب نواهتلا ةيحان نم «ةرورض ريغ

 .كلام نع هتياورو مساقلا نبا لوق نم روهشملا وهو

 ءةالصلل ةساجنلا نم «ةراهطلا (“نأ) ىلع ناينبملا نالوقلا ناذهو

 همحر « يضاقلا دلقت «ةئيطخ اهكرتو ءةليضف اهب ذخألا ىتلا اهننس نم

 ةلازا نا :اهنم لوألا لوقلا سايق ىلع «لاقف ءاهاوس ام (”ىفنو هللا

 «لاقوء لاح ىلع اهتحص يف ةطرتشم ريغو «ةالصلا ضئارف نم ةساجنلا

 ركذلا عم ءاهتحص يف طرتشم كلذ نا :اهنم يناثلا لوقلا سايق ىلع

 .ابايحتسا .ص ءم :ع (1)

 / .ةاعارملاب :ص (؟)

 .ًابابحتسا ؛ق ءص «ع (؟)
 :مجاحلا عضاوم يف كلام لاقو» :اذكه )١18/1( :ةنودملا صن )٤(

 هنإ :كلذ للسعي ملو»ىلص مث .مجاحلا عضوم حم ناو :كلام لاق .دحهي نأ هيزحي الو ؛هلسغي

 .« تقولا يف ماد ام ديعي
a ءق ص :نم (o) 

  (0يقبو م .
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 .هلوق نم كلذ ىلع مالكلا یصم دقو ‹ةردقلاو

 .ةردقلاو ركذلاو «ةحصلا طرش رابتعاب «ةالصلا ضئارف ماسقأ

 هلاق ام ىلع «ةالصلا ضئارفف :''هنع هللا ىضر ديلولا وبأ لاق
 : ماسقأ ةعبرأ ىلع مسقنت

 يلصملا ماي ءةالصلا ةحص يف طرتشم ريغ ءقلطم ضرف :|هدحأ
 5 لادتعالاو ء.اهيف عوشخلاك ءهتالص كلذب لطبت الو ءادماع هكرتب

 ةالصلاو ؛ةبوصغملا رادلا يف ةالصلا كرتو ءدوجسلاو « عوكرلا نم عفرلا

 ]٠١١][ نيقلتلا » يف نيلوقلا دحأ ىلع «سجنلا /بوثلاب «.

 ءةراهطلاو «ةينلاك «ةالصلا ةحص "ف طرتشم« قلطم ضرف يناثلاو

 .بهو نبا لوق ىلع «ةساجنلا نم ةراهطلاكو عثدحلا نم

 ىلا هجوتلاك ةردقلا عم «ةالصلا ةحص ىف طرتشم ضرف :ثلاثلاو

 بهذم ىلع «ةروعلا رتسكو ءكلذ هبشأ امو ءدوجسلاو ؛عوكرلاو «ةلبقلا
 .ةالصلا ضئارف نم كلذ ىري نم

 كرتك ءةردقلاو ركذلا عم ةالصلا ةحص يف طرتشم '"!ضرف :عبارلاو
 نبا "بهذم نم روهشملا ىلع «ةساجنلاب ةالصلاو ةالصلا يف مالكلا
 .« نيقلتلا » يف يناثلا لوقلا وهو «كلام نع هتياورو مساقلا

 ملكت نم ديعي امناو «ةنس اهنا :ةالصلا يف مالكلا كرت يف ليق دقو

 ةيحان نم « 'اةالصلا حالصا ريغ يف «مالكلا ىلا رطضم ريغ ءادمع اهيف
 ءادماع اهننس نم ةنس كرتب هتالصب نواهتلا

 .ةطقاس ةلمجلا :م «ر (۷

 .ةحص يف قلطم ضرف ءر (؟)
 .قلطم ضرف م (9)

 .مساقلا بهذم ىلع :ق (4)
 .حالصا يف :م (4)
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 اما «ةنس وأ ضرف وه له :ةالصلا يف مالكلا كرت يف فالتخالاف
 ةرورضل اهيف مالكلا يف اوفلتخا امئاو «ةرابع يف ""فالتخالا ىلا دوعي
 .اهحالصا

 ."!قيفوتلا هللابو

 ءاهنتسو «ةالصلا ضئارف لوح :باهولا دبع يضاقلل ثلاث صن
 .اهلئاضفو

 نا» :بابلا لوأ يف هلوقو : "نع هللا يضر ءديلولا وبأ لاق

 ةلصفنم « نايرض ضورفلاو  لئاضفو ننسو ضورف ىلع ةلمتشم ةالصلا

 ام ىلع لمتشي ال ءيشلا نال ءرظن ءاضيأ «هيف «هلوق رخا ىلا ةلضتمو
 .هنع لصفنم ريغو هيف لخاد وه ام ىلع لمتشي ااو «هنع لصفنم وه

 لاوقأو لاعفأ ىلع لمتشت ةالصلا نا : اذه يف لوقلا قيقحتو

 .لئاضف اهنمو « ننس اهنمو «ضورف اهنم

 .ةالصلا ضئارف

 ال (("'يتلا) اهناكرأ يه «كلام بهذم ىلع (ةيناث) اهنم ضئارفلاف
 ,مارحألا ةريبكت يهو ءاهيلع ةردقلا عم ءاهنم ءيش نود ةالصلا ىزجت

 ةلمج يف ليقو «ةعكر لك يف ليق ءذفلاو مامالل نآرقلا مأ ةءارقو

 ام ردق ذفلاو مامالا ىلع ةعكر لك يف هنم نيعتملاو «مايقلاو «ةالصلا
 «مارحالا ةريبكت هيف عقوي ام ردق مومألا ىلعو «نآرقلا مأ هيف أرقي

 سولجلاو ءهنم عفرلاو ءدوجسلاو ءهنم عفرلا يف فلتخاو «عوكرلاو

 .ةساجنلا ةلازا ةلأس ةيان م )١(

 .ديلولا وبأ هيقفلا لاق :ر (؟)
 .اهيف :م (4)
 .نامث هام يلو .ص :نم )0(

 ڻزحت ال اهناكرا ب قو ءر نم )3(
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 .مالسلاو «الخآلا

 .ةالصلا ننس

 ةداعاو ءاهنع ("اوهسلل) وهسلإ دوجس بجي ؛ةيناث اهنم ننسلاو
 مأ عم ("ارقت) يلا ةروسلا يهو ءادمع اهكرتل «فالتخا ىلع , ةالصلا

 ءرارسالا عضوم ٤ رارسالاو « رهجلا عوضوم ف رهجلاو «نارقلا

 سولجلاو «لوالا دهشتلاو « ديمحتلاو ,مارحالا ةزيبكت یوس ريبكتلاو

 , "آلا دهشتلاو هل

 .ةالصلا لئاضف

 ءلاوقألاو لاعفالا نم ةالصلا هيلع لمتشت امم كلذ ىوس امو
 كرتل ةالصلا ةداعا الو ‹ اهنم ءيش نايسنل دوجسلا بجي الل ‹ ةليضف

 .اهكرات ىلع بجي )>( ال ءاهاوس

 .ةالصلا بوجو طورش
 نم هانركذ ام ىلع ةلمتنملا «سمخلا تاولصلا بوجولو ‹ لصف

 ‹تقولا لوخدو ‹سافنلاو ضبحلا مد عافتراو ء«لقعلاو ءغولبلا

 عئارشلاب نيبطاخم "ريغ رافكلا نأب لوقلا ىلع «مالسالاو

 .ريخألا :ص م 0(

 .اهنع وهلا دجس ؛ب يفو .ق :نم (۲)
(r)ر نم .. 

 .ريخألا :ص ١)

 حم اب فو .ص :نم )6(

 .اوسيل ص )>(
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 .ةالصلا ءازجا طورش

 .ةينلا :يهو ءاهب الإ ءىزجت ال هنأ ىلع قفتم « طئارش تس اهزاوجلو

 بيترتو .ةلبقلا ىلا هجوتلاو «تقولا ةفرعمو «ثدحلا نم ةراهطلاو
 .مالكلا كرتو ءةالصلا لاعفأ

 هيلع تبجو نمم روصتي ال ذإ «قالطالا ىلع ءضرف يهف ةينلا امأف

 ءاضيأ «كلذكو ءةالصلل لاعفألا بيترت كلذكو ءاهيلع ةردقلا مدع

 .ريسفت كلذلو «تقولا ةفرعم

 اهنا «ليقو «قالطالا ىلع ضرف اهنا :ليقف ثدحلا نم ةراهطلا امأو

 .بوجولا يف طرش اهنا :ليقو «ةردقلا مم ضرف

 ءاملا مدع نم ىلع بجت ال ءقالطالا ىلع ضرف اهنأب لوقلا ىلعف

 .اهدحا دجي ىتح ؛ةالصلاو ءديعصلاو

 الو ءءوضولا ىلع ردقي مل اذا ءةردقلا عم ضرف اهناب لوقلا ىلعو

 .ةراهط ريغب ىلص « مميتلا

 الو ءءاملا ىلع ردقي مل اذا ءبوجولا يف طرش هنأب لوقلا ىلعو

 .ةالصلا هنع تطقس «تقولا جرخ ىتح ديعصلا ("!ىلع)

 ىلا ةالصلا زوجت ذا «ةردقلا عم ضرف هناف ةلبقلا ىلا هجوتلا امأو

 .ةفياسملا لاح يف «ةلبقلا ريغ

 حالصا يف الا «ةردقلاو ركذلا عم ضرف هناف مالكلا كرت امأو

 . كلذ ٤ /فالتخا ىلع «ةالصلا

 نم امنا ليقف ءةساجنلا يف ةراهطلاو «ةروعلا رتس يف فلتخاو

 نم اتسيل اهنا ليقو «قالطالا ىلع) ةالصلا ةحص يف ةطرتشملا ضئارفلا

 .ديعصلاو : نص :ب يو ر نم )0(
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 ضئارفلا نم اهنا :ليقو ءًالصأ (“"ةالصلا ةحص يف ةطرتشملا ضئارفلا
 .ةردقلاو ركذلا عم اهتحص يف ةطرتشملا

 .قيفوتلا هللابو

 تادسفم لوح باهولا دبع يضاقلل عبار صن - [١1؟]
 .ةالصلا

 دسفيو *« نيقلتلا » يف هلوق نع "دنع هللا يضر ءاضيأ ؛"!لئسو
 هلف اهلقنو اهرييغت امأف «ةلمج اهنع ةينلا عطق :ةلصخ ةرشع اتنثا ةالصلا

 ةالصلا نأ يف فالتخا ال يذلا «ةلج ("اهنع ةينلا عطق ىنعم ام
 هلع ربع ءدحاو ءيث اه لهو ؟لقنلاو رييغتلا ىنعم امو ؟هب دسفت
 يف هيلا راشأ يذلا ليصفتلا امو ؟ناقرتفم نائيش وأ «نيتقرتفم نيترابعب
 ؟. كلذ

 :("!دييأتو هقيفوت هللا لصو «لاقف

 .ةينلا عطق

 دسفأ دقف كلذ لعف نمو ءاهلاطباو ءاهضفر وهف ةينلا عطق امأ
 ىلا اهلمع لصتي نأ ةالصلا نأ. نأل ؛اهنع جرخو اهعطق هنأل « هتالص
 ("!رضي) مل اهباحصتسا نع اهس ناف ءاهب مرحأ يتلا ةينلا ىلع ءاهرخآ

 .ق «ر :نم )١(

 هلال 1م NY ty ¥ :ص NER iF WY نق (5)

 .هلوق نع اضيأ لأسو ءهنع هللا ىضر ءديلولا وبأ هيقفلا لاق :ر (؟)
 .م١80٠ :مقر تحت ةيكلملا ةبتكلا يف نيقلتلا نم ةلماك ةخن دجوت (4)
 .ةلمج ةينلا عطق :م (ه)

 .تلعف :ر .هنع هللا يضر لاقف :ع (5)

 رضي :ب ىفو .ص ءم هر :نم (۷)
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 داقتعاب اهعطقي م ام ءاهب فوصوم وه ذا ءاهمكح ىلع هئاقبل « كلذ
 عجري مل ام هنع هوهس لاح يف ءناميالاب فوصوم نمؤملا نأ اك ءاهدض

 .هدض داقتعاب هنع

 .ةينلا لقنو رييغت

 يف هتين ريغي نأ وه رييغتلا نأل «ناقرتفمف لقنلاو رييغتلا امأو

 ةالص نم هتين لقني نأ وه لقنلاو ءلاح ىلا لاح نم ءاهسفن ةالصلا

 .ةلفان ىلا ةضيرف ("نمو) ءةضيرف ىلا ةلفان نمو ءاهريغ ةالص ىلا

 .ةينلا رييغت روص

 ةينب مرحي نأ لثم «لاح ىلا لاح نم ةالصلا يف هتين ريغ اذاف

 ىلا اهريغيف رضح ةالصب مرحي وأ ءرضح ةالص ىلا اهريغيف ءرفس ةالص
 ءرفس ةالص ةينب مرحأ اذا هنأل «لاق اك < «ليصفت كلذ يفف «رفس ةالص

 الو ءارضاح وأ ارفاسم نوكي نأ نم ولخي الف رَضَح ةالص ىلا اهريغ مث

 ءادمع وأ اوهس اعيمج نيلاحلا يف كلذ لعف نوكي نأ "نم اضيأ ء ولخي

 ءرفس ةالص ىلا اهريغ مث ءرضح ةالص ةينب مرحأ اذا كلذكو ءالهج وأ

 نوكي نأ نم ءاضيأ ولخي الو ًارضاح وأ ارفاَسُم نوكي نأ نم ولخي ال

 .الهج وأ ءادمع وأ ءاوهس اعيمج «نيلاحلا يف كلذ لعف

 ةالص ىلا اهريغ مث ءرفس ةالص ةينب "!ءرحأف ءارفاسم ناك ناف

 تقولا يف داعأ ءادمعتم وأ الهاج ناك ناف ء«ةيرضح اهمتأف ءرضح

 دجسي :ليقف ءايهاس ناك ناو .تقولا يف الا ديعي ال :ليقو «هدعبو

 يف ديعي :ليقو) ‹«تقولا يف ديعي :ليقو «هيلع ةداعإ الو «هوهسل

 1 1 . هدعبو (تقولا

 . نس وأ ت قو ق س 0(

 .نأ اضيأ :ق (؟)

 .مرحأ ںاف ص )۳(

 ق :س ١)
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 ىلا "'ةينلا لوح مث . "رضحلا ةالص ةينب مرحأف ءارضاح ناك ناو
 داعأ ءادمعتم وأ ءالهاج ناك ناف «نيتعكر نم مسف ءرفسلا ةالص

 ,ليق «هتالص مات ىلا عجر «برقلاب ركذف ءايهاس ناك ناو ءادبأ
 دعب ىتح ركذي مل ناو ءمالسلا دعب دجسيو ءريبكت ريغب :ليقو «ريبكتب
 .هتالص فنأتسا «رمألا

 ةالص ىلا اهريغ مث ءرفسلا ةالص ةينب مرحأف ءارضاح ناك اذا امأو

 ةينب مرحأف ارفاسم ناك وأ ءهيلع بجو اك «ةيرضح اهمتأف ءرضحلا

 "بجو اك «نيتعكر نم ماسف ءرفسلا ةالص ىلا اهريغ مث ءرضحلا ةالص
 وأ ناك ايسان ءادبأ اهديعي ةدساف «''!اعيمج نيهجولا ىف«هتالصف « هيلع

 هليوحت اهحلصي الف «ةدساف ةين لوأ ىلع هتالص نأل ءادمعتم وأ ءالهاج
 .اهتنس نم همزلي ام ىلا اهيف تین

 .سكعلاو ؛ةعمجلا ىلا رهظلا نم ةينلا رييغت
 ةالص يف دهشتلا يف مامالا لجرلا دجي نأ ىنعملا اذه نمو .لصف

 مامالا ركذيف ءاعبرأ ءملس اذا «يلصي نأ ىلع «هعم لخديف «ةعمجلا

 يتأيو « هعم اهيلصي هنا :ليقف «ةعكر ىلا موقيف ىلوالا ةعكرلا نم ةدجس

 لجا نم ءاعبرأ ارهظ ءاهديعي هنا ليقو ءةمات ةعمج هل نوكتو «ةعكرب
 ش .ةعمجلا ةين ىلا اهوح مث «عبرأ ةينب مرحأ هنأ

 ةعكرلا يف ءةعكرلا نم هسأر عفر دقو «مامالا دجي نأ اهسكعو

 ىنا :ليقف «ىلوألا ةعكرلا يف هنظي وهو ءهعم لخديو «ربكيف «ةيناثلا

 .رضح :م )١(
 .هتین .ص م )+(

(r)تیجو ق ر . 

 . اعم :ص )1(

 .هتين ليوحت :ق (ه)
 .ينبب :ليقف :ع )١(
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 ءةعمجلا ةينب مارحإلا فنأتسي هنا :ليقو ءاعيرأ «همارحا ىلع « ينبي
 1 ةاتعك 0(

 ,لايعثر يهو

  ةلفانلا يف لخد نأ دعب «ةضيرف ىلا ةلفان نم ةينلا لقن اذا امأو

 تقو لخد دقو ءرهظلا ةالصب مرحي نأ لثم «ةضيرف ىلا ةضيرف نم وأ

 ةالص ىلا هتين ''لقنيف ءرهظلا ىلص ناك دق هنأ ركذيف «رصعلا

 يف هتين ("القن) فالحب هئزجت ال ةالصلا نأ يف فالتخا الف ءرصعلا
 ةضيرفلا ةين عمجت ةضيرفلا /نأل ءةلفانلا ىلا ةضيرفلا نم ةالصلا

 . ةلفانلاو

 ىلا ةضيرف نم وأ «ةالص ىلا ةالص نم هتينب لقتنا اذا فلتخاو

 لوق وهو ءاوهس هتين ليوحت هرضي الو «ةمات هتالص :ليقف ءاوهس «ةلفان

 وأ كلذ لاط نا .هتالص لطبت :ليقو ‹ كلام نع هتياورو « بهشأ

 .مساقلا نبا بهذم وهو ءلطي مل وأ لاط « مكر

 اذه نم ءهللا هجر «باهولا دبع دمت وبأ هلأ ام ريسفت اذهف

 « هئيقلت » ف ظفللا

 .هل كيرش ال .قيفوتلا هللابو

 نيمرحلا بطاخت له ءديصلا ميرحت تايآ - ]1١[

 .؟مهريغ ما ؟ وش مأ
 ءهصنو «!'!لاؤسلا اذهب «ةلبل ةنيدم نم «هللا هقفو «هيلا (*بتكو

 .ناتعكر اهو .ق ع 0)

 .لقتنتف :ر (۲)

(r)ر ص . 

 ٠۵۰ :م 1١/ :ق 7١/ :ص /۱1 ع (£)

 .باتكلا لها ديص يف .ةلىل نم ءهللا هجر «هيقفلا ىلا بتكو :ع (ه)
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 ءاونمآ نيذلا اهيأ اي» :ىلاعت هلوق يف «كنع هللا يضر «باوجلا
 هفاخي نم هللا ماعيل «كحامرو ميديأ هلانت ءديصلا نم ءيشب هللا منولبيل

 .« "لأ باذع هلف كلذ دعب ىدتعا نمف «بيغلاب

 وأ ءديصلا نم هنع مرحلا ىهنت اهف نينمؤملل باطخ ةيآلا هذه له

 وأ٠ ءجحلا يف اهنأ ىلع ليلدلا امو ؟جحلا كسانم ريغ يف مل باطخ يه

 . ؟هريغ

 ال نم ءجحلا يف ةيالا هذه نا :لوقي امنا :لوقي الجر اندنع ناف

 اونمآ نيذلا اهيأ اي» :مرحلا ىف امناو :("ألاق) ءهمهفي الو نآرقلا فرعي

 ملأ باذع مرحملل سيلو :("!لاق) ٠ رح متنأو ديصلا اولتقت ال

 وأ «ةتيملا لكأف «ىدعت نمل (“أملألا) باذعلا اناو «ءازجلا هيلع اماو

 اذهف ءهتدص (('انأ) 07 لاقو ءهعاب وأ ءهلكأف ءاتيم ديصلا دجو

 .» ملأ باذع هلف كلذ ىدتعا نمف» :هلوق ىنعم

 ‹ةيهارك نود مارح باتكلا لهأ ديص نأ ىلا «هلك اذه يف بهذو

 هنيب قرف ال :لاقو «ةيآلا هذبب كلذ يف جتحاو «ةتيملاو ريزنخلا مرحتک

 .مدلاو ةتيملاو ءريزتخلا محل نيبو

 و "هللا ءاش نا باوصلاو قحلا نايب ىف كلضف ىلا ةبغرلاف
 ؟هلجأ نم !*اءوزاجأ يذلا هجولا امو «ةيهارك نود ءاللعلا نم هزاجا

 ا" ؟وقحلي مو ءهلجأ نم ا"!ةوهرك يذلا هجولا امو «مهنم ههرك نمو
 )١( مقر -. ةدئالا ةروس ٩۵.

 .ق نم (۲)

(r)ى" مقر ةدئاملا ةروس . 

 قا :نم (:)

 ءقاءم .ص ا ءع :نم )0(

 .هتدص هلإ :ب فو .ع اء« ص :نم )3(

 .هزاجأ نمو قحلا :م (۷)
 * .هزاجأ .ق :ع (۸)
 هقحلي .م ع 6( . ههرك ع )¢
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 مارح هنا :ءاملعلا نم دحأ لاق لهو ؟ضحلا مارحلاب الو لالحلاب
 . طق هجولا اذه تيأر ام يناف ؟ال مأ ءلجرلا اذه لاق اك « ةتيملاك

 هيلع هللا مما اوركذي مل مهنأ ماع اذا «باتكلا لهأ ديص زوجي لهو

 الو» :ىلاعت هللا لوق عم ا"'باتكلا لها ديص ليلحتب لوقي نم دنع
 مهو ءمهماعط لكأ زوجي اك « "هيلع هللا مسا ركذي ال امم اولكأت
 اولكأت ال اونمآ نيذلا اهيأ اي» :ىلاعت هللا لوق عم ءابرلاب نورجتي
 .؟ال مأ .« !"لايرلا

 دنع ةححلا امو «ديصلا ريغ نم «هوحبذو هوكذ ام )= ) كلذكو

 ؟ مهم هزج م نم دنعو «هزاجأ نم

 .ىلاعت هللا ءاث نا ءاروكشم اروجأم

 .نيمرحلاب ةصاخ ةيالا

 حيحصلاو هيلع تفقوو«لاّوسلا تحفصت :هقيفوت هللا مادأ « باجأف

 ةعاج لاق "كلذك ءمهيف تلزن األ ءنومرحلا اهب دارملا نأ ةيآلا يف

 بيبح نبا كلذ ىلع صن نمو «مهريغو ريسفتلا لهأ نم '!ءالعلا نم
 ةيالا هذه ف تلزن :لاق هنا سابع نبأ نع يورو « ةحضاولا ف

 ."ةرثك مهلاحر يشغت ثناكف «شحولاب هللا مهالتبا ""ةيبيدحلاب

a (Nمهدیص . 

 ۲١. - مقر - ماعئألا ةروس (۲)
 .١, :مقر نارمع لآ ةروس (؟)

 .ما 1 نم )1(

 ,اڌک :م )0(

 .ءاهتفلا نم ةعاج :ص )١(

 (318/؟) ريثك نبا ريفت رظنا) ةكم ترق رئب ةيبيدحلاو.ه3.ةنسلا ىف تناك ةيبيدحلا ةرمع (۷)

 ((103/1) :يبرعلا نبال نآرقلا ماكحأو
 .تناك .م (4)

 .ةريثك :ع ءص .م (4)

0 



 هفاخخ نم عيل ''مهربتخي نأ هللا دارأف «رابتخالا « ءالتبالا» ىنعمو

 « معيل» ىنعمو مهب هنكمت عم «مهبلع مرحلا ديصلا كرت يف مهنم بيفغلاب
 ,هتعاطب عئاطلا ىزاجيف ءمهنم ةيصعملاو ةعاطلا عوقو لعيل :يأ

 يف هملع مدقت دق ذا ءاهنع زواجتي وأ «هتبصعم ىلع يصاعلا بقاعيو
 .وه الا هلا ال ءهيصعي نع هعيطي نم لزألا

 5ع ء ا(

 هانعم .« ملأ باذع هلف » هلوقو . يهنلاب هملع دعب «ديصلا لتقف ءزواجت

 ءةدواعملا ءادتعالا :ليقو «ةرخآلا يف ملأ باذع ءديصلل (“دمعتملا)
 هلوقب , ةمقنلا بجوتساو < ءازج هيلع نكي م «ةيناث لتقف داع نمو

 ةيآلا هذه ف باذعلا وهو « هنم هللا مقتنيف داع نمو» :لجو زع

 .باتكلا لهأ ديص مح

 .0ىسنلا هب ىكذي اب هوكذف ءهتاكذ اوكردأ ام الا هنم لكؤي ال

 .نآرقلا ىآ عيمج يف «رافكلا

 .مهيلتبي :م ()

 .ةطقاس :ملأ باذع هلف .م :ع )١(
 .ىسانلا ىطخلا :م (؟)
 .دمعتلل :ب ىفو .م :نم (؛)

 «سابع نبا كلذب لاق هل ريطن ال ايف ةميقلا وهو ؛ريظن هل ايف «لوتقملا ناويحلل ريظنلا :وه ٌءاَّرَجلا (4)
 , يعفاشلاو ,كلامو .ةداتقو ءريبج نب ديعسو

 .((9/.40) :صاصجلل نآرفلا ماكحأ)
 . ييف :لعف نم ليعف ةملكلاو .هيلع هللا مسا ركذي نا يسن يذلا ديصلا :هب دارملاو يسن ام :يسنلا (1)
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 :لجو زع هللا لوقل ءديصلا ةحابا ىلا ماعلا لهأ نم ةعامج بهذو
 ]٠١6[ بهو نباو /بهشأ لوق وهو « "كل لح باتكلا اوتوأ نيذلا ماعطو» ءاب ل 1( 8 سأل ل

 ."نونحس راتخا هاياو كلام باحصأ نم "دايز نبا ىلعو

 «كلذ نم ةهاركلاو « بيبح نبا مهنم «ملعلا لهأ نم ةعامج ههركو

 :نيهجول ةنيب ءهزاجأ نم بهذم ىلع

 « نيب مارحلاو نيب لالحلا » : هلي يبنلا لوقل فالخلا ةاعارم :اهدحأ

 هنيدل ًاربتسا تاهبتشملا ىقتا نمف .تاهبتشم رومأ اهنيبو

 .« ثیدحلا»

 لهاجلا ديص ناك اذاف ءاهتفرعم مزلت دودح هل ديصلا نأ :يناثلاو
 ءاهوركم ءهديص يف هاقوتي نأ همزلي ام يقوت نع عري ال يذلا ءاهب
 ؟؛ هديص هركي نأ ىرحأ يمذلاف

 «ةيمستلا كلذ زاوج يف طرتشي ال باتكلا لهأ ديص لكأ زيجي نمو

 ليق «« هيلع هللأ مسأ ركذي م م اولكات الود :لجو زع هللا لوقو

 الا «ةيمستلا كلذب دارملا :ليقو «ةيمستلا ال (”!ةيكذتلا) كلذب دارملا

 لح باتكلا اوتوأ نيذلا ماعطو » :لجو زع هللا لوقب ةخوسنم ةيآلا نأ

 (شا) نومسي ال مهو < مهحئابذ لكأ ءاذه هلوقب حابأ هللا نأل «« مل

 .۵ مقر ةدئاملا ةروس )0(

 اطوملا لخدأ نم لوأ .ثيللاو كلام نم عمس « ةيقيرفا ملاع» يسنوتلا دايز نب يلع نسحلا وبأ وهو (')
 1٠0(. :ةيكزلا رونلا ةرجش) .ه ٠۸۳ يفوت «برغملا ىلا

 .(ن# )٣/ :ةنودملا (۳)
 ريشب نب ںاعنلا نع ء۱۵۹۹ مقر اسو (۱۹/۱) :یراخبلا نم لك هجرخأ (4)

 )141١/9(. :ةنودملا ةياور س ةغيصلاو

 .ق ۾ ٠ع :نم )4(

 .ق :نم (1)

4۹¥ 



 لك ىلع ليق ءمسملا ةاكز ةحص يف طرش ("؟”اذه ىلع ةيمستلاف)
 . هللا همر كلام بهذم وهو «ةردقلاو ركذلا عم :ليقو « لاح

 .("هل كيرش ال قيفوتلا هللابو)

 .ةيرعلا عيب لوح «ةنودملا نم صن حرش - ]:١1١[
 نب دمحأ نب دم ديلولا وبأ « ظفاحلا «مامالا ,هيقفلا ءاضيأ ء"لاقو

 .هنع هللا يضر «دشر نب دجأ

 نأ ةيرعلا بحاصل اسأبىرأ ال:كلام لاق »:ةنودملا نم ايارعلا يف عقو

 يل لاق ءهصرخب ءهارعأ يذلا ريغ ناك ناو «طتئاحلا رث هل نم اهعيبي

 وأ .طئاحلا رمن ىزتشا نم «هصرخب « كلذ ذخأي نأ زوجي هنا :كلام

 .« “لخنلا تلياز تباط اذا ةرمثلا نأل «هرمشب طئاحلا لصأ ىرتشا

 ةنيدم لهأ نم « رفعج نب دم هللا دبع وبأ «هيقفلا يلا بتكف
 .« لخنلا تلياز تباط اذا ةرمثلا نأل» :هلوق ىنعم نع ىنلأسي «ةغاب
 نع اهيبنت هباتك يف دجو هنأل ءةلج ءةلأسملا ىنعمو ؟هب للع اذامو
 :كلذ ىلع خويشلا ضعب

 ال ةيرعلا نأ :مساقلا نبا لوق نم « ىصوأ باتك» يفف ءرظنا»

 باتك نم (("!ىيحيو بهشأ عامس) يف امو ءرمثلا بيط دعب الا نوكت
 روت ىتح لصألا عيب زوجي ال «تيرعأ اذا «ةرمثلا نا :تاقدصلا
 .اه ةيمستلاب !ب ينو .ق ءم ؛ع :نم 0(
 عا نم )0

 تكل ملاك G/T ص :ع اكل
 .(مد./4) :ةنودملا (8)

 .باتع نب دمحم نع ىور ءرواشم هيقف ءرفعج نب دم وه )0(
 .(۵٠ه١/۳ :ةلمكتلاو ليذلا)

 .نع :ق قلل

 . یی عامس ب فو ۰ص م ع :نم قفز

 مل ام دوجأ نوكيف «هيف رذيف ءركذلا علط نم ذخؤيو ؛ثانالا علط قشي نأ وهو « حبقلتلا :رويأتلا )۸(
 .ربؤي

۹۸ 



 .« ةرمثلا
 .كلذ نايب يف يلا بغرو

 .اهيلع تفقوو ءاهيلا ترشأ يتلا ةلأسملا تلمأت :هل تلق نأب هتبجأف

 دوعي ال « لخنلا تلياز «تباط اذا «ةرمثلا نأل» :اهيف هلوقو

 هارعأ يذلا ريغ نم "هتيرع يرعملا عيب زاوج نم هركذ ام (''ىلع)
 هيف زوجي يذلا ءدحلا زاوج ليلعت ىلا دصقي ل ذا «"اهصرخب اهايا

 دعب ءاهصرخي اهعيب زوجي له : هلأس اناو ءهنع لاؤسلا عقي م هنأل كلذ

 هارعأ يذلا نم كلذ زوجي اك ءاهايا هارعأ يذلا ريغ نم ءاهبيط

 وأ ءلصألا نود طئاحلا ةرمث هل نمم اهصرخي «اهعيب نأ هل زاجأف ؟اهايا

 يف صن دقو ءاهب فراع تنأ يتلا ةلعلل «هرمثب طئاحلا لصأ ىرتشا

 .اهيلع باتكلا

 نأ حصي ال ذا ءهترمثب طئاحلا لصأ ءارتشا ىلع ءاضيأ دوعب الو

 ؛هترمثب « ةيرعلا هيف يذلا « طئاحلا لصأ ءارش نأل ءهل ةلع نوكت

 لوقل «قافتاب «بطت م ناو « ترب دق ةرمثلا تناك اذا ءزئاج

 اهطرتشي نأ الا عئابلل اهترمثف تربأ دق الن عاب نم » : هلع هللا لوسر

 ةثالث ىلع «رابإلا لبق ءهترمثب (""هئارشريف) فلتخا امنو «« "عاتب

 :لاوقأ

 م ق ؛ع ؛ص :نم )0(

 .اهلصأ نود «ةرجش وأ ةلخن ةرم رخآل صخش نأ يه : ةيرعلا )۲(

 ام وا ءار بطرلا نم هيلع ام ءاينظ ردق مركلا وأ لخنلا صرخ لاقي «نظلاب ريدقت :صرخلا (۳)

 .ابيبز بثعلا نم هيلع

 . تنأ ةلعل :ع (4)

 ربأ لعفل اعواطم يقأيو .هحقل وأ لخنلا حلصأ اذا (فيفختلاب) ارابا برضو رصن باب نم :ربأ (5)

 .لخنلا حالص رابالاو (ديدشتلاب)

 مسو (؟0/8) ىراخبلا كلذكو ءرمع نبا نع ٩( مقر - عويبلا باتك) :ىيحيأطوم يف كلام هجرخأ (5)

 #١861. : :مقر

 .هئارش زاوج يف :ب ينو ءق ءع :نم (۷)



 هانثتسا (!"!مئابلا) ناك ةيرعلا ةرم نأل ءزوجيال كلذ نأ :اهدحأ

 .رابالا لبق هسفنل

 ىرعملل اهبوجول «ةانثتسملا كح يف تسيل ذا ءزئاج كلذ نأ :يناثلاو
 .عيبلا لبق ةيرعلاب

 يف هيلع ("عابي) نأ نيبو «هرايتخاب هعيبي نأ نيب قرفلا :ثلاثلاو
 .ةنودملا نم اهلك ةّمئاق لاوقالا ةثالثلاو «نيدلا

 .اهيلا راشملا نيصنلاو ةنودملا صن نيب عوضوملا فالتخا

 اب ءظفللا اذه ىلع هانب يذلا ىرأو :هنع هللا يضر « ديلولا وبأ لاق

 ىلا هدر تابهاو تاقدصلا باتك نم ىيحي عامنو «بهشأ عامس يف عقو
 ,لكلترمتب ةيرعلا هيف يذلا طئاحلا عيب نأ :هنم لوأتو ءروكذم برقأ

 امل اضراعم كلذ ىأرو ء لخنلا ليازتو ء«ةرمثلا بيطت ىتح ءزوجي ال
 قدصتي وأ .طئاح ةرمث "بهي يذلا يف «نيروكذملاو نيعامسلا يف عقو
 أطخأف «ةرمثلا ربت ىتح ءزوجي ال كلذ نا « طئاحلا لصأ عيبي مث ءاهب

 يف اتسيل ذا / ءاههجو ريغ ىلع ءاضيأ «نيتياورلا قاسو «هليوأت يف ]٠١1[
 .ةقدصو ةبه ىف اه ائاو «ةيرع

 .» ةيبتعلا » ىلع لوحنم صنلا

 نم « ىصوأ باتک » يف ركذ ام امأو هلع هللا يصر «ديلولا وبأ لاق

 الو «ةيبتعلا يف هفرعأ الف «ةرمثلا بيط دعب الا نوكت ال ةيرعلا نأ
 ع

 «ةرمثلا يف ءارعإلا زوجي ال هنأ :ديري ناك نا هنأل ءاضيأ «حيحص وه

 .عئابلل :ب يقو .م ءع ٠ف :نم )0
(r)عانت :س يقو ءق :نم  . 

 .زوجج ال :ةيرعلا :ق (9)
 .لصألا :م )٤(

  (o)عيسي :ص .



 ةيرعلا ءارش نأ ديري ناك ناو ؛حارص ًأطخ ويف ءاهبيط دعب الا
 وهو .ةنودملا ريغ نم هتقايسف .ةرمثلا بيط دعب الا زوجي ال ايصرخب
 .روصقو لافغا ءروطسم روكذم اهيف

 .ةنودملا صن هيجوت

 ىلع « لخنلا تلياز تباط اذا ةرمثلا نأل» :هلوق دوعي اناو
 دعب الا زوجي ال ىذلا وه كلذ نأل ءلصالا نود طئاحلا رم ءارتشا

 1 .رمثلا بيط
 هريدقتو .ةلأسملا يف لاكشالا بجوأ ءريخأتو ميدقت مالكلا يف عقوف

 نم هصرخب كلذ ذخأي نأ زوجي هنا :كلام "يل لاق :ريخأتو ميدقت نود
 زاحف :ديري . لخنلا تلياز «تباط اذا ةرمثلا نال . طئاحلا ةرمث ىرتشا

 .هرمثب طئاحلا لصأ ءارتشا وأ ءلصألا نود اهؤارش

 .هتمحرب قيفوتلا '" ىلاعت هللابو

 .هينمثب هيثلث مهارد ةلطارم - ]1١6[

 ءةلأسملا هذهب سلدنألا دالب ضعب نم «هنع هللا ىضر «هيلا !"'بتكو
 .!اهرخآ (“لا) اهوأ نم اهصنو اهنع لاأسي

 تعقو ةلأسم يف «كنع هللا يضر باوجلا «محرلا نمحرلا هللا مسب

 اهدبأ :هل لاقف «ةينم ('"'عطقب) لجر ىلا ىتأ الجر نأ كلذو ءاندنع

 ءةفك يف ةيثلثلا هذه لعجو «لجرلا باجأف ءةيثلث ("'مطقب يل)
 .كلام لاق :م )١(
(r)ع نم . 

pS F/T 3 (r)لكك ص/08  

 . نم اب فو . ص . نم )4(

 .ةشلتلا مهردلا» ةيسشلا مهردلا نمثلا لدب نع «هللا هحر ءاضيأ «لثسو .فرص ةلأس :ع (ه)

 .عاطقب :ب يو .ع :نم (7)

 .عاطقي اهدا :ب ينو .ع :نم 00



 بحاص ذخأ نازيملا ناسل لدتعا الف ؛ىرخأ ةفك يف ةينمثلا ('"هذهو)
 .ةيثلثلا ةينمثلا بحاص ذخأو « ةينمثلا ةيثلثلا

 ,لالح زئاج كلذ :ءاهقفلا (ا"ادحأ) اهل لاقف «كلذ يف ايتفتساف
 نم رثكأ ةيثلثلا (""عطقلا) ةضف ناف ءزوجي ال ءبر كلذ :رخآ امل لاقو
 فشي ال نأب « هلع هلا لوسر نع درو دقو «ةينمثلا (؟©ءطقلا) ةضف
 .ابر راص فش ناف «ضعب ىلع اهضعب

 زوجي ال ةيدابعلا وأ «ةيطبارملا بهذلاب ةيقرشلا بهذلا كلذكو
 .ذئنيح لضافتي بهذلا ناف هجولا اذه ىلع (" اهعيب)

 وأ ةيثلث (("ءطقب) لدبت نأ زوجي ال ءةيفسويلا طيرارقلا كلذكو
 .ابرلا اهلخديف ءةضف رثكأ طيرارقلا ناف ءركذ ام ىلع «ةينُث

 كلام كلذ زوج دقو فورعم هنأل ءزئاج هلك كلذ :هبحاص لاقو
 .فورعملا ةهج ىلع نزاولاب صقانلا رانيدلا لدبي نأب هريغو

 لثم «فخ اهف هريغو هزوج امناو «كلت ةلأسملا تسيل :رخآلا لاقف
 الو ةفك نود نزاولا ذخأيو «صقانلا عفدي نأب ةثالثلاو نيرانيدلا
 انتلأسمو «اريسي صقنلا نوكي نأ ىلعو فورعملا هجو ىلع ,"!ةلطارم
 هجولا اذه نم ةلأسملا تقرتفاف .ةلطارملا هجو ىلع «نازيملاب هل ادبي امنا
 .("!ءريغ) هوجو نمو

 مرحأ راص .!'"ةفزاجم كلذك اهدبنو ءةفكلا كرتن ؛لئاق لاق ناف
 .اذهو :ب ييو .ع :نم 0

 .ضعب :ب يفو .م ١ع ءلص :نم )+(
(r)عاطقلا :ب يلو .۽ :نم . 

 . عاطقلا :ب يقو 2ع نم )4(

 .اهدب :ب يفو .ص :نم (0)
 . عاطقب لدبي نأ :ب يفو .ع :نم (5)
 .اهريغ :ب يفو .هريغ :ع (۸) .انزو .ةضفلاب ةضفلا وأ بهذلاب بهذلا عيب :ةلطارملا 69
 .اليصفت هردق فرعي ال اب لماعتلا :ةفزاجلا ()

۵۰۲ 



 .اددع يرجت تسيلو ءانزو يرجت ةعطقم نويع األ ؛مرحأو
 ءايفاش ءانايب ءحصأ نيباوجلا يأو .«كلذ يف كبهذم انل نيب

 .هيلع تفقوو كلام تحفصت «باوجلا اذهب هللا هقفو «باجأف

 بهذلاك ساحنلاب ةبوشملا مهاردلاو ريتاندلا ف خويشلا فلتخا دقو

 .ةيثلثلا مهاردلاو ‹ةىقرشلا

 مسا لوانتل ءنيتصلاخلا ةضفلاو بهذلا محب اه مح نم مهنمف

 ةلطارملا زاوج ىلع لدتساو ‹ةلطارملاو ,ةقرسلاو .حاكنلاو ءةاكزلا

 ا"! .ةنودملا نم فرصلا باتك يف «بهشأ لوقب اهيف

 نود ةضفلاو بهذلا نم اهيف ام ربتعاو «كلذ ري مل نم مهنمو
 زج مف «كلذ ريغو «حاكنلاو ةاكزلا نم ماكحألا عيمج يف ساحنلا

 يبنلا يهنل هفالخم لوقلا حصي ال يذلا حيحصلا وهو ءاهيف ةلطارملا

 ."الثب ًالثم الإ قرولاب قرولاو بهذلاب بهذلا عيب نع مالسلا هيلع
 هلوق ليلذب فورعملا هجو ىلع ريسيلا يف وه انا بهشأ لوق ىنعمو

 .كلذ ةزاجا ىلا بهذ نمل هيف ةجح الف «  لدبلا كلذ هبشي امناو»

 ىلع زوجي ال :لوقي هلا هر « ''رفعج وبأ هيقفلا انخيش ناك دقو

.۱/T (؛44/8) :هنودملا. )١( 

 اک . ىردحلا دعس يأ نع ٠١( :مر - عوبسلا تانك) ىحي اطوم ىف كلام هجرخأ ثيدح ىلا ريتب (؟)

 :أطوملا یف یه اك هناوزلا صيو 85 مقر لسو (./0) :حصحصلا يف ىراحلا كلدك .هحرحأ

 فرولاب فرولا اوعست الو . ضعي لع اهصعب !ومتن الو .لتع الثم الا هذلاب بهدلا اوعست الد

 (ركلاب) فلاو .« رحاس اشاع انش ايم اوعت الو ضعت ىلع اضعب اوعشت الو .لتمب الثم الا

 . هدايزلا
 .اددع ةصملاب ةصعلا وأ .فهذلاب بهدلا معيب :ةلداملا لدبلاو .(445/8) :ةمودملا (۳)

 :ص ةيكرلا رولا ةرحش) .ه ٤۷۷ ةس يوت رواملا ىوتملا حش .ىطرقلا قزر س دمم نب دمحأ وه (4)
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 .ةيقرشلا الو «ةيدابعلا بهذلاب ةيدابعلا بهذلا ةلطارم «كلأم بهذم

 ساحنو ('"بهذو) ءةضفو بهذب ةضفو بهذ كلذ نأل «ةيقرشلاب
 ةضفلا الو بهذلاب بهذلا زوجي ال هنا» :هلوق نمو .ساحنو بهذب
[1v]يف رهاظ هلوقو «« ضرع ء اهنم دحاو /لك عم وأ ءاهدحأ عم ةضفلاب  

 ؟هنع تلأس ام ةزاجا ديري نب فيكف ءرظنلاو « سايقلا

 .هل كيرش ال «قيفوتلا هللابو

 يمد هنأ :هيلع دهش دقو «لجر ىلع يمد نم - [111]

 .لبق رخآ ىلع
 هذه نع ( "شا اهسرح) ةيلبشا ةنيدم نم «هنع هللأ يضر «"لئسو

 :اهصنو «ةلأسملا

 : ىمد هنأ ةعاج "ةيمدتلا دوهش نم دهشف ءلجر ىلع ىمد لجر
 امنا :لاق «كلذ نع لئس امل «هنأو ءهامم ءرخآ لجر ىلع «كلذ لبق
 اذه َدّيُقَو . يلع ميف ءاذه يلا عجري نأ تيشخ ينأل «كلذ ءتلق تنك
 .ةفلتخم ناعمو «ةفلتخم ظافلأب ءمهنم ةعاج ىلع ىنعملا

 .ةريخألا ةيمدتلا لطبت

 امو اذه كلاؤس تحفصت :لاق نأب كلذ ىلع هللا هديأ « باجأف

 .هلك كلذ ىلع تفقوو ‹ هقوف اها كخستسا

 لطبي « مهتداهش صوصن تدبق نيذلا « دوهشلا ةداهش نم

 . بهد وأ :سا يقو .ق .ع :نم ىلإ

 ديقت امو

  (r)م  AAق۰ 18٠١ا/ص: ۲1۵0

(r)ما 1 نم  

 لأبي يمد وأ ءنالق دنع يمد وأ .يلتق نالف :هسافنأ ظفلي وهو ؛ لونقملا لوف نأ يه :ةيمدتلا )4
 .ثوللا :رظنأ .كلام دنع .توللا نم يهو .نالف هنع

 .تحستا :ق (6)

 1 .ديق م 3



 ءالودع اوناك نا ءاهب مايقلا طقسيو ء "هاربا نب ىيحي ىلع ةيمدتلا

 يفو ءهريغ ىلع ءالوأ «ىمد دق هنأ ىلع تعمتجا دق مهتداهت نأل

 .هل ءاربا هريغ ىلع هتيمدت

 نم الجر أربأ نمك هنأل «هيلع متي نأ فاخ هنإ :هلوق ىف قدصي الو

 هب رذتعي (م) ءاذک هجول هتأربأ امنا :لاقو ‹ هب هبلطي ْماَق مث «قح

 ىلع هفوخل «هيلع ِنْجَي مل «ءيرب ىلع ةيمدتلا يف هل رذع ال ءاضيأ «هنألو

 ةيمدتلا نع ءالوأ ءْعِرَي مل هنأب هضن ىلع رقأ الف « هيلع ىنج نم هسفن

 نب ىيحي (ىلع'"اةيمدتلا نع ارخآ غرب ل هنأ يف هانمهتا «ءيرب) ىلع
 «ةيمدتلا يف هلوق لبق امنا «لوتقملا نأل ءهانمهتا ؛ءيرب وهو ‹مهاربا

 مهتي الف «توملا دنع !

 نع ءالوأ «عري مل هنأب هسفن ىلع اذه رقأ الف ءائيرب همدب دلقتي ناب

 .ارخآ كلذ لثم ("نع) ْعِرَي مل هنأ يف هانمهتا ءائيرب همدب يمري نأ

 ىيحي عامس يف «مساقلا نبا لوق سايق ىلع ءهب لوقأ يذلا وه اذه
 .هتحص دقتعن يذلا كلام بهذمو «هريغو تايدلا باتك نم

 .لوألا هيلع ىمدملا ىلع ةمهتلا يوقت

 هيلع تيوق نم محلا يف هيلع ىمدملا راص ةيمدتلا تلطب اذاو

 بيني قسافلا نأ لجأ نم «لدع ريغ ناك ناو

 .هنجس لاطي نأ بجوو «ةنيب هيلع دجوت مو «مدلاب ةمهتلا

 ("'مدلا يف) ُنَبْحُي ناك لجرلا نأ :هلا هجر «كلام ىكح دقو

 ءهسبح لوط نم توملا هل (""نونمتيل) هَلْهَأ ّنأ ىتح « ةبهشلاو "طلاب
 .اريخأ هيلع ىمدملا وه )١(

(r)ای ان ينو م € : س . 

(r)ق م ع :نم . 

 بوني :ع )4(

 .ق :نم (ه)
 .خطللاب سبحي :ب يفو ءص ءق :نم (5)

 .نونمتي ت يو .ع :نم (۸) .لودعلا ريغ ةداهش :خطللا (۷)
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 2ر ل

 نيسمح فلحتسا «هتءارب رهظت ملو «ليوطلا رهدلا هنجسب لاط ناف

 .هبيسحو هلئاس هللاو ؛هليبس ىلخو < انیه

 .هل كيرش ال «قيفوتلا يلو هللاو
 .ةلدابتم ةيمدت - ]١١۷[

 اهدحأ مسا ءارجاشت نيلجر نع ء'"اهنع هللا يضر ءاضيأ «'!لئسو
 نكسب ( كلما دبع) ديلولا وبأ حرجف «كلملا دبع يناثلاو «ديلولا وبأ
 ؟ردأف «هحرج يذلا ) !ديلولا ابأ) كلما دبع عبتاف ءهدنع ناك

 هل سبحف ءرمع همسا هل بيرق كلملا دبع عمو ءدم همسا :هل ("خأ)
 .هحرجف «« لتقا «برضا» :هل لاقو ءديلولا يبأ اخأ ءادمع

 ءديلولا يبأ ىلع كلملا دبع ىّمد :هبحاص ىلع مهنم دحاو لك يّمدو
 .هسبح يذلا ءرمع «هبيرقو كلملا دبع ىلع ديلولا يبا وخا دمحم ىمدو
 ىلع دمع ةيمدتب تدهش ىلا ةنيبلا نأ الا ءاعيج «ناتيمدتلا تتبثو

 نم دمم تامو ءهب يذلا حرجلا نياعت  ءرمع هبيرقو ءكللا دبع
 كلملا دبع ىلع .ءدمم هيخأ مدب موقي نأ ديلولا وبا داراف «هحارج
 هل نأ يعدي هنأ الا ءهيلع هعم مسقي نم ؛ةرضحلاب ءهل سيلو « رمعو

 .رخآ دلبب مع ينب
 ءاهب ىمد يتلا «هحارج أربت نأ «لبق ةماسقلاب كلملا دبع لتقي لهف

 يف محلا امو ءنجسيو هحارج نم اربي ىتح ءرخؤي) وأ «ديلولا يأ ىلع
 .(؟« كلذ

 .ةماسقلا يه )00(

  (r)ق  /18٠١:عا/للا :م /516 :ص 101,

 ) )۳.لئس ءةيمدت نم ىرخأ ةلأس :ع
 .كلملا دبعل :ب يفو حارتقا (4)

 .ديلولا يبأل :ب ينو .حارتقا (ه)
 .اخأ :ب يلو ؛حارتقا )3

 .أرب ىتح اهب رخأت :ب يفو .م ءق ءع :نم (۷)
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 .هيلع تفقوو «لاؤسلا ('"تحفصت :هللا هقفو «كلذ ىلع باجأف)
 دوهشلا نياعي م ناو , ةلماع ‹رمع هبيرقو كلما دبع ىلع در ةيمدتو

 ءاحورجي ناك هنأ هريغب تبث نا هب يذلا رجلا

 اهب ىمد يتلا «هحارج نم اربي ىتح ةماسقلاب كلملا دبع لتقي الو
 ةماسقلا نم هئايلوأل هيلع بجو ام لاطبا كلذ يف نأل ؛ ديلولا يبأ ىلع

 .هلتاق ىلع

 ءديلولا وبأ :مهتثالث مهيلع ىمدملا نجسي نأ كلذ يف بجاولاو

 وبأ دجوو ‹هحارج نم كلملا دبع حص ناف فكلما دبعو «رمعو

 كلما دبعو ءرمع ىلع اومسقأ «هعم مقي نم «همع ينب نم ءديلولا

 .'"ةماقلاب نانثالا هيف لتقي ام اذه نأل « ةماسقلاب ءاعيمج « اهولتقو

 نم دجو نم عم ءديلولا وبأ مسقأ هحارج نم كلما دبع تام ناو

 كلا دبع ءايلوأ ءاضيأ « مقأو « مهتماسقب هولتقو 2« رمع ىلع 2( هةمع ينب

 ]1۰۸[ ./قيفوتلا ('"ىلاعت) هللابو .مهتماسقب هولتقو «ديلولا يبأ ىلع

 اثول «لدعلا ريغ ‹« دحاولا ةداهش ربتعت له - ]1١4[

 هذه ؛ةودعلا نم «هرکذ ("ىمسأو) ‹هردق هللا ىلعأ ا" بطوخو

 . اهرخآ ىلا اهوُأ نم اهصنو « ةيمدت ةلأسم يهو ءاهنع لأسي « ةلأسملا

 نيب لتق لجر يف ؛كنع هللا يضر كباوج .محرلا نمحرلا هللا مسب

 .كلذ ىلع هباجأف :پ يقو ءع :نم )0(

 .سارجلا ءص ءق (0)

 .« نانا اهيف لتقي ال ءدحاو الا ةماسقلا يف لتقي الو» :(۸۷۹ :ص) :ىيحي أطوم يف كلام لاق (؟)

 .ع :نم )4(

 لوك ع / ۳۳ نم /۲171 :ص /1۸۱ :ق (ه)

 . ىنسأو :اب يو .۾ ا :نم 3(

 .ةودعلا نم تءاج ءةيمدت يف ىرخأ ةلأسم :ع (۷)
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 ةأرما اشاح هلتق رضحي مو « "هلق نم مهنم ىردي الو ءرفن عبرأ
 .ةدحاو

 لكف ءهلتق يف نانثالا عزانتو «ةعبرألا نم نينثا (("نانثا) أربف

 .هتلتق تنا :هبحاصل لوقي اهنم دحاو

 .نيقابلا حرسو «هرظنب اهنجسف ءيلاولا [هذخأف

 ءهلتقف ءهباحصأ '"اهأرب نيذللا دحأ دصر "لوتقملل اخأ نا م

 «يضاقلا دنع « نيلدع نيدهاشب «هيلع ةيمدتلا تتبثو «هيلع ىمدو
 نا معزو «لوألا لوتقملا دلاو ماقف ءهلتاق ىلع همد بلطي هدلاو ماقف

 ةأرملا كلت ةداهشب ىتأو «(!”ارخآ) لوتقملا دنع ءالوأ «لوتقملا هدلو مد
 نيسخ يضاقلا هفلحف «نيروكذملا «'"؟رفنلا ةعبرألا نيب نم هتوم ىلع

 .؟ال مآ ازئاج كلذ ىرت لهف ءبجي اک ءانيمي

 . هللا ءاش نا ءاقفوم ءاناعم كلذ انل نيب

 .كلام دنع ثوللا

 لاؤسلا تحفصت :هصنو «باوجلا اذه كلذ ىلع هللا هقفو «باجأف

 .هيلع تفقوو

 عم ءانيمي نيسمح لوألا لوتقملا دلاو فيلحت نم ‹ يضاقلا هب مح امو

 نبا بهذم ىلع كلذ يف محلا هجو امناو مكحلا نم أطخ ةأرملا ةداهش

 :لدعلا دهاشلا الا نوكي ال "ثوللا نأ يف ءكلام نع هتياورو مساقلا

 .سانلا :ب ىو .م .ق ءع .نم (۲)
(r)لوتقملا م ق :ع . 

 .هأرب ع )4(

  (o)يضافلا دنع نيدهاشب :ع .

 .رخآلا س فو .م :س (3)

 .نيروكذملا ةعبرألا .ف :ع (0

 .(558 :ص - ةيهفملا نيناوملا) . دحاولا دهاشلا ةداهشو « لتقلا ىلع « ةعطاق ريغ . تارامأ :بوللا (۸)



 ."ءولتقيو «هلتاق ىلع هتيمدت نم تبث اب يناثلا لوتقملا ءايلوأ مسقي نأ
 دلاو مسقيف ًاثول ةدحاولا ةأرملا ةداهش ىأر نم بهذم ىلع امأو

 ءاهيلو لتق وهل :انيي نيسخ ءهتالو نم رخآ عم ءلوألا لوتقلا
 .ةيمدتلاب هل ابلاط هتالو نم ماق نم مايق لطبيو ءهمد كلذب نوقحتسيف

 .هل كيرش ال «قيفوتلا (!"'ىلاعت) هللابو
 ؟قح ءايلوألا تامارك له - ]١١9[

 نب دمحأ نب دمحأ نب دجم ديلولا وبأ ظفاحلا مامالا !هيقفلا لاق
 :هنع هللا يضر ءدشر

 الو ءاوهألاو عدبلا لهأ تاداقتعا نع كاياو هللا انمصع - تلأس
 «نيحلاصلا تامارك نم ىوري اع - ثلا ةقيرطلا نع انبو كب لدع
 ءامل بيذكتلاو ءاهلاطبا مزلي لطاب يه له «نيقتملا هللا دابع نيهاربو

 قلعت ((*ام) هجو امو ءاهتحصل « داقتعالاو ءاهب قيدصتلا بجي قح وأ
 .؟اهتبثأو اهَحَّحِص نم هب مصتعا يذلا ليلدلاو ؟اهركنأ نم هب

 . تازجعملا راكنال غيزلا لهأ ةليسو تاماركلا راكنا

 جهنملا ىلا يداحلاو «هدييأتو ءهتمحرب باوصلل قفوملا هللاو «لوقأف

 :هديدستو هقيفوتب «٠ مقتسملا

 لها سانلا يف اهثب «ةلالضو ةعدب ءاهب بيذكتلاو ءاهراكنا نا

 نودَحَجَيو « لسيزنتلاو يحولاب نورقي ال نيذلا .ءليطعتلاو غيزلا

 ام لعفي ءاقلاخو ابر مهل نا نودقتعي الو «نيلسرملاو «ءايبنألا تايآ

 .هنولتقيو :م ق عع )١(

 ع نم (0)
AO j /F tw AY i3 /101 ie FFI نم (r) 

 ءالمإ ءايلست ماو هلاو دمع ايدنس ىلع هللا ىلصو .مجرلا نجرلا هللا مس ءعبارلا ءزجلا ةيادب :ر )٤(

 ..هععلا لاق .هنع هلا يضر .دشر سا ديلولا يأ ءلحألا يصاقلا مامالا ظفاحلا هيقفلا

 .نم :سب يفو .ع ءر ءص :نم (ه)



 سوفن ف اوعقوي یک < ءايشألا عيمج نم "دار ام ىلع ردقبو <« ءاشي

 تامارك لاطبا ةيحان نم « ءايبنألا تازجعم لاطبا « ءايبغألاو لاهجلا
 .رشبلا تارودقم نم تسيل اهنأ يف ءدحاو ليبق نم يه ذا ء'"ءايلوألا

 ىتلا «تازجعملاب ءايبنألا قدص ىلع لد دق ىلاعت هللا ناك اذاو

 يف ءايلوألا ةعاط ىلع ءاضيأ لدي نأ زاج ء«تاداعلا اهب مل قرخ
 ىلع رهظأ اب «“اهيلع مهتافاوم طرشب ءاهيف مهلمع نع اضرلاو ءلاحلا

 مهل دعأ ام ىلا ابس اهلعج يتلا «هتعاط ىلع ثحلا نم كلذ يف (“ال)

 .هتماركو هتبوثم نم
 .ةماركلا دوجو ةلدا

 :كلذ نم ءهيلع لدي ام هيف ءاج لب ءهنم

 .« " ءاشي نم قزري «هدابعب فيطل هللا » ‹ هباتک ف ىلاعت هللأ لوق

 اهدنع دجو بارحلا ءايركز اهيلع لخد اك »:( "لجو زع) هلوقو
 لهأ لاق .اهرخآ ىلا ةيآلا ؟ءاذه "كل ينأ ءميرم اي :لاق ءاقزر
 يف ءاتشلا ةهكافو ءءاتشلا يف فيصلا ةهكاف اهدنع دجي ناك :ليوأتلا
 أحل ةبصلا

 .هدارأ ع )0

 .يكل :ص (0)
 دايجلا دعب اهرودب مت يتلا .هللا ىلا قوشلا ةدباكم دعب دجوت يتلا هللا. عم سنالا لوصح :ةيالولا (")

 مالسلا هيلع ينلا قلخ باستكا َدْصَقَو هلا باتكل لاثتمالا ىلع عيوطتلا دصق ١ سفنلل ليوطلا
 (ةيسنرفلاب « يبرغملا يفوصلا » :نم : 5١4 :و ٠١١ :ص فوصتلا قئاقح ىلا فوشتلا جارعم رظنا)

 1 .هيلع مهتافاوم :م .مهتالاوم ع (٤)

(o)ام :عءيف اب :ب يفو .م :نم . 

 ٠۹. :مقر ىوشلا ()

 ۶۴ نه 9
- 

 .۴۷ :نارمع لآ ةروس (۸)

 .((۴۳/۲) :ريثك نبا ريسفت) ,يمخنلا مهارباو .ريبج نب دعبسو .دهاجبو .ةمركع نع اذه قور )۹(
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 ةصقو «'''جيرج ةصق يف «مالسلا هيلع ينلا نع يور ام كلذ نمو
 ام ىلا «ةرخصلا مهيلع تقبطناف ءراغ ىلا اووأ نيذلا « "رف ةثالثلا

 «('"ا) نایإل بجو .هؤاصقتسا نكمي الو هواصحا زعي ام كلذ ىوس
 ,!اهنم حص أم قيدصتلاو

 .ةماركلا ةحصل ناقيرط

 .ناقيرط (ةلمجلا ف « اهتحصو اهدوجولو

 ]٠١١[ .رذعلا عطقيو "معلا بجوُي يذلا لقنلا /يف '*رتاوتلا :اهدحأ

 ىلع ءهرصح نکي الو «هددع ىصحي الام لقنو «اهنم يور دق هنأ كلذو

 اذه .نادلبلاو عيضاوملا فالتخا "مسو «نامزألا عيمج ينو «مايألا رم

 وه يذلا ءةرورضلا دحج نم هيف ال ءهعفد ادحأ نكمي ال ام

 .نايعلا ۸ ءاكمك

 :ىراحسلا طفلو :ةريره يأ نع ۲۵۵١. :مقر ملمو )١40/4( :ىراحلا ثيدح ىلا ريشي )1١(
 وأ ايسحأ .لاقف .هتعدم . همأ هتءاح . . ىلصي ی تاك جيرح هل لاقي لحر لبئارسا يب يف باكو»

 دأرما هل بصرعتف هتعموص يف حیرج ناكو .تاسوملا هوحو هیرت ىتح . .هنم ال ميللا :تلاقف ؟ىلصأ

 ورک هونأف . جيرح نم :تلاقف .ًامالع تدلوف . اسمن نم ةسكمأف . ايعار تنأف ٠ ىبأف ٠ هتيلكف

 يعارلا لاقف ؟مالغ اب كونأ سس لاقف .مالعلا ىتأ مث . ىصو ًأصوتف .هوبسو هولزنأو . هتعموص

 .مالسلا هيلع سيعل ةرحعم عمو اك .ىبصلا ملكت :لالدتسالا هجوو

 )۵١/۳(. .قيرطلا سفت نم .ءىرحأ ةرم هحرخأو ٠ .رمع نبأ نع( /1) يراخبلا ثيدح ىلا ريش )٠0(

 )٣۷۵/۶(. و (113/؟) :دنسملا يف دجأ هجرخأ ک

 مهيلع تطحماف .لبح يف .راع يف اولحدم .رطملا ميباصأف نوشي ةثالث جرخ » :ىراخىلا ظفلو

 3 باك يا ميللا :مهدحأ لاقف ٠ هويتلتع لمع لصتأب قا اوعدا :ضعبل مهصعب لاقف .لاق ةرخص

 . یون هب يت .تالحلاب ءيحأو بلحأت . ءيجأ مم . ىعرأف جرخأ تنك ءںاریک ںاحیٹ ؛ناوبأ

 نأ تهركف :لاق .نائاب اه ادام ؟تئحف ةلبل تسبتحام ؛يتأرم او. ىلهأو . ةيبصلا يقسأ مث نابرشيف

 تنك نا مهللا . رجملا علط ىتح ادو ىبأد كلذ لري مق < يلجر دنع نوغاصس ةيبصلاو . امهظقوا

 اعدو» ...مهع رفق :لاق ءامسلا اهنم ىرب ةجرف اع جرفاف كهجو ءاغتبا كلد تلعف يلا ملعت

 .اوجرحو مهنع حرمف .ريجألا رجأ مارتحا» ثلاثلا اعدو ءانزلا بارتقا مدعب هلاثماب يناثلا

(r)اذپ : ب يو ٠ “م هر ۰ع :نه . 

 ۔(۴۲/۴) :ںیدلا مولع ءايحاو ....54 :ص .فوصتلا لهأ بهذل فرعتلا رظنا (:)

 .لوفنملا رجلا يف تذكلا ىلع اهدارقأ عاتجا ليحتي ءددعلا ةريبك ةعاج ةطساوب ربخلا لقن ءرتاوتلا (ه)

 .نيقيلا :ىسي )٩(

 .عم :ص (۷)

 ةدباكمك :ص (4)



 يف هنمضت اب معلا بجوي «لاثملاو ٌدحلا ىلع لصتا اذا.لقنلاو

 لقن ىلع ةفّصلا هذهب هل نيلقانلا عيمج أطاوتي نأ نكي ال ذا «ةلمجلا
 دعابتو « مهنادلب قارتفا عم « مهددع ةرثكل «هولقن ام عيمج يف بذكلا

 ىلع زاج ناو «كلذ يف مهعيمج ىلع أطخلاو مهولا لخدي نأ الو « مهنامز
 نود ةلمجلا يف هولقن ام ةحص مهلقنب معي نأ ("'بجوف) ؛مهضعب
 ةعاجشو ("'يط) متاح ءاخس لقنلا نم سنجلا اذهب ماع اك «ليصفتلا
 تاياورلا ةرثكب كلذ انملع امنا انأل ء«ةيواعم محو ءهنع هللا يضر « ىلع
 همادقا يف يلع نع تاياورلا '"اةرثكبو «هتايح يف هبهاوم يف متاح نع

 يف هيلع لهج نمع هملح يف ةيواعم نع تاياورلا ةرثكو « هبورح يف
 ام ضعب يف ؛ةلقنلا ضعب ىلع زاج ناو «هباقع ىلع ةردقلا عم « همايأ
 .أطخلاو بذكلاو مهولا «كلذ نم هولقن

 هيلع عمججأ دق (“اه) قيدصتلاو ءاهب لوقلا نأ ءيناثلا قيرطلاو
 لوقب هيلع اوعمجأ ام ةحصب معلا لصح دقو ةعاجلاو ةنسلا لهأ
 .«"ةلالض ىلع يتمأ عمتجت نل»: هل ينلا

 .ةماركلا ركني نمل ةجح ال

 ءلالضلاو لهجلا الا اهلطبأو اهركنأ نم هب قلعت ("'ال) هجو الو
 يتلا ءايشالا نم يور ام ركنيو عفدي نأ زوجي ال ذا « ىمعلاو «ةريحلاو
 ‹ اپ الطب ىلع ليلدلا موقي نأ الا ‹ تعاذو « تعاشو ‹ تضافتسا دق

 .ةدهب نيلقانلا :ع )0

(r)بجويف ب يقو .ص ءق ءعم :نم . 
 .ص :نم (۳)

 .ةرثكو :ر :ق (:)

(o)اهب :ب ينو ءق :نم . 

 ءافالتخا ميأر اداف «ةلالض ىلع عمتحت ال يتمأ نا :ظفلب 560٠. :مقر ننسلا يف ةجام نبا :هجرخأ (5)
 )۸۸/١(. ريغصلا عماجلا يف يطويسلا هححص دقو ءمظعالا داوسلاب ميلعف

 .نمب :ب يفد ص هر ق 2ع نه 6
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 الو «هنالطب ىلع ليلد مقي ل "ام اذهو ءاهتلاحتسا ىلع ناهربلاو
 هب رارقالا بجوف «هدوجوو «هزاوج ىلع ليلدلا ماق دق لب « هتلاحتسا

 .هركنم لوق داسفب محلاو

 .ةماركلاو ةزجعملا نيب ةقالعلا

 (ا"'زاجلا «ليلد نود «ىوعدلا درجمب ءايلوألا ةمارك در زاج ولو

 ةلمجلا يف ءاهب ملعلا عوقو يف '“اييواستل ءايبنألا تازجعم در كلذب
 يف قرطلا فالتخاب هسفن يف فلتخي ال معلا نأل ءليصفتلا نود
 نم هب وه ام ىلع ءدوجوم ءهلإ هللا نأب معلا نأ ىرت الأ «هتفرعم
 ال ءءايشالا نم انساوحب ((*ءانملع) اب معلاك «هلاعفأو هتاذ تافص
 .هب وه ام ىلع ءاندنع ءامولعم مولعملا نوك يف ( "كلذ قرتفي)

 اهقرخ ولف ءةزجعم ةداعلا (("!ىلاعت) هللا قرخ نا :لاق نم لوقو

 :ةماركلاو ةزجعملا نيب قرفلاو «لطاب (“ءايبنالا) ةلزنب اوناكل ءايلوألل
 هل اهقرخ هنأ ءةداعلا هل هللا قرخ اذا معي ("مالسلا هيلع) ينلا نأ
 ىدحتي وهف :«كلذب هايا همالعاب «هتلاسرل ةقدصمو ءهل ةزجعم نوكتل

 لبق هل كلذ لعفيس هنأ :الوسر هلسرأ اذا هنأ ءاضيأ ٌلعيو ءاهب سانلا
 ال ةداع قرخي هئايلوأ نم هللا همركأ نمو «هتلاسر قدصيل « هل لعفي نأ
 هل ةماركلا تناك نا «تناك اذا ءملعي الو ءنوكت نأ (''البق) اهب معي

 ,ليلدلاو :م ) ١(

 .ام :ص (؟)

 .زاجف :ب ينو .ق ءر ءع ءم ءص :نم (۳)

 .اهب للعلا عوقو يف اهيواستل :ع (4)

  (o)انملع ٠پ يلو ¢ ق ء لص :نم .

 م .كلذو « قرتفي ال ب قو .ر وص 3: 3)

 .ر نم 6

 . ءايلوألا :ب يفو نص ءر ع :نم ([4)
 .م :نم )۹(

 .ص «ق ءم ۴٤ع :نم 0(
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 نم هيلع هللا هعلطأ نم الا هملعي ال «بيغ مع كلذ نأل «هريغل وأ

 الا ادحأ هبيغ ىلع رهظي الف بيغلا ملاع» :لجو زع هللا لاق «لوسر
 ءهل نوكت نأ وجري «هَل ترهظ اذا وهف « "!لوسر نم ىضترا نم

 انبسح وهو ءوه الا هلا ال «ءاش اذا اهرهظي ىلاعت هللا ءاهرتسيو اهيفخيو

 .هل كيرش ال قيفوتلا (""هبو) «ليكولا معنو

 .ةفلتخم تاعوضوم نم لئاسم سمح - ]1٠١[
 هللا يضر ءدشر نبا ديلولا وبأ ظفاحلا (“ءامالا) هيقفلا "بشك

 يف هيلا بغرو ءاهنع هلأس لئاسم نع ابواجم ءهباحصأ ضعب ىلا «هنع
 :اهيف هيأر ىلع فوقولا

 هءالآ كيدل رهاظو ءهمعن كيلع هللا مت .محرلا نمحرلا هللا مسي

 ال هتمصعو هقيفوت نمو «كاعرو كالوتو .كاقبأو كسرحو ءهمسقو

 . رك معنم هنا ‹كالخأ

 «كلثم "نيضحمملا ءايلوألا يف رثكو « كلبح هللا لصو «يلا لصو
 «كتدوم حيرص نع برعملا ,كتبحص توبث ىلع لادلا ءريثألا كباتك

 مرك هيضتقيو «كلضف ةعس هبشي ام «كلوق "انسو درب نم انمضم

 يف نيلسارتملا «هتاذ يف نيباحتملا نم انلعجي هللاو «كدو محبو ‹كدهع

 تدرأ يتلا لئاسملا ىلع «هللا كاقبأ ءتفقوو ءهتمحرب هتاضرمو هتعاط

 .اهيف يبأر ىلع فوقولا

 )١( :نجلا ةروس ۲۷.

  (r)هللايو :ب يقو .ر “ع نم .

MAY i /\YE ص: /Nor ع: /YFY م (F) 

 (٤) .ع :نم

(o)كدج € . 

 .نيصلخلا :م :ع )3(

 .انسا درب :م )ب(
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 .نيقابلا ةبيغ يف ءاعفشلا دحال يرتشملا ةحلاصم - ]١[

 ]١١١[ هتعفش ميلست ىلع ءاعفشلا دحأ حلاصف ءصقشلا /ىرتشا يذلا امأف
 يذلا ىلع هل عوجر الف «مهتعفشب اوذخأف اومدق مث ءهكارشأ بيغم يف

 عيمج نوذخأي ءاعفشلا نأب لوقلا ىلع هنأل «هب هحلاص ام ءيشب '"ملاص
 فخف ءهحلاص يذلا مهعم لخدي مل ذإ «هحلصب عفتنا دق ةعفشلاب صقشلا
 ءهلعلو .كارشألا ةلقب ةكرشلا ررض لقي ذا ء(كلذب) هنع ررضلا
 .هدارأ ام هل مت دقف ءصاخب هحلاص يذلا ةكرش هرك امنا ءاضيأ

 ملست ىلع حلاص يذلا ظح نوذخأي ال ءاعفشلا نأب لوقلا ىلع امأو

 ءاقبل ءهب هحلاص امم ءيشب هيلع هل عوجر ال هنأ يف لاكشا الف « هتعفش

 هظح ءاقبل ءهب هحلاص امم ءيشب هيلع هل عوجر ال هنأ يف ءهدي يف هظح

 . ةعفشلاب هنم ذْحْوي م «هدي يف

 لتقلا يف ةيدلا ىلع ةحلاصملاو ةعفشلا لست ىلع ةحلاصملا نيب قرفلا

 .دمعلا

 يف - مساقلا نبا نع ىيحي ةياورب ةلأسملا هذه يف دحأ ىلع هبش ناف

 ءةيدلا ىلع "نيليتقلا ءايلوأ دحأ حلاصيف ءادمع نيلجرلا لتقي لجرلا

 ءايلوأ) دریو ‹هولتقي نأ مه نأ - رخآلا ليتقلا ءايلوأ موقي مَ

 نم ةاجنلا ىلع مهحلاص امنا هنال ؛هوذخأ ام اوحلاص نيذلا ((لبتقلا

 :نيتلأسملا نيب "قرفلا نإ :هل ليق ءلتقلا

 ءهوجولا نم هجوب «لتق اذا ءحلصلا يف هل ةعفنم ال لتاقلا نأ

 .هحلاص :ع )١(

 .ءاكرشلا دحأ يرتشملا نأ ظحالي (0)

 .ةعفشلا هنم ذخؤت ملو :م ص (6)

 .نيليبقلا ع )ع

(o)اوحلاص نيذلا دريو :ب ىو 2م :نم . 

 .قرفلا هل :ق (1)
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 مل نمو «حلاص نم «اعيمج نيليثقلا ءايلوأل (1)تعفنم ‹ عقو ذا صاصقلاو

 حلصلا يف هل «ةعفشلا يف « حلاصملاو « ضّعبتي ال مدلا نال « ءاوس حلاصي

 يف حلاص يذلل ةعفنم الو «هانيب امسح «لاح لك ىلع ةررقتم ةعفنم

 . مهعم لخدي نأ هل سيل ذا « ةعفشلاب ءاوحلاصي مل نيذلا « هكارشأ ذخأ

 + ةميقلا وأ نمثلا نم رثكألاب ءريسألا كفل ءجلعلا ذخؤي - [؟]

 يذلا علعلاب الا هكاكتفا ىلإ ليبس دجوي مل يذلا ريسألا امأو
 كف يف ءهنم ذْحْوي نأ :بجاولاف ءهنُمم فاعضأب الا هعيب هبحاص ىبأ

 «يواسي يتلا ةميقلا نم وأ هب هارتشا يذلا «نمثلا نم رثكالاب «ريسألا

 ال ,!؟؟هيلثم هب كتفي نأ ىجريو «هدلب يف هلاح نم فرعي ام ىلع
 نم فرعي امو «هلاحب رابتعالا نود «ههجو ىلع يواسي يتلا هتميق
 .مهتميق هب عفترتف «كلذل نورتشي جولعلا نال ؛هئادف يف ةبغرلا

 * هتجوز راوشل جوّرلا ناض - [۴]
 تماق وأ ءاهفلت ىعدا مث ءهتجوز "ةروش نمض يذلا جوزلا امأو

 اهل وهف «تفلت ثيح ءاهيلع فلتلا ةفاخم اهنمض ناك ناف «ةنيبلا كلذب
 ىلع مآ هنأ اهنمض ببس ناك ناو .اهفلت ىلع ةنيبلا تماق ناو « نماض

 ىلع تماق اذا ءاهيف هيلع نامض الف ءكلذ يف نقب ملو ءاهيلع ةبيغلا
 .*اةنيب اهفلت

 ٤٣. :ما*# .ةعفنم :ق ءع (1)
 ىلع نوصرخي «صاوخكو ,ةلودك .نويحيسملا ناك دقو مالسالا راد يف قرتسملا يحيسملا وه :جلعلا )0

 .جولعلاب ءادتفالا

 .هلها :ع (۳)
 .م5 م = #

 .ةروشلا :هلثمو ءاهحوز تيب ىلا هب فزت ىذلا سورعلا زاهج :راوشلا ()
(o)ايفلت ىلع ةنيبلا تماق اذا :ع . 
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 * يرتشملا حلاصل ؛عيفشلا نع «نمثلاب عئابلا لمحت - [:]

 نع ىرتشملل لمحتي نأ لجأ ىلا نشب اصقش عاب يذلل زوجي الو
 ال صقشلا لعل ذإ ؛"ةعفنم كلذ يف هل نال ؛لجألا ىلا نمثلاب عيفشلا

 «هنمثب ءافو ىرتشلا دنع وه دجي م عيفشلا عفشي ل ناف ءنمثلا يواسي
 ذخأي نأ زوجي ال (""ضرقلاك) فورعم ةلاحلاو «لجالا لولح دنع

 .اعفن اهب رتحي الو ءاضوع ''لاهيلع
 ناك ناو هنال ءاهيلا تْرَّسَأ يتلا ةلأسملا نم ىنعملا اذه موقيو

 (ىنعلاف هل ال) هب لمحت كانهو "يرغل لمحت انه اه ليمحلا

 ةلأسم يف وهو ء اعيمج نيتلأسملا يف هيلا ةلاحلاب عفنلا رارتجا وهو ءاهعمجي

 ."!اهتميقب لمحت يتلا اهنيعب ةعلسلا "ذخأب هنال «نيبأ ةيبتعلا

* 
  - [o]هملعب دوهشلا ةداهش زاجأ هنأ هسفن ىلع يضاقلا داهشا

 ريغو لودع «هملعی اب «هدنع دهش اذا «هلیجست يف يضاقلا لوقو

 ( "هتف رعمل) لودعلا ريغ ةداهش زاجأ هنا :لودعلا ةداهشب ىضقف «لودع

 « حلاو ءاهؤاضماو الاعا مهتداهش ةزاجا ىنعم نال؛أطخ ءهب اودهش ام

 مكح اغناو ءاضيأ ءهملعب الو ءا مح الو اهاضمأ الو ءاهلمعي م وهو

 لوقل «ةداهشالك لودعلا ريغ ةداهشو «لودعلا نم هدنع دهش نم ةداهشب

 .ةعفش :ق )١(

 .ضارقلاك :ب فو ق م ع نم (0)

 .اضوع ذخأي :ى (م)

 .نيدملا يعن (1)

 . ىتعملاب هنال هب ؛ب يفو ءص .ع :نم (ه)

 .ذخأي ال هنال :ص (5)

 ىرتشلا دوب مل نإ هنأ طرش ىلع .لحأ ىلا سثلاب ىرتشلا ىع عئانلا لمحت يه ةيبنعلا هلأسم نأ ودي 0(1)

 .ةعلسلا عئالا ذخأ لجالا يف

 . هحف رعب ؛بن يو 2ع :س )۸(

FE 20 #* 
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 « "!ءادهشلا نم نوضرت نمم» :لجو زع هللا

 ةزئاج مهتداهش ( نال ال) ءهب اودهش اب هملعل اهزاجأ امنا ناك اذاو
 مالك هب اودهش اب هتفرعب اهزاجا امنا هلوقف .نذا اهزجي ('"!هف)
 . اهزجأ م « مهتداهش تزجأ :لاق هنأك « ضقانتم

 ىديس ىلع ‹ لوصوملا ,ليفحلا «ليزجلا مالسلاو « قيفوتلا هللابو

 .(هتاكربو) هللا ةمحرو

 .لئاسلا سفن نم ىرخأ لئاسم عبرأ - [1؟١]
 :ردصلا دعب «ةمدقتملا لئاسملا نع لئاسلا هيلا '''بتكو

 ءيركلا هباتك - هانمو هلمأ ىندأو «ه ءايلع هللا لصو - يلا لصو
 تكلمو «(ءاهبلا '"'دعاقم) «هليصوت مريمو هليصفت ٍمَكْحُمِب !''تللحف هَ

 <« ""ءابنلا دواقم ءهادهب ءادتهالاو ءهانسب ءادنقالاب

 *ءاعفشلا دحأ ةحلاصم يف لاؤسلا ةعجارم - ]١[

 ءرضاحلا عيفشلا /ةلأسم يهو ءاهنع هتلأس يتلا لئاسملا(''"”ىدحاو) 2 ]11١[

 .عيمجلا ذخأو ءهكارشا مدق مث «هكارشأ ةصحو

 ٠۲۸۲. :مقر .ةرقبلا ةروس 00(

(r)نأل هب ب يو .ص :نم . 

(e)ل :ب يفو .ق ءم ءع :نم . 

(e)ع :نم , 

 . 1۸4 ثق ot :ع (ه)

 .لكتملا ةعيصب (5)
 ىهنلا دقاعم :ع يفو ءهتدح وأ دقاعم :ب يفو ءف :نم (۷)
 .ىهنلا .ق .ءاهللا :ع )۸(

 .ىرخاو :ب يفو .ق ءم ١ع :نم )4(

 * م  /۳٤:ص 1۳٤.

۵1۸ 



 ىلع عقو انا حلصلا نأ :يلاؤس نم هل رهظ اما هنأ ءىنني هباوجو
 ةلأسملا هذه نيب قرفلا ىف لاق هنال ؛ليلعتلا رهاظ ىلع ‹«ةصاخ هتصح

 ليتقلا ءايلوأ حلاص اذا نيليتقلا لتاق يف مماقلا نبا نع ىبحي ةلأسمو
 لتاقلا نال ‹ ضقتني حلصلا نأ ءرخآلا ليتقلا ءايلوأ هلتق 3 ءدحاولا

  ءاعفشلا دحا حلاص ١ اذا < , يرتشلاو هح نم ءيشب عشت م ليف اذا

 ل كلذ نيبو «رطنلا مني نأ يع هدي یف ام ج "ابل ءاعفشلا

 .الوطتم انام ءايفاش انايب
 + هيف ماصخلا يف دعب عرشي مل يذلا قحلا يف ليكولا ةداهش - [؟]

 الجر لكو اذا لجرلا : يهو «اهنع هماهفتسا تدرا ىرخا ةلاسم متو

 قحلا يف هلكومل "ادهش مث «مصاخي مل هنأ ريغ « ةلاكولا لبقف «ةموصخ ىلع
 ىلع ةلومع نوكت مأ «لوبقلا سفنب هتداهش درت له هيلع هلكو يذلا

 ؟ماصخلا ف عرشی ىح «ماتلاو ءاضملا

 حلاصل ءوه «هليكو ضبق ام مالتسا رشابلا ليكولل له - [؟]
 * ؟ىلصألا لكوملا

 هيلا لعجو ءالجر لكو الجر نأ :يهو «تلزن ىرخأ ةلأسمو
 ناكو «هنم ءاش ا وأ ءروكذملا ليكوتلا لث هليكوت ىأر نم ليكوت
 ليكولا ىضتقاف « ليكوتلا لوصف نم كلذ ريغو « ضبقلا نمضت هليكوت
 .هنم كلذ ضيق هلكوم دارأ م ‹هلکوم لكومل بجو ام يناثلا

 ؟.ال مأ كلذ هل له

 .بئاغ عج بيغلا )١(

 ف

(r)ديك هنا مث  . 

 ۱۹۱ :ص 1

 ء۲۳۱۲ :ص ۱

۵01۹ 



 * ؟دجملا سبح يف صاخلا ىلع ماعلا لمحي له - !؛]

 :يف نوكيل .دجسم ىلع انرف سبح الجر نأ يهو ىرخا ةلأسمو
 :» ناردجلا نم ثرام ءانبو ‹ رصح و «ديقو » نم « دجسلا عفانم »

 .سيبحتلا دقع ىف دقعنا اذكه

 نم كلذ (""ىرتو) ءدجسملا يف مب ءمامالا كلذ نم ىطعي له
 دجسملا يف نوفرصتي ال «ةلزانلا هذه عوضوم يف «ةّئألاو ءدجسملا عفانم
 ؟ هريغب الو «"هدیقوب نوفرصتي الو «هيف نومدخي الل ةمامإلا نم رثكأب

 عفانم ىلع افوقوم نوكي » :هلوق يف لخدي ام "كلذ نأ ىرت لهو

 ظفللا ىلع وأ ءارخآ صاخلا ريسفتلا ىلع رمألا لمحي لهف ؟اهيف فرصي
 ؟ًالوأ ماعلا

 .حلصلاو ةقدصلا يف ماعلا لمعأ ةيبتعلا يفو

 (*قدصتي) يذلا ةلأسم يف « ةقدصلا باتك يف «ةيبتعلا يف عقو دقف

 ‹ هنثتسي م ام : المهم هنم كرتو ع هضعب ىنثتس او «ثروملا رسف م هروب

 هلوقل ءدب قدصتملا لمم هلمحف ءهيناعم نم رسض ام ةلمج ىف هرسف الو

 »¢ هثرومل» : الوأ

 حلصلا عقو اذا :ىنعملا اذه نم ةلأسم حلصلاو ىوعدلا باتك يفو

 اهيف راشأ دقو ءاهنع حلاصملا ثروملا عاونأ ترسف "اذا ؛حلصلا يف

 . ۱0۲ :ص /5356 م *

 .یرپو € فو «قرتو :ب فو مم )۷

(r)هديقو فو ق . 

 .ام كلذ ىرت لهو :م .ىرت له .ع د
1 

(o) 
 .قدصت :ب يقو .م :نم

 .ذا ص ا ءم :ق

0۰ 



 .الوأ ماعلا ظفللا لاعا نم ةقدصلا باتك ىف ام وحن ىلا

 .اذه يف نيرخأتملا فالتخا

 :ىنعملا اذه ىف نوفلتخي "نيرخأتلا تيأر دقو

 نالف » :لاق نم ةلأسم < هلئاسم يف «برز نبا ركب وبأ يضاقلا رکذف

 :هلوق نأ «هرکذی م اثلاث ادلو كرتو «« نالفو نالف يدلو ىلع يّيصو

 .هيف هنع توكسملا لخديو «هلوانتي « ىدلو ىلع »

 ءهنع هتوكسل «كلذ يف لخدي ال دلولا نأ :خويشلا نم هريغل تيأرو

 0 يدلو ىلع » هلوق هلوانتي الو

 ؟رظانلا هل عفد ام مامالا دري له

 نإ - كدجم «مايألاو يلايللا ىلع ءماقو ءكدعس ماد - فيكو

 عفانم يف نوكي» :سيبحتلا يف هلوق ىف لخدي ال مامالا نأ تيأر

 ىلع رثع مث «ةدم «سيبحتلا اذه يف () ظانلا هيلا عفد نا « دجسملا

 يذلا لاسغلا ةلأسك كلذ نوكيو ءمامالا ىلع كلذب عجري له «كلذ

 ("يريغ) لام ىلع نيتلأسلا اتلك يف أطخأ هنأل «هبر ريغ ىلا بوثلا عفد

 ةلأسم يف رظنلا قارتفال «ناتلأسملا قرتفت مأ ‹هقحتسم ريغ ىلا هعفدو

 نذؤي مل بوثلا ةلأسمو ءهيناعم ىلع هلمحو ءهيف فرصتلاب سيبحتلا

 ةاكز قرفمب هبشأ ةلأسملا نوكتو ءداهتجاو فرصتب ((اهيف) لاسفل

 فرصتلاو داهتجالا "قارتفال ءاريقف هنظي ءاينغ اهنم ىطعأف «هميتي

 رطنأ) :« تاهمألا » تاحصاو « نيواودلا » باحصأ رمع ةيا دعب .هدعب امو.ه5 نرقلا ءالع مه )١(

 .(يتملكلا

 .هبلا رطانلا عفد ىا :ع (؟)

 .هربص :ع يلو .هريعو !ب ىفو ءص ءف ءم :س (۳)

 .رحأ لباقم سياللا فظنم :لاسلا (4)

 .هيف :ب ايفو .حارتقا (ه)

 .فرمتلاو داهتحالا ىل٣ رافنفالل :م (3)

0١ 



[1:] 

 ؟نيتلأسملا يف رظنلاب
 نيملسملا عتمي هللاو ءايفاش انايب كلذ - كزع هللا مادأ - يل نيب

 .طيسبلا «ضيرعلا «كركش مهاياو ينعسويو « طيبغلا ظحلاب كنم
 .هللا ةمحرو «هيلع ليزجلا مالسلاو

 .لئام عبرألا باوج

 صنو «كلذ ىلع ءهنع هللا يضر ديلولا وبأ ظفاحلا هيقفلا هعجارف

 . /ةتعجارم

 هلضف نم كل عنصو ءاليوط ءاقب هللا كاقبأ .محرلا نمحرلا هللا مسب

 ال هتمصعو هقيفوت نمو «كاعرو كالوتو «كاقبأو كسرحو ءاليمج اعنص
 .ميرك معنم هنأ ‹كالخأ

 كباتك - كتياعرو كظفح مادأو «كتمارك هللا لصو - يلا لصو
 نع ءىبنيو «كدو مكحمب دهشي ام كلوق انسو درب نم انمضم ءريثالا

 هتزعب «كنع ثداوحلا نيعأ منيو كب عاتمالا مدي هللاو « كدهع مرک

 .هنمح رو

(1) 

 ةلأسم يف « يباوج نم تضرتعا ام ىلع هلا كاقبأ «تفقوو

 هل ناك ىرتشملا نأ نم «ّيلإ قبس ام ىلع ءاهيف يباوج عقو امناو .ةعفشلا
 ةلق [اهادحا ؛نيتلعب حلصلا ءاضما تللعف صقشلا هنم ىرتشا اف كرش

 يف هل (!"ةعفنم) ال حلاصملا عيفشلا نأ :ةيناثلاو «كارشألا ةلقب ررضلا
 نمل هيف (("!ةعفنملا نوكت) يذلا صاصقلا فالخب « ةعفشلاب هكارشأ ذخأ

 باوجلاف «یرتشا اف كرش هل نكي م ناک ناف «حلاصي م نلو « حلاص
 .هللا ءاش نا ةيفاك ةيناثلا ةلعلاو « حيحص

 .ةعفنملا هل نوكت :ب يفو .ع :نم (؟)

 م



][* 
[r] 

 ىلا هعفدي نأ همزليف هلكوم لكوم لام نم ليكولا لیکو ضبق امو

 لالا نأ تبث اذا - لالا بحاص نمو ءهلكوم نم هنم هضبق دارأ نم

 أريي هنأل ءكلذ نم منتي نأ هل سیلو «ليكولا نم رارقاب وأ ةنيبب هل

 .اههنم هيلا عفد نم ىلا عفدلاب

 الجر لكو نميف ."ةنودملا نم يناثلا سلا باتك ةلأسم اذه '''نيبت
 . “لا ضىق دارأو ءرمآلا ىتأ 3 « ماعط ف هل ماسي نأ

 lÎ سا راما

 دارأ يتلا عفانملا نيب دق هنأل «مامالل هيف تح الو « يمس ام هيف ىدعتي

 عامس يف الو «ىوعدلا باتك نم ىيحي عامس يف ام اذه فلاخي الو

 نيتلأسلا يف مومعلا ىلع صن هنأل «تابملاو «تاقدصلا باتك نم غبصأ

 الإ ءيش كلذ نم صخي الأ بجوف «« عيمج» اعيج اهيف هلوقل ء اعيج
 .ةروكذملا عامس ةلاسملا ف حقو ام ىلع « ءانثتسالا وهو « نيقيب

 ملو ءاهيلع باوجلا فتأ مث» :ص ييو .تاوح ريع اهتدجو اذك :م يو .تسلا خستلا نم دجوت مل *

 .« كلذ ببس ام ردأ

 . نيب ع 0(
1 

 تینآ ٠ لحالا لح الف .لمعق . ماعط يف يل مللي الحر تلکو نا تيأرأ :تلق » :(هو/4) ةنودملا صن (0)

 ىلإ الإ عقدأ الو .ائيش .ءسأ يلا مس مل :لافو يمعسق .ماعطلا هم ضبقأل ءلسلا هيلع ىذلا ىلا

 00 ؟نمثلا يلا عقد يذلا

 ماعطلا اده ىرتشا اعا رومألا نأ موقت ةسب رخآلل تش دق ءارتشالا ناك نإ :كلام لاق :لاق

 .ةجح كلد ي هل یکی للو ءرخآلا ىلا ماعطلا كلذ عفدي نأ مئابلا مزل ءرخآلل

 ؟كلام لوق يب أرييأ ءرخآلا ىلا ماعطلا عمد اذاف ؛تلق

 .6 معلو :لاق

 جضمي مل وهو .لقح عرر صحش ىرتسي أك .لجعم نمثب ٠ ةمذلا يف ءفوصوم ءيش عيب وه ؟ملسلا (0)

 .عويلا ف ةماعلا ةدعاقلا س ءاثتسا وهو .دععلا موي نمثلا مدقيو ءدعب

 .سبحلا :ع (4)

or 



 .حيرصلا ماعلاو ءيلاتحالا ماعلا

 عبرأ هلو ء« قلاوط يئاسن» :لاق اذا لجرلا نأ :اذه نيبي امو

 ,ةنالفو «ةنالفو ءةنالف تدرأ اما» :!'!لاقف ءايتفتسم ىتأ مث ءةوسن
 .هلوقب اهدري مل هنا :لاق يتلا «ةعبارلا قالط همزلي ملو «قدصو "يون

 ("ادصنل نهضعب دارا هنأيف وني ل «« قلاوط يئاسن عيمج» :لاق ولو

 تيون وأ «ةنإلف الا :تلقف «تينثتسا دق :لوقي نأ الا ‹ نهعيج ىلع

 ءانثتسالا يف فالخلا ىلع ءايتفتسم ىتأ اذا «كلذ يف قدصيف «ةنالف الا

 .ةنالف الا تيون :لاق ناك ناو «ناسللا كيرحت نود ءالاب

 .ماعلا ليبق نم تسيل برز نبا ةلأسم

 نم هريغو بزر نبا نيب اهيف فالخلا تيكح يتلا ةلأسملا امأو
 دحاولا ىلع عقي « دلولا » ظفل نأل ؛ ىنعملا اذه نم تسيلف ؛نيرخأتملا

 الأ بجو ىمس اذاف «برعلا ناسل يف ادحاو اعوقو «ميمجلا ىلعو

 . يعس ام ىدعتي

 الو هب جتحي ال «ىوتفلا نم أطخ برز نبا نع كلذ يف تيكح اف
 .هنع كلذ حص نإ هيلع جرعي الو «هيلا تفتلي

 هجولا ىلع سبحلا نرفلا ةلغ نم هترجأ يف مامالا ىلا عفد امو
 سبحلا نأل ؛هيلا كلذ عفاد ىلع نامض الو هيلع هب عجري ال , روكذملا

 .نيقيب الا هيف هلخدن مف ‹ ظفللا رهاظب

 :لاق م م (1)
 .هاوت هنا :هلاق ام هنم لبق :هانعمو .لوهجملل ينبم ءافعضم ءىون لعق (؟)

(r)هصنب (ق ءم ع . 

 .ق م ع :نم )4(

ort 



 نيقي الو «نيقيب الا ءاضيأ «هايا همرغن مل اًئيش كلذ نم ضبق اذاو

 رهاظ فالخ هسبحب دارأ سبحلا نوكي نأ لاتحال «كلذ نم اندنع

 .بتاكلا نم ريصقت كلذ ماهبا لعلو .'"هلوق

 .مامالا ةرجأب عوجرلا مدع ريظنت

 نم هعامس يف ؛كلام نع هتياورو «مساأقلا نبا لوقلا اذه ديوي اممو

 اوأرف «ةلغ هل اب « هدلو» ىلع قدصت نميف «تابملاو تاقدصلا باتك

 غلب مث ءانامز روكذلا نيب اهومستقاف ءقح اهيف نحل سيل ءاسنلا نأ

 الو «نلبقتسي اف نذخأي نينا «كلذ نيلطف ءاقح !'!اهيف نم نأ ءاسنلا

 .ىضم ايف نط قح
 . ةلأسملا هذه نيب قرفلا «مهفلا يلوأ نم كلثمل هتركذ اب «ناب دقو

 .نايبلا اذه نم رثكأ ىلا كعم ةجاح الف «لاسغلا ةلأسم نيبو

 ةاكزلا ءاطعإ يف أطخأ نم

 هنظي وهو ءاينغ هاطعأ هنأ فشكنا مث ,هميتي لام ىكز يذلا امأو

 وه امنا ("اب) دبعت يذلا نأل ءعنص ام رثكأ هيلع نكي ملف ءاريقف

 ىطعأ اذا هنا لوقي نم ملعلا لهأ نم نأ ىرت الأ «كلذ يف داهتجالا

 [١١؟] نأ بجي هنأ يف فالتخا الو «هتاکز هتزجأ / ءال وهو «ىنغل هتاكز

 هل قح ال هنأ صن دق هللا نأل , ‹ هيلع ردقو ءهب مع اذا هدنع نم د درتست

 مالسلاو ةيآلا « نيكاسملاو ءارقفلل تاقدصلا امنا: :هلوقب اهيف

 . *!كيلع

 .هظمل :ق .ع )١(

(r)هبق م . 

 م ع نم (م)

 1٠١ :مقر ةبوتلا هروب (:)

 . مكيلع :ع (0)

0۲0 



 ةفلتخم تاعوضوم نم ةلأسم ةرشع اتنثا - [1١؟؟]
 :هقيفوت هللا مادأ ءهبواجف «لئاسم نع الئاس ءاضيا « "هلا بتكو

 + ةجوزلا وأ نيوبألا ةقفن يف بئاغلا لوصأ عيب - [1]

 ىف ركذ هنأ (نم) هللا هجر ءلهس نبا نع تيكح ام امأ
 مدعب (9هاوبأ) ماقو ءالصأ فلخو «باغ اذا لجرلا نأ :هماكحأ
 كلذ ىكح امناف «هيدي نم هجرخي الو هيلع هعيبي ال احلا نأ .قافنالا
 نأل .حيحص وهو « هللا هجر باع نبا هللا دبع يبأ هيقفلا خيشلا نع
 ءا هابلاطي ىتح ءامل هيلع بجت الف ءهنع ةطقاس تناك دق نوبألا ةقفن

 اهيف هيلع عابتو «هبيغم يف اهب هيلع امل محي نأ حصي مل اهنع باغ اذاف
 نم نادتسا دق وأ ‹تام دق تقولا كلذ يف نوكي نأ لاټحال « هلوصا

 ةقفن فالحب كلذو ءاهتقفن نم اه قحأ نوكيو «اهقرتغي ام نويدلا

 .ةجوزلا

 ةجوزلا ةقفنو نيوبألا ةقفن نيب قرفلا
 ةفرعب ءاهوجو معي ىتح ءةطقاس نيوبألا ةقفن نأ اهنيب قرفلاو

 ىتح «ةبجاو ةجوزلا ةقفن نأو «هلام قرتغي هيلع نيد ال هنأومهتايح

 باب نم "وهو «نويدلاب هتمذ )قارغتسا وا هتوم ةفرعمب اهطوقس معي

AV iê No1: (» 

 ايضاق لمعو .ىروشلا اهب ىلوتو .ةبطرق نكس .ينايجلا هللا دبع نب لهس نب ىسيع غبصألا وبأ وه (1)
 اذه نم خسن دجوتو .« ماكحالا لزاونب مالعالا» 'هبتك نم .نوتيزلا ةسانكمو ءةجنطو ٠ قطان رغب
 :مقرو ۰۲۹۹/۸۰۰: مقر تحت نييورقلابو ءد - ٨۸ :مفر تحت طابرلاب ةماعلا ةبتكلاب ةباتكلا

 ودق
 (ه۷ :ص - ابلعلا ةقرملا) .ه ء۸1 :ةنس غبصألا وبأ يفوت

 .يف :ب يلو .م :نم يا

 .هويأ :ب يلو .ق :نم )9(

 .1۸ م /1۳۷ ص *

 .قارغتساو م (ه)

 .اذهو :ق (5)
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 ؛ ماكحالا نم ريثك هيلع يرجت لوصالا نم لصأ وهو ءلاحلا باحصتسا

 «بورغلا يف ًاكث وأ ءرجفلا يف ًاكاش لكأ نم نيب قرفلا كلذ نم

 نقبأ نم نيبو «هدعب ثدحلا يف كشو « ءوضولاب نقيأ نم نيب قرفلاو

 نم .ةنسلا قالط باتك ةلأسم كلذ نمو .هدعب ءوضولا ين كشو ثدحلاب

 وأ ءرح وهو دقفي نأ نيب هتقرفت يف «هدلو تومي دوقفملا يف ا"!ةنودملا

 .ريثك اذه لثمو ءدقف نأ دعي قّتعي

 .ناسحتسا نيوبألا ةقفن يف بئاغلا لوصا عيب

 رذعي ال يذلا أطخلا نم هنأل «لعف نا نمضي ماحلا نا» :هلوق امأو

 «هلاق دق هللا هجر «باتع نبا خيشلا ناك ناو « حیحصب سيلف «« هيف

 بئاغلا لوصأ عيبب ىتفأو «هباحصأ نم هفلاخ نم ةفلاخل اقارغا هلاق اناف

 .هيوبأ ةقفن ف

 عامجالا ىكح دق زاوملا نبا نأل ؛حيحصب سيل كلذ نا :انلق امناو

 جراخو ؛ذوذش وهف كلذ ىف فالخلا لئاسملا ضعب ىف دجو ناو .كلذ ىف

 غبصأ عامسو !"ةنودلا نم روتسلا ءاخرا باتك يف امو «لوصالا ن

 ادع ام ىلع لمحي هيوبأ ةقفن يف بئاغلا لام عيب نم «ةبيتعلا "نم

 ام ىلع «سايقلا نأل «سايق ريغ ىلع «“اضيأ ًاناسحتسأ لوصألا

 نأ نم نمي ال ذإ «هلام نم ءيش هبيغم يف اهيلع قفني ((الأ) ءانركذ

 ةقفن نم هلاك قحأ وه ام نويدلا نم نادتسا دق وأ «تام دق نوكي

 .ةاكزلا '"ضانلا هلام ىب خوت ال بئاغلا نإ :اولاق ةلعلا هذهلو « هيوبأ

 .(غم" )٣/ ةنودملا (5)

 .(مكع /۳) :ةنودملا (0)

 يف :م (۴)

 .سايق ريغ ىلع اناسحتسا :ع )٤(

(o)ءق اء ص :نم  

 دخ ال :ع )0(

 مب ءةلمع ىلا لوحت اذا :لالا ضن :لاقيو ءةلمع لالا نم ناك ام :(داضلا ديدشت) :ضانلا :ع (0
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 .قيفوتلا هللابو

 * .فوقسم ريغ عماج يف ةعمجلا ةماقا - [؟]

 دلبلا يف َناَك نا .حصت الف مودهملا عماجلا يف ةعمجلا ةماقا امأو

 دجسم يف ماقت ال ةعمجلا نا :ليق دقو .ةعمجلا هيف ماقت هاوس دجسم
 .ديبأتلا ىلع ةعمجلا هيلا لقنت نأ الا «هاوس

 نم ىَّطغي نأ نكمأ الو ءهاوس دجسم دلبلا يف نكي ل نا فلتخاو
 هنا *ليقف ؛دجسم مسا هيلع مقي ام «ةعمجلا تقو جورخ لبق «هفقس

 اذه ىلإو ءدجسملا كجم دجسملا عضومل كيو «هلاح ىلع ةعمجلا هيف ماقت
 .هنع تيكح اهف ءربلا دبع نبا راشأ

 طورش نم نأل «حيحصلا وهو « "هيف ةعمجلا ماقت ال هنا :ليق دقو
 .دجسملا اهبوجو

 .هباحصأو كلام نع تاياورلا هيلع لدت يذلا اذه

 ؟دجسملا وه ام

 سيلف ءهل فقس ال ًاحاَرَب راصو ءدجسملا فقس مدنا ( اذا امأو)
 نذأ تويب يف » :لجو زع هللا لاق ءدجسملا ةمرح هل تناك ناو ء دجسمب
 .فقس هلام الا اتيب ىمسي الو «  همسا اهيف ركذيو عفرت نأ هلل

 ردق ولو ءادجسم ىنتبا نم» :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاقو
 .هتزعبو قيفوتلا هللبو « '*!ةنجلا يف هلثم ًاتيب هل هللا ىنب «ةاطق صحفم

 .عئاضب وأ اعاتم ناك =

 .ةعمجلا هيف ماقن ال :م )١(

 .اداو :ب قو .م :نم (۲)

 .51 :مقر - روبلا ةروس (5)
Nip VIS  * 

 دقو )١/ 56١(. :دسملا يف دمحأ هجرحأ اك . رباح نع ۰۷۳۸ :مقر .نسلا يف ةجام سا هجرخأ )٤(

 = يبو ءهف مجن ىذلا اهعضوم وه :ةاطعلا صحفمو )١59/5( :ريعصلا عماجلا يب يطويسلا هححص
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 + .سجن ءاي نوجعملا نيطلا نم هناطيح دجسم - [؟]
 ءاملاب نوجعملا نيطلاب هناطيح تينب يذلا دجسملا ةلأسم امأو

 وه ٠ ءمدهي الو هيف ىلصيو «هناطيح سبلت هنأ : :لاق نم لوقف «سجنلا
 دقف ءدجوت م وأ اور كلذب تدجو «هفالخ حصي ال يذلا ؛ حيحصلا

 «ضاحرم رادج همامأو «لجرلا ةالص ةنودملا ف هللا هجر ‹ كلام زاجأ

 ىلع ءافيثك ابوث طسبي نأ ضيرملل زاجأو «''رهاط هعضوم ناك اذا
 ]11:[ . "هيلع ىلصيو «سجنلا /شارفلا

 يف ال نكي مل ءرهاطلا « فيثكلا نيطلاب سجنلا طئاحلا !“'رط اذاف
 .كح ةساجنلا نم هلخاد

 .هلل دمحلاو ءهيف لاكشا الام اذهو

 * جوزلا اهينبي ضرأ ةعقب فصن ىلع حاكن - [ء]
 اناينب ءاهامس "هل "'ةصرع ينبي نأ ىلع ةأرملا جوزت يذلا امأو

 ىنعم نم اهيف ةلأسم يهف «نيفصنب |هسيب ةصرعلا نوكتو ءافوصوم
 «فرط ءاهيلا ترشأ يتلا «ةنودملا نم ةراجالاو لعجلا باتك ةلأسم
 ءزئاج كلذو «حاكنلا هب عقو يذلا ءينثلا يف ةراجالا نأ ءاضيا اهيفو

 اذا عيبملا سفن يف ةراجالاو عيبلا زيجي هنأل ساقلا نبا بهذم ىلع

 .بارتلا هع صحفت األ =

 .ةياور كلد تدحو :ء )١(

 (ةو./1) :ةنودلا (؟)

 )0( :ةنودلا )١⁄۷۹(.

 .نيط :ص يو .هنيزو هالط :هوحو ءانبلا رط (؛؟)

 .اهف عاتب ال ءرودلا سب ةعساولا ةعقللا يه (حتملاب) ةصرعلا (ه)

 .اه :ص (3)

 (غ.م/4) :ةنودلا (۷)

 1۹ :م /۵1 :ص *

 .01 :م /ال" ص *
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 هبهذم ىلع زاج اذاف «ةداعالا هيف کما وأ ‹هجورخ هجو فرع

 ىلع ةأرملا جوزتي نأو «مئابلا اهينبي نأ ىلع ةعقبلا لجرلا عاتبي نأ

 اناينب اهينبي نأ ىلع ةعقبلا فصنب ةأرملا جوزتي نأ زاج ءكلذ

 .|هنيب نوكتو ءافوصوم

 .قيفوتلا هللابو

  - [o].يدوهيل ءةكرتشم رئب نم ةصحو ءراد عيب *

 نيبو هنيب ةكرتشملا رئبلا نم هظحب يدوهي نم هراد عاب يذلا امأو

 ءاقتسا رئبلا ءام هيلع دسفي ال ذا «كلذ يف هراجل مالك الف «هراج

 .اهنم يدوهيلا

 .ينارصنلاو يدوهيلا رؤس

 اب الو «يدوهيلاو ءينارصنلا "رسب أضوتي الأ ملسملا رمي انو
 ءةراهطلا ريغ ىلع لوم هنأل ءريسيلا ءاملا نم ءاهيديأ هيف الخدأ

 .ةساجنلاو "رذقلا ىلع ىلخلا بلكلاك

 الو ءاهيف كلذ يقتي الف (ةينعملا) رئبلا امس ال '"ريثكلا ءاملا امأو
 .هلع لأسي

 .عابسلا رؤس
 «ضوخحلا بحاصل ‹هنع هللا ىضر «"باطخلا نب رمع لاق دقو

 .تنكمأو :ص )0(

 + :ضص ١۲٤/

 .هيف برشي ءانا :(ءاتلا حتفب) ءروتلاو .روتب :ع (5)
(r)ةرذعلا :ف  

 .ريثكلا امأو :ع (9
(o)ةنيعملا :ب ىفو :ع :نم . 

 ١8( :مقر .ةرايطلا بانك) ىيحي أطوم يف كلام رثالا اذه جرخأ (3)
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 هدرت له » :صاعلا نب ورمع هلأس U «هباحصأو وه هيلع درو يذلا

 درتو , عابسلا ىلع درن اناف «ضوحلا بحاص أب انربخت الر :؟« عابسلا

 يف ءملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لوق :كلذ يف لصالاو .« (!'"انيلع)
 قلخ » تاساجنلاو راذقألا نم اهيف ىقلي اع لئس ال ؛ ةعاضب ( عب ءام
 ام الا :مسو هيلع هللا ىلص ينعي « '!ءيش هسجني ال اروهط ءاملا هلل
 .هفاصوأ دحا ريغ

 .قيفوتلا هللابو

 * بكرم هب يدف ام عيزوت ةيفيك - [1]
 ءراجتلاو عاتملا نم هيف اب ءودعلا ةضبق يف راص يذلا بكرملا امأو

 ةميق ىلع هب يدف ام (*”ضَقي نأ :"بجاولاف ؛ةلمج هيف اب مهنم يدفف

 "ةيدفلا ىف افلتخا اذا «ىدفملاو يدافلا يف ءاولاق ام ىلع ءناكملا
 ىلع نوواسي ام ىلا كلذ يف رظن الو ؛هبشي ال اب اهنم دحاو لك ىتأو
 ."””ههتايد ىلا الو ءديبع مهنأ 00 ع

 .قيفوتلا هللابو

 .اهيلع :ب يفو ءص «م ؛ع :نع )0(
 يف دواد بأ بسح :اضرع راتما ةثالثو ءالوط رتم وحن ءالاب اهنم ءولمملا ناك ةنيدلاب ةفورعم رثب يهو (1)

 .« نئسلا » نم 1۷ مقر ثيدحلا

 ديعس يبا مقر دواد وبأ هجرخأ اك 07١. :مقرو ٠۵۲١ :مقر نيقيرط نم ننسلا يف ةجام نبا هجرخأ (۳)
 يف دمحاو .« حيحص نح » ؛هنع لاقو ٩ :مقر «ننسلا يف يذمرتلاو 1۷ مقرو ٠11 :مقر يردخلا
 .(معسور/ل) دنسملا

 .ل95 م /۱ ۰۳ :ص *

 .باوجلاف :م (4)
(o)مسقي  

 .رسألا نم ةعاج وأ درف ريرحت لباقم عوفدملا لاملا يه 3
 .أطخ هحرج وأ يمدآلا لتقب «يناجلا ىلع بجي ءاعرش ردقم لام :ةيدلا ۷)
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 + ؟هتوخا ىلع مدعملا هيبأ ىلع قفنأ نم عجري له - [۷]

 هنم كلذ لمحي هنأ نم ءتركذ“ام لجأ نم سيل هيلع قفنأ امم ء ءىشب

 اب هتوخا ىلع عجري نأ ىلع هيلع قفني امنا هنأ دهشأ ول لب «عوطلا ىلع
 هتقفن نأل «كلذ نم ءيشب مهيلع عوجرلا هل بجو امل «كلذ نم مه.وني

 .ةجوزلا ةقفن فالخب ءاهب اوبلطي ىتح مهيلع ةبجاو نكت مل

 .قيفوتلا هللابو

 ةنيعم ضرأ نم ىمسم ددع ىلع حاكنلا - [۸]

 ضرأ نم ا"! يشاوملا نم ىمسم ددع ىلع ةأرملا جوزت يذلا امأو

 اه لمكأ ءاهب ءافو اهيف نكي مل نا هنأ ىلع ؛ةأرلا اهتفرع دق «ةامسم

 :اهيلع تقفوو ءاضيأ «ةأرملا اهتفرع دق ىرخأ هل ضرأ نم ةيقبلا

 (ت!(نم) « ءاهقفلا ضعب ب ع تركذ اللا ال مأ يش هنم اه لصحي ناك
 رمألا نأل «لاكالا عقي "(ىتم) ركذي مل ذا ءلجألا يف ةلهجم كلذ نأ
 .لوهجم لجأ ىلعال ءلولحلا ىلع لومم كلذ ف

 ٤۳. م /۱۹۷ ص *٭

 ءةلمع هل سيل ىذلا رسعملا نع فلتخمي وهو ءاهريغ الو ءةلمع ال ءاقلطم هل لام ال ىذلا وه مدعملا )١(

 .ةماع ةفصب ضورع وأ ةعاضب وأ «عاتم هدنعو

 .ساقم هلعلو .يشاوبلا :م ءص يفو .ضيرمت ةمالع اهقوفو «يشاوملا :ب يف (؟)
 لاز ال ةحاملا نع هذبب ريبعتلاو .ثيراحلا رجت يتلا ناريثلاو راقبألا ددع يشاولاب دارلاو

 نيحالفلا ضعب ىدل ءبرغملا لاش يف مويلا ىتح المعتس
 ,ةفلتخم :ع (۴)
 .بنعلا رجش :مركلا (4)

(o)ةدعابتم :ع . 

 ۰ع نم )1(

 .ىتح :ب يفو .م :نم (۷)

 كن



 حاكنلا ناكل «لجألا يف ةلهجم لاكالا تقو دنع توكسلا ناك ولو

 ىمسم ليك ءارش ناكلو ءزوجي ال ىمسم اذك عضوم نم اذك عرذ ىلع

 اهقح اهل عرذي يذلا تقولا ركذي نأ الا ءزئاج ريغ اهنيعب ةربص نم

 كلذ نأ ىلع اوعجأ دقو ؛ةربصلا نم هليك هل ليكي وأ «ضرألا نم

 .زئاج

 يف رمألا يرجيف مركلاو برقلا يف ءاوس ناعضوملا ناك اذا امأو

 ءارك ةلأسم يف هريغو مساقلا نبا لوق فالتخا ىلع حاكنلا زاوج

 ."ةنودملا نم نيضرألا

 «دهاشلا اذه لدع نأ قبس نم ةداهشب دهاش حيرجت - أة]

 هريغ عم اهدحأل هحيرجت زوجي الف نالجرلا هلدع يذلا لجرلا امأو

 ىلا كلذ لوؤيف «هليدعت لاطبا كلذ يف نأل « هليدعت لبق «ةيدق ةحرجب

 .هتلادع تبثت م نم ةداهش ةزاجا

 ءلماح ةما هلو «ىفوتي لجرلا يف ءمهوق :ةلأسملا هذه ريظنو

 ءاركذ انبا ةمألا دلتو «نيدبعلا قتتعيف «('"هبصاع) /هثريو نادبعو

 اهديس نم الماح تناك ةمألا نأ :اهقتع دعب «نادبعلا ("دهشيف)

 اهقتعل الاطبا (هتداهش ةزاجا يف نأل ءزوجت ال (هتداهش نأ :ىفوتملا

 .دبعلا ةداهش ةزاجا ىلا كلذ لوؤيف

 .قيفوتلا هللابو
 * مالسلا هيلع ينلا ايؤرب ةداهشلا درت ال - ]٠١[

 هل لحي الف «ةلادعلاب ناروهشم نالدع هدنع دهش يذلا مكحلا امأو

 . :مقر ةلأسملا رظنا )0(

 .۱۸۹ :م 9١)/ ص *

  (r)بصاع ب فو غ نه .

 ) )۳.دهشف :ب يفو .ص :نم
 * م /اؤا :ص 4
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 مَع ينلا نأ نم ءهمانم يف هآر ال «هدنع هب ادهش اب حلا كرتي نأ

 ماكحألل لاطبا كلذ نأل ؛« لطاب اهناف «ةداهشلا هذهب محت ال» :هل لاق

 نأ ("'حصي الو) «دقتعي نأ حصي ال «لطاب كلذو ايؤرلاب '''ةيعرشلا
 «مالسلا مهيلع ءايبنالا الا اهتيحان نم ("!بيغملا) معي ال ذا «لاقي

 نم هيلا دوصقملا ىنعملا نع جورخ هح رش ‹ريسفت كلذلو .'“ةوبنلا نم

 .لاؤسلا

 .» فار دقف مانملا يف فار نم » : ثيدح حرش

 هآر دقف «هآر هنأ همانم يف ىأر نم لك نأ «« یب لثمتي ال ناطيشلا

 ىري دق يئارلا نأ ءكلذك سيل كلذ نأ ىلع ليلدلا نمو «ةقيقح

 .ةفص ىلع يئارلا هاريو ‹ تافلتخم روص ىلع «تارم ءمالسلا هيلع « ينلا

 هيلع يلا روص فلتخت نأ زوجي الو « ىرخأ ةفص ىلع هريغ هاريو

 .هتافصو مالسلا

u 8 0اإ  eT1 ' 1  
 ىلع يفار نم :يأ « ينار دمف يار نم » : ع ‹ هلوق ینعم ناف

 ناطيشلا لثمتي ال ("اذا) «ينآر دقف ءاهيلع "هلا ينقلخ يتلا «يتروص

E (01)ةعيرشلا ماكحأل . 

 .لاقي نأ الو :ب ينو م :نم )+(

 .بيغلا :م يفو ءاهتيحان نم ملعي ال :ب يو .ع ءاق :نم (؟)
 .تماصلا نب ةدابع نع .7,758 :مقر ملسمو «سنأ نع (18/8) يراخبلا هجرخا ثيدح ىلا ريشي )٤(

 .« ةوبنلا نم نيعبراو ةتس نم ءزج ايؤرلا» :ملسم ظفلو

 ةريره يأ نع .70177 :مقر ماسم هجرخأو ءةريره يبأ نع ("1/1) :حيحصلا يف يراخبلا هجرخأ (0)
 .(١١/؟) نئسلا يف يمرادلاو ؛". 5.6 مقر ةجام نبا هجرخا اک .كلذك

 .لجو زع :ع 3

 .ال يأ :ب ينو .م ع :نم (۷)
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 ىأر يذلا «يئارلا اذهل ينأو «ينآر دقف ينآر نم :هيف لاق اناو ءينآر
 ال ةقفاوم اأ نظ ناو ءاهيلع هآر يتلا ةفصلا ىلع هآر هنأ همانم يف
 معي ىتح «اهنيعب ("!هتروص) يه كلت نأ مالسلا هيلع هتفص نم يور
 .هتفرعم ىلا قيرط ال ام اذه .ةقيقح هآر هنأ

 .قيفوتلا هللابو

 + ؟مالسلا هيلع ينا تامرح سج ودعلا دده ول فقوملا ام - [11]

 رق وأ «مارحلا تيبلا مدق ول ء هللا هكلهأ ءودعلا نع لاّؤسلا امأو
 ءهنومسي كنم الجر انيلا متعفد اما :نيملسملل لاقف «مالسلا هيلع ينلا
 سانلا يف اهثبي يتلا لئاسلا نم يهف « يبن انشبن وأ تيبلا انمده الاو

 يتلا «سفنلا لتق ةحابتسا « مهمعزب ؛مهمزلي يك «ليطعتلاو غيزلا لهأ
 مهب اورخسيف «مالسلا هيلع «ينلا ةمرح ةحابتسا وأ "هللا اهمرح

 . مهنيدبو

 .اتيمو ايح «سانلا نم موصعم ينلا
 ةرفكلا هءادعأنكمي نأ نم هللا ىلع مركأ« مالسلاو ةالصلا هيلع ينلاو

 نع لجو زع هللا همصع اکو «هعجضم نم هشبنو «هتمرح ةحابتسا نم

 ائيش دارأ نم همصعي كلذكف « هتايح يف اهوركم ("اوأ) ًاءوس هب دارأ
 نم ءيش ىلا ضرعت نم كلو ءهتافو دعب « “هتمرح ةحابتسا نم
 .كلذ

 .هومظعو «هوباف «كلذ نم ديعب هللاو .هربق ىلا اولصو ولو

 ىلا ءمورلا نأ ىرت الأ .هبارتب اوفشتساو ءهب اوحسمتلو «هوظفحو

 .ةروص :ب فو .م :نم 0(

 ٤۳ :م / م١ :صضص *

  € (r)مهيلع ةمرحلا .

 .اهوركمو :ب يفو .م نم (۳)

a (4)هتمرح نم ءيش ةحابتسا دارأ وأ :ص ءق ءم . 
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 اذا ءدهب نوقستسي « نوحصتسي «"ىراصنألا بويأ یا ربق ىلع « مويلا

 .؟ هلع ءهب فيكف ؛ مالسلا هيلع ‹ ينلا نم هناکل ءاوبدجا

 ينلا ةمرح حابتست ال ىتح ةيحضتلا نيملسملا ىلع
 ل ءلاحلا ,(!"!ىلاعت) هللا لضفب عنتمملا ءاذه نع لاؤسلا عقو الو

 نأل ال ءنيدلا يف نعطلا مار نم ةهبش عفرل «هيلع باوجلا نم دب نكي
 ءهيف مكحلا ةفرعم ىلا رقتفيف ءهتححرو هللا لضفب «هعوقو ىشخي كلذ
 :لوقنف

 نع اوتوي نأ كلذ يف نيملسملا عيج ىلع نوكي ناك بجاولا نإ

 الو ( مركو فرشو هلي «مهيبن ةمرح حابتست نأ نود «مهرخآ
 نأ نم كدأ و وه سيل ذا «هولتقيل «هوبلط يذلا لجرلا مهيلإ قدي
 يذلاو » : هع ٠ «لاق دقو « مهنم دحاو لك نم هتمرحل 9 ؟ ادب 6

 «هدلوو ءهسفن نم هيلا بحأ نوكأ ىتح ؟دحأ نمي ال ءهديب يسفن

 .« *!نيعجأ سانلاو «هدلاوو

 هيتأيل ؛ دحأ موي , هلع ۵ لوسر هلسرأ يذلل ("'عيبرلا نبدعسلاقو

 ةرشع يتنثا تنعط (ا"ادق) ينأ هربخأو «ينم مالسلا أرقأ » :هربخب
 هللا دنع مه رذع ال هنا :كموق ربخأو ‹ يلتاقم تذفنأ دق ينأو ‹ ةنعط

 .¢ اهل يح مهنم دحاوو هلع هللا لوسر لتق نا

 يف ؛ةينيطنطسقلا ةيواعم نب ديزي ازغ ماع بويأ وبأ يفوت » )۸٤/۳(: تاقبطلا يف دعس نبا لاق )١(
 ضرأب ٠ ةينيطنطسقلا نصح لصأب هربقو «ةيواعم نب ديزي هيلع ىلصو ءه ۵۲ ةنس ةيواعم هيبأ ةفالخ
 .فرصتب .« هربق نودهاعتم مورلا نأ ينغلي دقف. ءمورلا

 .م :نم (0)
  (r)عقدي الو : ع .

a (4)ءادف :ص ءق ءم . 

(o)ينلا ةريس) اردب دهش نمو «ةبقعلا ةليل ءابقنلا دحأ وه ىلإ سنأو ةريره يأ نع ۰٤٤ :مقر لسمو )5/١( :ىراخبلا هجرخأ  (s4/r 
 .(ة979/0) :دعس نبا تاقبط نم ظفللا (۸) .ق :نم (۷)

0 



 مظع رسك» : هيب هلا لوسر لاق . ءاوس اتيمو ايح « هع ؛هتمرحو
 ىلص وه هب فيكف مالا يف ديري 0« "يح وهو هزسكك اتيم مسملا
 .كلذ يف ءملسو هيلع /هللا

 .قيفوتلا هللابو

 لبق يفوتو ءهفنب هحاكن دقعف ءهيصو يفوت هيلع ىصوم - [1؟]
 . ءانبلا

 ءدحأ ىلا هب صوت مو «تيفوتف ءهمأ ىلا هوبأ هب ىصوأ يذلا امأو

 : ءانبلا لبق يفوتو «جوزتف

 .هديشرت يضاقلا ىدل تبثي مل اذا - أ

 :لاوقأ ةثالث اهيف ةلأسم اهناف

 .قادص الو اهل ثاريم ال هنأ :اهدحأ

 .قادصلاو ثاريملا اه نأ :ىناثلاو

 ناك ناف «هحاكن ىف ناطلسلا رظنيو «ثاريملا اه نأ :ثلاثلاو
 ناك ءهخسفي لو «هزاجأل هتايح ىف لولا هيف رظن ول امم «ةطبغ حاكن
 يلولا هيف رظن ول امم «كلذ ريغ "أ ىلع ناك ناو «ثاريملا عم قادصلا اهل

 ؛ ةسمخلا يف غبصا لوق وهو «ءيش قادصلا نم ال نكي مل ("'هخسفل هخسفل)

 :هلاعفأ يف فالتخا ىلع نايراج اهو ءمساقلا نبال نامدقتملا نالوقلاو

 عفترا دق ذأ ءزاجت ىتح درلا ىلع وأ ءدرت ىتح زاوجلا ىلع يه له

 .هتومب ءاپتزاجاو ءاهدر ف رظنلا

 :مقر ةجام ن نا نأ الا ةثئاع ىلع افوقوم (؛8 : :مقد - زئانجلا باتك) : :ىيحي أطوم يف كلام هجرخأ )4(

 ٠۳٠۲۰۷ مقر :ةثثاع نع دواد وبأ هلصو اك ءةملس مأو ةئئاع نع هلصو ۷ مقرو 5

 .كلذ ريغ ناك : م (0)

(r)هخسف :بايفو -م :نم . 

or 



 .هديشرت يضاقلا ىدل تبث اذا - ب

 يضقف .هدشر يضاقلا دنع تبث نأ دعب .هحاكن ناك نا امأو

 .ادحاو الوق ‹ثاريملاو قادصلا اهو « ضام حاكنلاف 2. هديشرتب

 ناو «هفسلا لصتم لزي م هنأ دهس نم ةداهشب دري ال ءنفان محلاو

 تاف دق ذا «مهتداهشب يضاقلا ىضق نيذلا ءدوهشلا نم لدعأ ''اوناك

 نم «هلاعفأ نم مدقت ام نوكيو «ههیفستب حلا كتداهش بجوت انف

 .ةيضام «ةزئاج ءههيفستب مح موي ىلا هديشرتب مح موي

 ضراعي الو ‹ اهنیب ضراعت ال ‹« ةحيحص ‹ ترکذ يلا ‹ تایاورلاو

 .ديشرتلاب اهيف مكحلا ذوفن هوجو نم ةلأسملا هذه يف هتركذ ام اهنم ءيش

 فلكتو ءلوطي ءاهنيب ةقرفتملا اهيناعم نيبتو ءاههوجو يف لوقلاو
 ."ءافش ىلع اهنم ةهفاشملا نود اب ءلئاسلا لصحي ال ذا « ءانع كلذ

 .سبحلا دقع ريدقت بلط - [1؟؟]
 :رخآ لجر ءهنع هللا يصر ءهيلا ابنتك

 هللا ينالوت «مركملا يداعو « مظعملا ىديساي .محرلا نمح رلا هللا مسب

 .هتزعب «كنع ('*'يل) عافدلا نسحب ينطاحو «كيلع ةمعنلا ماودب

 - روذحم لك كنع هللا مفد - اذه ءيباتك "لصوم يلا عفد

 .ناک ناو ؛م )«

 . ىلع ةهفاشلا :ع (0)
 لكل i 7Y ip NA :ع قف
 .ع نم )4(

  (o)لج نم ع .

o۳۸ 



 .يباتك رهظ يف . ينعجارت نأ :يتبغرو ؛هيلع تفقو يذلا ("دقعلا)
 | روی ن ياف . هيف ةحصلا هجوو ءفالتخالا نم هيف اعو ع ةفعص هجوي

 انعمس :نولوقي دوها ذا ؛ سبحلا نم حصي ا ىلع هيف | ءاعرتسالاو

 1 1 1 رع

 .؟هدنع عاض ام راسمسلا نمضي له

 .ةرسامسلا دنع عاض اف كبهذم . اضيأ ‹ ينملعت نأ يبعر كلذكو

 لهو ؟كلذ يف دنع لمعلا هيلع ىرج اعو ؟ال مأ مهناض يف وه له
 کو ءايعيتي هرمأو «هتماس هيلا قد نم عم راسلا مح ء ءاوس وه

 ةعلس اي 5 (ارالرل لوقيف رتشم ينأي نأ ؛قاوس لا يف ةداعلا
 هلع عيضتف  اهذخأيف ‹راجتلا نم اهيلطيف 5 ءاذك

 .ىلاعت هللا ءاش نإ ءالمجم ("كلذ) يل حرشاو

 .هللا ةمحرو «ىديس ىلع مالسلاو
 .كرتشملا يعارلاو مالا سراحو .ةرسامسلاو ءعانصلا نيمضت

 :هللا ءاش نا اذه دعب يتأي اب «هقيفوت هللا مادأ ءهبواجف

 .ملسو دمع ىلع هللا ىلص .محرلا نجرلا هللا مسب
 يف هللا هاقبأ نمو «يدبأل يزرح وه نمو < يددع عار يدي ا

 .هبناوج يمتحت زرحو «هبتارم يلتعت زع
 دفعلاو .ب قو .ق ۰۴ :نم )01(

 .ءاعرتسالا دارملاو :ق (9)
(r)امج هيلا ف تاوح نود دجون لاؤسلا اذه  

 .لالدلا :ع (4)

  (o)هعلس بلطا .

 .ق:س (7)
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 هيلع ىرج اع اهفتسم ءاذه كباتك - هللا كاقبأ - ىلا لصو

 اوعداف « عيبلل بايثلا نم ""وذخأ اب ةرسامسلا نيمضت يف اندنع لمعلا
 بابرأ عم ءاوس كلذ يف مهمكح ("'لهو) «كلذ يف يبهذم نعو ءهفلت
 اهوبلطي يتلا "'بيالطلل راجتلا عمو ءعيبلل مهيلإ اهوعفد نيذلا علسلا
 ؟ال مأ (!"انيرتشملل) مهنم

 هتبثأ الف ءدحاو دح ىلع كلذ يف ىوتفلاو لمعلا رارمتسا امأف

 ةاعارم «ناسحتسالا قيرط ىلع .كلذ ىف هب ىتفأ تنك يذلاو
 ,نينومأم اونوكي نأ الا ءفلتلا ىوعد ىف اوقدصي الأ :فالتخالل

 ءارجأ مهنأل ءمهيلع نامض الأ مهيف لصألا نأ كلذو ءةقثلاب نيمولعم

 .نونمتؤم

 « مهنمضي ناك هنأ :نونحس ةاور ضعب نع (*”لضفلا ىكح دقو
 اوبصن دق مهنأل «سايقلا يف هجو هلو ءهنسحتساو عانصلا ىلع اسايق

 .ةعانصو ةفرح مل راصف «كلذل مهسفنأ

 .ماحلا سراحو ؛كرتشملا يعارلا معلا لهأ ضعب نمض ىنعملا اذهلو

 ءهوبلطي نأ نود ءعيبلل هوطعأ /ايف عانصلا ةلزنم مهلزنأ نمف ]٠٠١۷[
 نم مه ه هوعيبيل راجتلا نم هنوبلطي ايف مهتلزنم مهزني نأ هيلع بجو
 اوبلطي نأ نيب ءنامضلا نم عناصلا مزلي ايف قرف ال ذا «مهنم هبلط
 .اهوبلطي نأ نود «كلذل .اهوطعي وأ ءاهوعنصيل علسلا

 .اوذخأ ع 0(

 .له :ب يفو .ق :نم 8ةقز

 .بلطي ام يهو «ةبيلط مج (؟6)
 .يرتشملل :ب يفو .ع :نم )4(

 ,ةحضاوبا راصتخا يف باتك :هل ءينايجلا ةملس وبأ «ينهجلا ءريرح نب ةملس نب لضف وه (ه)
 يفوت « ةبطرق لهأ هنع ثدح «نيتلحر قرشملا ىلا لحر ءناوريقلاب عمس .« هقفلا يف تاهيبنتو »
 (ء٣٤ :ص ةيغبلاو ٠۴٠١ :ص - سلدنالا ءالع خيرات) ه۹
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 نم هوبلط ايف نامضلا مهنع طقسأف نيتلأسلا نيب قرف نم سانلا نمو

 .انركذ ال نيبب كلذ سیلو ؛مهتم هبلط نم «مه هوعيبيل راحتلا

 مهنأب لصألا ىلع وأ «لوقلا اذه ىلع «نامضلا مهنع طقس اذاو
 نم :ليقو ءمهيلا عفادلا نم ('"'هدنع) فلت ام ةبيصم تناك «نونمؤم
 رهظألاو بلغت اهنم ةنامأ يأ فلتخاف ءاعيمج اف ءانمأ مهنأل مه لسرملا
 ةدحاو بلغت ال هنا :لئاق لاق ولو «ةمدقتملا اهنأل «لسرملا ةنامأ بيلغت

 .مالسلاو .قيفوتلا هللابو

 ؟سبحلا يف نبالا عم نبالا نبا لخدي له - [1؟:]

 :يهو : ةلأسم يف ءهيلآ نايج لهأ نم لجر "تکو

 وم سېح يف يصر ۰ ىلع "ادب اسبح « لجر و ‹كنع هللا تر ءانأ |

 ؛ مهباقعا ىلع 9 41 ثنأو ركذ نم ‹ اهدعب هل ثدحي دلو لك ىلعو هتنبا

 € اولسانت ام مهباقعأ باقعأو ("!ىدعب نم)

 .سبحملا داهشإ صن اذه

 هونب لغتساو يفوت 5 (ةنباو «نانيا ,ةنبالا دعب « هل دلو هنأ م

 .سبحلا

 عم سبحلا يف اهانبا لخدف ءةنباو نبا نع ىلوألا ةنبا تيفوت مث
 يدلو ىلا سبحلا داعف ءايفوت مث «'"'ةموكح نود ('![هتمعو) « اهيمع

 .مهلع اب يقو عع :نم )1(

 هلكم ع Y/ :م /1۹۲ :ىق /او5 :ص (0)

 .هتنبأ ىلع اسبح :ع (6)

 .ىثنأ وأ :م (4)
(o)ق ۰ع :نم  

 .اهتمعو :ب قو .ق :نم (7)
 .مهتموكح :م 9



 .هيتنباو سيحملا

 هونب ماقف «نينب فلختو «سبحلا دلو نم دحاولا نآلا ينوت مث

 ]كلذ نم مهوعنمف «سبحلا يف مهتمعو مهمع عم لوخدلا اودارأو
 دعب بقعلل لوخدلا لعج امنا سنحلا نال ءانعم كل لوخدال :اولاقو

 .« مهدعب نم مهباقعأ ىلع مث» :هلوقب «مهيلع سبحلا ضارقنا

 .هللا قيفوتب اقفوم ءهارت اب عجارف

 .كيلع مالسلاو

 مهئابا عم مهيلع سبحلا دالوأ صخي عنملا

 .اذه كلاؤس - كاقبأو

 تام نم دلو لوخد نم ال ءسبحلا يف «مهئابآ عم «مهيلع سبحلا دالوأ

 :مهنم تام نم توم دعب نم مباقعا

 .مب عج ىلع عج فطع ةلالد

 عمجلا ريمض ةداعا عم «« مث» ظفلب عمجلا ىلع فطع اذا عمجلا نأل

 ىلع مهعيمج مدقت ال ءمهداحآ ىلع مهداحأ مدقت الا بجوي ال «مهيلا

 «كلوق حصف ءاهتعب مث ءاهتينبف ءرؤدأ ةرثع تيرتشا :لوقت « مهعيج
 يرتشت نأ لبق اهتعب ءاهتينبف ءاهنم اراد تيرتشا (لك تنك ناو

 .اهاوس

 .كلد يف :ع )١(
 .بواحف ع )0

 .ميماعأ نم يقب :ع (۳)
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 نكت مف «« "كتيب مث مايحأ يذلا وهو» :لجو زع هللا لاقو

 دعب مهنم دحاو لك 5 تناك اناو « "امیج مهئايحا دعب مهتتاما
 .هئايحا

 .ناسللا يف فورعم «نآرقلا يف دوجوم ءريثك اذه لثمو

 .قيفوتلا هللابو

 ىلا ارود اهيف ينبي نمم سبحلا ضرأ ءارك - [١؟0]
 .ةمولعم ةدم

 . "'ةقلام نم تتأ ةلأسم
 اهوركأت «ةسبحم ةنج مهيلع تناك موق يف «كنع هللا يضر «باوجلا

 ةثالث هئنبالو ءمهدحأل ناكو ءةمولعم ةدم ىلا ءارود اهيف ىنب نمم

 :عبرلا بحاص لاقف «تضقنا ءاركلا ةدم نا من عبرا رخآلاو «عابرألا

 «عابرألا ةثالثلا بحاص ىبأو « ءاركلا يف ضاقنألا بحاص ىلع ديزأ

 يه :عبرلا بحاص لاقف .داسفلاو ةرضملا نم كلذ يف عقوتي امل «كلذ نم

 ام لثمالإ - ةدايزلا تنأ تيبأ اذا - اهيف ذخآ نأ ىضرأ ال ؛ يتصح

 هيلع تموق ينيضري نأ اهنم ىبأ نمو «عابرألا ةثالثلا ىف تنأ ذخأت

 نم هب تيضر تنك ام لثم كعابرأ ةثالث يف (“كل) تمرَعو ؛ هضاقنأ
 .لبق كئلوأ

 ديتسيو «معز اک ءءاش ام هعبر يف ديزي نا عبرلا بحاصل لهف

 ؟ةدايزلا كلتب

 بحاصل (”يطعيف «ةدايزلا ىبأ نم ىلع ضاقنألا موقي نأ هل لهو

 )١( :مقر .جحلا ةروس 33.

 .مهعيمج :ق ع 45)
 11 iF ماكل نم WAY :ى )¥(

 .هل :ب يفو .ق ءع :نم (4)

  (o)يطعيو :ع .
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[1۱۱۸] 

 ىبأي وهو ءال مأ كئلوأ نم هب يضر ناك يذلا ءاركلا عابرألا ةثالثلا
 عبرلا بحاص داز "اذا لهو ؟هنم ءاضتقالاو «عبرلا بحاص ةلماعم
 ةثالثلا بحاصل له ضاقنألا ("؟باحصأ) كلذب يضرو «هعبر يف
 دحأل اكلم كلذ سيل ذا «ةدايزلا كلت نم هتصح ذخأي نأ عابرألا
 نا لهو ؟ةعفنملاو "عورخلا نم كلذ يف ريصي ام لالغتسا مهل امنا « مهنم
 له ضاقنألا باحصأ كلذ ىبأو ءءاركلا يف ةدايزلا ىلع مهلك اوعمتجا

 مه ("/سيل مأ) ؛مهضاقنأ ("!ةميق هيف مهوطعيو « مهيلع /اوموقي نأ مه
 نوكت نأ نوديري امناو «سبحلاب ضاقنألا نوقحلي ال اوناك اذا «موقتلا

 ىلع موقي نأ عبرلا بحاصل لهو ؟"ةعاقلا فالخ .(''ىلإ اكلم
 اومستقي نأ مه زوجي مل و ؟ال مأ ضاقنألا عبر ضاقنألا باحصأ

 ءةمولعم رود ىلا ءهتصح ردقب مهنم دحاو لك جرخيف "حرجا
 دحاو لك ثرحيل «'")ةعتم ةمسق سبحلا ضرأ ةمسق لثم اذه نوكيف

 ةمسقلا هذه لخدي (''!لهو) ؟تضقنا دق ءاركلا ةدمو ‹ عفتنيو مهنم
 .؟كلذ هلخدي ال مأ «نيدلاب نيدلاو «ررغلا

 . هللا ءاش نا اددسم اقفوم كلذ عيمج انل نيب

 .نا :ق ءص :ع يف (1)

(r)بحاص :ب يىفو ءق ؛ص :نم . 

 ةلغلا ىنعب اهو .جارخلا :م (0)

 . مهضاقنأ هيف :ق (4)

 مه سيلو :ب يفو .ق ءم ءع :نم (4)
 .ص ؛:ق م “ع نم )3(

 .ءانبلا ةيضرأ يه (۷)
 .اومستقي نأ مهل زوجي ال مأ ضاقنألا باحصأ ىلع :م (۸)
 .جارخلا :م )۹(

 ةيكلملا ءاقي عم عفانملاا ةمسق ىلع قامتالا اهيف متي يتلا يهو« ةاياهم ةمسق ‹كلذك « ىمستو ءةعفنم :م )٠١(
 هملسي مث ءهدحو ءةدمل كرتشملا ءيشلاب ءاكرشلا دحا عفتني ثيح ةىنامز يهو « ءاكرشلا نيب ةعئاش
 :ص تانامضلاو يراقعلا عيرشتلا) .اهب عفتني ةصحب دحاو لك صتخي ثيح ء ةيناكمو «بوانتلاب رخال
1( 

 . له :ب يفد .ما نم )۷
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 اهبابرأ ىلع ضاقنألا ميوقت عبرلا بحاصل

 ضاقنألا بابرأ عم عبرلا بحاص قفتي م نا :هللا هقفو «بواجف
 ءهسفنل ةعولقم اهتميقب ضاقنألا ميج ذخأي نأ هلف ءهظح ءارك ىلع
 ذخأي نأ عابرأ ةثالثلا بحاص ءاشي نأ الا «سبحلاب اهقحلي نأ نود

 نأ همزلي مل ءاهعيمجج ذخأ هل لسو «كلذ أشي ل ناف .هتصح ردقب اهنم

 بابرأ نم هذخأي نأ يضر ناك ام ةعاقلا نم هظح ءارك يف هنم ذخأي

 .ضاقنالا

 ضرألا صخي ايف عابرأ ةثالثلا بحاصو عبرلا بحاص نيب ةقالعلا
 ةينبملا

 ىلع ةمئاق رودلا تيركأ الاو ءاهنيب زوجي ام نلع كلذ يف اقفتا ناف

 (!"'ةعاقلا) عابرأ ةثالث ةميق ردق ىلع اهنيب ءاركلا ضفو « هيلع يه ام

 .ضاقنألا عيمج عم عبرلا ةميقو

 .ةدح ىلع صصحلا ءارك

 ءهب اهاركأ ام هلف ءةدح ىلع هتصح اهنم دحاو لك ىركأ ناو

 .لوخد هيف هيلع هبحاصل سیلو

 ةدحاو ةقفص ءاركلا

 اهدحأ جرخي نأ زوجي الف ء«ةدحاو ةقفص ءاركلا ىلع اعمتجا ناو

 ام "اتقي نأ زوجي يذلا اناو «ضعب نود نيركملا ضعب ىلا هتصح يف

 هايضاقت ام [هنيب امستقيف « يضاقتلا ىلع اعمخجي وأ «مهنم دحاو لك ىلع

 .مهئامرغ ىلع مه نوكت ءنويدلا يف ءاكرشلا كح ىلع

 .قيفوتلا هللابو

 .ةميقلا :ب ينو ءم ءع :نم )1١(
  (r)امسقي :ص .
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 عوجرلا طرش عم «نبالا ىلع دبؤم سيبحت دقع - [١1؟١]

 نمحرلا هللا مس «"اهنع لأني ءةطانرغ نم اهب بطوخ ةلأسم
 يف نالف ريغصلا هنبال نالف نب نالف هدقع دبوم سبح باتك .محرلا

 اهدح ةطانرغ ةرضاحب يتلا ةسمخلا تيناوحلا يف هرظن ةيالوو هرجح

 ءهبقع بقعو ءهبقع ىلعو ء''روكذملا نالف هنبا ىلع اهسبح اذك
 ضرقنا وأ ضرقنا ("'ناف) .مهعرف دتماو اولسانت ام ثانالاو ناركذلا
 « سبح اب سانلابرقأ ىلا وأءايح ناك نا سبحلا ىلا سبحلا عجر«هبقع

 ناف «نيقابلا ىلا هبيصن عجر ء«بقع ريغ نع مهنم ضرقنا نمو

 نايمعلاو نيموذجلا ىضرملا ىلا عجر «ةبارق سبحملل نكي ملو ءاوضرقنا
 .مهنيب ءاوس ةطانرغب

 «هعاب «ةطغضو <« ةقاف هتكردأو «''!هيلا جاتحا نا :هسبح يف طرشو
 .مظعلا هللا هجول ءهتجاحو ءهتقاف توبث دنع ءهنمثب عفتتناو

 ءابآلا هب زوجي اي روكذملا نالف هنبال هسفن نم كلذ زايتحا ىلوتو
 دعب هسفنل ضبقلا غلبم غلبي نأ ىلا « ءانبألا راغص نم مهرمأ نولي نم
 .٠ أدهش هغلبمو «كلذ ردقب هتفرعم

 نبالا يفوت ىتح سبحلا اذه متك سبجلا

 دقع سبحلا ناف ءاذه قوف عقاولا دقعلا «كنع هللا يضر « لُمأت

 نيالا كلم ىتح «سانلا رئاس نعو ءهنع همتكو «هنبال سيبحتلا اذه

 روكذملا سبحلا نبالا ثروف «بألا يفوت مث « ماوعأ ةيناث نم ديزأ هسفن
 ءةليوط ةدم شاعو «هثاريمم ادرفنم ناك ذا «هوبأ هل هفلخت ام رئاس عم

 1 :ع /اوأل :ص A نم ۲ :ق (ح)

 ١ .روكذملا هنبا ىلع :ع (؟)
(r)نأب :ب يلو .م ءلص :نم . 

peg (£)هنبأ جاتحا . 

  (o):نم ةهطقاس €
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 نا دعب سييحتلا اذه رهظف .هتافو تحصو .جحلا قيرط يف يفوت مث

 .هتوم حص

 ما «سيبحتلا لطبيو .هثرو اک هنع ثروي له ءهتلا كمري ءانتفا

 ةيصو لوحتي سبجحلا

 دقع ةخسنو ؛لاؤسلا تحفصت :كلذ ىلع ءهنع هللا“ ىضر «بواجف

 .هلك كلذ ىلع تفقوو ءهقوف ةعقاولا سيبحتلا

 نا «سبحلا ىلا سبحلا عوجر نم سيبحتلا دقع
 نم هتوم دعب سبحلا ذفني نأ بجوي «هتايح يف مهيلع سبحلا ضرقنا

 تءاج ام ىلع ءزجي مل مأ ءهتايح يف هنع ريج« ةيصولا ليبس ىلع « هثلث
 ةيزاوملاو «ةيبتعلا يف (("اهللا مهحر) هباحصأو كلام نع تاياورلا هب

 ."انيواودلا نم اهريغو

 «سبحلا تام موي ةسبحلا تيناوحلا ةميق ىلا رظني نأ :بجاولاو

 «عجرملل اهيف سيبحتلا ذقن ثلثلا اهلج ناف :لاملا نم فلخت ام ىلاو

 قرا امو

 .هللا ءاث نا اروجأم )١(

(r)اذه قوف :ع . 

(r)نمضت :ع . 

  (e):نم 34

 :يهو «بتك ةعيس مضي حلطصم :نيواودلا (0)
 .ه ٠٤١ :ناوريقلاب ىفوتملا يخونتلا ديعس نب نونحسل :ةنودملا - ١

 .ه ٠۸١ :قسمدب قوتملا يردتكسالا زاوملا نب دمحم :ةنزاوملا - ؟

 .ه ٠٠۵ :ىوتملا يبطرقلا يسلدنالا ةبتع نب دمحل :ةجرختسلا - *
 .ه ۲۳۸ :قوتلا. ىبطرقلا بيبح نب كلملا دبعل :ةحضاولا - 5

 .ه 1١١ رص مساقلا نبا يفوت .ةنودملا نم مساقلا نبا ةجسن يهو ةطلتخلا- ه
 .ه ۲۸۲ قوتملا قارعلاب ةيكلالا هيقف «ليعاسا ىضاقلل :ةطوسبملا - د

 .ه ٠٠١ :سوتب يفوتلا يسنوتلا سودبع نب دمحل ةعومجملا - ۷
 Al) - ليلجلا بهاوم)



[1۱۹] 

 هنع اثاريم يقابلا ناكو «ثلثلا هلمح ام اهنم دفن «ثلثلا اهلمحي م ناو

 .هتثروو هثروو « هنثرول

 .قيفوتلا يلو هللاو

[rv]كلام أطوم نم لوألا ثيدحلا لوح -  : 

 .رصعلا ةالصل ةريغملا ريخأت

 . هلا اهسرح ةتبس ةنيدم نم تتأ ةلأسم

 يف كلام ثيدح يف - كنع هللا يضر - كباوج

 لخدف ءاموي ةالصلا رخأ /"اةبعش نب ةريغملا نأ :('"!هئطوم)
 كلذ هيلع اركنم ؟ةريغم اي اذه ام :لاقف ''!ىراصنألا دوعسم وبا هيلع

 هيلع هركنأ امل ةريغملا دايقناو ءهرخآ ىلا ثيدحلا صن يف ءاج ام ىلع
 .هيلع هركنأ ام هل هميلستو «دوعسم وبأ

 ؟ثيدحلا نم ةريغملا ىلع دوعسم يبأل ةجحلا عضوم َنْيَأ

 وبأ اهب جتحا يتلا ءةتكنلا عضوم ىلع - هللا كزعأ - اتفقو
 وهو ءىلاعت هللا ءاش نا اروكشم اقفوم « اهّيبو «ةريغملا ىلع د

 .ليكولا معنو ءانبسح

 .ثيدحلا حرش

 - تحفصت :هصن يذلا باوجلاب اهيلع ‹هنع هللا ىضر ‹بواجف

 .هيلع تفقوو ,ءكلاؤس - كاياو هللا انمحر

 لكم نع ملك م /كؤ» :ق /؟. ص (1)
(r)أطوملا :ب يو ۰ع :نم . 

 نايفس يبأ نب ةيواعمل .اكاح لمع ةيسداقلاو كومريلاو ةيبيدحلا دهشو قدنخلا نمز ملسأ دمع وبأ وه (؟)
 حتفلاو ۳۸۵ :ص ةصالخلا) .ه م. ةنس ةريغملا يفوت ثداحلا اذه ناك ةيالولا نمزو .قارعلا ىلع
 اما

 .ه ٤١ يفوت .اردب دهش نميف ىراخبلا هدع .يردبلا ورمع نب ةبفع وه (4)
 ١ (م59 :ص - ةصالخلا)



 نع ةالصلا رخآ دق ةريغملا ىأر امل ءدوعسم ابأ نأ :ثيدحلا هجوو

 هل ('"'ءاقأ) نيح « لَم «ينلاب ماللا هيلع ليربج اهالص يذلا تقولا
 هل ماقأ نيح ('"اهيف) اهالص يذلا تقولا مع دق هنأ معو ءةالصلا تقو
 تقولا كلذ نع اهريخأت يف هلعف هيلع ركنأ كلذ وه مع اك ءاهتقو
 ام :كلذ ىلع اخبوم هل لاقف ءهب هملع عم ثيدحلل هتفلاخم ىلع هررقو
 ءمالسلا هيلع ىنلاب اهالص ليريج نأ تملع دق سيلأ «ةريغم اي اذه
 يذلا تقولا مع دق هنأب هملعلو ؟هلبق «ةالصلا تقو هل ماقأ نيح
 «ثيدحلا يف هل كلذ نيبي نأ نع تكس «هيف ه٤ ينلاب ليربج اهالص

 ىلص هللا لوسر ىلصف « ىلصف «لزن ليربج نأ تملع دق سيلا :لوقيف
 يف «ملسو هيلع هللا لوسر ىلصف ءىلص مث اذك تقو يف «ملسو هيلع هللا
 « ىلصف «لزن ليربج نأ تملع دق سيلأ :لاق نأب ىفتكاو ءاذك تقو

 ءم هللا لوسر ىلصف ءىلص مث ءملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلصف
 .هيلع ةجحلا (!ءايقب هل ملف ءهدارم نم كلذ ةريغملا مهفو '”ثيدحلا

 عضوم يه يتلا ؛ةتكنلاف .ثيدحلاب هيلع دوعسم يبأ ةجح هجو اذهف
 هيلع ينلاب ليربج هيف ىلص يذلا «تقولاب معلا ىلع هريرقت ةجحلا
 نع اهرخأ هنأ (لع) هفيقوتو ؟« تملع دق سيلأ» :هلوقب «مالسلا
 .تقولا كلذ

 ءهانعم نم متاق ءهاوحف نم موهفم «ثيدحلا قاسم نم نيب اذه
 .ًاصن ثيدحلا يف نكي ل ناو صنلا ىرجم يرجي

 .ماق :ب يىفو ءص ق ءمءع :نم )1١(
 .هل :ب ينو .هيف ءع (؟)

 من ةع هللا لوسر ىلصف ؛ىلص مث» ١(: :مقر - ةالصلا توقو باتك) :أطوملا اك تيدحلا ةمتت (؟)

 :لاق من . هلع هللا لوسر ىلصف ءىلص مث ھل هللا لوسر ىلصف « ىلص مث هل هللا لوسر ىلصف للص
 .« ترمأ اذهب

 .كلذك .ىراصنألا دوعسم يبأ نع ٦٠١ :مقر ءملسو (8١؟/1) ىراحبلا هجرخأ ثيدحلاو
 (r/r)). : حتفلا رظنا)

(e)مايقل :م . 

 .م ٠ع :نم (ه)



 رصعلا ةالص ةريغملا هيلا رخأ يذلا تقولا

 ىلع لد اب ءرصعلا ةالص يه ةبعش نب ةريغلا اهرخا يتلا ةالصلاو
 نع يهنملا تقولا ىلا ةريغملا اهرخؤي ملو ."!ثيدحلا اذه ريغ نم "كلذ
 ءملعأ هللاو ءاهالص ااو ءرارفصالا ("!تقو) وهو ءهيف ىلصت نأ

 ليربج ةماما ''!ثيدح يف نيتروكذملا نيتماقلا دعبو ءسمشلا رفصت نأ
 .مالسلا هيلع ينلاب

 ايلصم ناك ناو ء((*اةليضفلا) تقول هكرت ىلع دوعسم وبَأ هنو امف
 نيب ام وه رصعلا ةالص يف ةليضفلا تقو نأل ءاهتقو "يف ءدعب ءاهل
 نيذه نيب ام» :كلذ يف هيڪ يبل ليربج لوقل «نيتماقلا ىلا ةماقلا
 « سمشلا رفصت 5 ل ام < ءاه تقو (ا*!نيتماقلا) نيب ام نأ "لدو «« تقو

 ب سنأ ثيدحأ يف «مالسلا هيلع ينلا لوق :ةليضف تقو نكي م ناو
 یح مهدحأ سلجي «نيقفاأا ةالص كلت « نيقفانملا ةالص كلت» :كلام

 «ناطيشلا ينرق ىلع وأ «ناطیشا يفرق نيب تناكو «سمشلا ترفصا اذا

 نم هل هنع ىور امو .« '''اليلق ا ايف هللا ركذي ال ءاعبرأ رقني ماق
 .هريغو رمع نبا ةياور نم «« سمشلا رفصت مل ام» اهتقو نأ

 .هيلع :ع )۱(

  (r)تقولا :ع .

 .رارفصالا تقو :ص (۳)

 .(؟هو/1) يئانلاو ۹ : :مقر «عماجلا يف يذمرتلاو ۳۹۳ :مقر نئسلا يف دواد وبأ ثيدحلا جرخأ )>(
 :حيباصملا ةاكشم يف ,ينابلألا ني بدلا رصان ثيدحلا ححصو .هللا دبع نب رباجو «سابع نبأ نع
 .ادوو/ح)

(o)ةضيرفلا :ب يفو .ص ءع :نه . 

 .اهتقو دعب اهل ًايلصم :ق ءص (7)
 .كلذو :ق ءص (۷)

 .مءعءص :نم (۸)
 ءدواد وبأو 518+ :مقر ءمسم هجرخأو :(51 :مقر - نارقلا باتك) ىيحي أطوم يف كلام هجرخأ )٩(

 :iNT : مقر

 )٠١0( :مقر «دواد وبأ هجرخأ  ۳۹٩:مقر مسمو 317.
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 نب ناثعل باطخلا نب رمع خيبوتك ةليضفلا كرت ىلع هايا هخيبوتو

 هللا لوسر نأ تملع دقو ءاضيأ ءوضولا » :هلوقب ءاهنع هللا يضر « نافع

 ؟هذه ةعاس ةيأ» :هل لاقف ءبطخي وهو ءاج ذا ؟« لسغلاب رمأي ِهلِلَم
 تدز اف «ءادنلا تعمسف «قوسلا نم تبلقنا «نينمؤلا أ اي » :لاقف
 .» ٠ تاضوت نا ىلع

 .قيفوتلا هللابو

 اهجوزو ؛مالسلا هيلع هللا لوسر تنب بنيز - [١1١؟]

 ام يهو «(''ةنودملا ةلأسم يف : نايج ("!لهأ) نم لجر ('!هلأسو

 هل هللا لوسر تنب '!بنيز نأ»' حاب يبأ نب ءاطع نع اهيف ركذ

 اهجوز هركو «ترجاهو «تملسأف أ "'عيبرلا نب صاعلا ىلأ تحت تناك

 .« مالسالا

 ءاش نا اناعم «ىلاعت هللا /قيفوتب «كلذ يف لوقلا باوص يل حرشاف

 .ىلاعت هللا

 ,"ه5 ةحفص يف مدقت )١(

 ١ك51ع /85. :م YF/ :ص 1٩4/ :ق ()

 .ق :نم (۳)

 )( :ةبودلا )۲/۴٠١(.

 ص - ةصالخلا) .ه ٠١٠١ يفوت .ةكمب ىوتفلا سأر ,ةمألا ءاهقفلا دحأ « ءالولاب يثرقلا دمج وبأ وه (ه)

11( 

 تيفوت .اهعم اهجوز مسي لو .ترجاهو تملسأ ءةثعبلا لبق تدلو .ةجيدخ نم هلي دمع تنب یه (7)

 .هم ةنس 0

 .(۳۵/۸ - دعس نبأ تاقبطو ۲۹/۲ - ينلا ةريس

 .لوسرلا ةجوز ةجيدخ تخأ دليوخ تنب ةلاه ع نبا .ةنامأو الام نيدودعملا ةكم لاجر نم 7 وبأ (۷)

 .(ا2ذك/؟ - ينل ةريس) ه۷ ةئسلا يف ملسأ . .ىبأف هتنب ينلا ىلع دري نأ شيرق هنم تبلط
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 تحفصت :هصن باوج كلذ ىلع ءهنع هللا ىضر «باجأف

 تفقوو ؛كلاّوس - هتماركب كالوتو «هتعاطب هللا كزعأ - «ىديساي
 . هيلع

 تناك ءاهنع يضرو هع ‹ هللا لوسر تنب بنيز نأ يف ءارتما الو
 هيلع «هيبن ثعب ىلاعتو كرابت هللا نأل ءلست نأ لبق «مالسالا ريغ ىلع
 عئارشلا تسرد دقو ءلسرلا نم "ةرتف ىلع «مالسالاو ناهالاب مالسلا
 99 ,ناثوألا هللا ةدابع يف كرشأو ءلالضلاو رفكلا معو «نايدألاو

 نم ("!اهمصعف) «هثعبم لبق «مالسلا هيلع هيبن ىلوت دق لجو زع هللا
 ةدابع نم هتريشعو هطهر هيلع ناك ام هيلا هركو «ماثآالاو شحاوفلا
 ىف "!ثنحتلا ىلا بهذي ناكف « ءالحلاو دارفنالا هيلا ببحو «ناثوألا
 ,((هتانب) كسمت يف كش الو «هيف وهو ءقحلا هءاج ىتح «ءارح راغ
 .هلعفو هتريس ىلع هعابتاو «هيدبب «هثعب لبق ندلو يقاوللا

 . هتاكربو هللا ةهرو كيلع مالسلاو . هته رب قيفوتلا ىلو هللاو

 نيشترملاو «نيبارملاو «نيدتعملا ةالولا لاومأ - [1١؟9]
 نب دمحأ نب دمحأ نب دمت ديلولا وبأ ‹ ظفاحلا مامالا «*هيقفلا لاق

 ١ وع هللا يضر دشر

 ناک نمو ؛ نيدتعما ةالولاو ةملظلا لاومأ کح نع 0 لأس نا

 .(08./؟ ريثك نبا ريسفت) .ماللا اهيلع دمحو ىببع نيب ةدملا يه )01(
(r)ةمصعب ب قو .ف ءم ٤ع !نم . 

 .ةدابعلا لاكشأ نم لكس ىأب ديقتلا نود ءدبعتلا وه ثنحتلا (؟)
 . ەتايىب :ب يفو .ع س )4(

 كلك م /كاء ر /هك :ع /۲۲۱ "ص /۵۷ ق (ه)
 يضر دشر نبا ديلولا يبأ « ظفاحلا مامالا هيقفلا ءالما .هلام مارحلا طلاخ نم لام مح يف ةلأس : :ر (3)

 .اهلست ملسو ءهلآ ىلعو ءدمم ؛ميركلا ينلا ىلع هلا ىلصو .محرلا نمحرلا هللا مس .هنع هللا
 .نيبرلاك :ف .مءرءع (۷)
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 .مهتلماعم نم زوجي امو «مهسفنأ

 .لاومألا هذهل ناتلاح

 :نيمسق ىلع مسقني كلذ نأ :باوجلاف

 هدر تافو ءهيذخآ ةمذ يف بترت دق مارحلا نوكي نأ :|هدحأ

 .هيكلامو هبابرأ ىلا « هنيعب
 تفي "ارو ءهيذخأ دنع ؛هنيعب اًعاق (ءارحلا) نوكي نأ :يناثلاو

 .هيكلامو هبابرأ ىلا «هنيعب هدر

 .ةمذلا يف مارحلا لاملا :ىلوألا ةلاحلا روص

 ةمذ يف بترت دق مارحلا نوكي نأ وهو «لوألا مسقلا امأف

 ةثالث نم ولخي الف ءهيكلامو ءهبر ىلا هنيعب هدر تافو ء!"طيذخآ

 :'!لاوحأ

 .لالحلا هلام ىلع بلاغلا نوكي نأ :اهدحأ
 .مارحلا هلام ىلع بلاغلا نوكي نأ :يناثلاو

 «لالح هلام هل نوكي ال نأب اما ءامارح هلام نوكي نأ :ثلاثلاو

 ءلالحلا نم هل ناك امم رثكأ مارحلا نم كلهتسا دق نوكي نأب اماو

 .مارحلاب ةمذلا قرغتسم نوكيف

1 

 «لالحلا هلام ىلع بلاغلا نوكي نأ “يهو ءىلوألا لاحلا امأف

 ۰م “ع س )۱(

(r)تفي , م  . 

 .هذخآ ر )م

 .هجوأ م )4(

 .وهو ءلوألا هجولا :م (ه)



 ءهيلا بوتيو «ىلاعت هللا رفغتسي نا :هسفن ةصاخ يف « هيلع بجاولاف

 نأ «مهنع هب ""'قدصتلا وأ ءمهفرع نا هبابرأل مارحلا نم هيلع ام درب

 يذلا نمثلا وأ «هبصغ موي هتميق نم رثكألاب وأ ءانيع ناك نا «هنزوب
 تهتنا امم رثكا هيلع نأ :ليق دقو .هعابف ءاضرع ناك نإ هب هعاب

 .هب هعاب يذلا نمثلا نم وأ «هعاب موي ىلا هبصغ موي نم هتميق هيلا

 نم كلذ نم ناك امو هيلا هادا ,هلك كلذ 5 هبحاص مع ناو

 ءءادعلا هجو ىلع همدق يذلا «يلاولل '!هلمع لهأ همرغأ لام ميرغت
 ‹ هيدي ىلع یرجو هيلا عفتراو « مهنم هضيق ام عيمج مه مرغي نا همزل

 مهف رعي ' ناو (هسفنل هب ((19 ئأتسا وأ) ع( همدق يذلا يلاولا ىلا هعفد

 .مهنع هب قدصت مهنايعأب

 ءارمألا اياده » :هليَم هللا لوسر لوقل ءهيلا "!يدهأ ام كلذكو
 «قحب كح وأ «ةملظم در ىلع هيلا تيدهأ يتلا ةيدهلا تناك « ''!لولغ
 مرغ عم همزل “روج ءاضق ىلع تناك نا اپا ريغ « "روج ءاضق وأ

 .روجلاب هيلع موكحلا ىلع فلتأ ام مرغ «ةيدحلا

 نأ همزل ءنيد وأ «ضرع يف هيف ىبرأ ءابر نم كلذ نم ناك امو

 .هب قدصتي وأ :ر )١(
 .ةيانج :ع (؟)

(r)ىرادالا مسقتلا يف .« ةرئادلا » نآلا هيمسن امم برقي ام نوكت ءرشادمو ىرق ةعومجم وه :لمعلا . 
 ىلعو .« ةييدملا وأ ةرضاحلا» يتأت اهدعبو ءالاح « ملقالا» نم برقت يتلا «٠ ةيحانلا » .اعدعب عقي
 .ةيزكرملا ةطلسلا ةئالثلا سأر

 .رثأتساو :ب يفو .م ا ءر :نم )4(

(o)اودهأ ر.ع ق . 

 يف يطويسلا هجرخأ ظفللا سفنبو « لولغ لالا اياده » : ظفلب (ء۲٠ء/ه) :دنسملا يف دمحأ هجرخأ (3)
 )١16/9(. :« قئاقحلا زنك » يف يوانملا هجرخأ اك « فبعض »» هنع لاقو ۰:)٠۹۵/۲(, ريغصلا عماجلا»
 .ةمينغلا ىف ةنايخلا وأ ؛ةنايخلا :لولفلاو .ءاهلك مارح لالا اياده « : ظملب

 1 .زوجي :م (0
 .زوجي م )۸(
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 زع هللا لوقل «ضرعلا ("وأ) نيدلا نم هلام سأر ىلع دئازلاب قدصتي
 .« "'انوملظت الو نوملظت ال ملاومأ سوؤر مكلف متبت ناو» :لجو

 ءالضافتم «قرولاب قرولاو «بهذلاب بهذلا عيب نم ابرلا ناك ناو
 يذلا وه ناك ناو « یطعا ام ىلع ارئاز دخا اب قدصتي نا همزل

 .رافغتسالا الا همزلي ل ءدئازلا ىطعأ

 «"ةرظن ءريئاندب مهارد وأ «مهاردب ريناند عيب نم ابرلا ناك ناو
 موي فرصب «ىطعأ ام ىلع ذخأ ام (('!ةميق) تداز اب قدصتي نأ همزل
 ذخأ ام ةميق تداز اب قدصتي نأ :رايتخالاو .كلذ نم ("!ىرحتي)
 در «هلک كلذ يف ("هعياب نم) ماع ناو .نيفرصلا ىلعأب « ىطعأ ام ىلع
 .هعم هيف ىبرأ ام هيلع

 نم ءاكربو (""هتلادع) تحصو «هتحرج تطقس هلك كلذ لعف اذاف
 ‹هتیده لوبقو «هیف هتعيابم تزاجو «هلام نم يقب ام هل باطو « مالا

 ./ءاملعلا نم عامجاب «هماعط لكأو

 .هوبشملا لالا بحاص ةلماعم

 هتيده لوبقو «هتلماعم زاوج يف ءأ*اكلذ لعفي ړل اذا «فلتخاو
 همرحو «بهو نبا كلذ ىبأو «هتلماعم مماقلا نبا زاجأف هماعط لكأو
 .كلذ ىلع لوم هماعط لكأو هتيده لوبقو « غبصأ

 سيلف «هتمذ يف بترت دق مارحلا نأل ءسايقلا وه مساقلا نبا لاقو

 .صرعلاو :ب يفو .م ٠ع :نم )١(

 .۴۷۹ :مقر فرقبلا ةروس (۲)

 .ءادألا يب ريخأتلاو .لبحأتلا ىسعع :راطتتالاو ةرظنلا (؟)
 .هتمق ب یو .ر ۰ع :س )4(

(o)ىحمتي :ن یو .ىحىت موب هفرصت .ر يقو .ىحمتي :ع يفو .م نم . 

 .هعئاب :ب قو .ق ر «ع :نم )3

 .هللا دع ب يقو .م ءرءع :نم (۷)

 .ةطقاس :ع )۸(
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 .اعئاش هنيعب ءلالا نم هدي يف ام عيمج يف انيعتم

 اعئاش راص . هلام طلتخا امل .مارحلا نأ :ههجوف بهو نبا لوق امأو

 ىأرف ؛مارحلا نم ءزج يف هلماع دقف ءهنم ءيش يف هلماع اذاف «هيف

 : للم هللا لوسر لوقل .يقوتلا هجو ىلع هنم عنمو .''هباشتملا نم كلذ

 ىقتا نمف .تاهبتشم رومأ اهنيبو نيب مارحلاو .نيب لالحلا»
 .ثيدحلا « ا"اةضرعو هنيدل ًاريتسا . تاهبتشملا

 هلك هلام لعج هنأل . سايق ريغ ىلع «"اديدشت هناف غبصأ لوق امأو
 هيف هلماع نم نا :لاقف ءمارحلا نم هطلاخ ام لجأل ءامارح انيع

 .بهو نبا لوق حيجرت

 .هب ىدتقي نم ناك اذا امسال

 .هتمحرب ءاشي نمل قفوملا هللاو

[+] 
 «مارحلا هلام ىلع بلاعلا نوكي نأ وهو «ةيناثلا لاحلا امأو

 .ءاوس مدقت (ام) ىلع «هسفن ةصاخ يف «هبحاص ىلع بجي اف محلاف

 .مارحلا هيلع بلاغلا لالا بحاص ةلماعم
 ىلع :ليق ءانباحصأ كلذ نم عنمف "٠ هتيده لوبقو «هتلماعم امأو

 .تاباشتمللا ؛ع ق )١(
  (r)....ةحفص ف مدقت 131

 ) )۳.ديدش :ق

 .اذهو :ر )4(

 .نم (0)

 .هتبه :ق (5)
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 ءالالح ةعلس عاتبي نأ الا ءميرحتلا هجو ىلع :ليقو «"ةهاركلا هجو
 ىقب دق هنأ لع نا .'!ةبه هنم لبقت نأو «هنم يرتشت نأ سأب الف

 .ةهوركم هتلماعم نأب لوقلا ىلع « تاعابتلا نم هيلع امب يفي ام هديب

 لبقت نأو « هلم عاتبت نأ زاجل هل تبهو وأ ‹ةعلس ثرو ول امأو

 .ملعأ هللاو ءادحاو الوق هبه

[r] 
 ال نأب اما ءامارح هلك لالا نوكي نأ يهو ءةثلاثلا لاحلا امأو

 رثكأ مارحلا نم ('”!كلهتسا) دق نوكي نأب اماو «لالح لام هل نوكي

 قدصتي نأ ‹هسفن ةصاخ ف هيلع بجاولاف <« لالا نف اك ناك ام

 «نيملسملا عفانم هوجو نم هجو يف .هضعب وأ «لاملا نم هيدي يف ام عيمجب
 لهج دق يذلا ءلالا اذه يح له :معلا لهأ نيب فالتخا ىلع
 الا «ءيش هنم هعم ىقبي ال ىتح ؛ءيفلا كح وأ «ةقدصلا كح (“"هلهأ)

 .هتعوج ("هب) دسيو .هتروع هب رتسي ام
 هلك مارحلا لاملا اذه بحاصو نايدملا

 ءهلثم ةسبل ءسلف اذا ءهل كرتي ىذلا « "نايدملا نيبو هنيب قرفلاو
 هلهأو وه هب شيعي امو :(*!نمث) ريبك امل نكي مل اذا ءهتعمج ابوثو

 .ةهاركلا )١(
(r)هله هكيده ر . 

(r)كليتسا :ب يقو .م ءر “ع :س . 

(e)هل :م ءر 32  

(o)ص ق مدار ٠ع :نم . 

 .ر ٩ع :نم 3(

 .ةثالث دحأ وهو .نيد هيلع نم :نايدملا (۷)
 .كلذ يف هقحلي ررض نود . ءادألا عيطتسي :رسوم

 .ءادألا هب رضي ءهل دوقن الو .يدقن ريغ لكش يف لام هل رسم وأ
 لاومأ ةيافك مدع وه يبرغلا يندملا نوناقلا يف .راسعالا نأ ظحاليو .الصأ هل لام ال :مدعم وأ

 م ع :.ل .ق .عمك ةداملا) . هيلع نيد ءادأل نيدملا

 .لاب :ب یو ۔ع :نم (م)
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 ىلع هعم اولخدف « مهرايتخاب ' سلغملا اولماع ءامرغلا نأ :ةريسيلا مايألا
 / نيذلا « ءالؤه فالخب « هلايعو هلهأ ىلع قفنيو «ههبشي ام سبلي نأ

 .هنم ءيش يف هل اونذأ الو .كلذ ىلع هعم اولخد الو «هولماعي

 .مارحلا لالا بحاص ةلماعم

 ةعبرأ كلذ يف لصحتيف ءلاملا كلذ يف هتعيابمو «هتلماعم امأو

 :لاوقأ

 .هتيده لوبق الو «هتلماعم الو ءهيف هتعيابم زوجت ال هنأ :اهدحأ

 ,معطأ يذلا ماعطلا وأ «بهو يذلا ءيشلا ناك ناو ءهماعط لكأ الو
 «هكلمو «هيلا راص اذا هنأل ءهل بهو وأ ءهثرو وأ «هارتشا هنأ مع دق

 ام رئاس "ا كحك هيكح راصف ‹ هتاعامت لهأل بجو «هوجولا نم هجوب

 يف هنأل ؛اولهج ناو ءاهريغ الو ةبهب مهيلع هفالتا هل زجي مف ءهيدي يف
 افالخ ءاندنع هتبه زوجت ال ءهتمذ نويدلا تقرتغا دق يذلا نايدملا كح

 .'"قارعلا لهأل

 هارتشا اهفو «لاملا كلذ ىف زوجت هتلماعمو هتعيابم نأ :ىناثلا لوقلاو

 روجت الو , هباحي مو ‹ ةميقلاب هلماع اذا ءهل بهو وأ ,هثرو وأ علسلا نم

 نم دحأ ىلع لخدي ّمَل «ةميقلاب هلماع اذا هنأ :لوقلا اذه هجوو
 .اصقن هتاعابت لهأ

 تصقن س وأ «نويدلا نم هيلع ام هلاومأ تواس نم وه :(لعافلا مسا ةفيصبو « ماللا ديدشت) سلفلا )01(
 وهو «صخأ ىنعمب ؛قلطيو « ىلفملل معأ ىنعم اذه .مهنويدب نونئادلا هيلع ماقو ءهنويد نع هلاومأ
 سلفملا موهفم نم فلتخي موهفملا اذهو .قبس امل ةجيتن ءهلاومأ نع هدي علخب ةمكحلا هيلع تمكح نم
 هنوك نع رظنلا عطقب « هنويد عفد نع فقوتملا رجاتلا وه ءانوناق ءسلفملاف ءىراجتلا نوناقلا يف
 .اهريثك وأ لاومألا ليلق ءارسعم وأ ارسوم

 .(9١ا :م ت نوناقلا ۲٤١ :ص - يزج نبا نيناوق ۲۱۳/۲ - دهتجلا ةيادب)
 مح م € )+(

 .ةيفنحلا ينعت (؟)
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 حيجرت
 كفنت ال «ةسياكمللا هجو ىلع عويبلا نأل :حيحصلا وه لوألا لوقلاو

 نباغتي اب «يطعي يذلا نم رثكأ ذخأي يذلا نوكي دقف ةنباغملا نم
 وأ ءهنم عاب يتلا ءةعلسلا صخرت دقو «عويبلا يف ءهلثم يف سانلا
 كلذب هتاعابت لهأ ىلع لخدأ دق نوكيف ءهنم ىرتشا يتلا (""ولغت)

 . مهنذا ريغب اصقن

 نايرج نم هعانتماو :مارحلاب "!ءدادبتسال ءلاحلا هذه يف هنألو

 هنأ ىرت الأ ؛ هتعیابم زوجت ال "هدي ىلع بورضملا كح يف « هيلع قحلا
 فالخب ٠ «مهملع نأ «ضعب نود هتاعابت لهأ ضعب يضقي نأ هل زوجي ال

 ]٠١١[ عيبي (('ادنأ) ىلع هعم اولخد دق ءامرغلا نأل ءهلاب /طاحأ نم

 نأ هلو ءهوسلفيو هدي ىلع اوبرضي مل ام «كلذ ىلع قلطم وهف ءيرتشيو
 يف هللا هجر كلام لوق نم فالتخا ىلع « ضعب نود هئامرغ ضعب ىضقي

 . كلذ

 عاب ناف ءلالا كلذ يف هعيابي نأ دحأل زوجي ال هنأ :ثلاثلا لوقلاو

 عئابلا ىلع نمثلا ناكو ءامارح هيلع ةعلسلا كلت تناك ءةعلس دحأ هنم
 .امارح

 اهلصأ ناكو ءلالا كلذب اهارتشا يتلا ءةعلسلا كلت وه عاب ناف

 ءهل ىدهملل تباط «لجرل اهادهأ ول كلذكو ,يرتشملل تباط ءابيط

 نأو «هنم قرتشت نأ زوج هل ( ١بهو) وأ« ‹علسلا نم ثرو ام كلذكو

 .ةيده هنم لبقت
 - يلغت :ب قد ق ؛ر :نم )۷

 . مهدادبتسال م (0)

 .هيدي :ع (0)
 .نأ :ڀ يفو هر € : نم )ء(

(o)تناکو ر  . 

 .تبهو :ب فو .م :نم )1(



 نبا لاق «بيبح نباو «'""نونحس نبا نع ىوري لوقلا اذهو
 .اودهأف «قاوسألا يف هورتشا ام ءلاعلا (")ءالؤه) كلذكو :بيبح

 .هل ىدهملل باط «لجرل

 رثؤت ال مهاردلاو ريناندلا نم مارحلا نيعلا نأ :لوقلا اذه هجوو

 ال ؛تانيعملا ضورعلا كح هل هيدي يف ناك ام ءوهف «هيلع ةبيغلا هيف
 ءاضرع هب ىرتشا اذاف «"!ةيده هنم لبقت نأ الو ءهنم ىرتشت نأ زوجي
 ضرعلا كلذ ءوه « هيلع ناكو ءضرعلا يف هليوحتل «هتمذ يف نمثلا راص
 باط «هنم هعاب وأ «لجرل هبهو ناف «مارح لا هارتشا هنأل ءامارح

 ةمذ يف مارحلا بترت دقو ءلالح هلصأ نأل ءهل ((بوهوملل)و ىرتشملل
 .هنع لوؤسملاو ءهب ذوخأملا وهف «بهاولاو عئابلا

 «هأضری ال نايدم نم نيرانيدب یتا نونحس نأ» :يور امو

 هجو ال «٠ كلملا لدبتل (هزاجتساف هل امل دبيل «لجر ىلا اهب لسرأف
 اهلصأ ثبخل ال ءاهتكس داسفل اههرك هنأ :هانعم نوكي نأ الا ءهل

 «هدنع نم اپ ىتأ يذلا دنع نم ءهيلا كلملا لدبتل |اهزاجتساف

 هللا ءاش نا ءدعب ءهركذن يذلا «عبارلا لوقلا ىلع كلذ جرختيف

 هعور نم مولعملاو ءهلوق نم فورعملا فالخ ءاضيأ «كلذ نوكيو
 . هلضفو

 ذا ءديعب كلذف «ةلدابملاب هل اباط اأ :يور "هنأ نوكي نأ امأو

 ةريخالا دجوتو«ةبوجأو»« ثيدحلا يف دنسملا » :هل .« مالسالا خيش» «نونحس نب دم هللا دبع وبأ وه )١(

 رونلا ةرجش) .ه٠؟06 ةنس نونحس نبا ىفوتو 1,۲۹١. :مقر تحت «طابرلاب ةماعلا ةبتكملا يف

 7١( :ص - ةيكزلا

 .ر «ص عم ءق 2ع :نم )0

 .ةبه :م.رءع (85

 .هل بوهوملاو :ب يفو ءر :نم (؛)
(o)نولحس نع :ع . 

a 3ىأر نوكي نأ امأو :ر . 
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 «مارح مارحلا ضوع يف ذوخأملا نأ ءمعلا لهأ دحأ نيب فالتخا ال
 ءانيع ناك اذا مارحلا نم لالحلا ضوع ىف ذوخأملا يف فالتخالا امناو

 . هللا ءاش نأ هركدنس ام ىلع «مارحلا بحاص هيلع باغ دق

 .لاوقأ ةثالث ءمارح لاب ىرتشت «لالحلا ةعلسلا ءارش يفف

 .بيبح نباو «نونحس نبا لوق وهو
 .نونحس لوق وهو ءزوجي ال كلذ نأ :يناثلاو - [؟]

 الو «نمثلا ثبخب عئابلا ماع نا ءزئاج كلذ نأ :ثلاثلاو - []

 .سودبع نبا لوق وهو ءملعي مل نا زوجي

 مو ءعرولا ىحنم هلوق يف سودبع نبا اجن» :("'يدوادلا) لاق

 .مع اذا هنم ٌرَدْعَأ ءلعي مل اذا هنأل «بصي

 نبا هيلا بهذ ايف «ىنعملا اناو «حيحصب ("اىدوادلا) لوق سيلو

 ءهتلماعب يضر دقف «''نيثلا ثبخب ("مئابلا) لع اذإ هنأ سودبع

 ثبخب معي مل اذاو ءهنم ىرتشت نأ زاجف «ىرتشملل ةعلسلا تحصو

 :لوقي هنأل «هتعلس درتسيو «عيبلا ضقني نأ «ملع اذا ءهل ناك «نمثلا

 ضقن هل "!بجوأ اذاف «مارحلاب هتمذ تقرغتسا نم ةعيابب ضرأ ل انأ

 .ىدروارادلا :ب ىفو .ق ءم ر :نم )١(
 .برغلاب ةيكلاملا نأ نم .يناسلتلا رصن نب دمحأ وه يدوادلاو

 .ھ ٤٤٣ وأ ھ۰۲٤ نايلتي يفوت .هقفلا يف « يعاولا هو ‹كلام أطوملا حرش وهو « يمانلا » :هل

 .(11 :ص - رئازجلا مالعأ مجعمو 286 :ص - ةيكزلا رونلا ةرجش)

 ه ۱۸١ -ةس يوت ٍقْدرَواَرَدلا زيزعلا دبع نأل ٠ طلغ وهو «يدرواردلا :ب يو «ق ءم ءر :نم ١)

 1 .ه1770 :هرودب يفوت ىذلا ءسودبع نبا دجوي نأ لبق

  (r):نم ع١

 .لالا ءع (4)
 بحو م هر 6ع )6(
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 « حيحص مالك وهو « يرتشملا نم ىرتشت رتشت نأ زجي مل «هتعلس ذخأو ؛ عيبلا

 لوأتي نأب .بيبح نباو «نونحس نبا نبا لوقل ريستلا ىلع لمحي نأ يغبني
 يف ءملعي ال وأ عئابلا ملعي نأ نيب ةاواسملاب ادارأ ("انإ) اأ اهيلع
 :نيلوق ىلا ةلأسملا عجرتف « يضرو ,(0كلذ دعب ماع اذا « عيبلا دقع نيح

 دق امل ءحيحصلا وهو زوجي ال كلذ نأ «نونحس لوق :|هدحأ
 .هدي ىلع بورضملا كح يف هنأ نم هانركذ

 ول كلذكو «نمثلا ثبخب مئابلا ملع اذا ءزئاج كلذ نأ :يناثلاو
 ,نيلوق ىلع هنم اهئارش زاوج رخن ءهل تبهو وأ «ةعلسلا ثرو

 ىلع وهف ءانيع ناك اذا «مارحلا ثيبخلا لاملا نأ :عبارلا لوقلاو

 باغ نأ دعب «ةعلس هنم هب ىرتشا وأ «لجرل هبهو ناف «مارح هبصاغ

 )زم نبا نع لوقلا اذه يكح ءهل بوهوملاو عئابلل لالح وهف « هيلع
 ,"!باهش نبا لوق وهو ءهتثرو هنع لالا كلذ ثري ءاذه ىلعو «هريغو
 :"ىرمبلا نسحلاو

 ذخأي ناكف «لمع ىلع ناك نميف :لاق هنأ باهش نبا نع (“يور)
 .ادارأ اههنأ :ر ينو .دارأ :ب يفو .م :نم )١(

 .كلذب :ق (۲)
 .جرخ :ر (۳)

 .ثبخلا :ق ()

 ءأطوملا ريسفت :بتكلا نم هل .يبطرقلا نيزم نب ءايركز نب ىيحي ءايركز وبأ يضاقلا وه (ه)
 :ص - ةيكزلا رونلا ةرجش) ه ٠۵۵ :ةنس نيزم نبا يفوت . .أطوملا ثيدح ةسارد يف « ةيصقتسملا هو
 ٠١5( :ص - سلدنألا ءالع خيرات ۵

 :ةصالخلا) .ه ٠۲١١ ةنس يفوت ؛ثيللاو كلام هلع يور ع ء ةنيدملا ثدحم هللا ديبع نب لسم نب دمع وه )«
 (۳۵۹ :ص

 .ةيواعم ةفالخ يف ناسارخ يلاول ابتاك لمعو « ةنيدملاب أن .رايس نسحلا يبأ نب نسحلا ديعس وبأ وه (۷)
 .ها١٠ !يفوت كسان ءةجح ءةقث

 (۷۲ ءالا :ص - ظافحلا ةركذت)
 .يورو :ب يفو .ر :نم (4)
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 :ايرلا ""هتراجت رثكأ تناك نميفو «سمخلاو «لولغلاو «ةوشرلا (""هنم)
 هللا "اهضرف يذلا ءمهثاريب ءاهتثرول ئاس ثاريملا نم اكرت ام نأ

 .ةيناح ىلع مظلا ماو ‹هولهج وأ ‹هبسک ثيخب اوملع مه

 ]۱۲۳[ يف هدوعي ءّتهألا نب / هللا دبع ىلع لخد هنأ نسحلا نع يورو

 اي :هل لاقف ءهتيب يف قودنص ىلا رظنلا بوصي هللا دبع لعجف هضرم
 لاقف ءامحر اهنم لصأ مو «ةاكز اهنم دوا م «فلأ ةئام هذه «ديعس ابأ
 ءالابو كيلع نكي الف ءالالح لاملا اذه كاتأ :هتوم دعب ءهدلول نسحلا

 . ةعرم

 .ثيللاو كلام نيب ءافلخلا زئاوج

 يضر ءزيزعلا دبع نب رمع نأ :لوقلا اذه ىلا بهذ نم ةجح نمو
 ءارمأ نم هلبق نأ هدحو ىذلا ءلالا تىب ىطعا يلو ال ءهنع هللا

 راص دق نيعلا كلذ نأل « ءاطعلا يحتسي نم مهريغو ('ءاهقفلا) «روجلا
 .ةمذلا يف (*هيباج) ىلع انومضم

 تويب لخدي ناك أم لج ناد : ةيبتعل | ف نونحس لاق دقو

 « ريثك يف ليلق هيف نوملظي اوناك "!يذلاو «مقتسملا رمالاب لاومألا
 ءءافلخلا نم يضري ال نم زئاوج لبق نم لوأت «ملعأ هللاو ءاذهو

 .ر نم )۱(

 .هتاراجت (۲)

 .هللا ضرف :ر (۳)

 . ءاهقفلل :اب قد هر € :نم )4(

  (o)هيناج پب فو .ق “م هر € : نه .

  (1)م نس

 ) )۷.نيذلاو :ص
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 لالا» :لاق هنأ كلام نع يور دق هنأل هللا اهمحر ‹كلامو ثيللاك

 مف .« هريغل الو ءملاعل الو «هقزر يف ضاقل لحي ال )وح ريغ يف ذوخأملا
 وهو «لالح هبوشي ال هنأ دقتعي لام نم ذخأيل « هللا هجر ‹«كلام نكي

 ءلالحلا هبوشي هنأ دقتعا امم ذخأ امناو ءلحي كلذ نأب هيف لوقلا قلطي

 ىري هنأ :هيلع لوأتي نأ ةفاخم ءاهيلع ةارادمو ءهسفن ىلع ةيقت

 ىهني ناك هنأ ىرت الأ ءهراك كلذل وهو « مهيلع مايقلا حيبيو « مهريوجت

 ىمئاب ءوبأ نأ هركأ :لاق ؟ذخأت كنإف :هل ليق اذاف ءذخألا نع سانلا
 1 .كمناو

 نم سيأو «تاعابتلا لهأ لهج اذإ حصي امنا هلك فالتخالا اذهو
 ءلوألا لوقلا الإ كلذ نم حصي الف ءاونيعتو اوملع اذا امأو « مهتفرعم
 .معأ هللاو

 .ديدج نم هتمذ لغشت امدنع مارحلاب ةمذلا قرغتسملا

 وأ «ريناند ءالجر مارحلاب ةمذلا قرغتسملا اذه بصتغا ولو .لصف
 بوصغملل غاسل «هنيعب فرعي مو «كلذ ىلع باغف ءاماعط وأ «مهارد

 ال ءهتاعابت لهأ ىلع لخدي مل ذا ءلثملا هلك كلذ يف هنمضي نأ هنم
 .اصقن ذخأ

 الوق ءاصقن هتاعابت لهأ ىلع ءاضيأ «كلذب لخدي ال هنأل ءاهتميق

 .ادحاو

8 

 لوقلا ىلع الإ كلذ يف ةميقلا هنمضي نأ هل غاس ال ءهدسفأ ('"وأ)

 .هقح ريغب ؛ص )١(
 .هدسقأو اب فو “ر ع ق :نم )0
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 .اصقن هتاعابت لهأ ىلع كلذب لخدي هنأل «عبارلا

 الو مايا هدمدخ ٤ ةرجأ كهم ذخأي نأ ريجأل غوسي ال كلذكو

 ىلع كلذب نولخدي مهن ل «عبارلا لوقلا ىلعالا هتماحح ف ةراجا ماجحل

 یرجم ترجل هلام قلعتي امف ةراجالا تناك ولو ءاصقن هتاعابت لهأ

 .بوصغملا لاملاب جوزتي ال مارحلاب ةمذلا قرغتسملا
 هدي ىلع بورضلاك هنأل ءلالا كلذب جوزتي نأ ءوه ءهل زوجي الو

 :مارحلا لاملاب جوزتي لجرلا نع ءهللا هجر «كلام لكس دقو ءهيف

 ءهفاخأل ينإ ءهللاو يإ :لاقف ؟انزلل اعراضم كلذ نوكي نأ !''فاختأ
 .هلوقأ ال ينكلو

 ("!'ىدؤي) الو هتأرما تناك نا ءاهجوز ةأرملا هب ملاخت ال كلذكو
 م

 رهملا بيطيو ءأطخ ًاطخ وأ تناك ادمع بانج ۳ شرا هنم

 «عبارلا لوقلا ىلع هيلع ينجملل شرألاو «جوزلل علخلاو «ةأرملل

 .هاياصو زوجت الو هلام هنع ثروي ال مارحلاب ةمذلا قرغتسملا

 تاعابتلا نأل ءماياصو هيف زوجت الو ءهتثرو هنع هنري الو 5

 نوید اهنأل «هاياصو لهآ نمو هتثرو نم هلام قحا یھ يه ( هيلع هيلع) يتلا

 .فاخيا :ع )١(

 .ايدؤي :ب يفو .م :نم (۲)
 .غبصأ عطقك ءاضعألا ىلع ةياجلا يف .ةيدلا ءزح :وه شرألا (6)

 ءةقرسلا ؛فذقلا ءانزلا .ةدرلا ؛يغبلا :يه مارح عبس ىلع قلطت ةياجلا (:)
 يف ةيانجلا ءازج نأ طحاليو (۷/.1 - يناقررلا ىلع ينانب ةيشاح) .رمخلا برش«ةبارحلا

 يه .انوناق  ةيانج لاف ؛ةبوقعلا رادقع يئاحلا ىوداقلا
 .ةس يئالث ىلا ىبدأ دحك تاونس ه نم جلا وأ ديلا نجسلا وأ ءمادعالاب بقاعت يتلا

 .(.م .ج .نوناقلا نم ١1 :ةداملا)

 ةجوزلل :ق (ه)

 م ر ۰ع نه )1(

۵0۵ 



[re] 

 نم » :لجو رع هّللأ لوقل ءنيدلا ءادأ لعب الإ دحأل ثاريم الو هيلع

1 0 )1 
 2 نيد وا ا ىصوي ةيصضو دعب

 لالاب قدصت «مهتفرعم نم سئيو «تاعابتلا لهأ لهج ناف
 ىلع ("وذخأي نأ مل غاس) دقف ("ءارقف) ةثرولا ناك ناف « مهنع

 «مهثروم نع ثاريملا ليبس ىلع ال «تاعابتلا لهأ نع ةقدصلا ليبس
 . !لاوقألا نم حيحصلا وه اذه

 لوقلا ىلع جرختي امنا .ىرصبلا نسحلاو .يرهزلا نع مدقت امو
 .هانركذ ام ىلع عبارلا

 .نوملسملا ب عفتني نم ("اوناک) نا هتثرو نا :ليق دقو

 تيب نم اهيلع اوقزري نأ بجي يتلا «هوجولا نم هجو يف مهنع ينغيو
 نم بهذم ىلع «مهب نيملسملا عافتنال ءاضيأ ءهوذخأي نأ مه غاس ءلاملا
 .ةقدصلا كح ال ءيفلا كح لالا اذه كح ىري

 ىأر اذإ هنأل ثاريملا ليبس ىلع هوذخاي نأ :لوقلا اذه ىلع سايقلاو

 «لهجلل هنم تاعابتلا (("لهأ) قح طقسأ دقف ءءيفلا كح همكح

 . ءالولاب يلاوملل اثاريم ناك مهددعقب لهجلل «ةثرولا قح طقس اذا هنأ

 قدصتي نأ بجول « مهب لهجلل ('"ةنم) تاعابتلا لهأ قح طقسي م ولو
 . ٠١ :مقر .ءاسنلا ةروس 0(

 .سيأو عر (0

 .ر :نم (©

 .اوذخأي نأ مهل غاسأ دقف .ةثرولا ٠ب يو .ر :نم (و)
 .لوقلا :ر .مهلاوقأ :ءق ءع (ه)
 .ناك :ب فد ءراخ :نم )1(

 .هپ اب يفد 2ق :نم )0

 .ص ءق :نم )۸(

 . بسن ع )۹(

 . مهلم اب فو .ق «م نه نك
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 .نيب اذهو ءرخآلا لوقلا وهو « مهنع هب

 .هنيعب لاز ال مارحلا لاملا :ةيناثلا ةلاحلا

 مل ءهذخآ دنع «هنيعب اًئاق مارحلا نوكي نأ وهو «يناثلا مسقلا امأو
 مل وأ هاوس لام هل ناك (/7ءاوسف) ءهكلامو هبر ىلا «هنیعب هدر تفي
 نا هيف هعيابي الو ءاضرع ناک نا هنم هيرتشي نأ دحال لحي ال «نكي

 الو ‹ ةبه كلذ نم ءىش لبقي الو ءاماعط ناك نا هلكأي الو ءانيع ناك

 ناك «لاع وهو «كلذ نم ایش لعف نمو ؛هيلع هل قح يف هنم هذخأي
 .هلاوحأ عيمج يف «بضافلا ليبس هليبس

 نم رمأب هنيع ("”بهذت) ملو «بصاغلا دنع تاف اذا كلذكو
 هبحاص "رييخت عطقي ال كلذ نأل هيلع بصاغلا ريغ ةيانجب وأ « ءامسلا
 .هذخأ يف

 يف هبحاص رييخت عطقت ال ةتافا بصاغلا هتافأ ول ءاضيأ كلذكو

 ايوث وأ ءاهينبيف ةعقب وأ ءاهحجبذيف ءةاش نوكت نأ لثم ءهذخأ
 .كلذ هبشأ امو ءهغبصي وأ ءهطيخيف

 رايخ طقسيو «لثم هل امف« لثملا وأ «ةميقلا اهب همزلت ةتافإ هتافأ ولو
 رفصلا وأ ءايلح اهغوصي ةضفلاك « ءالعلا ضعب دنع « 'اهذخأ يف اهبر
 فوصلا وأ «ًاباوبا وأ «تيباوت اهنم عنصي ةبشخلا وأ ءاحدق هنم لمعي

 ءاضيا ءزاج ال ءكلذ هبشأ امو ابايث كلذ نم لمعي ناتكلاو ريرحلاو
 نا :ءالعلا نم لوقي نم ((ةلالجلا .هبهوتسي نأ الو ءهيرتشي نأ دحأل

 ءاوسو :ب يفو ءعءر ؛ع :نم )١(
 .عطقي كلذ :ص )00

(r)رايخ ؛م . 

 هذخأ يف هبر رايخ :ع (4)

(o)نالخب :ب يقو .ق ءر 2ع :نم  
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 بشخلاو ءالومعم رفصلاو «ةغوصم ةضفلا ذخأي نأ ءايشألا هذه برل

 لوقل «بصاغلل هيلع نوكي ءيش نود «ةجوسنم بايثلاو « اعونصم

 .«7قح ملاظ قرعل سيل» : 4ل هللا لوسر
 ءاهجبذف «ةاشو ءهزبخو ء«هنحطف احمق بصغ ول الجر نأ ىرت الأ

 دحأل غاس امل «هتميق فاعضأ هلمع يف هيلع '') قفنا ءاماعط اهنم عنصو

 ةميقو «حمقلا لثم الا هبرل ىري. ال نم لوق ىلع ءهلكأ زيجتسي نأ
 . ةأشلا

 .راذبلا وأ لمعلا بصغ

 كلتو ءديبعلا كئلوأب ثرحف ءاديبعو ارقب بصاغلا بصغ ولو

 ناكل ءاعرز كلذ (نم) عفرف ,(!"!لالح ةعيرزب) ءالالح ًاضرأ رقبلا

 ديبعلا بر عم هنأش حلصي ىتح ءاهوركم هنم عرزلا كلذ ءارتشا

 كلذ يف ةهاركلا ةوق سيلو ءبصاغلل عرزلا نأ يف فالخال «رقبلاو
 ىري نم معلا لهأ نم نأل ؛هتعيرز تبصغ يذلا « حمقلا ءارش ةهاركك

 .ةعيرزلا بحاصل عرزلا

 .ضرألا بصغ

 ءارتشالا زوجي الف ءالالح ةعيرز اهيف عرزف ءاضرا بصغ نم امأو

 لوقل ءروهشم ىوق ضرألا بحاصل عرزلا نأ يف فالخلا نأل «هحمق نم

 ةتيم اضرأ ايحأ نم» : ًاطوملا ظنفلو . السرم (؟1 مقر - ةيضقألا باتك) ىيحي أطوم يف كلام هجرخأ )00(

 ريغب « سرغ وأ ءذخأ وأ٠ ءرفتحا ام لك ملاظلا قرعلاو : :كلام لاق » .« قح ملاظ قرعل سیلو هل يهف

 .۳۰۷۳ !مقر ؛ديز نب ديعس نع اعوفرم ءدواد وبأو ۷٠(« /۳) :اقلعم «يراخبلا هجرخأ اک .« قح

 .(5/١151؟) :« ريغصلا عماجلا » يف يطويسلا هححص دقو

 .قفنأو م م

 .ق “م “ر ۰ع نم )6

 .يف :ب يىفو .م :نه (:)
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 ءناويحلا ةدالو هبشي ""هنألو .« قح ملاظ قرعل سيل» : عع هللا لوسر

 . اهيلع قفتملا

 .بصاغلا عم ةلماعملل ماعلا لصألا

 :هوجولا هذه هبشأ ام سقف اذه قعف

 بوصغملل قح ال هنأ معلا لهأ نيب "!فالتخا ال كلذ نم ناك ام

 نم كلذ ءارتشا هركُيف ءهذخأ يف هل رييخت الو «هنيع ف هنس
 ؛بصاغلا

 يف ةهاركلا تيوق ءذاث فيعض فالتخا هيف كلذ نم ناك امو

 .هنم بوصغملا فصني نأ لبق «بصاغلا نم هئارتشا

 كلذل ةاعارم هؤارتشا زجي مل ءيوق فالتخا هيف كلذ نم ناك امو)

 ,("0فالخلا

 لحي مل ءهذخأ يف ريخم بوضغملا نأ يف فالتخا ال كلذ نم ناك امو

 .هژارتشا دحأل

 ءاش نأ بصت «هعورف عيمج هيلع لمحاو ء لصالا اذه ىلع فقف

 . هللا

 .ةضواعم بوصنملا تيوفت

 كلذف (*اةضواعملاب بوصخلا ءيثلا بصاغلا تافأ اذا امأو .لصف

 .هركذأ ام ىلع "فلت

 .هتأل :ق )١(

 .فالخ :ر (0)

(r)ق ا ءر :نم . 

 .ضرعب ضرع عيب :يه )٤(
 .فلتخم :ع (ه)



 ضرعب بوصفغملا ضرعلا بصاغلا عيب

 ل ءرخآ ضرعب ءهبصتغا يذلا «ضرعلا بصاغلا عاب نا "امأ
 بوصغملل نأ لجأ نم «ضرعلا كلذ ءاضيأ ءهنم يرتشي نأ دحأل لحي

 «بصاغلا دنع ضرعلا توفي نأ الا « هضرع نم هنأل «هذخ أي نأ هنم

 ىرتشي نأ ذئنيح زوجيف «يرتشملا نم هضرع ذخأي (نأ هنم) راتخيف
 نم مدقت ام ىلع « ةمذلا قرغتسم نكي ما ناو بصاغلا نم ضرعلا كلذ

 .مساقلا نبا بهذم

 كلذ عاب مث ءضزعب هبصتغا يذلا ضرعلا بصاغلا عاب نا كلذكو

 نأ الا «ضرعلا كلذ هنم يرتشي نأ لحي م ءرخآ ضرعي ضرعلا

 وأ «لوألا «يرتشملا نم هضرع ذخأي نأ هنم بوصغملا راتخيف « توفي
 ام ىلع «ةمذلا قرغتسم ريغ بصاغلا نوكيو ءيناثلا يرتشملا نم هن
 .اضيأ «مساقلا نبا بهذم نم مدقت

 .مهارد وأ ريناندب بوصغملا ضرعلا عيب

 زجي ل مهارد وأ ريناندب هبصتغا يذلا ءضرعلا بصاغلا عاب ولو
 نكي مل نا) ءاهئايعأب مهاردلاو ريناندلا كلتب اضرع هعيبي نأ دحأل
 ىلع «نيعتي ال نيعلا نأ وهو افيعض ليوأت ىلع الا ‹ةمذلا قرغتسم

 .لئاق لوق

 اهب عاب يتلا .("امنايعأب مهاردلا وأ ريناندلاب بصاغلا ىرتشا ولو
 م نا «ضرعلا كلذ هنم يرتشي نا زاجل ءرخآ. اضرع بوصغملا ضرعلا

 ‹ضرعلا اذه ىلع هل ليبس ال هنم بوصغملا نأل «ةمذلا قرغتسم نكي
 هارتشا ىذلا عجريو «هارتشا ىذلا نم هضرع “ذخأ نيب ريخ وه امناو
 ,اماو :ع )00(

 .نأ نيب :ب يفو .ق «م هد :نم (0)
 ءق م ع نم (©)
 .ذخأي نأ نيب :ق ءم ع (
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 [١1؟0] نم نمثلا لثم ذخأيو / «عيبلا زيحي نأ نيبو «نمثلاب بصاغلا ىلع
 عيبلا زيجي نا هنم بوصغملل ىري ال نم معلا لهأ نمو . بصاغلا

 ىريف ءدقعني م ناكف «عيبلا لطبي هدنع قاقحتسالا نأل «نمثلا ذخأيو

 هب ىرتشا ناك نا «ضرعلاك هدنع نيعلا نال «ةضقتنم اهلك تاقفصلا

 .نيعلا كلت عفد مث ؛« "7ضرعلابةقفصلا عقت ملو .هنيعب

 اهنايعأب ةبوصغم ريناند وأ مهاردب ةعلس ءارش
 )۳( عيبي نأ دحأل رج م « مهارد وأ «ريناند بصاغلا بصغ ولو

 نأ الو «ةمذلا قرغتسم نكي مل ناو ءةبه هنم اهلبقي نأ الو «ةعلس هنم
 ىرتشا اذا اذهو ؛مهاردلا وأ ريناندلا كلتب هارتشا ماعط نم لكأي

 لهأ نم نأل ءاهنايعأب "ريناندلا وأ مهاردلا كلتب «ةعلسلا وأ «ماعطلا

 ىلع (9نييقاب ةعلسلاو ماعطلا لعجيو ءاخسفنم اهب عيبلا ىري نم معلا
 . اهعئاب كلم

 ةمذلا ىلع ءةبوصغم ريناند وأ مهاردب ةعلس ءارش

 مهاردلا وأ ريناندلا كلت هيف دقن مث ؛هتمذ ىلع كلذ ىرتشا ول امأو

 ىتح ءاهوركم ةعلسلا كلت ءارشو ءماعطلا كلذ لكأ ناكل « ةبصتغملا

 .اهنم للحتي وأ «مهاردلا وأ ريناندلا هنم بوصغملا فصني

 ةبوصغم مهارد وأ ريناندب تيرتشا ةعلس ءارش

 م ةعلس اهنايعأب اهب ىرتشاف «مهارد وأ ريناند بصاغلا بصغ ولو

 :لوقي نم لمعلاو ماعلا لهأ نم ذا «ةعلسلا كلت هنم ىرتشت نأ (زيي)

 . ظفللاب :ق ءر € )0(

(r)ق :نم . 

 .مهاردلا وأ ريناندلا كلت :ع (۴)

 .نيتيقاب :ر ءع )4
 .زجت / اب فو .ق م :نم (مل
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 ىلع ءاهعئاب كلم ىلع ةي ةيقاب ةعلسلا ناو «دقعنم ريغ اهب عقاولا عيبلا نا

 .اهاوس ةعاجو "يز ورملاو يعفاشلا لوق وهو «هانركذ ام

 نأ مهاردلاو ريناندلا هنم بوصغمللو «دقعنم عيبلا نا :ليق دقو

 زا ٠ لوقلا اذه سايق ىلعو .بصاغلا اهب ىرتشا يتلا «ةعلسلا ذخأي

 ىدعت نميف «هالوم عفانو (("!اهنع) هلل يضر ءرمع نب هللا دبع لوق

 .اهبحاصل حبرلا نأ :اهيف حبرو ءاهيف رجتف ةعيدو ىلع

 بوصغملا ةلغ
 لوقل «بصاغلل اهنا :ليقف ءبوصغملا تالغ ىف فلتخاو ‹ لصف

 ناك ام الا بصاغلل اهنا :ليقو «« "نامضلاب جارخلا» :4لإبب هللا لوسر

 ءرجشلا رنو ءاهفوصو «منغلا نيلك «بوصغملا ءيشلا نع ادلوتم اهنم
 ةدالو هبشأف «بوصغملا ءيشلا نع دلوتم هنأل ءهنم بوصغملل هناف

 ناويحلا ءاَركألإ كلذ نم بصافلل سيل هنا :ليقو «ناويحلا
 سيل هنا :ليقوأ“ ةنودملا يف كلام يلوق ذخآ ىلع يتأي يذلا وهو بايثلاو

 .« قح ملاظ قرعل سيل» « هب هللا لوسر لوقل « ءيش كلذ نم بصاغلل
 عيمج يف بوصغملا ءيشلا كح اهلك بوصغملا تالغ مح نا :ليقو
 . ءايشألا

 .فالخلا ةاعارم

 نم ًائيش بصاغلا نم عاتبي نأ دحأل فالتخالا اذهل ءزوجي الف

 وأ «قيقر جارخ وأ «ةاش نبل وأ لخن رمت تناك اهلك بوصغملا تالغ

 بهذم يف ةدمع وهو هقملا يف « عماجلا» باتك فنص .يرورملا رشب نب دمحأ دماح وبأ يضاقلا وه (1)
 .(5.7 :ص - عيرشتلا خيرات) .ه ۳٠۳ ةنس يزورملا يفوت ,يعفاشلا

(r)هلع :ب يفو .م :نم . 

 ,كلذك ةشئاع نع ةجام نبا هجرخأ اك ۳.۵۰۸ :مقر «ةشئاع نع قرط ثالث ش دواد وبأ هجرخأ (۳)
 .(#”ه6/8) :ريغصلا عماجلا يف يطويسلا هححص دقو .5.54* مقر

 (عووم/و) :ةنودملا (ء)

(o)ةبشام ر م ع . 

 مال"



 ةبهلا هجو ىلع كلذ نم ءيش لوبق زيجتسي نأ الو «'""نکاسم ءارك
 ةيشاملا نبل .ميرحتلا يف اهتبثأو « ءايشألا هذه دشأ نا الا ,ةيطعلاو

 اهنا :معلا لهأ نم نيلئاقلا ةلقل راجشالا رئاسو ليخنلا رثو ءاهفوصو
 .بايثلاو «ناويحلا ءارك اهيلي مث «نيكاسملا ءارك اهيلي م « بصاغلل
 .بصاغلل اهنا :معلا لهأ نم نيلئاقلا ةرثكل

 .هل كيرش ال .قيفوتلا هللابو

 ىرخألا يف مهريصمو «لافطألا هيلع دلوي ام - ]1۳۰[

 ءدشر نب دمحأ نب دمم ديلولا وبأ « ظفاحلا «مامالا هيقفلا “لاق

 معلا لهأ فالتخا هل صخلأ نأ نأ "ىلع لئاس("ينلأس) :(*اهنع هللا يضر

 يف ران وأ ةنج نم هيلا نوريصي امو ءايندلا يف لافطألا هيلع دلوي ايف

 قحلا لهأ "بهذم ىلع كلذ نم حيحصلا ىلع لدأو ءىرخألا رادلا

 كلذ يف درو ام هيلع لمحي نأ بجي امو «نارقلاب نيمصتعملا «ةنسلاو

 .راثآلا نم

 ةالصلاو ءهدمح نم ١1 بجوأ اك «لجو :ىلاعت هللا دمح دعب « تلقف

 .هدبعو هيبن دمخ ىلع

 .اريثك افالتخا اهيف معلا لهأ فلتخا دق ةلأسم هذه

 . نكسم ع )۱(

a (r)هلم ءيش ر . 

 .ةطقاس .ةياهللا ىتح « مث» ةملكلا نم :ع (؟)

 TY ip /اؤ :ع ملك :ق /ك :ص ()

 .لافطألا ةلأس (ه)

 .لأم :ب يلو ءع :نم (۷

 .لئاس لأب :ص (۷)

 .بهاذم :ص (4)

 .بجو اع :م ()

AA 



 ةنجلا ريصملاو :مالسالا ىلع داليملا - ]١[

 ,ةنجلا ىلا نوريصيو ؛مالسالا ىلع نودلوي مهنأ ىلع بهذ نم مهنمف
 دولوم لک » :ةريره يآ ثيدح ف وع ينلا ةوقب كلذ ىلع لدتساو

 لعجف «ثيدحلا .« هنارصني وأ ءهنادوهي هاوبأف ةرطفلا ىلع دلوي
 ام» :اضيأ ءىور دق ذا «مومعلا ىلع ثيدحلا لعجو «مالسالا ةرطفلا
 » ةرطفلا ىلع دلوي الا دولوم نم

 .مكحلا نع فقوتلا - ]+[

 «نایا ىلع الو ءرفك ىلع ('ال) نودلوي ال مهنأ ىلا بهذ نم مهنمو
 محي الف ةداعس وأ ةوقش نم هللا لع يف مهل قبس ام ىلا نوريصي ءمهنأو
 .ران الو ةنجم مهنم دحاو ىلع

 "الع يتأ) :تلاق (“اهنع هللا يضر) /ةشئاع نع يور اب لدتساو ]11[
 ىبوط : :تلقف ءهيلع ىلصيل ءراصنألا نايبص نم « يصب ليي هللا لوسر
 لاقف « "بنذ هكردي لو ءاءوس لمعي مل« « ةنجلا ريفاصع نم روفصع ءهل

 قلخو « ةنجلا قلخ ىلاعت هللا نا ؟ةشئاع اي كلذ ريغ وأ» هلي ينلا
 مهتلخو ءالهأ امه قلخو رانلا قلخو . مهئابآ بالصأ يف مهقلخو ءالهأ اه
 .(« "!هئابآ بالصأ يف

 مقر لسمو .(۲۱۰/۷) :ىراخبلا هج رخأ ابك ء(م؟ :مقر . زئامجلا عماج) ىيحي أطوم ف كلام هج رخأ )00(
0 

 ؟ءاع دج نم اهيف سحت له ءءاعمج ةميبب نم لبالا جتانت اك ») ًأطولا يف اک ثي ثيدحلا ةمتتو
 .(«نيلماع اوناك امب لعأ هللا لاق ؟ريغص وهو تومي ىذلا تيأرأ ءهتلا لوسر اي .اولاق

 .قباسلا ثيدحلا يف سمو يراخلا ةغيص :يه (5)
 .ق :نم (9)

 .ما:نم )1(

 .هدعب عجارملا يف ثيدحلا ةغيص يهو .هللا لوسر ىا :ق يف (4)
 .كلذ :م )3(

 :مقر دواد وبأ هجرخأ اک ۲۲ :مقر «كلذك مسمو .ةثئاع نع ٠۸۲ :مقر ةجام نبا هجرخأ (۷)
 )7/۱( حيباصملا يف يوغبلا هححص دقو ۳
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 ‹ةرطفلا ليوأتو (!'!هيلع) دمتعي ىذلا ثيدحلا حيحص نم سیلو

 ءمالسالا ىلع ال ‹ ةقلخلا ىلع د يبأ ثيدح :ثيدحلا ىف و ةروكذملا

 وهو تومي نميف ‹ هلوق نم ۰ ردا رخآ ىف يي 1 ليرات لدتساو

 .ارفاك دلوي رخآلا ضعبلاو ءانمؤم دلوي ضعبلا - 5
 دلوي نم مهنمو ءمالسالا ىلع دلوي نم مهنم نأ ىلا بهذ نم مهنمو

 ةشئاع ثيدحب كلذ ىلع لدتساو .نينمؤم هاوبأ ناك ناو ءرفكلا ىلع
 عبط ناك رضخ ا هلثق يذلا مالغلا 2 نأ نم يور او ءروكذملا

 «صوصخلا لاتحال ؛مومعلا ىلع ةريره يبأ ثيدح لمحي ملو « “ارفاك
 . هللا ءاش نا دعب امف هركدنس ام ىلع

 .رفكلا ىلع رفاكلا دالوأو مالسالا ىلع نيململا دالوأ دلوي - ]٤[

 نوريصيو «رفكلا ىلع نودلوي نيكرشملا دالوأ نأو «ةنجلا ىلا نوريصيو
 .رانلا ىلا

 يي ىف « لاق لل هللا لوسر نأ 7 ةماثج نب ؛ بعصلا ثيدحنب لدتساو

 يف لاق هنأبو 2. مالا عم مهد وأ وأ « مهنم وهود :نيكرذملا دالوأ

 «مهبستحيف «دلولا نم ةثالث نيملسملا نم دحأل توي ال»:نيملسملا دالوأ

 .م نم )0(

 ص ءم٠ع :نه (9)
 .ةريره يبأ ثيدح ينعي م

 ف يطويسلا هححص دقو ۰٤۷۰۵ :مقر دواد وبأ كلذكو ءبعك يبأ نع ۰۲۰٣۹۱ :مقر مم هجرخأ )4
 .(7/5؟) ريغصلا عماجلا

 .« ارفكو انايفط هيويأ قهرأل شاع ولو » ثيدحلا ةمتتو
 ١/9(. :ص - 'ةصالخلا) ةتسلا هنع جرخ .يلاحص .يزاجحلا « يثيللا وه )4(

 (۷/۱) حيباصملا يف هححصو ٠,1٤۵. مقر ءممو ۰۲,۹۷۲ :مقر دواد وبأ هجرخأ ()
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 ةلج مييوبأل اونوكي نأ لاحمف : اولاق «"رانلا نم ةنج هل اوناك الا
 .راثآلا نم كلذ هبشأ ايو ءرانلا لهأ نم مهو ("رانلا نم)

 ءةنجلا يف مهنأ :اهدحأ :نالوق (؟نيملسملا لافطأ يف) لصحتيف
 مهنأ :اهدحا «لاوقا ةثالث نيكرشملا لافطا ينو«ةئيشملا يف مهنأ :يناثلاو
 :ليق دقو ءرانلا يف مهأ :ثلاثلاو «ةئيشملا يف مهنأ :يناثلاو ءةنجلا يف
 عاطأ نمف ءاهومحتقا :مه لاقيو ءران ةمايقلا موي مه ججوت مهنا
 ىصع نمو هتعاطب ةنجلا لخدأو ءامالسو ادرب هيلع تناك ءاهمحتقاو
 .هنايصعب رانلا لخدأ

 نايا وأ رفكب لقاعلا ريغ فصوي نأ ليحتسم

 الف ء(نايإ وأ) رفك ىلع نودلوي مهنا :لاق نم لوق امأف .لصف
 عم رفكلا وأ «ناميالا دوجو ةلاحتسال «لاحم هنأ اعطق معيو :لاحب حصي
 متاهمأ نوطب نم مكجرخأ هللاو» :لجو زع هللا لاق «لقعلاو ملعلا مدع
 ينب نم دولوملا فصوي نأ لقعلا يف ليحتسملا نمف «« '*ائيش نوملعت ال

 هاوس نم كلذب فصوي نأ لاحتسي اك «ةقيقحلا ىلع نايا وأ رفكب مدآ
 .تاناويحلا نم

 «نيدلاو لقعلا صقانتل ايدافت ليوأتلا بجي

 فرصي نأ بجو «هيلع ليلدلاو «ناهربلا مايقب ررقتو تبث اذاف

 يراخبلا هجرخأ اك .يملسلا رضنلا يبأ نع ۴١( مقر ءزئانجلا باتك) ىيحي أطوم يف كلام هجرخأ )١(
 , ۲.۹۳۲ مقر ملسمو )۳/۷(

 .ص !نم (9)

 .نالوق ةلأملا يف :ب يفو .ق ٠ع :نم م

 .ناياو :ب يو .ص .م ءع :نم (4)
  (o:مقر :لحنلا ةروس ۷۸.

 مالك



 اب عرشلا دورو ةلاحتسال «راثآلا نم هرهاظ نع جرخ ام ءهيلا ليوأتلاب

 مدآ ينب نا الأ » :لاق ةع هللا لوسر نأ يور ام وحنك «لقعلا يفاني

 ءانموم توميو ءانمٌوم ايحيو ءانموم دلوي نم مهنمف «تاقبط اوقلخ

 انمؤم دلوی نم مهنمو ءارفاك توميو ارفاك ايحيو ءارفاك دلوی نم مهنمو
 توميو ارفاك ايحيو ارفاك دلوي نم مهنمو ءارفاك توميو انمؤم ايحيو
 دلوي يأ « انمؤم دلوي» :ثيدحلا يف هلوق ىنعم نا :لوقنف .« "انمۇم

 رباقم يف هنفدو ؛هيلع ةالصلاو ءهلسغو «ثيراوملا يف ؛نينمؤملا كح هلو

 دلوي » :هيف هلوق ىنعم نأو .نيدلا يف هرمأ نم عرش ام رئاسو «نيملسملا

 ةالصلاو ءهلسغ كرتو «ةثراوملا يف «نيرفاكلا كح هلو دلوي يأ» :ارفاك

 .نيكرشملا رباقم يف هنفدو « هيلع

 اريبك تومي يذلا وه ءانمّوم توميو ءانمؤم ايحيو ءانمّؤم دلوي يذلاف

 .مالسالاو نايالا ىلع نيملسملا دالوا نم

 ًاريبك تومي يذلا وه ءًارفاك توميو ًارفاك ايحيو «ًارفاك دلوي يذلاو

 "ا رفا دالوا نم رفكلا ىلع

 ىلا دتري يذلا وه ءارفاك توميو انمٌوم ايحيو ءانمؤم دلوي يذلاو

 . رفكلا ىلع توميف «نيملسملا ءانبأ نم مالسالا ىلع هغولب دعب رفكلا

 دعب مسي ىذلا وه ءانمّوم توميو ءارفاك ايحيو ارفاك دلوي يذلاو

 .مالسالا ىلع توميف «نيكرشملا ءانبأ نم رفكلا ىلع هغولب
 :رضخلا هلتق ىذلا مالغلا يف لاق مهلا لوسر نأ ىور ام كلذكو

 نيح «هبلق يف رفكلا قلخ :هانعمف ءارفاك «هعبط موي «هعبط هللا نإ
 ؛هملع قباس يف قبس ام ىلع هل كحو «هلقعو هزيم

 دقو .(۱۹/۳) :دنسملا يف دحأو ۹ :مقر ؛يردخلا ديعس يبأ نع عماجلا يف يذمرتلا هجرخأ )١(

 .ق عع :نم (0)

 هالا/



[rv] (نم) يور ام ىلع /هغولب دعب امإ هرفكل هايا رضخلا لتق ناكو 
 «هدقتعيو ءرفكلا لقعي ريغص وهو اماو «قيرط عطاق الجر ناك هنأ
 .متحي مل نم ىلع دحلا بوجو نم مالسالا عرش فالخ «هيلع ناك عرشب

 هاوبأف ءةرطفلا ىلع دلوي دولوم لك» :ُهّليَع ينلا لوق كلذكو

 ىلا ثيدحلا «« ءاعمج ةميهب نه لبالا جتانت اک «هنارصني وأ ‹ هنادوبب

 .« نيلماع ءاوناك اب معأ هللا » :هلوق

 يتلا ةقلخلا :هيف ةروكذملا ةرطفلاب دارملا نأ :هليوأت يف ليق ام ىلوأ
 ءغولبلا دنع مهيلع هللا هبجوأ ىذلا مالسالا ال ءاهيلع سانلا هللا قلخ
 نم ةيملسلا ةقلخلا ىلع دلوي دولوم لك نأ :هب دارملا ىنعملا نأو

 كرت ول ىذلا ءزيملاو لقعلا "!غولب دنع نيدلا لوقل ةئيهتملا «تافآلا
 ءهحوضول ؛نايدألاو لحنلا نم هريغ ىلع مالسالا اهب راتخال !'لاهقوسو
 وأ هنادوهب «نيينارصن وأ «نييدوبي اناك نا هاوبأف ءهيف قحلا روهظو
 « “اهايا هنالوقيو « ةينارصنلا ىلع وأ ةيدوهيلا ىلع هنالمحي يأ «هنارصني
 بقثتف «ةقلخلا ةملاس لبالا جتنت اك ؛كلذب فرعيف ا*' اهتميسب هنامسيو
 هذهو «رئاحب هذه :لاقيف ‹«كلذب فرعتل ءاهناذآ قشتو ءاهفونأ
 .بئاوس

 هبر نع ايكاح «لاق هل هللا لوسر نأ يور ام ليوأتلا اذه ديؤيو
 مهتلاتخاف «نيطايشلا مهتتأف « مهلك ءافنح يدابع تقلخ ينا» «لجو زع

 :ثيدحلا ىنعمف«لئاملا «برعلا مالك ىف «فينحلا نأل .« "'هنيد نع
 .ق :نم )1١(

 .غولبلا :م (۲)

 .اهمسر كرت :ص (9)

 .امايا :ص (:)
 .اهتميس :ص (0)

 اهيلع لمحي الو بكرت الف بيسو ءابذأ قشتف نطبأ رشع دلت يتلا ةقانلا يهو ءةريجم :اهدرفم (3)
 .برعلا داقتعا ابسح .امرح حبصتو

 .(178/4) دنسملا يف دحأ هجرخأ اك ۲۸٠۵ مقر .رامح نب ضايع نع قرط ةدع نم اسم هجرخأ )۷(
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 ءاهيلع هللا مهرطف يتلا ةلبجلاب «نيدلا ىلا ءاليم هدابع قلخ هللا نأ

 وهو «نيملسم مهعيمج ناكل نيدلا نع مهنورغي نيذلا «نيطايشلا الولف

 يلا هللا ةرطف ءافينح نيدلل كهجو مقأف» :لجو زع هللا لوق ىنعم
 ناو .« !''مقلا نيدلا كلذ هللا قلخل ليدبت ال ءاهيلع سانلا هللا رصان

 .تاليوأتلا نم هاوس امل المتحم ناك

 نودلوي لافطألا "ميج نأ ىلا بهذ نم ثيدحلا اذهب قلعت دقو

 « دولوم لك» ربخ لعجو «مالسالا (("!ين) « ةرطفلا » لوأ نأب «مالسا ىلع
 .مومعلا نم هرهاظ ىلع ثيدحلا لمحف «« ةرطفلا ىلع دلوي» ((!ي)

 «مالمالا ىلع دلوي نم مهم نأ ىلا بهذ نم ءاضيأ ءهب قلعتو

 « مالسالا ىلع ءاضيأ «« ةرطفلا » رأت نأب ءرفكلا ىلع دلوي نم مهنمو

 كلذ دعب ايف ربخلاو ؛« دولوم لك» ةفص نم « ةرطفلا ىلع دلوي» لعجو

 ةفصلاب فوصوملا دييقت نأل ؛« هنارصني وأ هنادوپ هاوبأف» :هلوق نم

 .ةفصلا كلت ىلع سيل "نم هنم صخي
 ال نم فصو ةلاحتسا (("!نم) هانيب دق ال «حيحص "ريغ هلك اذهو

 «ثيدحلا ين ةروكذملا ةرطفلاب دارملا نأ ققحت ولو « نايا وأ رفكب لقعي

 «مالسالا ءلقعلا غولب لبق :كلذب ممل قتحتي نأ بجو ال ءمالسالا

 دولوم لك :كلذ يف ىنعملا نا :انلقلو ءهانركذ ام ىلع كلذ ةلاحتسال

 لوق يف لوقت اك «هب دبعتيو «كلذب نمؤيل يأ «مالسالا ةرطفل (“'دلوي)

 )١( :مقر ءمورلا ةروس ٠.٠١

(r)نودلوي مالسالا لعأ دالوأ ميج :ص  

 ا.۲ ع ءق ءص :نم (0)
 .ص ءم :نم (4)

(o)ءام :ع  

 .حيحص هلك :ص )٩(

 .م 6ع ءاق ٬ص :نم )۷)

 اق نم )۸
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 كلذ نوكيو.«''!نودبعيل الا سنالاو نجلا تقلخ امو»ءلجو رع هللا
 لك :هيف ىنعملا نأ "وأ ءرمألا هيلا هجوتي نأ حصي نميف اصوصخم

 ىلع توو ءالسم نوكي نأ هللا لع يف قبس دقو «( "هيف دلوي) دولوم
 ىلع هنالمحي يأ « هنادوهب امهف ء(“ناينارصن وأ نايدوهي) هاوبأو «مالسالا

 امو ؛لتقلا ىوس ايف اهمكحب ايندلا يف هل كحيف « ةينارصنلا وأ ةيدوهيلا
 اذه ىلع«ثيدحلا ةدئاف نوكتو «لافطالا هب صخ امم «هلثم ناك

 لاعألا ذا ؛هل راض ريغ كلذ نم هب هالعف ام نأب مالعإلا :ليوأتلا
 .متاوخلاب

 عم توزغ» :لاق « "ميرس نب دوسألا ثيدح ليوأتلا اذه ىلع لديو
 اولتق ام دعب ءةيرذلا هباحصأ لوانتف «تاوزغ عبرأ « هلع هللا لوسر
 لاب ام الأ :لاقف ءهيلع دتشاف هلع هللا لوسر كلذ غلبف «ةلتاقملا

 ءهللا لوسر اي :لجر لاقف «ةيرذلا اولوانت مث «ةلتاقملا اولتق ماوقأ
 ءانبأ مرايخ نا» : هلي هللا لوسر لاقف ؟نيكرشملا ءانبأ ("نم) اوسيلأ
 لازت اف «ةرطفلا ىلع تدلو الا ةمسن دلوت تسيل "هنا الأ :نيكرشملا

 .« !اارصتي وأ اهادوهي اهاوبأف ءاهناسل اهنع نيبي ىتح اهيلع
 ربخأف « نيكرشملا ءانبأ ؟ رايخ نا» :هيف هلوق :هنم ليلدلا عضومو

 مع يفو «هاوبأ هدوهي وأ هرصني نم نيكرشملا ءانبأ نم نوكي دق هنأ

 )١( :مقر «تايراذلا ةروس ۵١.

 ينعملا نأو م )م ,

 ) )۳.م :نم

  (4).هنارصني وأ هنادوهي :ب ينو .ع ءص :نم

 :يفوت ءانسحم ارعاش ناك :يباحص .يميمتلا هللا دبع وبأ وهو (ه) ٤٣ .ه

 دعس نبا تاقبط ء۳۷ :ص .ةصالخلا) - 41/90(.
  (1)۾ نم

  9.هنإو م

 ) )۸:نئسلا يف يمرادلا هجرخأ كلذكو .(56/4 ء؛80/) نيترم ءدنسملا يف دمحأ ثيدحلا جرخأ
.(rrr/ r) 
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 ]١١8[ يف ةداعسلا نم هل قبس اب «نيملسملا رايخ نم ءاريبك «نوكي هنأ /هللا

 ىلع تدلو الا ةمسن دلوت تسيلد) هنا الأ «ثيدحلا رخآ يف هلوقو

 اهنأ هللا لع دق ءةمسن نيكرشملل دلوت تسيل ("هانعم ثيدحلا .« ةرطفلا

 مح ىلع ءاهتدالو نيج نم ‹ هللا دنع يهو «مالسالا ىلع ةريبك توم

 ىلع اهاوبأ اهلج ناو ءاهتمتاخ نم هملع اب اهميعنت ةدارا نم «ةرطفلا

 .ةينارصنلا وأ ةيدوهيلا

 .ريغص وهو تومي نمع ثيدحلا رخآ يف هايا

 هيف) هدارم ةقيقحب معأ هللاو «ثيدحلا اهلمتحي هوجو هلهف
2 (7 

ê 
 ال « ةرطفلا ىلع دلوي دولوم لك » : هلع ينلا لوق نأ ىلع لدي امو

 رخآ ىف هلوق «نيملسم ءاولقعي نأ لبق ءراغصلا لافطألا نوك ىلع لدي'

 ناك ولف ةئيشملا يف مهنأ ربخأف «« نيلماع اوناك اب ملعأ هللا» :ثيدحلا

 ىلع نودلوي مهنأ ؛ةرطفلا ىلع نودلوي مهنا ثيدحلا لوأ يف ءهلوق ىنعم
 مالسالا نيد نم ملع دق ذا ةئيشملا يف مهنا :هرخآ يف لاق امل «مالسالا

 .ةنجلا ىلا هريصمف مالسالا ىلع (تام) نم نأ ةرورض

۴ 

 .رابخألا يف خسن ال

 يف ناك كلذ نأو «خوسنم ثيدحلا نأ ىلا بهذ نم معلا لهأ نمو

 هررق ام هخسنف «داهجلا ضرفيو «ضئارفلا لزنت نأ لبق «مالسالا لوأ

 .ق :ع :نم )١(

 .رابخألا ىلا :ص ع )+(

(r)نم  € 

 .ق :نم )4(
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 مهئابآ ةثراومو ءمهقاقرتساو نيكرشملا يرارذ يبس ةزاجا نم عرشلا
 . مهايا

 .مالسالا
 اوناک اع معأ هللا » :ثيدحلا رخآ ف و نأ ىلا بهذ نم مهنمو

 .مالسالا ىلع نودلوي مهنا نم هلوأ ف ام خسني « نيملاع

 الا « خسنلا اهلخ دي ال رابخألا نأل « ؛ جيحص ريغ ‹ ديعي هلك كلذو

 يف يور دق هنألو ءرابخالا اهب داري نأ نود ءماكحألا تابثال درت نأ

 نب دوسألا ثيدح 5 ءاج ام ىلع ,داهجلا ض رف دعب ناك كلذ نأ

 . عرس

 ءهانعم نم هانركذ ام ىلع لادو «لوأل نيبم ثيدحلا نأ باوصلاو
 .هل خسان ال

 .داحآلا رابخأب جاجتحالا

 رابخأب هيف عاجل حصي. ال معلا هقيرط ناك اف «ةلمجلابو
 "'ههبشو ثيدحلا اذه وحنك < ليوأتلل ةلمتحلا ءداحآلا

 مهروهظ نم مدآ ینب نم كبر ذخأ اذاو» :لجو رع هللا لوق امأو

 يف ىنعملاف < )7 ةيالا ؟» مير سيلا : مهسفنأ ىلع مهدشأو «مهت جايرذ

 هركذنس ام ىلع باطخلا نب رمع ثيدح يف « هي هللا لوسر هرسف ام
 .َنوُدّلوُي مهنأ ىلع لدف :ع )١(

 3 ةرتاوتملا ثيداحألا ةنسلا نم لبقنت الل ةعاج ھ۲٣ :ق يف ؛ةرمبلاب تناك )0

 عيرشتلا خیرات)و(۲۷/۷) - مألا) .ةلزتعملل يمتنت ةعاجلا هذهو .داحآلا ثيداحأ ضفرتو
 ١64( :ص - ٍيمالسالا

 ۷٣. :فارعألا ةروس (۳)
 .هيف ؛ق (8)

 هم



 لوق هيوأت يف فلاخ دقن «كلذ ىوس اه هيف لاق نمف ءهللا ءاش نا
 .لوقعلا يف حصي ال اب ىتأو « هلع ع لوسرلا

 الو ءرفك ىلع نودلوي ال لافطألا نأ :هتحصب عوطقملا حيحصلاف

 (ةواقش) ص هللأ مع ف مه قبس ام ىلع نودلوي اما ماو «ناميا ىلع

 ملع) نع نوجرخي ال مهناو ءمهابعأ مت ةاوخب اهيلا نوريصي «ةداعس وأ

 متل هللا لوسر نع ءاج ا م ىلع هلع 6 الو « مهيف قباسلا )ا

 مهروهظ نم مدآ ينب نم كير ذخأ ذاو »« لجو رع هللا لوق ريسفت ف

 :هلوق ىلا «٠ ىلب اولاق مير سيلا مهسفنأ ىلع مهدهشاو «مهتايرذ

 .« نيلفاغ»

 :لاقف « اهنع لئ هنأ ءدنع هللا يضر «باطخلا نب رمع ('"أنا) تبث

 هللا ناد : هل هللا لوسر لاقف ءاهنع (('!لأسي) تي هللا لوسر تعمس
 تقلخ :لاقف ءةيرذ هنم جرختساف «هنيميب ه هرهظ حسم مث «مدآ قلخ

 هنم جرختساف ؛هرهظ حسم مث «نولمعي ةنجلا لهأ لمعبو « ةنجلل * ءالؤه

 .ثيدحلا«“ انولمعي , رانلا لهأ لمعبو ءرانلل ر تقلخ ا ؛ ةيرذ

 نابو قداس وأ ةوقس نم هل تلخ ا 75 هب مل ا امو «مدآ ينب

 .كلذ نم هل مهقلخ ام ىلع نودلوي مهنأ «هلوقب

 .ةوقش :ب يفو .ةواقش ص )١(

(r)ةملع :ب فو -م ۰ع :نم !ص . 

  (r)نم  Eنع تبث :ب يقو .ق .

 ,لكس :ب يفو .ق ءص ۴ : :نم )4(

 يذمرتلاو ء ٤,۷۰۳ :مقر دواد وبأ هجرخأ اک (؟ :مقر - ردقلا باتك) ىيحي أطوم يف كلام هحرخأ (ه)

 :بئارقلا نم « حيباصملا » ىف يوَبلا ة ع «نسح ثيدح» :هيف لاقو ءورءالا :مقر عماجلا يف

 ءكم !مقر حيباصملا ة ةاكشم :رظنا ء(5/1)

 . جتي :م ()
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 أ [۹]

 نبال ظفللاو «هريغو دوعسم نبا نع روثأملا ثيدحلا :كلذ قدصيو
 نا :''قودصلما قداصلا وهو ا هللا لوسر انثدح » :لاق «دوعسم

 ا؟!ةقلع ريصي مث ءاموي نيعبرأ همأ نطب ىف '"اهثكمي مدآ ېنب قلخ
 لجو زع هللا ثعبي مث ءاموي نيعبرا ةغضم / ريصي مث ءاموي نيعبرأ
 ,لجالا اف «ديعس مأ يقشأ «ىثنأ ما ركذأ «بر اي :لوقيف ءًاكلم هيلا
 لمعب لمعيل كدحأ نا ىتح «كلملا بتكيو «هيلا يحويف ؟”'رثالا امو
 بلغيف ءعارذ ديق وأ ؛عارذ الا اهنيبو هنيب نوكي ام ىتح « ةنجلا لهأ

 ,(("!رانلا لخديف) ءرانلا لهأ لمعب لمعيف «قبس يذلا باتكلا هيلع

 رانلا لهأ نيبو هنيب نوكي ال ىتح رانلا لهأ لمعب لمعيل لجرلا ناو
 لمعي لمعيف «قبس يذلا باتكلا هيلع بلغيف «عارذ ديق وأ «عارذ الا
 1 .«"!ةنجلا لخديف ءةنجلا لهأ

 ءمهسفنأ ىلع مدآ ينب تايرذ ىلاعت هللا داهشا نم ةيآلا هتنمضت امو

 كلذ نكي ل نا «ةيبوبرلاب هل مهرارقاو « مر هنأ ىلع مهايا هريرقتو
 ارادج» :ىلاعت هلوق لثم «نآرقلا يف هدوجو رکنی ال ىذلا ءزاجلا نم
 لوقتو «تألتما له منهجل لاقي موي» : :لثمء«' "هماقأف شتن نأ ديري

 هللا ةردق '"'"فيطل يف ركنتسم ريغف «كلذ هبشأ امو.؟ ريزم نم له

 ءالوقع :""ارذلا لاثمأ مهنوك عم ءممل لعجيو «ذئنيح مهييحي نأ ىلاعت
 .قلخ هنا قدصلا :م )١(

E (+)ثكمي  

(r)دماج « ظيلغ مد يه . 

 .غضمي ام ردق محل ةعطق :يه (4)

(o)رمألا :ع . 

 .م «ق :نم )1(

 ۲,۲۲۰ :مقر يذمرتلاو ٤۷۰۸ :مقر ءدواد وبأو ۲,۹٤۳ :مقر لسو «(۲۱۰/۷) ىراخبلا هجرخأ (۷)
 .(۳۸۲/۱) :دنسملا يف دمحأو ۷٠ :مقر ةجام نباو « حيحص نسح ثيدح » هيف لاقو

 .۷۷ :مقر «فهكلا ةروس (۸)

 .۳۰ «ن ةروس )4(

 .فطل :ص )٠١(

 .لمسلا راغص :(لاذلا حتقب) :رذلا )١١(
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 مهتنسلأ قلطيو «مهقلاخو مهر هنأ :اهب نوملعيو «هباطخ اهب نولقعي
 نيح قلخلا لاك عم ؛لافطالا كلذ عيج بلسيو ؛كلذب هل رارقالاب

 ال متاهمأ نوطب نم كجرخأهللاو» :لوقي ثيح ءركذ اك «نودلوي

 مث «هتدابع قح هللا دبعو «ةبيبش يف هللاب نمآ نمف .« ايش نوملعت
 يف بتكو «باتكلا مأ يف ةوقشلا هللا نم هل تقبس نم وهف ءارفاك تام

 رفكو «ناطيشلا عاطأف «لالضلاو رفكلا ىلع أشن نمو ءايقش همأ نطب
 مالسالاب توملا دنع هل مخ مث ءناثوألاو ءمانصالا دبعو «نمحرلاب
 .اديعس همأ نطب يف بتكو «ةداعسلا هللا نم هل تقبس نم وهف «نامالاو

 .لافطألا هيلع دلوي ايف حيحصلا وه اذهف

 نيملسملا لافطأ ريصم

 ةنج نم «لقعي نأ لبق ءاريغص مهنم تام نم هيلا ريصي ام امأو
 الو «يأرلاو سايقلل هيف لخدم الو «لقعلل هيف لاجم ال اذهف ءران وأ
 ال ذا «عمسلا ةيحان نم معلا بجويو ءرذعلا عطقي ءيش كلذ يف درو
 ناسل ىلعو «هباتك يف هللا ("اهدعو) نم ةلمجج نم اهب نولخدي مهل ةعاط

 هللا هدعوأ نم ةلمج يف ءًاضيأ ءاهب ممه بونذ الو «باوثلاب ءهللا لوسر

 .باقعلاب هبونذ ىلع
 نحنف) «ةنجلا يف نيملسملا لافطأ نأ :راثآلا هيلع لدي ىذلاو

 فالتخا ىلع كلذب (('!ةروثألا) راثآلا ةداهشب ءانيقي ءكلذ ("ألعن

 .اهيتاعم قافتاو « اهظافلأ

 مراغص» :لاق هب هللا لوسر نأ ةريره ىبأ ثيدح كلذ نم

 )١( :مقر «لحنلا ةروس ۷۸.

(r)دعو :ب ينو .ق ؛ص ءخ :نم . 

(r)معتف :ب يلو .ق :نم . 

 .ةرتاوتملا :ب يفو .ص :نم (4)
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 ةراس مهفلكت لبج يف نيملسملا دالوأ » ءاضيأ هثيدحو « ةنجلا صيماَعَد
 نم كلذ هبشأ امو «"مهئابآ ىلإ اوعفد ةمايقلا موي ناك اذاف «مهارباو
 .راثآلا

 صنلا مدعل« مهنم دحاو لك قح يف ممعتلا ىلع كلذب عطقن ال انا الا

 .روكذملا ةشئاع ثيدحل ءموصعملا ("عاجالا وأ) ءكلذ يف

 .نيكرشملا لافطأ ريصم

 ثيدح كلذ نم .رانلا ىف 23 :يور دقف رافكلا لافطأ انو

 تلأس» :تلاق اأ ةشئاع ن يور امو ءمدقتملا ةماثج ن بعصلا

 الب : تلق «مهئابآ عم مه :لاقف «نينمؤملا يرارذ نع هلع هلل لوسر

 «نيكرشملا يرارذ نع هتلأسو .نياماع اوناك ام معأ هللا :لاق ؟لمع

 .« نيلماع اوناك اب معا «هللا :لاق لمع الب :تلق .مهئابا عم مه :لاقف

 كتعمسال تئش :نئل :هديب يسفن يذلاو «« تاياورلا ضعب يف داز

 .«*ارانلا يف مهيعاضت

 نأ الا ءرانلا يف ةدوءوملاو ةدئاولا» :لاق هنأ هلع هنع ىور امو

 .كلذ هبشأ امو ,7 )ا رفغيف ةدئاولا مالسالا كردت

 .(488/؟) ءدنسملا يف دجأو ٣۵ :مقر «ملسم هجرخأ )١(

 ال ءءالا ف نوكت ةريغص ةيبود :لصالا ف ينعتو (لادلا مضب) : :صومعد عج :صيماعدلاو 1

 ةيلوؤسملاوهو مالسالا يف ماعلا أدبملا ديوي ثيدحلاو ءةنجلا نوقرافي ال ا نيذلا رافصلا :دارلاو « هقرافت
 .ةنجلا نولخدي «نيملسم ريغ وأ نيملسم ءابآ نم ءلافطألا لمجت يتلا ةيدرفلا

 مهلمكي ةنجلا يف نيملسملا ىرارذ»؛ةغيصلا هذهب (م55/9) :دنسملا يف دحأ دنع ثيدحلا اذه درو (؟)
 نيملسملا يرارذ » : ةغيصب (15١/؟) :ريغصلا عماجلا يف يطويسلا هجرخ دقو» مالسلا هيلع مهاربا

 .هحيحصت ىلع صن دقو« مهاربا مهلفكي

(r)عامجالاو :ب يفو ٠ :ع «صأ :نم . 
E ا لوسر لئس» ةغيصلا هذهب ىراخبلا هجرخأو « ءء۲ :مقر ءدواد وبأ اهجرخأ ةغيصلا هذه )٤( 

 نيلماع اوناك ا ملعأ هللا لاقف .نيكرشملا ىرارذ نع )۲/ )۲۱۱/۷( )۱۰٤هجرخأ ىراخبلا لثمو

 .دنسملا يف دحأو (08/4) :يئاسنلا

 .ةلقتسم )۲١۸/١( دحأ اهاور (ه)
 ةدوؤملاو ةدئاولا» : طقف صنلا اذهب هنأ الا ءدوعسم نب هللا دبع نع ٠,۷۱۷. :مقر ءدواد وبأ هجرخأ (3)
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 .ةنجلا يف مهنأ :ىور دقو

 نع « هل ينلا ةجيدخ تلأس :تلاق اأ ةشئاع نع يور ام كلذ نم

 :كلذ دعب ءهتلأس مث .« مهئابآ ("'نم) مه» :لاقف «نيكرشملا دالوأ

 .« ةرطفلا ىلع مه» :تلاقف« ىرخأ "رزو ةرزاو رزت الو» :تلزنف

 .راثآلا نم كلذ هبشأ امو «« ةنجلا يف مه» :لاقو

 ال يتلا ءداحآلا رابخأ نم لكو «ةرخآلا يف نونحتي مهنأ يور دقو
 ةعامج ("طورك) كلذلو «ران الو ةنجج مهيلع محلا حصي الف ءىلعلا بجوت

 [۱۲۰] لازيال» :لاق هنأ سابع نبا نع /(يور) «مهيف مكتلا ءالعلا نم
 ) 0 ع ٤ ء٤

 «٠ ردقلاو لافطألا يف اوملكتي ىتح ءابراقتم وأ ءايتاوم ةمألا هذه رمأ

 . ليوأتلا ةدئاف

 ىلع اهلج نم ىلوأ وه ذإ ؛راثآلا لاعتسا ىلع مهيف لوقلا هجوو

 موق يف ةنجلا يف مهنأب تدرو يتلا راثآلا لمجت نأ :اهحرطو ضراعتلا
 يتلا راثآلاو «باتكلا مأ يف ةداعسلا هللا نم مم تقبس « مهنم نيصوصخم

 هللا نم مهل تقبس مهنم اضيأ نيصوصخم موق يف ء«رانلا يف مهنأب تدرو

 يردن ال ذا) ةئيشملا يف مهنا :مهيف لوقنف «باتكلا مأ يف '''ةوقشلا

 ىلا يخأو ءانأ تقلطنا :لاق يفعجلا ديزي نب ةملس نع) :اذكه دنسلا يف دمحأ هجرخأو « راثلا يف

 لعمتو «فيصلا ىرقتو « محرلا لصت تناك ء ةكيلم انمأ نا :هتلا لوسر اي انلق :لاق , هللا لوسر

 كردت نأ الا ءرالا يق ةدوؤملاو ةدئاولا :لاق ...ائيش اهعفان كلذ لهف «ةيلهاجلا ف تكله .لعفتو

 :ثيدحلا اذه نع (195/4) :هريسفت يف ريثك نيا لاق )٤۷۸/۳(. .اهنع هللا وقعيف ؛مالسالا ةدئاولا

 لاق ءاهمع نع ةيميرصلا ءاسنخ نع .(؟؟0/0) .كلذك هريسفت يف ريثك نبا هجرخأو ءنسح هدانسا

 ٠. ةنجلا يف ةدووملاو ءةنجلا يف ديهشلاو ءةنجلا يف يبنلا لاق ؟ةنجلا يف نم هللا لوسر اي تلق

 )١( .مم :ب يفو .نم :م 1

 )11١/8( سابع نبأ نع «ثيدحلا ىنعم دنلا يف دحأ جرخاو 2134 :ماعنألا ةروس (5)

(r)كرت :ب يو 2م :نم . 

 .ۍورو :ب فو ٠م ‹ع ص :نم )4(

 .هعفرو .(4:/555) :ريسفتلا يف ربثك نبا هجرحأ (ه)

 .ةواقشلا ع )0
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 يف مينا :نيملسملا نم ةاصعلا يف «لوقن اك «ديعسلا نم مهنم يقشلا

 يردن ال ذا ءمهل رفغي نأ ءاش ناو ؛ مهب ذعي نأ هللا ءاش نا ‹("ةغيشملا

 .باتكلا مأ يف قبس اب ءهل رفغي ال ىذلا «مهنم يقشلا

 اوناك اب ملعأ هللا» هلوق نم هلع ينلا نع يور ام اذهل دهشيو
 هانعم :ليقو «مهب لمعي اب ملعأ (”هللا) هانعم نا:ليق هنأل « نيلماع

 ابو ءناك امي ملاع هللا نأل ءلمعلا اوكردأ ("اول) نولمعي اوناك اب ملعأ
 :لجو زع هللا لاق «نوکی ناك فيك ناك ول ءنوكي ال ابو «نوكي
 .» )ن وذاکل ماو هنع اوپن امل اوداعل اوُدر ولو»

 ءيقتسم كحو هنم لدع وهف .معنت وأ بيذعت نم « مهب هللا لعفي امو

 ال ءديري اب كحيو « نولأسي مهو لعفي اع لأسي الو» ءءاشي ام لعفي
 نينمؤملا بذعي نأ هل ناك دقف ءهمكحل بقتعم الو «هرمأل دار

 هرضت الو «ةعاطلا هعفنت ال ذا «نيصاعلا نيرفاكلا معنيو «نيعئاطلا

 كلذ نع ىلاعت ءرئاج ءهرمأ ةفلاخمب هنا :لاقي ءرمآ هقوف الو «ةيصعملا

 ةنجلا يف دولخلاب نينمؤملا ىلع لضفت ءهتمحرو هلضفب هنكل ءاريبك اولع
 ءرانلا يف دولخلاب نيرفاكلا ىلع متحو « نيقتملا هئايلوأل اهدعأ (("7يتلا)
 ؛هتمحرب اهنع انحزحزو ءاهنم هللا انراجأ .نيرفاكلا هئادعأل اهدعأ يتلا

 .محر روفغ هنا

 صوصن هب تءاجو ءعرشلا هررق دقف ايندلا يف لافطألا كح امأو

 دوجوم روطسم وه ايف لوقلا ""فيلكتل ىنعم الف «تاياورلاو رابخألا

 ءق ا ءم عع :نم )0(

 .م :نم (9)

(e)ولو :ب يفو ءق 2م :نم . 

 ١) «ماعنألا ةروس ۳۸

 .ءايبنألا ةروس نم ء۲۳ :مقر ةيآلا نم سابتقا (ه)
 ٠ع :نم )1(

 .وه ايف انيفيلكتل :ع )۷(
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 .تاهمألا ف

 .ليكولا معنو انبسح وهو .قيفوتلا هللابو

 .لاعفألا مسقت - ]١١[

 نب دمحأ نب دمحأ نب دم ديلولا وبأ « ظفاحلا مامالا «""هيقفلا لاقو

 : ةنع هللا ىضر «دشسر

 امإ الا نوكت ال لاعفألا نأ ىلا بهذ نم لوق هجو نع تلئس

 وأ «حولي هجو هل ناك نا «لاحملا لعف يفنو '"ةلبقتسم امإو « ةيضام

 لاحلا يف لعفلا عقي

 ةلبقتسم اماو ةيضام اما الا نوكت ال لاعفألا نأ معز نم :تلقف

 دقف :لامفألا اهيف عقت لاح ءلابقتسالاو ىضاملا نيب «نوكي نأ ىفنو

 «هثرورضو لقعلا ةبيدبب « معن انأل ؛لاحمب ىتأو ءارهاظ أطخ أطخأ

 ال ذإ ؛لبقتسملا نامزلا ينو «ىضاملا نامزلا يف لعفلا عاقيا ةلاحتسا

 دعب يضالا نامزلا يف يف هدبع برضي نأ ىلع دحأ ردقي ال هنأ يف ةعزانم

 لمفلا عاقيا نأ ررقت اذاف ءهنايتا لبق «لبقتسملا نامزلا يف الو «هباهذ

 يف عقي اما هنأ لع ءليحتسم لبقتسملا نامزلا ينو «يضاملا نامزلا يف

 ال اهنيب يتلا لاحلا يف ءاضيأ «هعوقو عنتما ول وا اهنيب "يلا لاحلا

 .لاحمو لطاب كلذو «لاحب لعف دجو

 ؛لابقتسالاو يضاملا نيب ىذلا نامزلا نم تقولا يف عقي انا لعفلاف

 لك عقتف «تانكسو تاكرح هنأل « ءيش دعب اًئيش نامزألا رورم عم

 .ةلبقتسم وأ ةيضام الا ںوكت ال :م (۲)

 .ىذلا (م)

۵۸۹ 



 ىلاوتلا ىلع ءدحاو نمز يف ("'نوكسلا) وأ لعفلا نم ينعأ هنم ةكرح

 عقو يتلا نامزألا هئاضقناب يضقنتف «لعفلا يضقني ىتح .لاصتالاو

 نم يضم ايف ةماتب هلوصحل ءايضام همامت دعب

 (ا"!لابقتسالاب)« افوصوم ءالبقتسمهيف عورشلا

 لطب ءالبقتسم هلعفب ثبشتلا لبقو ءايضام
 باهذل ءالبقتسم وأ ايضام «هلعفب ثبشتلا

 ىنأت ال ‹ تانکسو تاكرح هنأ نم هانررق

 نأ بجو ءدحاو نوكس وأ ةدحاو ةكرح

 هنأل ؛لاحلا مساب ءهب ثبشتلا لاح ىنعأ

 هيلا هدعب امو هلبق ام هنم فاضنيو « هي

 هضعب لاصتاو «ضعب نم هضعب برقل «دحاولا

 دهشت ىذلا ءرظنلا قيرط نم ةلأسملا هذ

 داسفب ىضقيو ءهب رارقالا ىلا نعذتو ءهيف
 ضام :نيمسق الإ مشنت ال لاعفالا نا
 ؛ةثالث ىلا مهنم اهمسق نم لوق بيوصتب (
 .مالكلا هنم كفني ال كلذ يف ز

 دنع هيف .زاجلا هجو نيبيو ءهيلع لدي |
 .قيفوتلا هللابو ةدقانلا ةرفاولا ماب

 )41/١( :حيضوتلا يلع حيرصتلا
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 وا سبحلا ىلع عوجرلا طرش عم «بقعم سبح - [1؟]
 .هبقع ىلع

 ءدشر نب دمحا نب دمحأ نيدمع ديلولا وبأ . ظفاحلا مامالا لسو
 « ماج نم هتصح عيمج فصن هتنيا ىلع سبح لجر نع «هنع هللا يضر

 ناف .اولسانت ام اهبقع بقع ىلعو ءاهتوم دعب اهبقع ىلعو «عبرلا يهو

 نا سبحلا اهيبأ ىلا سبُحلا عجرب بقع ريغ نع ةروكذملا هتنبا تضرقنا
 ءاضيأ «هيلا عجر «يح سبحلاو ءاهبقع ضرقنا نا كلذكو ءايح ناك
 ضرقنا وأ ‹«بقع نود ءاهيبأ توم دعب ةروكذملا هتنبا تضرقنا ناف
 ‹هبقع بقع ىلعو ‹ سبحلا بقع ىلع سبحلا عجر ءاهبقع بقعو «اهبقع
 .اولسانت ام

 توم دعب «سبحلا بقع ىلا عجري له «كنع هللا يضر ءانل نيب

 مهو ءاهيلع سبحلا ةدفح ىلا عجري مأ ءاهيبأ توم وأ ءاهيلع سبحلا
 .كرجأ هللا مظعي ؟اهتنبا دلو

 ثلثلا نم سبحلا ذفني
 الف ‹ تفصو ام ىلع سيبحتلا ناك اذا :هقيفوت هللا مادأ « "باج اف

 عم لوخدلا ةثرولا رئاسل نوكيو ءهثلث نم الا ءسبحلا توم دعب دفني

 اذاف «ثاريملا ليبس ىلع ءاهتايح لوط هنم اهظح يف اهيلع سبها ةنبالا

 اهدلو دلوو ؛ثانالاو روكذلا :اهدلول سبحلا صلخو « مهقح طقس تتام

 «سبحلا بقع ىلع سبحلا عجر اوضرقنا اذاف «مهئاناو .مهناركذ :روكذملا

 .كلذ ىلع هيف ةنبالا تانب ٍدّلَول لوخد الو
 .قيفوتلا هللابو

 .الك :ع /ك56 :م /اوال :ص /۸ ق (۱)

a (0بواجف . 
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 هلكأو هضبق دعب ماعطلا نُم يف فالتخالا - ]*١١[

 هضبقف ‹« حمق زيفق ىرتشا لجر يف «"هنع هللا يضر «""لئسو

 فلاحتلا بجي مأ «عاتبملا لوق لوقلا نوكي له « هن يفافلتخا مث هلكأو
 ف ضورعلا توفك «نزوي وأ «لاكي امو حمقلا توف لهو ؟خسافتلاو
 ؟ال مأ ةلزنملا هذه

 ديري :دمس وبأ لاق .ءاوس اهنأ :زاوملا نبا باتك يف تيأر دقف
 .لوألا كلام لوق يف : “دم

 هللا هجر ءدمم وبأ خيشلا ركذ ام - هللا كزعأ - ركذت لهف
 ؟كلذ نم ةنودملا هيلع لدت امو ؟كلذ يف لمعتسملا امو ؟ال مأ هريغا

 .هللا ءاش نا اناعم ؛كلذ يف (*هراتتمتو ءهركذت ام انل نيب

 .مساقلا نبا بهذم ىلع عيبلا ذفنيو ءفرتشملا لوق لوقلا

 .هيلع تفقوو ءاذه كلاؤس تحفصت :هقيفوت هللا مادأ «باجأف

 توفك نوزوملاو ليكملا توف نأ : مساقلا نبا بهذم نم حيحصلاو

 تاوفك ءاضيأ «هيلع ةبيغلاو «زاوملا نبال تيأر ام ىلع « ءاوس ضورعلا
 قحسإوبأ بهذ اذهلو .هيلع ةبيغلا دعب هنيعب فرعي ال ذا «هنيع
 .هباتك يف يسنوتلا

 ("]نم) «زاوملا نبا باتك يف ام :نولوقي هللا مهمحر خويشلا ناك دقو
 مل ام اذهو «هفالخ هل دجوي مل ايف مساقلا نبا بهذم هنأ ىلع لوم هلوق

 كو ع /1۰0 1م /1۰۳ :ص Yi )ا(

 .كنع هللا يضر باوجلا .عبب ةلأسم !ع (5)
(r)ضرعلا ع . 

 .يناوريقلا ديز يبأ نبا :وه دج وبأو .لوألا كلام لوق ق ديرب :ص فو .زاوملا نبا وه )+(

(o)هراتخت امو م ع . 

 .نمو :ب فو .م ءص :نم (3)
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 ("!لسأ) نميف ءاهيف لاق ءةنودملا نم كلذ موقي لب ءهفالخ هل دجوي

 لحو ءدقنلا ىلع باغ نأ دعب «هتليكم يف افلتخاف ءهماعط يف مهارد

 :لقي لو «هلوق لوقلا لعج ذاف .« هيلا "سما لوق لوقلا نا» :لجألا

 لوق لوقلا لمجي نأ ىرحأف «مهاردلا لثم دريو «ناخسافتيو نافلاحتي

 نافلاحتي اهنا :لوقي الو ءهنع ماعطلا تاف اذا ءماعطلا ىرتشم

 .نيعتي ماعطلا نأل هلثم دريو ناخسافتيو

 يف هب قحأ نوكيو «هقاقحتساب هيف خسفني عيبلا نأ ىرت الا

 .اتاقحتساب عبلا ضني ي ال يتلا مهاردلا فالحب « مهعيمج دنع « سيلفتلا

 هيلع بشي ل ناو «دهضعت دنع «سيلفتلا ىف اب قحأ نو الو

 خسافتلاو فلاحتلا :بهشأ بهذم

 ف افلتخا اذا اخسافتيو «ماعطلا توف دعب « افلاحتي نأ حصي الف

 [rr] .علسلا /يف خسافتلاو فلاحتلا ىري يذلا « بهشأ بهذم ىلع الا .

 ليكملا يف لثلا نأل < نيعلا درك ةميقلا در ىريو ةتئاف وأ ةّماق تناك

 .ضورعلا يف ةميقلاك «نوزوملاو

 .ديز يبأ نباو زاوملا نبا

 يف «ضبقلا نأل ؛ حصي ال «ديعب زاوملا نبا ىلع ديز يلأ نبا ليوأتو

 ناف « تفي 0 وأ تاف لوألا كلام لوق ىلع «توف «هريغو ماعطلا

 كلذ يف ا"اىواستت لهو ءوه ام تاوفلا كح ىلع مكتلا ىلا جاتحي

 هب ذخأو مساقلا نبا هراتخا ام ىلع ءال مأ نوزوملاو ليكملاو ضورعلا

 .كلام لوق فالتخا نم

 .ىلاعت هللا ءاش نا احيحص هدجت كرظن نسحب كلذ ربدتف

 .ملس :هم يقو -م ءص :نم 0(

 .(3/4) :ةنودملا (0)

 .ىواستيو :ع (۴)
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[e۹] 

 .(""هتزعب) قيفوتلا هللابو
 .عوضوملا سفنل ناث باوج

 م هلئاو هصبقفف ؛حمف  زيفث يراسم ىلع .ناث ”"'باوج) 1 هلكأ و ياام .. 53 ةلأس ناو

 يف ناك ناو ءاذه ريغ باوجو ءاهيلع لاؤسلا صن مدقت دقو
 .هانعم

 .ضورعلاو نوزوملاو ليكملا يف توفلا ةدحو

 .هيلع تفقوو , كلاؤس - كاياو هللا انجر - تحفصت

 نأ ؛هللا همحر .كلام نع هتياورو « مساقلا نبا بهذم نم حيحصلاو

 نبا هلاق ام ىلع ءاوس ضورعلا توفك كلذ /يف نوزوملاو ليكملا توف

 دعب «هنيعب فرعي ال ذا هنيع توفك ءاضيأ ءهيلع ةبيغلا ناف ءزاوملا
 ‹ حيحص وهو هباتك يف يسنوتلا قحسا وبا بهذ اذه ىلاو ءهيلع ةبيغلا
 ماعط يف مهارد مسأ نميف ءاهيف لاق «ةنودملا نم مئاق « ىنعملا يف نيب
 لوقلا نا» :لجألا لحو ءدقنلا ىلع باغ نأ دعب «هتليكم يف افلتخاف
 اذا ءهيلا ملسملا لوق لوقلا نوكي نأ سايقلا ناكو .« هيلا مسملا لوق
 ذا ء ةنودملا يف هريغلو هلام لثم ءلجألا لحي مل ناو ءدقنلا ىلع باغ

 .لجألا لولحب توفي الا بجول .هيلع ةبيغلاب دقنلا تفي م ول

 .اهجئاتنو ءاتوف ةبيغلا رابتعا
 لجألا لح ءدقنلا ىلع ةبيغلا نا :هللا همحر « مساقلا نبا لاق اذاف

 .ع نم )١(
r ê AE )0 

 .نادلبلا بسح هرادقم فلتخي ءميدق لايكم (؟)
 .(؛3/1):ةنودملا (ء)
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 الو .هيلا مسملا لوق لوقلا نوكي نأ بجوي «توف ء( "لحي مل وأ)
 ىرتشم لوق لوقلا هدنع نوكي نأ ىرحأف «ناخسافتیو نافلاحتي
 :هنيعل داري ماعطلا نأل «هيلع باغ وأ ؛هكلهتسا وأ «هلكأ اذا «ماعطلا
 الو ءانايعأل دارت ال يتلا مهاردلا فالخب .هقاقحتساب عيبلا خسفنيف

 .اهقاقحتساب عيبلا خسفني

 بهشأو مساقلا نبا نيب فالتخالا ساسأ

 يف افلتخا اذا «ماعطلا توف دعب ءاخسافتيو افلاحتي الأ حصألاف

 فلاحتلا ىري ىذلا «كلام نع هتياورو «بهشأ بهذم ىلع الا «هنم

 درك ةميقلا در ىريو «ةنئاف وأ ةمئاق تناك يتلا .علسلا يف خسافتلاو

 .ضورعلا ين ةميقلاك نوزوملاو ليكملا يف لثلا نأل ؛نيعلا
 قاوسألا فالتخا دنع بهشأ لوق

 قاوسألا تفلتخا اذا امأو « كلذ ف قاوسألا فلتخت ' اذا اذهو

 ةميق دريو افلاحتي نأ :هتياورو «هلوق سايق ىلع بجي ىذلاف هيف

 ءنيعلا دري مل اذاف .نيعلا نم ةبتر لزنأ لثملا نأل ءهلثم ال «ماعطلا

 ليكملا يف لثملا دري الأ ىرحأف «هقاوسأ تلاح اذا ءامئاق ناكو

 .هقوس تلاحو «هنيع تتاف اذا نوزوملاو

 زاوملا نبا ىلع ديز نبا ليوأت

 يف «ضبقلا نأل «حصي ال ديعب زاوملا نب ىلع ديز يبأ نبا ليوأتو

 جاتحي اناف «تفي مل وأ تاف «لوألا كلام لوق ىلع «توف هريغو ماعطلا

 ‹ضورعلا كلذ يف ىواستي لهو ءوه ام «تاوفلا مح ىلع مكتلا ىلا

 نم «هب ذخأو مساقلا نبا هراتخا ام ىلع ءالوأ نوزوملاو ليكملاو

 .هللا هجر «كلام لوق فالتخا

 .لحي وأ .ع يقو .ق :نم (۱)
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 .هللا ءاش نا ‹ احيحص هدجم كلذ ربدتف

 .ةجوزلا نبا ةقفن مازتلا - ]٠١١[

 .ةأرما جوزت لجر يف , "!هقيفوت مادأو ءهنع هللا يضر ؛"!لئسو
 مث ءةيجوزلا ا"ادمأ ةدم ءدلولا ةقفن مازتلاب عاطو ءهريغ نم دلو الو
 ,دلولا قافنا دوعي له < ءاهجوزت مث < ‹ اهتدع تضقناف «ةدحاو ةقلط اهقلط

 نم يقب ام < كلذ همزلي لهو ؟يناثلا حاكنلا يف كلذب عوطتي م وهو

 .؟ال مأ ءيش كلملا كلذ قالط

 ل وهو «لوألا قالطلا لبقو ءال ما ةقفنلا عم ةوسكلا همزلت لهو
 .هللا ءاش نإ ًاروكشم ًاروجأم كلذ انل نيب ؟ةقفنلاب الا عوطتي

 قالطلا نم ةعجرلا دعب ةقفنلا مازتلا رمتسي

 كلاؤس - كاياو هللا انمحر - تحفصت :هقيفوت هللا مادأ « باجأف
 .هيلع تفقوو

 قالط نم يقب ام «هيلع ةبجاو «ةجوزلا دمأ ءاهمزتلا يتلا ةقفنلاو
 .ءاوس « ةبصعلا دمأ وأ ''”ةيجوزلا دمأ» هلوق نأل ء ءيش كلملا كلذ
 . هباحصأ عيمجو كلام دنع ءكلملا عيمج يضتقي .كلذو

 ؟ةوسكلا ةقفنلا لمشت له

 هنأ :قحلا عطقم يف فلحي نأ دعب «همزلت نأ ىرأ الف ة ةوسكبلا امأو

 .ةوسكلا نود ماعطلا نم ةقفنلا دارأ امنا

 ,ةقفنلا عم ةوسكلا هيلع نوبجوي خويشلا نم هريغو برز نبا ناكو

 ۷ م /۳۰ 1ع /الل :ص ۳١/ دق (۱)
 .كنع هللا يضر باوجلا .ةقفن ةلأسم :ع (5)

(r)دمأ دلولا :م , 
 .ةمصعلا دمأو : 3 )4(
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 هللا لوقب «لماحلل ةوسكلاو ةقفنلا باجيا ىلع معلا لهأ عاجإب نوجتحيو

 ىاةيلج نعضي ىتح نهيلع اوقفنأف لج تالوأ نك ناو» :لجو زع

 تفرعت دقف «مومعلا ظافلأ نم تناك ناو « ةقفنلا نأل ءكلذ ىرأ الو

 .ةوسكلا نود ماعطلا يف سانلا رثكأ دنع

 .هتزعب قيفوتلا هللابو

 ةعلس ىرتشملا اهيف نهر «ةعلس نم يف فالتخالا - ]١5[
 . ىرخأ

 نهر مث «دقنب ةعلس ىرتشا لجر يف « "نع هللا "'يضر « لكسو
 نهرلا نوكي له «ةارتشملا نم ين افلتخا مث «ىرخأ ةعلس اهني يف هدنع

 «يرتشملا دنع ةارتشملا ةعلسلا تتاف نا فيكو ؟ال مأ انهاه ادهاش

 عئابلل نهرلا نوكي له ءهنيمي عم ءهبشي ايف «يرتشملا لوق لوقلا ناكف
 ؟ال مأ

 .هللا ءاش نا «بجاولا انل نيب

) 

 . عئابلل دهاش نهرلا

 كلاؤس - كاياو هللا انحر - تحفصت :هقيفوت هللا مادأ باجأف

 .هيلع تفقوو

 ىلا ؛كلام بهذم ىلع «مئابلل دهاش نهرلاف «ةعلسلا تتاف اذاو

 الا ادهاش نهرلا هل نوكي الف ةّماق ةعلسلا تناك ام امأو .هتميف غلبم

 .مايقلا عم (“'ءابشالا ىوعد یری نم بهذم ىلع

 هدم :قالطلا )١(

 = A iF ITY م 1٠١1/ :ص ۹ ق (۲)

(r)نهر ةلأسم ع  . 

 .فرظلا هرربت ام ءاعدا )٤(
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 ةالصلا يف فاعرلا ماكحأ - [11]
 نب دمحأ نب دمحأ نب دم ديلولا وبأ « ظفاحلا مامالا ء"هيقفلا لاقو

 :ةرع هللا يضر «دشر

 عيمجو هللا همحر «كلام دنع ةراهطلا ضقني «ثدحب سيل فاعرلا

 هنا : مهوق ف هباحصأو «"ةفينح ىبأل ًافالخ ‹ رشک وأ لق  هباحصأ

 ناك ناو هضقني هنا :هلوق يف "دهاجلو ءاريثك ناك اذا ء ءوضولا ضقني
 . اريسي

 .ناعون فاعرلا

 :نيمسق ىلع ‹ةالصلا مح 5 ‹ مسقني «فاعرلا ينعأ وهو

 «ماد ريغ نوكي نأ :يناثلاو . عطقني ال ءاًئاد نوكي نأ :(هدحأ)

 . عطقني

 .مادلا فاعرلا - ]١[

 نأ : هيف محلاف ‹ عطقني ال اعاد نوكي نأ وهو «لوألا مسقلا امأف

 ءاهيلع وه يتلا ةلاحلا ىلع ءاهتقو يف هب ةالصلا ("هبحاص) يلصُي
 نيح ىلص ءهنع هللا يضر باطخلا نب رمع نأ :كلذ يف لصألاو

 .امد بشي هحرجو "نط

 ءهب ديزيو ءهب رضي هنأل اما ءدوجسلاو عوكرلا ىلع ردقي مل ناف

 .۷۰ ص :د /۲۸ :ص /؟١:م (۷)

 ٠١. :ص :ينابيشلا ةياورب كلام ًأطوم :رظنا (۲)

 ةركذت) .ه ٠١۳ ةنس يفوت .ةدم سابع نبا مزل رسقملا ءىرقملا ء يكملا ربج نب دهاجم جاجحلا ويأ وه (0)
 .(و9؟ :ص - ظافحلا

 . اهدحأ :ب فو .م :نم )4(

 .بحاص :ب يفو .د ءص ءم :نم (0)
 حبصلا تناك ةالصلاو 0١(. :مقر - ةراهظلا باتك) ىيحي ةياورب .أطوملا (3)

 .ىرجي :(ةلمهلا نيعلاب) بعثيو (9)
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 وأ) عكر نا مدلاب (""خطلتي) نأ ىشخي هنأل اماو «هفاعر يف ديزيو

 «"بيسملا نبا ديعس لاق اک ءءايا ءاهلك هتالص یف ءأموأ :(”دجم

 هيلع نالوُوي دق نيليوأتلا الكف

 ةالصلا ىلع ردقو «تقولا نم ةيقب يف «فاعرلا هنع عطقنا ناف

 رارضإل ناك نا ءهءايا نأل «ةداعا هيلع بجت م ءادجاسو ءاعكار

 ءدوجسلا ىلع ردقي ال ىذلا ضيرماك وهف ءهب ((؟ادوجسلاو) عوكرلا

 ناك ناو .هيلع ةداعا ال هنأ : :تقولا نم ةيقب يف حصي مث « ءايا يلصيف

 ءاعاجا ءناميالا هب هل حصي رذع وهف «مدلاب هبايث ءىلتمت نأ ةفاخي

 مميتي ءامب هدنع ع ال ىذلا ءرفاسملاك ةداعا /هيلع نوكت الأ بجوف

 لهأ نم هنأ لجأ نم «هيلع ةداعا ال هنأ «تقولا يف ءاملا دجي مث

 نم اسيل اهنإ :ليق ((*دقف) فئاخلاو ضيرملا فالخب ءاعامجا «مميتلا

 لهأ نم سيل هنإ :ليق ذا « ءايا نيطلا يف ىلصملا فالخبو « مميتلا لهأ

 كلذ اف « هبايث تدسف ناو «نيطلا يف دجسيو عكري نأ همزليو « ءاعالا

 فرصناف ؛نيطلاو ءاملا ين هلع هلل لوسر دجس دقو ءزيزعب هللا ىلع

 ار ءاملا رثأ هفنأو هتهبج ىلعو ةالصلا نم

 ةالصلا ىلا لوخدلا لبق - أ :عطقنم فاعرلا - [؟]

طقني < « مثاد ريغ نوكي نأ وهو يناثلا مسقلا امأو
 لبق هباصأ ناف « « ع

 تقو ("هتفي) م ام «هنع عطقني ىتح ةالصلا رخأ «ةالصلا يف لخدي نأ

 .خطتلي :ب يقو .د «ص “م نم 3

 .دچسو ب قو .د نم )0

 .(ه١ :مقر - ةراهطلا) ىيحي ةياورب أطوملا (۳)

 .ص ءد :نم )4

(o)ليق اذإ :ب فو .د نم . 

 ٠۸۹٤ :مقر ءدواد وبأو يردخلا ديعس يبأ نع (۱۹۸ /158 /۲) :ىراخبلا هجرخأ ثيدح لا رش ريشي (3)

 . تفي :ب ينو .ص :نم )۷(

۵۹۹ 

[rr] 



 ام ءاهرخؤي لب :ليقو ءرصعلل ناتماقلاو رهظلل ةماقلا :ةضورفملا ةالصلا
 ءرصعلاو رهظلل سمشلا رارفصا نكمتي نأب «ةلمج تقولا تاوف فخي م
 (هالص كلذ يشخ ناف «سمشلا بورغ لبق اهمات كردي الأ ىشخيف
 .ءايإ ولو ءهنكمأ فيك تقولا جورخ لبق

 .ةالصلا يف لوخدلا دعب - ب

 :نيهجو نم ولخي الف «ةالصلا يف لخد نأ دعب كلذ هباصأ نأو
 ءاريثك نوكي نأ :يناثلاو :لتفلا هبهذي ءاريسي نوكي نأ :|هدحأ
 :لتفلا هبهذي ال ءالئاس وأ ءارطاق

 .ريسيلا عطقتملا فاعرلا

 ءهتالص ىلع ىداتيو ءهلتفي هناف «لتفلا هبهذي اريسي ناك نا امأف

 نع يور ام ىلع «كلذ يف فالتخا الو ءامومأم وأ ءامامإ وأ ناك ءآَّذف

 .أ هللا دبع نب لاسو '!بيسملا نب ديعس مهنم «فلسلا نم ةعاج
 لوألا لمانألا ىأ « مهعباصأ تبضخت ىتح ةالصلا يف نوفعري اوناك

 .مهتالص ىلع نوضهو «هنولتفيف مهفونأ نم جرخي ىذلا مدلا نم اهنم

 لمانألا يف هنم لصحو (“لوألا) لمانألا مدلا زواجت نا امأو

 ىلع ؛ مهردلا نم رثكأ وأ «بيبح نبا بهذم ىلع ءمهردلا ردق ىطسولا
 كلذب ((*اراص) دق هنأل ءءىدتبيو عطقيف «كلام نع دايز نب يلع ةياور
 نأ دعب اهيلع ءانبلا الو «هتالص ىلع يداتلا هل حصي الف «ةساجن لماح

 ل تملا "لع
 .(459 - مقر ةراهطلا) . ىيحي ةياورب ًاطوملا )0(

 ءاهقفلا دحأ ءيندملا يودعلا رمع نب هللا دبع نب وه ملاسو ٠١(. مقر ةراهطلا) ىيحي ةياورب أطوملا (8
 ١5( :ص - ةصالخلا) .ه ٠١١ :ةنس يفوت .ةعبسلا

 .لوألا هدام

 ص : نم )£(

(o)لصح :ب يلو .د :نم . 

 .لسغ دعب :م ءص )3



 .ريثكلا عطقتملا فاعرلا

 ىذلاف ءلتفلا هبهذي ال ءالئاس وأ ارطاق ءاريثك ناك نإ امأو

 ءىدتبي مث «مدلا لسغيف «فرصنيو «عطقي نأ :رظنلاو سايقلا هبجوي
 لغش اهللختي الو ءاهلمع لصتي نأ ةالصلا يف نأشلا نأل ؛!"هتالم

 ةباحصلا روهج نع ءاج دق هنأ الا «ةلبقلا نع فارصنا الو :("اريثك)
 مل ام :هانعمو ءمدلا لسغ دعب ةالصلا يف ءانبلا ةزاجا «"نيعباتلاو

 عيمجو هللا هجر كلام كلذب لاقو « هيف هلسغي ىذلا عضوملا دعب شحافتي
 ىلا بيبح نبا بهذف ءذفلا يف اوفلتخاو .مومألاو ءمامالا يف ؛هباحصأ

 ‹ةعاجلا لضف ("زوحيل) وه امنا ءانبلا نأل :لاق ٠ دفلا ينبي ال هنأ
 نبا عابس نم اهامم ةعلس مسر يف يف هلثمو ؛ ينبي هنا e نب دمت لاقو

 غبصأ لوق وهو «ةيبتعلا ) "تاياور) ضعب يف «ةالصلا باتك نم مساقلا

 ."”ةبابل نبا هلاق ام ىلع «ةنودملا يف ام رهاظو ءاضيأ

 .عوكرلا لبقو ؛مارحالا دعب فعر نم
 هل له «مرحأ نأ دعب « عكري نأ لبق فعر نميف ءاضيأ ءاوفلتخاو

 :لاوقأ ةعبرأ ىلع ءال مأ همارحا ىلع ءانبلا

 لوق وهو « ليصفت ريغ نم ةلج ,همارحأ ىلع ينبي هنأ :|[هدحأ

 .هتالصب :د )١(

 .ريبك :ب يقو .د ص ءم :نم (۲)

 .(85/1) :ةتودلاو ء(غال ء٠٤ :مقر ةراهطلا) ىيحي ةياورب أطوملا (6)

 .طوحيل :ب ينو .د :نم )٤(

 يوت .غبصأ نب مساق نم ةبطرقب عمس .ةنومرق نم .هللا دبع وبأ دوعسم نب دمم نب ةملسم نب دمحم (64)
 (Y/0۹)) ىلدنألا ءالع خيرات) .ه ٣٤۰ هنس

 ةياور :ب يقو .د ءم :نم (3)
 .ه 914 يفوت ءاماع نيتس نم ًاوحن ىوتفلا هيلع ْتَراَد ءرواشم « يطرقلا .رمع نب هللا دبع وبأ وه (۷)

 ۸١(. :ص - ةيكزلا روتلا ةرجش)



[re] 

 نم ءاضيأ «ةلج مارحالاو «ةماقإلا فنأتسيو « ينبي ال هنأ :يناثلاو

 نم <« اهامم ةعلس » مسر يف هلثمو « محملا دبع نبا لوق وهو «ليصفت ريغ

 . مسالا نبا ع ا"! ىاقلا نبا عام
 ,ةعمج ريغ ناك ناو «مارحالا أدتبا ةعج تناك نا اأ :ثلاثلاو

 ام رهاظو ءهنع بهو نبا هتياور يف كلام لوق وهو «همارحا ىلع ىتب
 . عطقي نأ ةعمجلا ف بهشأ بحتساو ‹« ىدنع «"ةنودملا ف

 ناک ناو ؛مارحالا أدتبا ء اماما وأ ‹«هدحو ناک نا هنأ :عبارلاو

 .اهيامت لبق ءةعكرلا ءانثا فعر نمو

 ممتت نأ لبف ءةعكرلا ءانثأ يف فعر نميف ءاضيأ اوفلتخاو

 :لاوقأ ةعبرأ ىلع ءاهدوجسو اهعوكرب

 تناك ءهيلع ىنبيو ءاهنم ("!هل) ىضم ام هل حصي هنأ :اهدحا
 عفرف ‹ عكار وهو ءافعر ناف .ىلوألا دقع نأ دعب ,ةيناثلا وأ ىلوألا

 هله رخف مايقلا ىلا عجر ءعجر اذاو . ةعكرلا نم عفرو «فاعرلل هسأر

 نم عفر «فاعرلل هسار عفرف « دجاس وهو (*فقو) ناو .دوجسلا ىلا

 ناك نا دهشتف ("'"سلجو) « ةيناثلا ةدجسلا دجس عجر اذاف ؛ةدجسلا
 دهشتلا ف ‹ سلاج وهو ا"”فعر /ناك ناو ,ةيناثلا ةدجسلا ف هفاعر

 ةعكرلا ةءارق أدتبا عجر اذاف «ةسلجلا نم مايق فاعرلل همايقف لوألا

 .ةيبتعلا نم )١(

 )0( ةنودملا )١/۳۸(.

(r)ص :نم . 

 .تناک نا :م )٤(
(o)عفر :ب ينو .د عم ‹«ص :نم . 

 . سلج وأ :ب فو 2ص :نم ىلإ
 .هفاعر ناك .د (۷)



 ىح ءسولجلا ىلا عجريلف سولجلا أدتبم يف كلذ نوكي نأ الا « ةثلاثلا
 .نوشجالا نبا نع (""هاكح) «بيبح نبا لوق وهو هدهشت متی

 ءيش ىلع ينبي الو «ةعكرلا كلت نم ىضم ام يغلي هنأ :يناثلاو
 ىلوألا ةعكرلا تناك ء(مجر) اذا اهوأ نم ةءارقلاب اهئدتبيو ("اهنم)

 دقو «ىدنع '“ةنودملا يف ام رهاظ وهو «ىلوألا دقع نأ دعب « ةيناثلا وأ
 . مساقلا نبا نع كلذ يور

 «مارحالا فنأتساو «نيي مل ىلوألا ةعكرلا يف ناك نا هنأ :ثلاثلاو

 ءاذه ىلع ةنودملا يف ام لوأت دقو ءعجر اذا «ةءارقلاب اهوأ نم ةعكرلا
 ء« اهامس ةعلس » مسر يف كلام نع ءاضيأ ءهتياورو « مساقلا نبا لوق وهو

 ءاهنيب قرف ةرمو «ةيناثلاو ىلوآلا ةعكرلا نيب مساقلا نبا ىواس ةرمف
 .هنع هتركذ دق ام ىلع

 «مارحالا فنأتساو « نيي مل ىلوألا ةعكرلا يف ناك نا هنأ :عبارلاو

 .نوشجاملا نبا نع لوقلا اذه (أىور) ءعجر اذا «هيلع

 اذاو «لاوقأ ةسمخ «ىلوألا ةعكرلا ءانثأ يف «فعر اذا .لصحتيف

 .نالوق «ىلوألا دقع نأ دعب ءةيناثلا ةعكرلا ءانثأ ىف فعر

 .ءانبلا ةحصل اهيلع قفتملا طورشلا
 :اهيلع قفتم (("طورش)عبرأ فاعرلا يف ءانبلا ةحصلو .لصف

 .هاكحو :ن يفو ءم ءض :نم )0(

(r)ةلم :ب فو .ص :نم . 

(r)عكر :ب يفو .د .ص ا ءم :نم . 

 )4( :ةنودلا )١/۴۷(.

(o)ىورو :ب فو .د :نم . 

 .ةطيرش عمج يهو . طئارش :ب يفو .د ءص نم )3



 ءاملا دجو نا هنأل «هريغ ىلا هزواجتيف «ءاملا دجي (''الا) : اهدحا

 .قافتاب هتالص تلطب ءهريغ ىلا هزواجتف ءعضوم يف

 - ةساجن ىلع ءىطو نا هنأل ءةبطر ةساجن ىلع أطي الأ :يناثلاو
 .قافتاب هتالص تضقتنا «ةبطر

 رفتغي (ال) ام .هدسج وأ «هبوث ىلع مدلا نم طقسي الأ :ثلاثلاو
 ىلع لع مدا نم طقس نا هنأل ءهدح ف 'یفالتخالا مدقت دقو « هترثكل

 .قافتاب هتالص تلطب ءريثك هدسج وأ هبوث

 وأ الهاج ملكت نا هنأل « "ادمعتم وأ ءالهاج ملكتي الأ :عبارلاو
 .قافتاب هتالص تلطب ءادمعتم

 . ءانبلا ةحصل اهيف فلتخلا ناطرشلا

 :اهيف فلتخم ناطرشو

 لاقف ءايسان ملكت نا «فلتخا دق هنأل ءايسان ملكتي الأ :|هدحأ
 مل ام «فعارلا ءانب يف تءاج امنا ةنسلا نأل «ينبي ال :بيبح نبا

 :هيبأ نع نونحس نبا ىكحو .دمعتم نم ايسان كلذ يف صخي لو «ملكتي
 دعب غرفي م مامالا نوكي نأ الا «هوهسل دجسيو « هتالص ىلع ينبي هنأ

 .هنع هلمحي هناف «هتالص نم

 ىلع ءىطو نأ فلتخا هنأل «سباي "بشق ىلع أطي الأ :يناثلاو
 ال :سودبع نبا لاقو ءهتالص ضقتنت :نونحس نبا لاقف «سباي بشق
 .هتالص ضقنت

 .دجي نأ :ب يفو ص ءد :نم )0(

(r)ملام :ب يفو .د ءص ءم ؛نم  
 .نالخلا .د (۳)
 .الاع :ص (4)

(o)هيف ريخ ال امم ماعطلا نم ىقلي ام (نيشلا نوكسو ءفاقلا راسكب) :بشقلا . 
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 «باودلا ثاورأ "ايفو ءمدلا لسغل قيرطلا يف هيشم امأو

 :قيرطلا يف يلا ىلا رطضي هنأل «هتالص كلذب ضقنت الف ءاحلاوبأو

 ىلع يشلا ىلا رطضمب سيلو ءاهيف ةالصلا ىلا رطضي امك «مدلا لسغل

 . "؟ثراح نبا هلاق .سبايلا بشقلا

 .بيبح نباو كلامو «مساقلا نبا نيب ءانبلا مح

 ءزئاجلا ليبق نم وه اناو «بجاوب فاعرلا يف ءانبلا سيلو « لصف

 ءعطقلا مساقلا نبا راتخاف «كلذ نم بحتسملا راتخلا يف فلتخا دقو

 داعأ «لكتي ملو أدتبا ناف :("لاق) «سايقلا ىلع مالك وأ مالسب

 ناو «فلسلل عابتالا ىلع ءانبلا ((؟هللا هحر) كلام راتخاو «ةالصلا

 .رظنلاو سايقلا كلذ فلاخ

 ال لصتملا لمعلا نأل «سايقلا نم ىوقأ لمعلا نأ :هلصأ ىلع اذهو

 .فيقوت نع الا هلصأ نوكي

 نا» .هلوق وهو ءءانبلا بوجو ىلع لد ام بيبح نبا ركذ دقو

 هتالص تلطب ءادمعتم مأ الهاج «مالكلاب فلختساف «فعر اذا مامالا

 اک ءمهتالص لطبي «فاعرلا دعب مالكلاب هتالص هعطق لعجف «« مهتالصو

 .فاعر ريغب ءادمعتم وأ الهاج مكت ول

 فعر اذا هنأل ءلطبت ال مهتالص نأب (!ةنودملا يف ام باوصلاو

 هلعفب موقلا ةالص فيكف «لوق يف بحتسمو «لوق يف ءزئاج هل عطقلاف
 .هل بحتسي ام وأ ءهل زوجي ام

 .ابو د )۱(

 ١

 ؛ غبصأ نب مساق عمس «يطرقلا مث «يبرغملا يفاوريقلا «ينشخلا دسأ نب ثراح نب دمج هللا دبع وبأ وه (0)

 ءاه ۳۹١ ةنس قوت « كلام بهذم يف فالتخالاو فاقتالا» : هبتك

 رک نم .ةبابل نب رمع نب ديو

 ٠۹٤( :ص - ةيكزلا رونلا ةرجش)

 د.م :نف (۳)

 .د :نم (4)
 .(۳۹/۱) :ةنودملا (ه)



 .ةالصلا ةمرح يف ىقبي فعارلا

 نم بهذم ىلع ءاهتمرحو «ةالصلا نع فعارلا جرخي الو :لصف

 يف هلعف حصي ال ام لعف وأ «مالك وأ مالسب عطقي نأ الا ءانبلا هل زيجي

 « سلاج وهو «فعر نم هنأ :بيبح نبا لوق ( "هجو اذهو) ءةالصلا

 وأ ءسولجلا نم /همايق ("'ناف) «دجاس وأ عكار وأ «هتالص طسو ىف ]١١5[

 . هتالص نم هب دتعي«هفاعرل دوجسلا وأ « عوكرلا نم هعفر

 .مومأم فعارلا

 ديري وهو «مدلا لسغل فرصناف ءامومأم ناك نا فلتخاو .لصف

 :لاوقأ ةعبرأ ىلع ء("'ال ما) مامالا كح نم جرخي له « ءانبلا

 ريغ نم «ةلج هيلا مجري ىتح همكح نم حجرخي هنأ :اهدحا

 .ليصفت ريغ نم ةلمج همكح نم جرخي ال هنأ :ىناثلاو

 نع جرخ ءةعكر هعم (دقعي) نأ لبق فعر نا هنأ :ثلاثلاو

 جرخي ل ةعكر هعم (دقع) نأ دعب فعر ناو هيلا عجري ىتح .همكح

 يف ناك هعوجر دعب «مامالا ةالص نم ةعكر كردأ نإ هنأ : عبارلاو

 ؛هعوجر دعب ةعكر هتالص نم كردي م ناو «هنع هجورخ لاح :همكح

 لاح ؛هماكحأ لوقلا اذه ىلع نوكتف ءهجورخ لاح همكح يف نكي م

 بيغلا هفشكي اه “"ةربتعم «مامالا ةالصب هتالص طابترا يف ؛هجورخ

 .هتالص نم رثكأف ةعكرلا كاردإ نم

 .لوق اذهو :ب يفو .د ءص :نم )١(

(r) 

 )س(

 . نا :ب يفو .د نم

 نم

 .ديقي :ب يفو .م ءص :نم )٤(

 سس

 ص

 .الوأ هب يلو .د

  : (o)ديك هاب قو .د 2ص .

 .ةرفتغم :ص (5)



 مامالا دسفأ نا :لوقي ءعجري ىتح همكح نم جرخي هنأ ىأر نمف
 دجس ءاوهس ملكت ناو ءوه هيلع دسفي ل جرخي نأ لبق ءادمعتم هتالص

 ىذلا «بيبح نبا لصأ فالخ «مامالا هنع كلذ لمح و ءمالسلا دعب

 .ءانبلا هيلع لطبي كلذ نأ ىري

 هل نيبت مث هعضوم يف هتالص متأف « هتالص متأ دق مامإلا نأ نظ ناو

 اهس ناو «هتالص ("هتأرجأ) ,هتالص يف مامالا كردأل ىضم ول هنأ

 .ءيش هوهس نم همزلي م مامالا

 ءهتالص مامالا دسفأ نا :لوقي ءهمكح نع جرخي ال هنأ ىأر نمو

 هل نيبت مث ؛هعضوم يف هتالص متأ ناو ءهتالص وه هيلع تدسف ءادمعتم

 مامالا اهس ناو ءهتالص !"اءزجت مل ءةالصلا يف مامالا كردأل ىضم ول هنأ

 نبا لصأ فالخ «مامالا هنع كلذ لمح ءايهاس مكت ناو ءهوهس همزل

 .روكذملا بيبح

 مالس دعب وه ('"اعجرف) ءاهدجسف «"اةدجس هدعب مامالا أرق ناو

 اذه سايق ىلع زاوملا نبا هلاق .اهدجسيو ءاهأرقي نأ هيلع ناك « مامالا

 .لوقلا

 .ماما فعارلا

 هنأل « ءايشألا عيج يف مومألا مح فاعرلا يف مامالا كحو .لصف

 هل فلختسملا ريصيف ءمهتالص موقلاب متي مث ءهجورخ دنع «فلختسي

 ؛هتاف ام يضقيو «مدلا لسغ دعب هتالص نم كردأ ام هعم ىلصب ءامامإ

 .اذه قوف روكذملا فالتخالا ىلع هيلا عجري ىتح همكح يف نوكيو

 . هتزجأ :ب يفو .د ءص :نم )0(

 .هتأزجأ :ص (۲)

 .ةيآ دعب :د (۳)

 . عجريف ب يفو ٠م :نم )ل



 ,فعري مل هنأ هل نيبت مث «فرصناف «فعر دق هنأ مامالا نظ ناف

 ,لطبت ال :سودبع نبا لاقف ءموقلا ةالص يف فلتخاو .هتالص تلطب
 .لطبت :"“نونحس نبا لاقو «ةعومجلا يف «نونحس نع كلذ ىكحو

 .مامالا كردي ال هنأ ماعي فعارلا

 ءهنع مدلا لسغو جرخف ءمامالا فلخ لجرلا فعر اذاف .لصف
 هنأ لع ناو ءهعم متأف هيلا عجر «هتالص يف مامالا كردي هنأ لع ناف

 ىلصو «هتالص ضعب هتاف دق ناك ناف .هعضوم يف هتالص متأ هكردي ال

 نبا "دنع ءاضقلا لبق « ءانبلاب أدب ءاهتيقب يف فعر مث ءاهضعب هعم
 أدبي ا"! نونحس لاقو «مساقلا نبا بهذم وهو .بيبح نيآو ءزاوملا

 .ءانبلا لبق ءاضقلاب

 ىف لخديف «مامالا ةالص نم ةعكر لجرلا توفي نأ :كلذ لاثم

 مي ىتح (!فرصني الف «ةثلاثلا يف فعري مث ءهعم اهيلصيف «ةيناثلا
 .هتالص مامالا

 ءةثلاثلا ةعكرلاب يتأي ءءاضقلا ىلع ءانبلا ميدقتب لوقلا ىلع «هناف
 ءهتالص ةثلاث اهنأل «مامالا اهيف أرق اك ءاهدحو (("هل) دمحلاب اهيف أرقي
 قلا «ةيناثلا ةعكرلا الا هديب سيل ذا «هئانب ةيناث األ ءاهيف سلجيو

 ءاهدحو دمحلاب اهيف أرقيف «ةعبارلا ةعكرلاب ىتأي مث ءمامالا عم ىلص

 األ ءزاوملا نبا دنع سلجيو ءهئانب ةثلاث اهنأل «بيبح نبا دنع «موقيو
 ءهسولج نم الا ءاضقلا ىلا موقي الف «مامالا ةالص رخآو «هتالص ةعبار

 ريصتف ءهتتاف اك «ةروسلاو دمحلاب هتتاف يتلا «ىلوألا ةعكرلاب ىتأي م

 .نونحس لاقو :ص )١(
 .بيبح نباو ءزاوملا نباو «مماقلا نبا دنع :م (5)
 .نونحس نب دمح لاقو :د )س(

  (e)عجري الف :ص .

(o)د :نم . 



 .هبهذم ىلع اهلك اسولج هتالص

 «ىلوألا "!ةعكرلاب ءالوأ «يتأي ءانبلا ىلع ءاضقلا ميدقتب لوقلا ىلعو

 ةيناث األ ؛اهيف سلجيو ءمامالا أرق اك ءةروسو ءدمحلاب اهيف أرقيف
 دمحلاب اهيف أرقيف « ةثلاثلا ةعكرلاب ىتأي مث امالا عم ىلص يتلا ةعكرلل
 [11] ىتأي مث ءىلص دق امل ةثلاث اهنأل) :/اهيف سلجم الو موقيو ءاهدحو
 ,دهشتبو ‹ سلجيو ءاضيأ ءاهدحو "نإ دمحلاو «ةعبارلا ةعكرلاب

 .ماسيو
 يف فعرو «ةيناثلا هعم ىلصو «ىلوألا مامالا عم ('"هنتاف) ولو

 ادبي «ةثلاثلاو ىلوألا ءاضق هيلع ناكل «ةعبارلا هعم كردأو «ةثلاثلا

 الو) موقيو «ةروسو نآرقلا مأب اهيف أرقي ةعكرب يتأيف «ىلوألا ءاضقب
 (“"ش)دمحلاب اهيف أرقيف < ةثلاثلاب ينأي مث ءهل ةثلاث امأل ء( سليب

 .بيبح نبأ هلق «مسيو «دهشتيو «سلجيو ءاهدحو

 يتلا '"ةيئاثلا ىلع ءاهيف فعر يتلا «ةثلاثلا ءانبب أدبي هنا :لقي لو
 ("دق) ذا ؛ ءاضقلا ىلع ءانبلا هتثدبت يف هلصأ ىلع ('"'ءامالا عم) ىلص
 .("مامالا عم) كردأ يتلا ةعبارلا ةعكرلا اهيلع هئانب نيبو هنيب تلاح

 لاكشا الف ءءانبلا ىلع أدبي ءاضقلا نأ ىري نم بهذم ىلع امأو

 اهيف دعب ال ءانبلا نال .ةلأسملا) هذه يف باوجلا اذه ةحص ىف

 .ةمكرلاب يتأي :د )١(
 .د :نم )+(

 )س(

0( 

(o) 

)1( 

)۷( 

)۸( 

)۹( 
 .تلاح نم ذأ :ب فو .د ص :
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 . ةثلاثلا لبق لوألا ءاضقب أدبي نأ بجو < oo تعكر لا ءاضق u اضق ("بجوو

 دمحلاب ةثلاثلا ("!يضقي هنأ » ةعومجلا » ف نونحسل عقو) دقو

 .هلوق نم دبعب ءهلصأل فلاخم كلذو ءىلوألا لبق < اهدحو

 .ةعمجلا ةالص يف فعارلا

 الا ءءاوس اهريغو ةعمجلا )ف مامالا فلخ فعارلا محو .لصف
 عم (* یلص نأ نأ دعب ةعمجلا يف فعر اذا) هن :اهدحأ : :نيعضوم يف

 ال ةعمجلا نأل هيف ةالصلا 8 ىذلا دجسملا يف الا) ةيناثلا ةعكرلا
 وأ ءداو دحسملا ىلا عوجرلا نيبو هنيب لاح ناف ۽ ؛دجسملا يف الا نوكت

 يناثلاو . ةريغملا هلاق « اعبرأ ارهظ ىلصو ‹ةعكر اهيلا فاضأ « بلاغ رمأ

 نم غرفي م مث « اهيتدجسب ةعكر مامالا عم متي نأ لبق «فعر اذا هنأ

 ‹ نيتعكر مات مامرا ةالص ىلع ينبب ال ‹ هتالص مامالا مَآ ىتح مدلا لسغ

 ىلع ينبي هنأ یار نم لوق ىلع ‹« هعضوم ف «تاعكر عبرأ ىلصيو

 .كلذ يف فالتخالا ركذ مدقت دقو «ةعمجلا يف مارحإلا

 .ديعلا وأ «زئانجلا ةالص يف َفِعاَرلا

 فلختسا «ديعلا ةالص وأ « زئانجلا ةالص ف مامالا فعر اذاف .لصف

 .ءاوس ةضيرفلا ةالصك «ةالصلا ("ةيقب موقلاب) متي نم

 نم )4١
 نم (0)
 :ص (9)
 :نم )4

 نم (ه)
 ن ي ئ امم اٿ ان نم (5)
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(0 

 مث دلا لسفيو «فرصني هنإف اهيف مومألا (""فعر اذا) امأو
 ملع نإف < ديعلا ةالصو «ةزانجلا ريبكت نم يقب ام مامالا عم متيف ٠ مجري
 لسفي ثيح «هعضوم يف هنأ ( !ءامإلا عم) كلذ نم ًائيش كردي ال هنأ

 ىتح مجري هنإف «عفرت نأ لبق ةزانجلا كردي هنأ معي نأ الا هنع مدلا

 .اهيلع ريبكت نم يقب ام متي

 ديعلا ةالص نم دقعي نأ لبق فعر ("ناک) ناف :بهشأ لاق

 فرصنا نا « ىثخو ءائيش ةزانجلا ريبكت نم ربكي نأ لبق وأ «ةعكر
 ىدامتو «ةزانجلا ىلع ىلصو «فرصني مل «ةالصلا هتوفت نأ «مدلا لسغل

 .ديعلا يف «هتالص ىلع

 ءاهلسفل فرصنا نا «فاخو «ةساجن هبوث يف ء(“"ىأر ول) كلذكو
 الو ءهتالص ىلع ىداتي ءديعلا (ةالص وأ) ةزانجلا ةالص هتوفَت نأ
 «سجنلا بوثلابو «فاعرلا عم ديعلا وأ ةزانجلا ةالص نأل ؛("'فرصني)

 ذا ؛ءاملا دجي ل نمل ؛مميتلاب (هتالص فالخب ءاهكرتو ءاهتاوف نم ىلوأ
 .مميتلا لهأ نم ءرضاحلا حيحصلا سيل

 باتك يف ام) ىنعم وه «لصفلا اذه يف هتركذ ام ىنعأ ؛هلك اذه
 افلاخم هضعب رهاظ ناك ناو «هيلع لمحي نأ ىغبني ىذلا زاوملا نبا
 ١ .(!"اهضعبل

 /.(قيفوتلا ىلاعت هللابو

 .نا امأو :م يفو .ص ءد :نم )١(
 د :نم (؟)

(r)افعر ناف :م يفو .د :نم . 

 .د :نم )4(

 .ديعلا ةالصو ؛م يفو .ص :نم (4)

 . عجري الو :م يقو .د :نم

 .د نه 60
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 .مهريغو ةلزتعملا نيب ءنارقلا يف ءماعلا تايآ - ]٠۳۷[

 يبأ نب ("دحم) دبع وبأ «ليبنلا ذاتسالا ءليلجلا ""هيقفلا لاق)
 :هل رفغو «هللا هحر ا" ليبشالا «ةيفاعلا

 ,ةجردملا - “كارشب ديزملاب لصوو «كالتعا هللا مادأ - تأرق

 اهضرغ تمهفو ءاهاضتقم ىلع تفقوو «ميركلا كباتك يط ةلخادلا
 .اهازغمو

 ءاهباوج بولطملا ةلأسملا يف ءهنع هللا افع «(/ىبسرافلا ةراشاو

 هباتك يتعلاطم نيح ءاهتربدتو اهترظن تنك دقو «ةاعم ("ةلكشم
 ىلاعت هللا نا مث ءاهيف هضرغ كف بعصو ءّلع /اهرمأ رسعف ءروكذملا

 هللاو ناكمالا ردقب انيبم كل هركذأ انأو .هريسيتب ءاش ام هنم رسي

 .ناعتسملا

 . يسرافلا يلع ىبأو ةلزتعملا دنع هللا ماع ىنعم

 هجر «يسرافلا ىلع ابأ نأ - هاوقتب كديأو هللا كاقبأ - معآ

 ءوسو ؛مهمعزب ءمهو ءلاح لك ىلع هل ديؤم «لازتعالا يف سأر < هلل
 اذاف ءهب هنوفصي الو «كلذ نع ىلاعت مهر نع معلا نوفني « مهبهذم

 ءلكأ ؛ق /علو ¢ 1Y :ع )1(

(r)م :نم . 

 ىبأ نبا يفوت .دشر نبا هنع ىور .رواشم ءةبطرق نكس «ةيرملا لهأ نم .يومألا ةريخ نب دمج وه (5)
 .ه ٤۷۸ ةنس ةيفاعلا

 .((ةوو/؟) :ةلصلا)

 .كارس .ص :ق )4(

(o)تاقلح ىلع فكع مث سرافب دلو . .امأ يبرعلا ؛ ابأ يسرافلا راقغلا دبع نب دمحأ نب نيسحلا يلع وبأ وه  
 هيلع بلغو ءلازتعالا بهذم قنتعاو درد نياو ؛:ريغصلا 'شفخالا لش « دادغ ةيرصبلا ةاحنلا

 نييرصبلا ءارآ نم راتخي « عبسلا تاءارقلا يف ةجحلاو «٠» وحنلا يف حاضيالا» :هتافلؤم نم « عيشتلا
 ,اه ۳۷۷ ةنس دادغبب يفوت هيلع ةبلاغ تناك ةرصبلا ةسردم نأ الإ ‹نییفوکلاو

 ٤١( ص ريخ نبا ةسرهفو ء١٠۵٠ :ص ةيوحنلا سرادملاو ء(۸۸/۳) بهذلا تارذش)

 .ةلأسم :ص )1(

11۲ 



 «لهجي ال هنأ :مهدنع هانعمف ءاذك معي وأ ءاذك رمأ هللا مع :اولاق
 يف زاجلا لخد اك ءاذه هب دارملاو «زاجلا !هلخد لعقلا ("نأ) نوريو
 سيل هنأ ىلع ليلد هنكل :اتوم ثدحي م هنأ عم «« نالف تامد» :مهلوق

 ةهج نم هيلا ةدنسمو هلأ ىلا ةفاضم معلا ةظفل اودجو اذاف

 ام) هيف حصيل «لمفلا ىنعم ىلا اهفرص يف اوليحت «ىنعلاو «ظفللا
 .هركذأ امسح .هريغ هجوب اهرهاظ نع اهفرص وأ ,زاجملا نم (9 هوعدا

 .« ةعاسلا ماع هدنعو » :ةيآلا ليوأت

 ‹ ىنعملا ةهج نم ءادنسم « معلا » ظفل ليزئتلا ف يسرافلا دجو الف

 ىلا ردصملا ةفاضا لعج « ةعاسلا لع هدنعو» :ىلاعت هللا .ىلا

 مالكلاب كلذ ىلا ببسو « هب لوعفملا ىلا هتفاضأ باب نم « ةعاسلا »

 همصخل حصي ىذلا « معلا » جرخيل « ةعاسلا» وه ىذلا «فرظلا ىلع

 الو «« ةعاسلا » عضوم ف ًالَمْعَم هردقو « هللا معلا تابثا £ هب قلعتلا

 «هدقتعم ىلع «زاجلا هلخدي ىذلا «لعفلا ىنعمب ردقي ىتح المعم نوكي

 هدنعو » « هلوق فرص دق هارت الفأ ءاهدرو «اهراكنا نم « هيلع رفاكلا

 ىلا « ماعلا فرص تبثت ةمدقم نود « ةعاسلا معي ىلا » ةعاسلا مع

 قافتالا عقوو معو « رقتسا دق رمأ هنأ :كلذب مهواف « معي (””ىنعم)

 .هيف ًاسبلمو ءرمألل( "ايمعم)

 .ق :نم )0(

 .هلخاد :ص (؟)

 .اوعدا :ع يفو .ص :نم )۳

 ٠۵۸ : مقر .فرخزلا ةروس )٤(

 .معي ىلا :ع ايفو .ق :نم )م(

 .انيعم :ع يقو .ق ءص :نم (5)
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 عضوم ىلع بر اي هليقو» :(")لجح) نأب اذه هبهذم دكأ م
 ,لعف هليوأت ىلا هرهاظ نع معلا جارخا هلك كلذ يف هل حصيل «ةعاسلا
 ' ىلاعت هللا نع معلا «همعزب يفنيو ءءاعدا ىذلا ءزاجلا ("هيف) هل حصي
 .هركذ

 .ةيآلا يف ةفاضالا

 ةحيحص ةفاضا » (4 ةعاسلا مع » : ةفاضا نوكت نأ نم عني عنام الو

 ىرجم ةيراج «صاصتخا ةفاضا ءريدقتلا يف لعف ىنعم نع ةدرجم

 ‹ نالف هانب نأ اذه : ديري نأ ريغ نم ‹« هلمعو نالف ءانب اذه » «لاقي

 .هلمع ْنأو

 هرهاظ نع معلا جارخا ىلا جت ل « انسح اغئاس اذه ناك اذاو

 :كلذ ىلا وعدت ةرورض ريغب
 « هللا دنع اهملع امنا «« ير دنع اهملع انا » :نيتيآلا ليوأت

 اهيف معلا للحو« هنع هتركذ ((“ام)«ةيآلا هذه ينم يلع وبأ ليخت الف
 نيتللا «نيتيآلاب هيلع ضرتعي نأ يشخ ءهكفو «("لعفلا) ظفل ىلا
 « ةعاسلا » ىلا « ماعلا » ةفاضا ف تليحت كبهو :هل لاقيف ,اهالت

 اف «« ةعاسلا » عضوم ف هتلمعأو « لعفلا « ىنعم ىلا « معلا » تجرخأو

 اهملع امنا :ىلاعت هلوق ف « دنع» وه ىذلا ءيناكملا فرظلا يف عنصت

 عضوم ف فرظلاو ءأدتبم ملعلاو » ا دنع اهملع اماو ى19يبر دنع

 .لمحي :ع يفو .ق 2م :نم 1(

  (r):مقر «فرخزلا ةروس ۸۸.

(r)ق ؛ص :نم . 

 .ةحيحص ةفاضا معلا ةفاضا :ع يفو .ق :نم (#
 .امل :ع يفو ءا :ق يفو ءم :نم (ه)
 . معلا :ع يفد .ق “م نم 3

(v۷)۱۸۷ :مقر فارعالا ةروس )۸( . ۱۸۷ :مكر .فارعالا ةروس  
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 زع هللا ىلا معلا ىنعم هدانسا ىنعم حص «كلذك ناك اذاو «هربخ

 .؟لجو

 .فوذحمي قلعتي فرظلا :ةدعاقلا ةفلاخم

 قلعتي ال فرظلا نأ معزو ءهاعدا ايف هلصأ درطو ءهاوه بكرف

 نع ("ربخ) رمضأو ؛هل الومعمو ءردصملا ةلص "نم هلعجو «فوذحب

 ؛ حيحص "وأ «قح ةعاسلا نأ معي نأ :هنأك املا وه ىذلا ءأدتبملا

 ةعاسلا تقو لهجي ال لجو زع هللا نأ :هدنع ىنعملاو .كلذ وحنو

 نأ نم اهماكحأب معيو ءاهب فتهي يتلا ؛هسياقم نيناوق كرتو ؛اهثودحو

 نع اربخ اهنم دحاو لك نوكي نأ حلص اذا «ناكللاو نامزلا يفرظ

 لماعلا وه فوذحلا نأ كلذو «فوذحمب قلعتم «لصألا يف هناف ءادتبم

 ةعيرش راصو «ديرأ الو ءوني ملو حرطاو فذح هنأ الا «فرظلا ىف

 . ةخوسنم

 .لازتعالا دييأت

 نع لدعو «ليوأتلا لوهجم بكرو «فسعتو هلك كلذ (لعفف)
 (؟*!ليخ) ام ىلع .لازتعالا بهذم دييأت ىلا ايرج «هروهشمو همولعم

 نم ءيش يف ؛لاجلا هيلع قاض نم لك كلذكو « لاح 9 زئاج نم

 لصأ نع ملكتي امنا هنأك ىتح « هضارغأ ىمعو « هظافلا أ اللوح « هبهلم

 .هدقاعم تحصو «هدعاوق تتش ن دق

 .ردصملا ةلص هلعجو :ص )١(

 .اربخ :ع يفو .م :نم (0)

 .حيحصو قح :ص (5)

 .دنعف :ع فو .م نم (1)

 .تلمح :ع يقو .تليخ :ع يفو :حارتقا (ه)

 .لزج :ق :ص ()
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 لوصوملا ةلص ناك اذا فرظلا

 هلوق يهو ؛ىلوألا ةيآلا يف راذتعالا اذه لثم ىلإ يلع وبأ جتحي لو

 فرظلا نوكي نأ حصي ال هنأل «« ةعاسلا ملع هدنعو» :لجو زع

 ةلصلا ميدقت نم كلذ يف امل «"!هنع رخأتملا ردصملل الومعم "''امدقتم
 نأل «هيلا هلكوو بطاخلا مهفب /كلذ يف ىفتكاو ءلوصوملا ىلع

 :ىلاعت هلوق يف ؛« لبق ةروكذملا «يذلا ةلص ىلع ةلوج ةيآلا هذه يف « هدنع »

 مع هدنعو « امههنيب امو ضرألاو تاومسلا كلم هل ىذلا كرابتو»

 ,هيف لعفلا ىنعم ىوق «لوصومل ةلص ناك اذا فرظلا نأل ؛« ةعاسلا

 ىف لماع « « معلا » نأ : :مدق دقو « رهاظلا عفرف «مدقتلا يف همدق تتبثو

 او لعفلا ىنعم ىلا للحت دقف «هيف لمع اذاو «ةعاسلا عضوم

 ضارتعالا نم ‹«همعزب ماسو هاعدا ىذلا «هدارم هل 3 ءهانعم ىلا للحت

 .« معلا » يفو « لع » ف

 « هملعب هلزنأ » : ةيآ ليوأت :

 زع «هلوق يهو «ىرخأ ةيآ يف ءاذه نم اوحن ءاضيأ ءبكر دقو

 راجلا نأو «مولعملا هب داري معلا نا :لاقف «« ''!هملعب هلزنأ» :لجو

 هاعد .« هدونجمب بكرو «هبایثب جرخ » :مطوقك ءلاحلا عضوم يف رورجلاو

 هللا نع معلا يفن نم «هباحصأو وه «هيلا بهذي ام ليوأتلا اذه ىلا

 ىلا هكف هل حصي ال ذا «مولعملا ىنعم .ىلا ("'لعلا جرخأف) «ىلاعت

 ىلا هفرص «كلذ لاحتسا الف ؛معي نأب هلزنأ :ىنعملا سيل هنأل « لعفلا

 .هنع هتركذ اک «لوعفملا ىنعم

 .الومعم لوألا فرظلا :م ءالومعم مدقتملا فرظلا :ص )١(
 .هدنع :ق (۲)

 .اذاف .ع يفو .م .نم (0)

 .131 :مقر ءءاسنلا ةروس (4)

 .ىلا جرخأف :ع ينو ءق ءص !نم (ه)
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 اربخ وأ الاح نوكي امدنع فوذحمب فرظلا قلعت

 وهف «الاح هلمجت نأ الا فوذحمب قلعتي ال فرظلا نا» :هلوق امأف
 :الاح فرظلا لمج اذا هنأل «هبهذمو «هلصأ ىلع ءاضيأ (""اذه يف)
 ءمعلا ةلومعم ةنئاكف ءقح «هللا دنعو ؛("'يبر دنع) ةنئاك اهملع انا
 ءلصالا يف «لاحلا يف هلمعل ءلعفلا ىنعم ىلا ءاذهب «ملعلا هب كفناو
 هقلعت نيب هدنع قرفلا هجو لمأتو ءهرظناف ءهمعزي ىذلا زاجلا هلخدو
 ءأدتبملا ربخ وهو «فوذحم هقلع ول «هنيبو «ًالاح هردق اذا «فوذحب
 هتزاجاو ءاربخ ناك اذإ ,فوذحمب هقلعت هعنم يف ءهدصقم هجو كل حلي

 .هتفشكو هنيب دقف ءالاح ناك اذا ءهب هقلعت

 .قيفوتلا هللابو

 فوذحمب فرظلا قلعتي نأ بجي هلل ماعلا تابثال

 ىف اندنع - هللا كزعأ - "حيحصلا :هللا همر «هللا دبع وبأ لاق
 يف هنوكو «فوذحب فرظلا قلعت نم هعنم ام ةزاجا :بارعالاو ىنعملا
 إك ءلجو زع هلل معلا تابثاو « ملعلا» وه ىذلا ءأدتبملا ربخ عضوم
 نع هجارخاو هرهاظ نع ظفل ةلاحا ريغ نم ءهسفنل ىلاعت وه هتبثأ
 روفو عم ءاذه هبهذم ديدأتل «فسعت نم هبكر ام بوكرو «هعوضوم
 انمصع «هيلا هيلحتنم نم ريثك لصي مل ام هنم هكارداو «ناسللاب هملع
 ءلاعألا حلاصو « دقتعملا حيحص نم هيضري ا( انقفوو «لالضلا نم هللا

 .هلوطو هنمب

 .اذه ىلع :ع يقو «ق ءص )١(
(r)يقو ءاق ء«ص غم :نم  E.٠ يىدنع  

(r)حيحصلاو ۴ . 
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 يسرافلا يلع يبأل رصتنب دشز نبا

 ىلأ نبا هللا دبع وبأ هب بواج ىذلا) باوجلا اذه لصو لف

 هيلع فقو .دشر نبا ديلولا يبأ . ظفاحلا مامالا هيقفلا ىلا (ةيفاعلا
 هلوأت امو ءحيحصلا وه يسرافلا يلع وبأ هيلا بهذ ""ىذلا نأ ىأرف

 «حضاولا باوجلا اذه) هللا هقفو ىلمأف ءديعب ةيفاعلا يبأ نبا هيلع

 .( "هيف فرح رخآ ىلا هلوأ نم هصنو
 1 دمج انديس ىلع هلا ىلصو) محرلا نمحرلا هللا مس

 نبأ هللا دبع يبأ ذاتسألا هيقفلا باوج ىلع - كاياو هللا انقفو

 يف ؛هللا همحر « يسرافلا ىلع يبأ لوق هيلع لمح امو هللا هحر ةيفاعلا

 ٠ .هيف نيتروكذملا نيتيآلا

 ىلأ لوق نأ :هتمحرب باوصلل قفوملا هللاو ءكلذ ىف هل لوقأ ىذلاو

 دبع وبأ) «ذاتسألا هيقفلا هيلع لوأت ىذلا نأو ( حيحص ءهللا همحر « ىلع

 نع عافدلا ينعي ال ءلعفلا ىنعم ىلع ءةيآلا يف « معلا» لمح
 لازتعالا

 لع هدنعو » :ىلاعت هللا لوق ف <«( ئا هجر) يلع يبأ لوق هجوو

 ال «ةعاسلا نأ :وه ("ةقيقحلا) ىلع اب لوعفم ةعاسلا نإ :« ةعاسلا

(o) 
 ) تمشو

0 
1 

 م (00)

 .م ؛سص نم )00

(r)ام :ص . 

 .م :نم )+(

(o)ماء ص نم  

 ق ۳ :نم )3

 .م ء ص نم فز

 .ةقيرطلا :ع يفو .م ءص :نم )۸(
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 ناكو .'!ةضحم ريغ كلذ يف ةفاضإلا تناك « ةفصلاب فوصوملا صاصتخا
 « دنع » نأل ؛مالكلا ف زوجت ىلع , ةعاسلاب معلا هدنعو :مالكلا ريدقت

 ‹ ناکم ف هدنع لاحم سيل ,هتاذب مئاق ىلاعت هللا معو ‹ ناکم فرظ

 هدنعو :مالكلا ريدقت ناك اذاف ؛ةعاسلاب "العأ هللاو كلذ يف ىنعملاف
 لوعفم « ىنعملا ف ‹ يهو ءةدئازلا ءابلاب ‹ ةظوفخم ةعاسلاف ‹ ةعاسلاب معلا

 دق ءاذكب معلا ىدنع :لئاقلا لوق ىنعم نأل ؛اهيلع معلا عوقوب ءاهب

 هيلع لوأت ام ءاذه هلوقب «هللأ هجر ‹ يلع وبأ دري و ءاذك تملع

 أردقم « ةعاسلا» عضوم يف « معلا » لمعأ هنأ نم « هللا دبع وبأ ذاتسألا

 لهأ هب نيدي هنأ ركذ ىذلا ءزاجلا ىلع هلمح هب هل حصيل «لعفلا ىنعمل

 .لازتعالا

 :ناهجو كلذ دري مل هنأ ىلع ليلدلاو

 مال ( كلذ يف) زاجل اب نولوقي (ال "!لازتعالا لهأ نأ) :|هدحأ

 نوكي نأو ءملعلاب افوصوم ىلاعت هللا نوكي نأ /نوفني ('اوناك ناو)
 هللا نا ‹ نولوقي اذه عم ۰ مهف « اريبك اولع موق نع هللا ىلاعت « مع هل

 .ازاجم ال ةقيقح اهلك تامولعملا معي هنأو ؛ةقيقحلا ىلع ملاع

 ف هل ‹ « صئاصخلا » هباتك يف 2( مهنم ل ينج نبا قرغأ دقو

 ةفاضالاو .هصيصخت وأ ءهيلا فاضلاب فاضملا فيرعت ديفت ام :يه .ةيونعملا وأ ةضحلا ةفاضالا )١(
 .كلذ نم ًاثيش ديفت ال ام يه :ةيظفللا

 ((507/6) - حيضوتلا ىلع حيرصتلا)

  (r)ىلع ف .

  (r).ضايب :ع ينو .ق :نم

 ) )4.مهنأل زاجل اب :ع يفو .ق :نم
  (o).نوغني مال :ع ينو .ق :نم

 )١( يسرافلا يلع ابأ بحص .يلصوملا.ىوحنلا ينج نب ناثع حتفلا وبأ وه ٠٠ ةنس نم ءادتبا ةنس 5517
 نبا يفوت ؛هرعشب بجعاف «بلحب ينادمحلا ةلودلا فيس طالب يف يبنتملا رعاشلا ىلا .هب فرعتو .ه

 .ه ۳۹۲ ةلس ينج

 (؟30 :ص ةيوحنلا سرادملا 1١١4. :ص ظافحلا ةركذت ؛١0 :ص تايفولا نم ةنس فلأ)
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 هنأل ءزاجم « ديز مايق هللا لع » :كلذكو ءزاجم « ديز ماق » :لاقف زاجل ا
 دوعق اهيلع لع يتلا لاحلا يه ءديز مايق اهيلع مع يتلا ءلاحملا تسيل
 وه ("!لب) « مهبهذم نم هانركذ امل فالخ كلذ نأ ناظ نظي الف ءورمع
 نأ ةلاحتسال ءزاجم هنا) « ديز مايق هللا مع » :يف «لقي ل اذإ ؛هل قباطم
 نأ ةلاحتسال «زاجم هنا :لاق امناو ءديز مايق مع دق ءمهدنع « هللا نوكي
 ءاضتقال ءزاجم هنا :لاق امناو ءديز مايق مع دق «مهدنع ‹ هللا نوكي

 رئاسو .ورمع دوعق نود (ا"اديز مايق ملع دق هللا نأ مهدنع ظفللا

 ءزاجديز مايق نإ :اضيأ « لقي مل اك « هلالتعا يف هنيب ام ىلع « تامولعملا
 عوقو هدنع ظفللا ءاضتقال ءهلاق امماو ءديز نم مايقلا عوقو ةلاحتسال
 .نيب اذهو ءلاحم وهو ءهنم مايقلا سنج عيمج

 نأل ءهلوقب ءزاجم ال ةقيقح كلذ نأ ىلع صن دق هنأ :يناثلاو
 ءاهفرعي ةعاسلا معي '''ىنعم اماف «تقو لك يف معي «هناحبس «مدقلا
 هيلع صن دق ا زاجلا دارأ هنأ هيلع لوأتي نأ حصي فيكف «قح يهو
 .ةقيقح هنأ

 هذه نع اباوج هريغل تيأر دقو :هنع هللا ىضر «ديلولا وبأ لاق
 هذه يف هلاق ام ىلإ يسرافلا يلع ابأ رطضا ىذلا نا :هيف لاق « ةلأسملا
 هللا مع نا :نولوقي ةلزتعملا نم هتعيشو هنأ ءاهانعم ف ناك امو ةيآلا

 اذا الا ءيشلا معي ال ذا ءزاجم هنأو .هتاقولخم لع سنج نم ىلاعت
 .ناك

 ءالصأ « الع هلل نوبجوي ال مهن : ال موقلا بهذي لهاج مالك اذهو

 .هيلع مهدنع انسا ءهلع هنوفني لب ءهب هنوفصي الو

 .ص :نم )0

 .ق م :س (۲)

 . ملعب ااف :م (؟)
 .مولع :ق (4)
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 .هللا نع ماعلا ىفن يف ةلزتعملا ةجح

 :ىلاعت « هللا ىلع معلا ةلاحتسا يف ءاهيلع نودمتعي يتلا ٠ مههبش نمو

 هتاقولخم لع سنج نم نوكي نأ بجول مع هل ناك ول :نولوقي مهنأ

 نأ مهدنع لاحتسا هلجأ نم ىذلا «ىنعملا ("سفنب) مهوقب فيكف
 مهدنع ناكل ءهجولا اذه ىلع ءالع هلل اوبجوأ ولو . ماع هلل نوكي

 ال ةقيقح هب هملعف ءناك اذا ءءيشلا لع نم نأل ءازاجم ال ةقيقح

 الا ءيشلا معي ال ذا ءزاجم مهدنع هللا لع نأ نم مهيلا بسن اف ءزاجم

 .اضيأ لاحم ءناك اذا

 .ةلزتعلا ججح ضقن

 يف «لازتعالا لهأ ةهبش انركذ الو :هنع هللا يضر ديلولا وبأ لاق

 , مهبهذم ةقيقح نم اهركذب نيبن نأ اندرأ ("ام) ىلاعت هللا نع لعلا يفن

 .مهريغ نم ءافعضلا ىلع هبشي الئل ءاهالطب ىلع لدن نأ بجو

 لالدتسا کنم اذه نا : مم لاقي نأ :مهيلع هب لطبي ام برقأ نمو

 هلل نوكي الأ بجو ولو ءزوجي ال ام كلذو ءدوجولاو دهاشلا درجمب

م الا مع دوجولاو دهاشلا يف فرعي ال هنأ لجأ نم مع
 سنج ن

 دهاشلا يف ءاضيا ءفرعي ال ذا ءالاع هلا نوكي الا بجول ءانمولع

 الو «هنع مه جورخ ال ام اذهو « انئالع سنج نم الا ماع دوجولاو

 .هنم مه لاصفنا

 عني عنام الو» :هللا هجر « ةيفاعلا يبأ نبا هللا دبع ىبأ ذاتسألا لوقو

 ىنعم نم ةدرجب ؛ةحيحص ةفاضا» ةعاسلا ملع «ةفاضا نوكت نأ نم

 . سفن ع قو .ق :نم )۱(

 .ال :ع فو .ق :نم )0

 .اه :ق (5)
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 مك .كلملا ةفاضا ىرجم ةيراج «صاصتخا ةفاضا ءريدقتلا ىف لعف

 ءانبلا نأل يدنع ديعب ؛« هلمعو نالف ءانب اذه» :لوقت اى :لوقت

 :نيهجو ىلع نالف ىلا فاضي

 .نالفل ءانبلا اذه ىنعمي نالف ءانب اذه :(لوقنف) «كلملا : اهدحأ
 ىنعمب «نالف ءانب اذه :لوقنف ؛لمعلاو ءانبلاب صاصتخالا :يناثلاو

 .نالف ("ءانب) ءانبلا اذه

 معلا ةفاضا يف ةليحتسم هجوألا نم هاوس امو «ناهجولا ناذهو
 نم ةفصب الو ءاحل مدعم الو «ةعاسلل كل سيل معلا نأل «ةعاسلا ىلا

 . اهتافص
 ("”ةعاسلا ىلا معلا ةفاضا) نوكت نأ نم هانركذ اب لطب اذاف

 هركذن ىذلا هجولا ىلع وا «صاصتخا ةفاضا «ةضحم ةحيحص ةفاضا
 هجر يلع وبأ هلاق ام ةلأسلا يف حيحصلا نا :(لوقن) نأب هللا ءاش نا
 . هللا

 اهملع امنا لق » :هلوق يف فرظلاف كلذك ناك اذاو» :هلوق كلذكو

 «« فوذحمب ًاقلعتم نوكي ال «« هللا دنع اهملع امنا لقو» «« يبر دنع

 .مولعم نيب هيف هضرغو موهفم هانعمو ءًاضيأ حيحص

 <« كلذك ناك اذاو» :هيف هلوقف :هنع هللا يضر «ديلولا وبأ لاق

 مع هدنعو» ىلاعت هلوق يف «ةعاسلا ىلا افاضم معلا ناك اذاو :ديري
 الف «ةقيقحلا ىلع اهب الوعفم ةعاسلا تناكو «ةضحم ريغ ةفاضاء(« ةعاسلا
 اهملع امنا لق»و « ير دنع 'اهملع امنا لق» :هلوق يف فرظلا نوكي

 .فوذحمب اقلعتم «« هللا دنع

 .م :نم )0

 . ءائب a يلو :ق ؛ص نم 0

 ق ٠م نه )م(

 مم نم )0
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 ءاضيأ « نيتيالا نيتاه يف لعلا ةفاضانأل « هتربدت اذا حيحص مالك وهو
 هب ىوني «« اهملع» :ىلاعت هلوق يف ةعاسلا ىلع دئاعلا ريمضلا ىلا

 ءةضحم ريغ ىنعملا اذه يف ةفاضالا نأ نم هانيب ام ىلع «لاصفنالا
 معلا امنا :لقو ءيبر دنع ةعاسلاب معلا امنا :لق ءمالكلا ريدقت نوكيف
 .هللا دنع ةعاسلاب

 اقلعتم « دنع» وه ىذلا فرظلا ناك ءاذبب مالكلا تردق اذاو

 هلالقتساو ءهنع مالكلا ءانغتسال ءردقم فوذحمب ال « مالكلا نم رهاظلاب

 ءردقم فوذحم نود هنم رهاظلاب فرظلا قيلعتب هانعم نيبتو « هسفنب

 الأ ءهانلق ىذلا ىنعملا ىلع ءحيحص هللا دنع ةعاسلا ("'لع) نوك نأل
 ةقلعتم « دنع» تناكو ءورمع دنع ديز امنا :لاق اذا « لئاقلا نأ ىرت

 امنا :لق :لاق اذاو .هنم فوذحلا مالكلا يف ("!ىونملا) « رارقتسالاب»

 روكذملا « رارقتسالاب » ةقلعتم « دنع» تناك ءورمع دنع ديز رارقتسا

 .هنم فوذحم ردقمب ال «مالكلا يف

 فرظلا نوكيف :ديري «« لاح عضوم يف هلعجت نأ الا» :لوقو

 .فوذحم ًاقلعتم ذئنيح

 ىلا دوصقملا ًادتبملا لعجت نأ الا :كلذب ديري نأ لمتحي - )١(

 هلوأتيو ءكلذ ىلع هلمحيف ءالاح ىنعمب <« اهملع» وهو هنع رابخالا

 :ديري «ةعاسلا لاحب ملاع ىلاعت هللا نا :ةيآلا يف ىنعملا نوكيف « هيلع

 :لوقي ثيح ءةيآلا يف هنع لاؤسلاب دوصقملا وه يذلا ءاهمايق تقو
 رئاسو ءاهمايق تقو ىتم يأ ؟« اهاسرم نايأ ةعاسلا نع كنولأمي»

 مالكلا ريدقت نوكيو ءاهب طيحم هللا معو ءاهيف يرجت يتلا لاوحألا

 نايأ ةعاسلا نع كنولأسي :فرظلا هب قلعتي يذلا «فوذحملا راهظإب

 .ع ۷

(r)يف يذلا رارقتسالاب هان قو .م ٠ص “ع نم . 
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 ةمولعم ءاهلاوحأ رئاسو ءاهمايق تقوب ملعلا نم املاح امنا :لق اهاسرم
 معو «ناکم فرظ « دنع» نأ نم هتمدق امل ءهللا لع يف :يأ هللا دنع
 .ناكم يف سيل ءهتاذب متاق هللا

 اهملع اما :لق» :ىلاعت هلوق يف اهملعب دارملا نأ يف لوقلا هجوو
 الاب فصتت ال ةعاسلا نأ نم هانمدق ام وه «امطاح ««يبر دنع
 نأ درت مف «نالف دنع اذك موي مع :تلق اذا كنأ ىرت الأ « ةقيقح

 امناو «ليحتسم كلذ نأل «نالف هملعي «ةقيقحلا ىلع الع مويلا كلذل
 .نالف اهملعي ءهيف ترج يتلا «هلاوحأ :ىأ ءاذك موي رمأ نأ :تدرأ

 ««يبر دنع اهملع امنا :لق » :ىلاعت هللا لوق يف «هانرکذ اب « لصحتیف
 :ناليوأت « هللا دنع اهملع امنا :لق»و

 ةفاضالاب ىونيو «هتقيقح ىلع كلذ يف معلا لمحبي نأ :اهدحأ

 فوذحمب ال ءرهاظلاب اقلعتم ءاذه ىلع «فرظلا نوكيف «لاصفنالا
 .ردقم

 ال ءةصلاخ «ةضحم ةفاضا اأ ىلع هيف ةفاضالا لمحت نأ :يناثلاو

 ىنعمب «ليوأتلا اذه ىلع ءملعلا لعجي نأ دب الف «لاصفنالا اهب ىوني

 املاح امنا :لق :هريدقت ءردقم فوذحمي اقلعتم فرظلا نوكيو :لاحلا

 هيلغ لمحي نأ حصي « ديج ("!ليوأت اذه ءيىبر دنعو «هللا دنع مولعم

 ىلع جرخيو «هانعم هب نيبتيو «هايا هلاتحال هللا همحر « يلع يبأ مالك
 .ةنسلا لهأ بهاذم

 نم ريمضلا فرص :لئاق لاق ناف :هنع هللا يضر «ديلولا وبأ لاق
 يف نوكي نأ ىلاو «فرظلا ىلا «« لاح عضوم يف هلعجت نأ الا» :هلوق
 ؟رهظأ «بارعالا نم لاح عضوم

 .الاح يف :م )۱(

 .لبوأتلا اذه :ع (0)
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 ظفللا ةهج نم رهظأ اهضعب «تالمتحم مالكلا لمتحا اذا :هل ليق

 هانعم هب حصي ام ىلع لمحي نأ بجو «ىنعلا ةهج نم حصا اهضعبو
 الأ ؛هيف لاكشا ال ام اذهو .اهرهظأ ظفللا ةهج نم نكي مل ناو ءاهنم

 ءاهملع انا :لق ؛مالكلا ريدقت :انلقف ءركذ ام ىلع هانلمح اذا انأ ىرت

 ىلع هلمح نم هيلع هردق ام ىلع «(قح) هللا دنعو «ىبر دنع ةنئاك

 .هانعم '"ادسف «ظفللا ةهج نم هتالمتحم رهظا
 يف نوكي «فوذحم فرظلا قلعت نم «هللا هجر ‹ يلع وبأ عني مو

 «هللا دبع وبأ ءذاتسألا هيقفلا هيلع لوأت اك «ةلمج ءأدتبملا ربخ عضوم

 هاضتقاو ءهيلا جاتحا ثيح ءأدتبملل اريخ فوذحلا ردق لب «هللا هجر

 نأ :هدنع نسحو «هريدقت نع ىنغتسا ثيح ("اءردقي مو «مالكلا ىنعم

 .انيب امسح ؛فوذحم رمضم نود «رهاظلاب فرظلا قلعتي

 نم هنأ حص اذا «هدارب هبشأ وه ءرخآ اهجو همالك لمتحيو (؟)

 لوقلا /ىلا هنم ةراشا اذه هلوق نوكي نأ وهو «لازتعالا لهأ

 هنكل ءملع هل سیلو ءملاع ىلاعت هللا نا :نولوقي مهنأ كلذو «لاوحألاب

 ىلا هللا ماع :ىنعم نوفرصي مهف «لاعب سيل نم اهب قرافي لاح ىلع

 نوكي ال فرظلا ناد :هلوق ىنعم نوكيف ؛ هلل اهنوتبشي يتلا ءلاحلا هذه

 ال فرظلا نأ يأ «« لاح دوم ىف هلعجت نأ الإ فوذحمب اقلعتم

 ذا ؛لاحلا هذبب الإ ءةيآلا يف هب قلعي نآ حصي يذلا هجولا ىلع « قلعتي

 هذه تناك الف ءام ىنعم ىلع ءهب فرظلا قلعتي مهدنع لع هلل سيل

 ‹ممولق يف ةدقتعم «مهسوفن يف ةردقم ةيآلا يف ظفللا نم ةفوذحم لاحلا

 .ةلزتعملا بهذم ىلع لمتحم هجو اذهو ءابب قلعتي فرظلا نإ :لاق

 تسيل اهنا :مهلوق ىلع «لطاب لازتعالا لهأ اهتبثي يتلا لاحلا هذهو

 نوكي نأ ليحتسي ذا «ةمودعم الو «ةدوجوم الو ,ةلوهجم الو . ةمولعمب

 .ريخ :ب قو ق ءم ءع :نم )1(

 .دسفف :ع (؟)

 .ردقي :ع )0
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 .نيب اذهو .مودعم الو دوجوم الو ءلوهجم الو مولعب سيل ام ًاتباث

 .قيفوتلا ("!ىلاعت) هللابو
 .ثراوب رقي ةثرولا دحأ - [۱۳۸]

 هللا يضر ءدشر نبا ديلولا وبأ .ظفاحلا مامالا هيقفلا "لسو

 رقملا لوقيف «ثراوب رقي ةثرولا دحأ يف محلا هجو حاضيا نع :'"اهنع
 ةثالث وأ ثلث وأ « فصن لثم «هيمسي «هنم ءزج وأ « ييصن ىدنع : هب

 .كلذ هبْسأ ام وأ ,عابرأ

 :لاق نأب كلذ ىلع « هللا هديأ «باجأف

 لبق نوكي نأ :اهدحأ :نيهجو نم هنع تلأس ىذلا اذه ولخي ال

 .اهدعب نوكي نأ يناثلاو «ةمسقلا

 .ةمسقلا لبق ثراولاب رارقالا - . ]١[

 ام ىلا رظنت نأ :كلذ يف لمعلا هجوف ءاهلبق كلذ ناك نا امأف

 ىلع اهنم مسقنت يتلا «ةضيرفلا ءازجأ نم رقملا ظح يف “هب رقملل بجي
 غلبم نم حرطتف < ‹كلذ نم هدنع نأ رقأ ام ىلاو ء«راكنالاو رارقالا

 ظح ىف ءاهنم هل بجي امم وأ ءاهنم) هدنع نأ رقأ امم لقألا ةضيرفلا

 نم تيملل دجو ام هيلع مسقي ىذلا وه كلذ دعب يقب ام نوكيف ءرقملا
 يف هل بجي ىذلا ناک ناف :مهنم دحاو لك ظح هنم (“ىمسيو لام
 لخدي ملو ءهدنع اب جرخ ءاوس ("هل) رقأ ىذلاو هب رقأ ىذلا ظح

 ع :نم قل

IY ع /للاه: i [%0 ip ؟ءءدق/ )8( 
 مسب .هنع هللا يضر دشر نبا ديلولا يبأ ظفاحلا مامالا هيقفلا ءالما .ثراوب رقي ةثرولا دحأ ةلأسم :ر (9)

 .املست ماسو هلآو دمع ميركلا ينلا ىلع هللا ىلصو محرلا نمحرلا هللا
 .راكنالاو رارقالا يتضيرف نيب ةنراقملاب رقملا بيصن نم رارقالا صقن ام هب رقملا قحتسي )4
 ءم ٬ر ٤ع نه هر

 هب 8 يفو .ع :نم 3(
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 : ءيشب هعبتي نا مهنم دحاول نكي مو ءلام نم تيملل دجو ايف مهيلع
 هنم هدنع نأ رقأ ىذلا نم رثكأ رارقالاب هل بجو ىذلا ناك ناو

 هدنع ىذلا ناك ناو ؛هل ىقب ام ءلام نم تيملل دجو امف مهيلع لخد

 تيملل دجو ام رقللاو نوركتملا مستقا رارقالاب هل بجي ىذلا نم رثكأ

 .هقح ةيقبب ركنملا هعبتاو ءركنم رقملا نأ ىلع ؛لام نم

 .راكنالاو رارقالا رابتعاب ةصاحلا عقت :ضئارفلا ضعب

 لهأ نم ضئارفلا ضعب بهذ دقو :هنع هللا ىضر « ديلولا وبأ لاق

 هيف برضيف «لام نم تيملل اودجو ايف ('!نوصاحتي) مهنأ ىلا باسحلا
 ءرارقالا ىلع هل بجي اب رقملاو ءراكنالا ىلع هل بجي اب مهنم ركنملا

 هيف نوصاحتيف ءهقح ىلع ادئاز اوذخأ اب اعيمج هل رقملا نوعبتيو
 .باسحلا اذه ىلع ءاضيأ

 بجوي ال رقملا رارقا نأل «هقفلا ةهج نم 'حيحصب كلذ سيلو

 ةلج نم «ثراولاك كلذب ريصيف ةكرتلا '"اةلجج يف ءائيش هل رقملل
 ءةمسقلا دعب ءرقملا ظح يف اقح كلذ هل بجوي امناو «ةئرولا

 ىلع الا لام نم تيملل اودجو ايف اوصاحتي الأ ىنعملا اذهل ('بجوف)
 .ركنم رقملا نأ

 ىلع ناقفتي نينبالا نم ركنملاو رقملا نأ وهو ءاضيأ ءرخآ ىنعمو
 كلو « لالا فصن يل :لوقي ركنملا نأل :لاملا ف () قح يواست

 كلو ءلالا ثلث يل :لوقي رقملاو «لطابب تررقأ "دق كنأل ءهفصن
 .معأ هللاو ءنيب اذهو ءأتح تدحج كنأل :هثلث

 .نوصاحي :ب يفو .ق ءمءر ءع :نم )١(

 . حيحصلا ع )+(

 .ةلج يف اقح : ق م ءر ع )۳(

(e)بجويف :ب يفو ر «ع ٠ق :نم . 

(o)اهقح : رم 2 . 

Ga (3)تررقأ كنأل . 
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 .ةمسقلا دعب ثراولاب رارقالا - [؟]

 لام نم هدنع نأ رقأ ام ضفيف ءةمسقلا دعب كلذ ناك نا امأو

 .كلذ نم هبيصن بان اب مهنم ركنملا هعبتيو « ةثرولا ماهس ىلع تيما
 هيف هل بجي ىذلا لثم هبيصن نم ذخأ ىذلا ناك ناف رقملا امأو

 هعبتا هبحاص ىلع لضف (هدحأل ناك ناو «كلذب ('''اصاقت) رارقالاب
 . هله ذخأو ءدهب

 رقملا لوقيو «خأب اهدحأ رقيف «نيئبا ىفوتملا كرتي نأ :كلذ لاثم
 .هعابرأ ةثالث وأ ءهفصن وأ ءهلك ‹ ييصن ىدنع :هب

 تمقأ ءةمسقلا يف كلذ ناك ناف «ييصن يدنع :لاق اذإ امأف
 ف نينثا تبرضف ؛ةثالث نم رارقالا ةضيرفو «نينثا نم راكنالا ةضيرف

 دحاو لكل جرخي ءراكنالا ىلع ةتسلا مسقتف ءةتس ("'نوكت) «ةثالث

 ؛نانثا مهنم دحاو لكل جرخي رارقالا ىلع اهمسقتو «ةثالث « ةثالث |هنم
 نأو «ةتس نم نانثا لالا نم هب رقملا دنع ىذلا نأ معتف / «نانثا

 ةضيرف يهو «نينثا ىلع اهمسقت ءةتس نم ةعبرأ لالا نم يقابلا
 نوكيف ءلالا عيمج ثلث وهو «نانثا اهنم دحاو لكل ريصيف ءراكنالا

 وهو «ةتس نم مهسب هل رقملا ركنملا عبتيو ء«هقح عيمج ىفوتسا دق رقملا
 هل رقملا ديب ىقبيو «لاملا عيمج فصن هل لمكيف ؛لاملا عيمج نم سدسلا

 .هب رقأ يذلا ظح يف هل بجاولا وهو «هعيج سدس

 «لام نم تيملل ادجو ام '"!نانثالا مستقا نأ دعب كلذ ناك ناو

 ءهب رقملا اهنم ركنملا عبتاو ءضبق ام اهنم دحاو لكل حص «نيفصنب
 وهو «هبيصن عيمج كلذب مط لمكف «هبيصن نم ضبق ىذلا سدسلاب
 . فصنلا

 .صاقت :ب يفو .م «ر ءع :نم )١(
  (r)نكت ب فو .ع :نم .

 ) )۳.نانبالا ؛ق
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 دقف .ةمسقلا لبق كلذو « ييصن فصن ىدنع :لاق اذإ امأو . لصف

 يف هل بجاولا وهو ءلالا سأر نم سدسلا وه هبيصن فصن نأ تملع

 ىقبت « ةضيرفلا سأر نم سدسلا كلذ '"حرطتف ءهب رقأ ىذلا ظح
 ذخأيف «نانثا رقمللو «ةثالث اهنم ركنملل «نيوخألا نيب «ةسخ اهنم
 بهذيو «"'ةسجخ رقمللو ءلام نم تيملل دجو ام ساخأ ةثالث ركنملا

 رقأ يذلا ظح يف هل بجاولا وه هنأل ءهنم هدنع نأ رقأ اب هل رقما

 . هب
 ةسمخ وهو «لام نم تيملل دجو ام امستقا نأ دعب كلذ ناك ناو

 لكل لصحف «نيفصنب اهنيب سدسلا نم هب رقملا ضبق ذا «'""هسادسأ
 وهو هقح ةيقبب ركنملا عجر ءهسدس فصنو «لاملا اسدس اهنم دحاو

 رقلا ىلع هب عجر نإف ءاهنم ًائيلم دجو نم ىلع ءسدسلا فصن

 ظح يف «سدسلا وهو «تيملا لام نم هدنع هنا معز اب هل رقملا 'صلخ

 هب عجر اه هب رقلا عجر هب رقلا ىلع هب عجر ناو ءهب رقأ يذلا

 .هقح ىلا لصو دق (“ أهنم) دحاو لك ناكو ءرقملا ىلع ‹ هيلع

 ءرثع ينثا نم مسقنت اهنا :ةضيرفلا هذه يف اغلا دبع لاقو

 عج ريو ءرارقالا لاح يف «ةعبرأ رقمللو «فصنلا يهو ةتس اهنم ركنملل

 هيلع عجريو «هبيصن فصن هدنع نأ معز هنأل ءهب رقملا ىلع دحاوب

 ةثالث ءرثع ينثا نم ةعبس ركنملل نوكيف ءاضيأ ءدحاوب ركنملا

 فصنو ناسدس «رشع ينثا نم ةسخ رقمللو «سدس فصنو « سادسأ

 .هيلع ءيش الو ءهل ءيش ال هب رقملا ىقبي ىقبيو « سدس

 )١( حرطيف ق .

 .هيسمخ رقلاو ؛ر ق (؟)

 .ةسادسأ € )۳(

 .صلخ :ق ءم ءر يىفو ءصاح :ع ()

 اهنم :ب يقو .ق :نم (0)
ةير لهأ نم «يمللا ءماللا دبع نب رفاثلا دبع وه )0(

 < .نآرقلل ةوالتلا ريثك ءدهاز ءظفاح هيقف ء
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 جرخي الو «هوجولا نم هجو ىلع مقتسي ال «نيب طلغو « مهو كلذو

 هدنع نأ «هرارقاب ءدارأ ناك اذإ هب رقملا نأل ؛حيحص ىنعم ىلع

 ءهل بجي ىذلا «هبيصن فصن وه لالا عيج سدس ذإ ءلالا عيمج سدس

 ناوخألا مسقيو «هدنع ام هل نوكي هنأ يف لاكشا الف ءهبسن تبث ول

 عيمج نم فصنلا وهو ءهسامخأ ةثالث ركنملا ذخأي ءًاساخأ لالا يقاب
 اى ءلاملا عيمج نم ثلثلا وهو ءهيسمخ ركنملا ذخأيو ءهل بجي ابك ءلالا

 .هرارقا لجأ نم هل بجي

 ام فصن لثم «هاوخأ مستقاام ريغ نم هدنعنأ دارأ (0ناك) ناو

 :لاملا عيج عبس ءاذه ىلع ءهدنعف «هامستقا ام «هبسن تبث ول هل بجي

 لاملا نأل ؛ ؛ معأ هللاو «ةضيرفلا لمحت اذه ىلعو) رشع ةعبرأ نم نانثا

 اهنم ذخأي نأ بجو «ةعبس اهنم ركنملا ذخأف ("”رشع ةعبرأ ناك اذا

 .اثلثو نينثا هب رقملاو ء("اثلث) الا ةسمخ رقما

 مهولا نم مصعي ال ذا ءهوطخ دع نم ملاعلاو ؛همهوو هطلغ نابف

 . شا ديب قيفوتلاو «ءلسرلاو ءايبنألا الا أطخلاو

 "لبق كلذ ناكو «يبيصن عابرأ ةثالث ىدنع :لاق اذا امأو .لصف

 «ىرخالا ف اهادحا برضتو « رارق الاو راكنالا ةضيرف مقتف < ‹«ةمسقلا

 هدنع نأ رقم وهف «نيرشعو ةعبرأ ("نوكت) « ةعبرأ يف عمتجا ام مث

 رقأ وأ «هبسن تبث ول ءهبيصن عابرأ ة ةثالث ىه ةتسلا نأل ؛ةتس كلذ نم

 .(؟96 :ص - سلدنألا ءالع خيرات) =

 .دارأ ناو :ب ينو ءر ءع ق ؛م :س )١(

 . تبث نا :ر (0

(vr)ر ق 2م ع :نم . 

 .ثلث :ب يقو .م :نم (4)

 .باوصلل قفوملا هللاو :ر (ه)
 .نكت :ب يفو ءم ءر :نم ىلا

1۳. 



 اهمسقت ءرشع ةينا لالا نم ءاذه ىلع « يقابلاف ؛''اعيمج هاوخأ هب هل
 ءةعست نيوخألا نم دحاو لكل ريصيف «راكنالا ةضيرف يهو « نينثا ىلع

 وهو ءةيناك رقمللو «فصنلا وهو ءرشع انثا اهنم ركنملل بجاولاو
 ءركنملا هذخأيف ء( "هس هديبو) ءهل يتلا «ةيناثلا رقملا ذخأيف :ثلثلا
 ذخأ اذإف «هب رقملا اهب عبتي ؛ناهس هل ىقبيو «ةرشع هديب (""نوکیفا
 رقملا دنع (ىقبيو) ءاههس رشع انثا كلذو ءهقح عيمج ىفوتسا ءهنم كلذ

 .مهسأ ةعبرأ كلذو ءرقملا دنع هل /بجاولا هقح هب

 وهو ءلالا نم يقب ام ناوخألا مستقا نأ دعب كلذ ناك نإ امأو
 اهنم دحاو لك ذخأف «ةتس «معز ام ىلع هب رقملا دنع ذا ءرشع ةينام
 رقم هنأ لجأ نم «ةثالث هب رقملا ىلع هل بجي ركنملا ناف «ةعست ةعست

 بجيو ءاهنم دحاو لك ظح نم ةثالث :لاملا عيمج نم ةنس ضبق هنأ
 لو ,ةعبرأ ءهب هرارقاب هدنع هل بجو هنأل ءدحاو رقملا ىلع هب رقملل

 .لاح لك ىلع نيمهسب هب رقملا ركنملا عبتيف «ةثالث الا هبيصن نم ذخأي
 ؛الوأ ءاهنم رسيأ نم هذخأي نأ هلف «"هقح ةيقب ثلاثلا مهسلا امأو
 .هنم هذخأف ءالوأ رقملا رسيأ ناف

 :ةينام وه امنا هقح نأل ءهقح ىلع ةدايز هنأل «هيلع بجاولا كلذف

 ءهنم مهسلا ذخأف ءالوأ هب رقما رسيأ ناو ءةعست ذخأ دق ناك وهو

 لك ىفوتساف ءهتمذ يف ءهب "هعبتاف «كلذب رقملا ىلع هب رقملا عجر
 .هل بجاولا هقح كلذب مهنم دحاو

 دبع اهيف طلغ ةضيرفلا هذهو :هنع هللا يضر ءديلولا وبأ لاق

 .يقابلاف هاوخأ :ر ءع )١(
 .مهسب أرييو :ب يقو .ع :نم (5)

 .نوكت :ب يفو .ر ءع :نم (6)
 .ركنملا ينعي )٤(

 .هعبتاو :ر (ه)

 .طلخ :ق (3)
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 لهأو «ىفطصملا دمم ىلع هللا ىلصو ءهل كيرش ال «قيفوتلا هللابو

 :هئالآ ليزجو « ىصحت ال يتلا همعن ىلع ءاريثك هلل دمحلاو «ىضترملا هتيب

 ىرخألا رادلا يف «ةماركلاو « ىفلزلا هب هل بجوي ادمح « ىمظعلا هننمو

 :يصولا تاصاصتخا - ]٠۴۹[

 :!؟اهصنو ءةلأسملا هذه نع «هنع هللا ىضر 7 دس و

 هل ناك نم لكل يلو يصولا نأ» :ةحضاولا يف تيأر «كب هللا عتمأ

 كزعأ - لوقت اف .« تابارقلا يوذو تاوخألا نم ءايلو ىصوملا
 ىقبت له ءدحأ ىلع رظن يصولل نكي ملو «هيلع ىلوملا تام اذا - هللا
 «تحكن مث هتروجحم دشر اذا وأ « عضبلا يف تابارقلا تاوذ ىلع هتيالو

 ام وأ «كيدي ىلع هملعنف ءصن كلذ يف ءاج له ؟اهل ايلو نوكي له

 .اروجأم ؟هيف كيأر

 حكني يصولا نأ :كملع يف ام ىلع - كب هللا عتمأ - تيأرو

 - هيف هركذت ام ؟اذه ىلع روجحلا مأل ايلو نوكي لهف «هروجحم تانب

 زع هللا ءاش نإ انتم الضفتم ؟كلذ يف «يلاعلا كيأر امو ؟هللا كزعأ

 .لجو

 هللا انحر - تحفصت :باوجلا اذهب كلذ ىلع « هللا هقفو «باجأف
 .هيلع تفقوو ءاذه كلاّوس - كاياو

 .114 € YoY/ :م /ه- 1ص ۲ :ق 0(

 .كب هللا عنتمأ .ةلأس (9)
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 :قلطملا يصولا يف - ]١[
 ايلو يصوملا ناك نم لكل يلو يصولا » نأ نم ؛ةحضاولا يف ىذلاو

 «مساقلا نبا بهذم وهو ءحيحص « تابارقلا ىوذو تاوخالا نم هل

 الو «« يبصو نالف » :هيف يصوملا لوقي ىذلا «قلطملا يصولا يف هانعمو

 .كلذ ىلع ديزي
 يلو هنا :ليقو ؛نهيلع هل ةيالو ال نمل ايلو نوكي ال هنا :ليق دقو

 ْ .دقعلاب هنم "قحا يلولا نأ الا :نمل

 .ديقملا يصولا يف - [؟]

 ىدعتت الف «ةأرما وأ لجر نم «همساب ءهيلع ىلوملا ىصو امأو

 ,يصوملا تابارق نم ادحأ حوزي الو ءرظن ىلا نم ريغ ىلا هتيالو
 الو ‹نهنم ةدحاو ىلع هل ةيالو ال ذا ءاتيم وأ ايح هروجحم ناك
 :دحاو جوز نا هنا :لاق ا"يدنملا نبا نأ ريغ ءاذه يف فالتخا

 .ديعب وهو ىضم «نهنم

 .ديقملاو قلطملا نيب
 هتانب عيمجل ايلو ناكل «يتانب عضب ىلع (يصو نالف) :لاق ولو

 .نهسفنا رومال تاكلام نك ناو ءحاكنلا يف

 كلذ ىلع ديزي الو « يبصو نالف » :لوقي نأ نيب قرفلا ىلع فقف
 نالف» :لوقي وأ «« نالف» وأ « ةنالف ىلع يبصو نالف» :لوقي وأ

 .هنم ىلوأ ع )0(

 ّ .هرظن ىلا نم ريغ ىلا :ص (؟)
 دنع امدقم باكو ماكحألاو طورشلاب ملاع .هيقفلا ءينادمملا مهاربا نب ديعس نب دحأ رمع وبأ وه 1(©)

 هيلع دمنعأ ٠٠ ىدتملا نبا قئاثوب » :فرع . قئاثولا يف اباتك فلأ .ملسلا نب دمم ةبطرق ىضاق

 . ٠١١ :ص - ةيكرلاو رونلا هرجش) .ه ۳۹۹ ةس يدنا نبا يفوت .هوصخلو ءهوحرشو « ءاهففلا

(1r 
 ٠ يصو :لاق س يد .ص “ع :نم )+(
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 اهسح ءةقرتفم ةثالثلا ظافلألا هذه ماكحأ ناف «« يتانب عضب ىلع يصو
 .كل تركذ

 .هتروجحم يصولا ديشرت دعب ةيالولا
 .ةياور صن كلذ يف ركذأ الف ءهتروجحم يصولا دسر اذا امأو

 هتيالو ("!نأ) :(!ةدنع) رظنلا هبجوي ىذلاو :ديلولا وبأ لاق
 دق هنأل ءالاح يف اهسفن رمأ اهايإ هكيلمتب طقست ال حاكنلا يف اهيلع

 الأ بجوف «هسفن ماقم ءاهل هايا بألا ةماقاب اهئايلوأ نم ايلو لصح
 ول بألاو ءاهنع بألا ةيالو هب طقست تناك امب الا اهيلع هتيالو طقست

 .وه كلذكف ءاهنع هتيالو كلذب طقست مل ءاهدشر

 | .هروجحم تانب جوزي يصولا

 «تيأر اک ءوهف هروجحم تانب حكي يصولا نأ نم تيأر ام امأو
 راكبألا تانبلا يف هانعمو هللا همحر كلام نع ةصوصنم كلذ يف ةياورلا

 هنأ :كلذ يف هجولاو «نهسفنأ رمأ نكلي مل يئالا "!بيثلاو «تاغلابلا

 نبا عامس يف ام /ليلد وهو نهيبأ ىلع ايصو هنوكب « نهيلع ايصو هآر
 هنا :لوقي خويشلا ضعب ناك دقو ءةيبتعلا نم روذنلا باتك نم مساقلا

 ىلعف «ناطلسلا نم ميدقتب الا هروجحم دلو ىلع ايصو ىصولا نوكي ال
 .هتانب نم ادحأ جوزي ال ءاذه

 .روجحلا مأو يصولا

 اهجوزي نأ هل حصي ال هنأ يف فالخ الو ءا ىلوب سيلف همأ امأو
 رمأ نكلمي مل يئاللا هتانب جوزيو « فالتخآ الب هروجحم اّمِإ جوزي يصولاف

 .ص : نم )3(

tr)نم : aهتيالو نأل رظنلا ب فو ل . 

(r)تانبلاو : ص . 
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 .ىدنملا نبا هيلا بهذ ام ىلع « ىضم لعف ناف «هتايلوم الو «هتاوخأ

 .هبلا عرفتي أم تود :ًاصخلم « هلع تلأس ام نايب اذهف

 .هل كيرش ال «قيفوتلا هللبو
 ؟ببسل ةمرحم وأ تاذلا ةمرحم رمخلا له - [١؛.]

 هللا يضر ("ادشر نبآ ديلولا وبأ « ظفاحلا مامالا هيقفلا) !''بطوخو

 اهوا نم اهصنو ءاهنع لأسي «ةلأسملا هذهب «سلدنألا دالب ضعب نم «هنع

 :اهرخآ ىلا

 هبحصو هلآ ىلعو دمع انديس ىلع هللا ىلصو . .محرلا غ نمحرلا هللا مسب

 و

 هزنو) هللا كمركأ - رمخلا يف ءكنع هللا يضر «باوجلا

 ؟ببسب ةمرحم وأ «تاذلا ةمرحم وأ «نيعلا ةمرحم يه له - (("!كعمس

 .كحلا عفترا «ةلعلا تعفترا ناو «ةلعلا ببسلاو

 انلكو دقو ءانتبلط ('!رّيَحو ءاندلب بغشو ءانيلع درو الجر ناف

 ؛انتلأس نييبتو ءانتعجارم يف لضفلا كلف < كيلا انتلأسم رمأ

 كل هللا "'ىنني ال .اهعاونأ نم عون لك ىلع ةلدألا ةماقاو ءاهليصفتو

 ىلع « هلا هقفو باجأف .( هللا ءاش نإ اروکشم اروجأم) ‹كقفوو «كلذ
(v) 0 

 .(" محرلا نمحرلا هللا مسب :هرخآ ىلا هلوأ نم هصنو) باوجلا اذهب كلذ

Vid )0(ع : NVكحك ما  

(r)ع نم . 

 .ق عا س (0)

 .زيحو :ع )2

 .كلذ كل هللا ىسأ ال :م .يسن ال :ع (ه)

 .ع ف :س (3)

 () (vنم €
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 .هيلع تفقوو ءباتكلا اذه نطب ف عقاولا ‹ كلاؤس تحفصت,

 ءدساف لاوس «تاذلا ةمرحم وأ «نيعلا ةمرحم رمخلا له :لاسلاو

 ءرخآلا نود |هدحأ مرحي نأ ليحتسملا نمف ؛اهتاذ وه رمخلا نيع نأل

 ءدساف لاوس «ببسل ةمرحم وأ نيعلا ةمرحم رمخلا له :لاؤسلا كلذكو

 .اهيرحتب ةفرعملا دعب الا اهيرحت ةلع نع لأسي نأ مقتسي ال ذا ءاضيأ

 ؟ال مأ نيعلا ةمرحم رمخلا له :اهدحا

 ؟ ةلع ريغل ةدابع وأ ‹ ةلعل اهيرحت له :ناثلاو

 ؟يه ام ةلعلا نع لاؤسلا :ثلاثلاو

 .اهنيع ميرحت ةحص ىلع ليلدلا نع لاؤسلا :عبارلاو

 .ةلعلا ةحص نع ليلدلا نع لاؤسلا :سماخلاو

 .نيعلا ةمرحم رمخلا

 ميرحت ىلع ليلدلاو «تاذلا ةمرحم ءنيعلا ةمرحم رمخلا نإ :لوقنف

 .ةمألا عامجاو «ةئسلاو «باتكلا ءاهنيع وه ('''ىذلا) اهتاذو اهنيع

 بانتجاب ءلجو زع ءرمأف .« ""هوبنتجاف ءناطيشلا لمع نم سجر
 « نيملسملا عيمج دنع ضرفلاو « بوجولا ىلع كلذب هرمأو «رمخلا

 امنا » :لجو زع هللا لاقو مارح ناطيشلا لمعو ناطيشلا لمع نم اهنأ ربخأو

 ءرسيملاو رمخلا يف ءاضغبلاو ةوادعلا مكنيب عقوي نأ ناطيشلا ديري
 لجو زرع دعوتف .« نوهتنم '!منأ لهف « ةالصلا نعو « هللا ركذ نع م دصيو

 ىلع هللا دعوت ايف فالخ الو «« نوهتنم متنأ لهف » :هلوقب اهتحابتسا ىلع

 )١( يتلا :ب ينو .ع :نم .

 )0( ٠ مقر ءةدئالا ةروس ٠١.

  (r)مقر - ةدئاملا ةروس ١ه
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 تلقن دق ءاهيرحتب ةع ىنلا نع ةدراولا راثآلا ناف ةنسلا امأو

 .ىصحت الف ءرتاوتلا لقن

 « ؟اهمرح هللا نأ تملع امأ» : هلم هللا لوسر هل لاقف ءرمخ "ةيوار

 ؟هترراس مي » : ر هللا لوسر لاقف ءهبنج ىلا ناسنا ةراسف .ال :لاق

 ."! اهعيب

 مارح رخل ٠ نأ : :ةرورض ةمألا م نم مولف عاجالا امأو

 ميرحتلا ( نأ ىلع انتفاو دق سلا ريغ الا ١ نأ ىلا بهذ نمو

 ىلع عاجلا لصحف ءرمخلا مما ىلع ال ءرمخلاب ىمسلا ىلع عقو افا

:هلوقي اهنيع مرح ىلع : للم ينلا صن دقو ؛ اهنيع ادع ام ىلع اعقاو
 

 لك نم ركسملا وأ بارش 0 لك نم ركسلاو ‹ اهئيعي رمخلا تمرح »

 .كلذ ف ةاورلا فالتخا ىلع » بارش

 ال «نيعلا "مرح وهف «“ةذبنألا عيمج نم ركسأ ام لك كلذكو

)1 

(r) 

 ءريعبلا ىلع لمحت يتلا ءةدازملا ىلع تقلطا مث .ءاملا لمحي ىذلا ريعبلا ىلع قلطت : لصألا يف .ةيوارلا ¬

 رخآ لئاس ىأ وأ «ءاملا اهيفو

 ۰.۱۵۷۹ :مقر مسم هجرخأو ۲ :مقر - ةبرشألا باتك) ىيحي أطوم يف كلام هجرخأ (؟)

 2 (r)ع :نم م٠

 .قرط ةدع نم «سابع نبا نع ء(۴۲۰/۸) :ننسلا يف يئاسنلا هجرخأ )٤(

(o)ةبرشألا . € . 

 .مارح ع )30
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 نم معلا لهأ ةفاكو كلام دنع ءريثكلا الو ءهنم ليلقلا برش لحي

 ركسأ ام» : ةع ينلا لوقل «نيملسملا ءاهقفو / «نيعباتلاو ةباحصلا
 .« "ارح هليلقف ءهريثك

 .ميرحتلا ساسأ ةلعلا

 نم اهب دوجوملا ىنعملا اهيرحت يف ةلعلا نأو «ةلعل ةمرحم اهنا :لوقنو

 وهو ءرمخلاب ةيمستلا اهل ةبجوملا «لوقعلل ةريغملا «ةبرطملا ةدشلا
 .راكسالا

 مرحتلا دجوي «ةسكعنم ةدرطم اهنأ ءةلعلا هذه ةحص ىلع ليلدلاو

 نأ لبق ءاريصع تناك اذا اهنأ ىرت الأ ءاهمدعب مدعيو ءاهدوجوب

 ىنعملا كلذ اهيف ثدح اذاق ءلالح ءركسي ىذلا ىنعملا اهيف ثدحي

 ةلعلا دارطاو .اهنم همدعب تلح !'!ليلختلاب اهنم مدع اذاف ءهب تمرح
 امنا» :هلوقب ىلاعت هللا اهنيب دقو ءاهتحص ىلع ليلد لدأ نم اهساكعناو

 رسيملاو رمخلا يف ءاضغبلاو ةاودعلا مكنيب عقوي نأ ناطيشلا ديري
 هنأ ىلع ءاذه هلوقب ءلجو زع لدف .«ةالصلا نعو هللا ركذ نع ؟ دصیو

 نع دصلاو «ءاضغبلاو ةاودعلل بجوملا ىنعملا نم اهيف ال اهمرح امنا
 .ةالصلا نعو « هللا ركذ

 .مسالل ميرحتلا ىري نم

 اهيرحت ين ةلعلا لعجف ءاهمسإل ةمرحم اهنأ ىلا بهذ نم سانلا نمو
 اعبات اهيف ميرحتلا دجو امل ءيبرعلا ناسللا يف ءرمخلا مسال اهقاقحتسا
 ‹كلذ قحتست مل ىتمو «تمرح ءارمخ ىمست نأ .تقحتسا ىتم ءاهمسال

 .تلح
 2غ
 :مقر) ةجام نباو ء(۸/١١۳) يئاسنلاو ءهلا دبع نب رياج نع ء(۱۹۲۷ :مقر) ىدمرتلا هجرخأ )«

 )۹١/۴(. دنسملا يف دمحأو )1١8/5(: يمرادلاو ءرمع نب هللا دبع نع ( ۲
 .للختلاب :م ع (0)
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 ةدشلا دوجوب ارم یمسن امنا اهنأل . ىنعملا نم هانلق ال قفاوم كلذو
 .ارمح مست م ,اهنم تمدع اذاف ءاهيف ةركسملا ةبرطملا

 ب ءاهنيعل ةمرحم تناك ول ذا ءاهنيعل ةمرحم اهنا :لاقي نأ حصي الو
 .اهنيع ءاقبل تللخت اذا .لحت نأ حص

 .ههبشو ريزاخلا محلو

 .هل كيرش ال ؛قيفوتلا هللابو

[١jةنودملا نم صوصن لوح لئاسم عبرا - . 

 ذب ءنلدنألا دالب ("ضعب) نم ءهنع هللا يضر '”بطوخو
 :اهرخآ ىلا اطوأ نم اهصنو .اهنع لأسي « لئاسملا

 .لسو هلآ ىلعو دج انديس ىلع هللا ىلصو ؛محرلا نمجرلا هللا مسب

 .ةدحاو ةقفص يرتشا ام ءزج يف ةحبارملا - اح
 يف هل عقو ايف ءهلا هجر «كلام لوق يف ؟”ئانع هللا يضر .كباوج

 ابايث ىرشا اذا لجرلا يف « حلصلا باتك يف هل عقو امو «ةجبارملا باتك

 نأ الإ ةجبارم ًادحاو اهنم عيسي نأ روج الو :لاقف ,ةدحاو ةلج

 يبأ نبا اهلخدأو «« ةفلتخم اهتميق تناك اذا « ةجبارملا يف لاق مث .« نيبي

 ؟زاوجلا مدع "نيبيل وأ «فالخلل ايضتقم اذه
 .عامجالاب :ع 6

a (e)تللخ . 

 .نيبيلو :م (۷) .هنع هللا يضر :ع ()
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 .ىرمع تحنم راد ىنكس نم اهب ضوعملا رادلا مادهنا - [؟]

 ءاراد الجر نكسأ لجر يف ,!'!ررغلا باتك رخآ يف هلوق ىنعم امو

 تمدهناف «ىرخأ هل راد ىنكسب رادلا ىنكس نكسملا نم ىرتشا م

 .امه يناثلا زوح نيح ءابب ضوعملا رادلا

 هللا هحر «قحسإ وبأ خيشلا ءاكح ىذلاو ؟نكسملا ىلع عجري اذاب

 ةلأس نم هب جتحا (امو) ؟ال مأ هلوق نم فالخ وه له 'اهيف
 .( مأ) «نالوق يه له حلصلا

 .ةلاقإلا دعب ءاربتسالا ةرتف يف ةيراجب ثدحي بيع - ]٠[

 ةدايزب ءاهعئاب اهنم لاقتساف ءاهعاب اذا ةمألا يف "لوق ىنعم امو

 اهب ثدح دق تناكو « !"ءاربتسالا مايأ يف ةدايزلا ("تفقوأو) ءاهداز

 .ةلاقالا دعب ءاربتسالا مايأ يف « بيع

 يف هل ام ىلع جرخمب كلذ لهو ؟اهنيب عجارتلا ةفص نوكت فيك

 قحسإ وبأ خيشلا هركذ ىذلا لهو ؟مجارتلا ةفص يف «بويعلا باتك

 .؟ماوقأ دنع ءهلوق يف كلذ لجأ هناف ءهنم ضارتعا وأ ءهل باوج

 .انمم عفد ىذلا ضرعلا وأ ماعطلا تاف دقو «عيبملا قاقحتسا - [ء]

 يف «هلوق نم «"ةنودملا نم قاقحتسالا باتك يف هاكح ام ىنعم امو

 )١( :ةنودملا )٤/۲٠۹(

 .زوج :ب يفو .م :نم (0)

 .اهنم :ق (۳)

 .حنج ام :ب يفو .ع ءص :نم (4)

 .م :نم (ه)

 .مساقلا نيا :ينعي (1)

 .تفقاوو :ب يفو .م ءص :نم (۷)

 بسح «ةدملا فلتختو لمحلا نم محرلا ةءارب ىلع ءاهرورب «لدتسي- نمزلا نم ةدم :ءاربتسالا (۸)

 (۱۸۲ :ص .ةيهقفلا نيناوقلاو ء(١۲/١) ةفرع نبا دودح) .رهشأ ةعست ىلا دحاو رهش نم «لاوحألا

 (مو./و) - ةنودملا (ة)
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 «ماعطلاو ضورعلا تتافو ءهب ')ةارتشملا تقحتسا اذا ماعطلاو ضورعلا

 .ةميقلاب اهيف باوجلا قلطأ

 ميج يف عقو هناف ؟ةياورلا نم تباث ريغ وأ «فالخ كلذ لهف

 .عزانت كلذ

 .ىلاعت هللا ءاش نا اروكشم اناعم اقفوم اروجأم كلذ عيمج انل نيب

 - تحفصت :هصنو «باوجلا اذهب كلذ ىلع ءهللا هقفو «باجأف

 - هقيفوتب كاياو انمصعو ءهتياعرب كالوتو «هتعاطب هللا كمركأ
 . اهنع تلأس يتلا ةلئسألا

* ]1[ 

 نع هتياورو « مماقلا نبا بهذم ءزوجي الف ءاهنم ةجبارملا ةلأسم امأف
 عيبي نأ ءابايث وأ نيبوث «ةدحاو ةقفص يف عاتبا نمل ةنودملا يف كلام

 تقفتا «نيبي نأ نود «نمثلا نم هيلع مقي اب «'"ةحبارم اهنم ادحاو

 باتكو «ةحبارملا باتك يف هيلع صوصنم كلذو «تفلتخا /وأ ءاهتميق

 ةقفص ءاهنايعأب «نيبوث ىرتشا نم زوجي ال هنا :!'اهيف لاق .حلصلا
 تناك ناو ء«نمثلا فصن ىلع «ةحبارم اهدحأ عيبي نأ «ةدحاو

 .نونحس بهذم وهو .ءاوس ("اهتميق)
 بايثلا نأ :كلذ ين هجولاو :("هنع هللا يضر «ديلولا وبأ لاق)

 راجتلا نأ ىرت الآ ءاهئاوتسا يف طلغي دقو ىواستت داكت ال ضورعلاو

 .تايرتشملا :ع )١(

 يق م )۲(

 .هيلع قفتم حبر عم «ةعلسلا هب تيرتشا ىذلا نمثلا سفنب عيبلا يه (۲)

 )۲١۳/۶( :ةجبارملا باتكو ء(عدح/) :حلصلا باتك نم ىنعملب صنلا (4)

 ءاهتقفص :ب فو .ص :نه (۵)

 للف م /۱۰6 :ص (ع)

 ق «ع :نم )3
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 لوقيو ءدوجأ اذه :مهدحأ لوقيف «بايثلا نم ريثك يف نوفلتخي دق
 ("'نم) نمؤي مل اذاف ءاوس اه لب :رخآلا لوقيو ء«دوجأ اذه لب :رخآلا

 ا"'نييرتشم ءنيبوث عاتبا نم زوجي الأ بجو ءكلذ يف طلغلا
 ةفاخم ؛نيبي نأ نود «نمثلا فصنب ؛ةحبارم اهدحأ عيبي نأ «ةدحاو

 اذا ءهل زوجي ال اك ءهفصن نم لقأ الا نمثلا نم هيلع عقي ل نوكي نأ
 نأ ةفاخم ؛نمثلا نم هيلع عقب اب «ةحبارم اهدحأ عيبي نأ «نيفلتخم اناك
 .كلذ نم لقأ الا نمثلا نم هيلع عقي ل نوكي

 اذا» :هيف لاق هنأ نم هقركذ ام ةحبارملا باتك يف "فرع الو

 (!"'زوجي) هنأ ىلع ليلد هيف نكي ل كلذ ناك ولو .« ةفلتخم اهتميق تناك
 ىف ةلأسملا لخدأ نينمز يبأ نبا ناك ناف .ةقفتم اهتميق تناك اذا
 تناك نا زوجي ال كلذ نا» :اهيف لاق هنأ نم ءتركذ ام ىلع «هباتك
 سيلو « هيلع ةجح ةنودملا نأل «هلوق يف دحأل قلعت الف «« ةفلتخم اهتميق

 .اهيلع ةّجحب وه

 اناو تارصتخلا ةءارق نوبيعي خويشلا ناك ءههبشو اذه لثلو
 هنأ «« نيبي » ظفل بقع «حلصلا باتك يف عقو ("اظفل :كلذ) يف هعقوأ
 «نونحس هحرط دقو «ةقفتم وأ ةفلتخم اهتميق نوكت نأ نيب قرف ال
 تناك اذا ءزئاج كلذ نأ :هنم ماقيف ءدهجو ريغ ىلع لوأتي نأ ةفاخم

 لاكشا الف ءاهيف دازي ةلمجلا نأ :كلذ يف ةلعلا ىري سودبع نباو

 .ةفلتخم وأ ةلدتعم بايثلا تناك ءزوجي ال كلذ ("'نأ) يف هبهذم ىلع

 ا

 .ص :نم 0(

 .نييوتسم :ص (۲)
 .لعأ الو :ص (۳)

 .م ٬ص ءاق 2ع :نم )£(

(o)ظفل هنأ كلذ :ب يقو ۾ :نم . 

 ۰ص ف و ع :نم )1(
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 ‹ةيبتعلا نم لاجآلاو مسلا باتك يف ءديز يبأ عامس يف عقو دقو
 نود نيلدتعم اناك اذا «ةحبارم نيبوثلا دحأ عيب زاوج ىلع لدت ةلأسم
 .نيبي' نأ

 نيبوثلا لادتعا ( "نأ :كلذ) هجوو :هنع هللا يضر «ديلولا وبأ لاق

 امو «موقتلا فالخب «ًاردان الا طلغلا هيف عقي الو ءهتفرعم كردت دق ام

 « ]+ .لعأ هللاو ءرهظأ ةنودملا يف

 الجر نكسأ نمل «ةنودملا يف مساقلا نبا زاجأف ناكسالا ةلأسم امأو

 هل راد ىنكسب ؛هنكسأ يذلا «ىنكسلا هنم عاتبي نا ءهتايح هراد
 .ىرخأ

 ايارعلا باتك يف «نونحس لاقو
 . ةمولعم ("نینس) «ىرخأ هل راد

 نبا لوقل ((“اريسفت) وه له نونحس لوق يف نوفلتخي خويشلا ناكو
 .هل فالخ وأ «مساقلا

 هل راد ىنكسب ءهتايح هنكسأ ىذلا «ىنكسلا هنم یرتشا ناف

 كلذ نأ يف مساقلا نبا بهذم نم رهاظلا ىلع اضيأ «هتايح «ىرخأ

 :خويشلا ضعب هيلا بهذي ناك ام ىلع ءنونحس لوق فالخ ءزئاج
 يتلا رادلا ىنكس يف عجر «تمدهنا وأ ءاهب هضوع يتلا رادلا تقحتساف
 .اهايا نكسأ (ناک)

 ىلع «ةمولعم نينس هل راد ىنكسب ىنكسلا هنم ىرتشا يذلا امأو

 ىنكسب د هيرتسي نأ ةأنعم :اهنم 7

 .لادتعا نأ كلذ :ب يفو .م ع: (۷

 .امدد/4) :ةنودملل (0)

 ٠١4. :ص/الا م *

(e)نینس :ب يقو .ق ءم "نم . 

 .رسقفه :ب فو .م :نم )1

(o)م : نم  

1£ 
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 قحسا وبأ هيلإ بهذ امم «تمدهنا وأ « تقحتساف «نونحس هيلإ بهذ ام

 «تمدهنا يتلا ءرادلا ىنكس نم يقب ام ةميقب عجري هنأ نم « يسنوتلا

 دق لصأ ىلع يرجي «لوهجم هنأل 7 ضوعلا يف عجري الو «تقحتسا وأ

 هدي نم قحتسا نمل (""وه لهو) «ةنودملا يف مساقلا نبا لوق هيف فلتخا

 يف وأ ءراكنإلا ىلع حلصلا يف الياقت ولو ؛راكنإلا ىلع هب حلاص ام

 نأل «قافتاب زاج ال «مولعم نمث وا «مولعم ىنكسب لوهجلا ىنكسلا ءارش

 .لوهجلاو ررغلا ىلع عيبلا يف يضارتلا زوجي الو ؛عويبلا نم عيب ةلاقالا

[r] * 
 <« "ةعضاوملا يف يهو « اهنم لاقتساف ءةمألا عاب ىذلا امأو

 «بيع اهب ثدحف « ًالماح نوكت نأ نم افوخ ةدايزلا تفقوف «ةدايزب

 ىلع هبت اناو ءاباوج اهيف قحسا وبأ خيشلا دلقتي مف «لج اهب رهظي مو

 مث «عاتبملا ىلع اهدري نأ عئابلل نوكي له رظنا :لاقف «كلذ يف رظنلا

 نوكي ال وأ (“هيلع) ةدايزلا همزلت الف ءهيلع اهدري نأ عاتبملل نوكي

 دق تناو /كنم اهنامض :هل لوقي عاتبملا نال ؟ةدايزلا همزلتو ءهل كلذ

 هنأ نيبت دقف «لمحلل الا فقوت مو «(ينتجبرأ) اب ءاهدر يف تبغر

 .لمح اهب سيل
 :حيحصلا رظنلا هبجوي ىذلاو :("أهنع هللا يضر) ديلولا وبأ لاق

 دقو « “ةلاقالا دعب ثدح امنا ("بيعلا) نأل ؛ عئابلل ةمزال ةدايزلا نأ

(r)ضايب :ب یو ع :نم . 

 .۱۳۹ :م 1۰٤/ :ص (#)

 :ةأربتسملا ةمألا ةضيح نع اهربخب قثوي «ةأرما فارشا تحت ةأربتسملا ةمألا عضوت نأ يه :ةعضاولا (5)

 (8١؟ ؛ص - ةيهقفلا نيناوقلا ء(5/8.) ةفرع نبا دودح)

 ص :نم )4(

 . ينتبغرأ اب يو م «ععق :نم )0(

 ١ع !نم )3(

(v)علا ب يقو “€ ق ۰ص :نم  

 (056/1) - تامازتلالا ةيرظن) .رايتخا دقعلل نيدقاعتملا خسف :يه ةلاقالا (۸)
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 حبرلا زاوجو «('عيبلا) ةحص «لمحلا نم ةمألا ةءاربب بيعلا فشك

 مايأ يف ءاهب ثداحلا بيعلاب اهمزتلي نأ عاتبملا قح نم نأل ءهيف
 .لمحلا نم ةئيرب تجرخ اذا « ءاربتسالا

 ةدهعب اهايا عئابلا مزلي نأ هل ناك ءاهيف ءارشلا هل حص اذاف

 .ةلاقالا

 نأل ؛اهيلا ترشأ ىلا « بويعلا باتك ةلأسم ةلأسملا هذه هبشت الو

 ثداح اهيف بيعلا «هذهو «لوألا عيبلا لبق «يدق اهيف بيعلا «كلت
 ةءارب نم رهظ اب ةلاقالا ةحص ("”بيعلا) فشك دقو ؛ةلاقالا دعب

 ول «لمحلا نم اهتءارب نم ارخآ هانققحت ىذلا اذه نأل «لمحلا نم ةمألا

 نأ بجوف ؛ةدايزلا فيقوت ىلا جتحن مو «ةلاقالا انزوجل ءالوأ هانملع

 نيحو «عيبلا نيح «لمحلا نم ةئيرب اهنوك نم بيغلا فشك اب محن

 .ةلاقالا

 دعب ؛بيع اب ثدحف «ةدايزب اهيف ليقتسملا وه عاتبملا ناك ولو

 نم اهب ثدح اب ءاهدري نأ هقح نم نأل «ةدايزلا همزلت مل ءةلاقالا

 .لمحلا نم ةئيرب ةعضاوملا نم تجرخ ناو «ةعضاوملا ىف بيعلا

* [<] 
 حصي ملف ءاهانعم نع تلأس يتلا .قاقحتتسالا باتك ةلأسم امأو

 ىنعملا تنيب الو ءاهيلا ترشأ يتلا « ةلأسملا نيعت مل ذا «باوج اهيف يل

 .تلاس هنع ىذلا

 .هتزعب قيفوتلا هللابو

 .عيبلل :ب يفو «م «ع ق ءص :نم )١(
 (م"غ1/4) :ةنودملا (؟)

(r)بيغلأ :ب يفر .م 2ع اق :نم . 

 ٣۳۲ :م كلو :ص (*)

 .هل كيرش ال قيفوتلا هتلابو :ع (1)
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[ier]ةعفشلاو نيفلا 8 ماتيألا ةيعضو - . 

 نبا مساقلا وبأ ءرواشملا « هيقفلا «"هنع هلل يضر « هيلا '"بتکو

 اهنأ ركذ ةلأسم نع هلأسي ء( هلا اهسرح) ةيليبشإ ةنيدم نم "امالا

 عيمج نييبتو ‹ اهيلع باوجلا يف هيلا بغرو اهيف اوفلتخاف « مهدنع تلزن

 باوصلا هجو هب حوليو ءاهيف لاكشالا عفري ءايفاش انايب ءاههوجو

 ىلا الوأ نم اهصنو .لجو زع هللا ءاش نا هيلع دمتعيو .هبلا جري

 “"اهرخآ

 يفوتف « ةعاشالا ىلع نيفصنب « ةكرتشم كالمأ اهنيب تناك نيلجر نأ

 ةروشم هيلع طرشو ءايصو مهيلع ىصوأ ءرغاصأ نينب كرتو «اهدحأ
 اب ءرواشملا نذاب كالمألا نم مهظح ماتيألا ىلع يصولا عابف «هامس لجر
 هجولا عيبلا دقع نمضتو .اهيف كيرشلا نم «مهيلع هب اهعيب "بجو
 نم كلذ يف عيبلا هيلا رقتفي ام عيمجو «مأتيألا ىلع عيبلا بجوأ ىذلا

 كلذ ريغو ءدادسلاو «ةدايزلا بلط ف يصقتلاو ‹ قيوستلا ف داهتجالا

 .كالمألا عيمج كلم كلذب كيرشلل لمكف « طبرلا ةمكحلا لوصفلا نم

 .ينجأ لجر نم ةعاشإلا ىلع اهعيمج فصن عاب هنا مث

 ءماوعأ دعب تدشر «مهيلع عيبملا "ىدحا ءقوتملا تنب نا م

 يف يواست تناك اهنأو ءاهتوخإ ىلعو ءاهيلع كالمألا عيب يف نيغلا تتبثاف
 ءهب اهعاب ام يلثم نم رثكأ مهيلعو اهيلع يصولا اهعاب يذلا مويلا

  (0):ق  AF FY pFص 1۰0.

(r)ةلأم ع . 

 .ىه ۵۲١ يفوت زيزعلا دبع نب ىلع وهو ١. :ج « ةيراضحلاو ةيرشبلا مالعألا» رظنا (؟)

(e)عاع :نم . 

 .نيلجر نأ يهو هيلع دمتعيو :ع (ه)

 .بجوأ ءص (5)

(v)دحأ ص ق م ءع . 
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 نم اهعيب يف تبث اه «كالمألا نم اهظح يف عجرت نأ ىلا تبهذو
 فصنلا يف ءاهيبأ كيرش نم ىرتشلا ء ينجألا ىلع عفشت نأو «نبغلا
 .ةروكذملا كالمألا نم هعاب ىذلا

 عجرأ انأف ءزوجي ال نیلا عيب نا :لوقت نأ كلذ يف اهتجح نمو

 ةكيرش تيقبو «نكي مل ('"'نأك) عيبلا ناك ءهيف تعجر اذاو يظح يف
 هعاب ىذلا فصنلا يف عفشأ نأ يقح نم ناكف «كالمألا يف يبأ كيرشل

 . اهنم

 هعاب ىذلا عيبلا نأل ؛يلع كل ("ام) ةعفش ال :لوقي ىرتشملاو

 كل بجو نا ‹ كالمألا نم هديب يقب ام كتصح (ا'ايذخف «( هدنع

 ذخألاو ءاهظح يف عوجرلا نم «هيلإ تبهذ ام ةمئاقلل نوكي لهف

 ؟ال مأ نيغلا عيبل تيوفت يرتشملا هعاب ىذلا عيبلا لهو ؟ال مأ ةعفشلاب
 ؟هلك كلذ يف محلا امو

 .!"'كرجأ هللا مظعي ايفاش انايب انل هنيب

 لاؤسلا تحفصت :("هصنو) «باوجلا اذهب كلذ ىلع < هللا هقفو «باجأف

 .هيلع تفقوو

 ضقنت نأ ةمئاقلل بجاولاف ءهيف هتفصو ام ىلع رمألا ناك اذاو

 ىلع ةرايم) كلذك لقأب اهميب وأ ءهلثب نونباغتي سانلا نأ ةداعلا هب ترج ام رثكأب ةعلسلا ءارش وهو (1)
 .((١1/؟9) - ةفحتلا

 م a نم )+(

 .ق :نم (0)
 .كتصح ىف هدخف )٤(

 .هللا ءاش نا ايفاش :ع (0)

 .-ع :نم )3(

1¥ 



[se] 

 نم عاتبملا دي نم اهذخأتف «كالمألا نم اهتصح فصن يف عيبلا

 موي «هتميق تداز ام «يفاثلا فصنلا يف هيلع ال /نوكيو ء""يصولا
 .عيبلاب هتاوفل هب عيبلا عقو ىذلا «نمثلا ىلع «ميبلا

 ؛ءادع عيبب سيل ذإ ءهوجولا نم هجوب « ةعفشلل اذه يف لخدم الو
 اهضعب عيب دق ناك ناو اهتصح عيمج ذخأت نا موق ىلع اهل نوكيف

 نوكيف ءهخسف بجي ءدساف عيب وه الو «ةعفشلاب ةيقبلاو «قاقحتسالاب

 ىري نم لوق ىلع «ةعفشلاب ةيقبلاو اهتصح ميج ذخأت نا ءًاضيأ ءاهل

 الو عيب هيتفي الو عئابلا نم هتبيصم نأو ءدقعني ال دسافلا عيبلا نأ
 هريغ يف معلا لهأ نم ةعاج هب لاق « بهذملا يف ذاش لوق وهو «هريغ

 قحلا نم ناكف :نبغ مهيلع عيبملا ىلع هيف ىرج ءزئاج هجوب عيب امناو

 يف معلا لهأ نيب فالتخا ىلع «تفي م ءًاًئاق ناك ام عيبلا دري نأ مه
 دري الو «عيبلا موي «ةميقلا مات يفوي نأ عاتبملل نا :ليق دقف «كلذ
 ىلع نمثلا ردقب هنم هل يضهي هنا :'"ليقو .تفي م ًاًماق ناك ناو « عيبلا

 . يقابلا دريو «عيبلا موي هتميق

 يف نونحسو «مساقلا نبال ةيبتعلا نم ةمئاق اهلك لاوقألا هذهو

 .رئاظن ةنودملا يف الو ءديز يبأ عامسو « هعامس

 كلب اهيلا عجري امنا اهتصح نم ةمئاقلا ىلع دودرملا فصنلاو

 يف ال يناثلا عاتبملا ىلع هب امه ةعفش الف ءلوألا كلا ىلعال « فتأتسم

 "”اهتقفصب ةعفش هيف اهيلع هل الو «عيبملا رئاس يف الو ءاهتصح ةيقب
 هيلع 'ىضارتي ام ضحلا عيبلا نأل «ضحم عيبب درلا سيل ذا ؛ةمدقتملا

 وهف «هدي نم ةصحلا هذه جارخا ىلع بولغم لوألا ىرتشملاو «ناعيابتملا

 ١ .يصوملا ؛ص )١(
 .ليق دقو ع ٤م (؟)
 .اهتقفصب :ص (۴)
 يضارت ام :ص (4)
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 هنأل «هقح يف عيب ضقنو ءاهرايتخاب ءهل ةذخآ اهنوكل اهقح يف عيب
 .كلذ ىلع بولغم

 هيتفي نيغلا عيب نأب لوقلاو :('"هنع هللا يضر «ديلولا وبأ لاق)
 عيبلا ("هتيفي) ناك اذا هنأل ؛هيف لاكشا ال «نيب :("؟حيحصلا) عيبلا

 سيل هنا :هيف ليق دقو ءهخسف ىلع ناعيابتملا بلغي ىذلا ءدسافلا

 ال ذا ءاتوف نبغلا عيب يف نوكي نأ ىرحأف «هانركذ ام ىلع «عيبب

 .عئابلا وهو ءاهدحأ رايتخاب الا ضقتني

 )يف «هسفن ىلع ءىطخي ىذلا يف  اهريغو ٠ ةنودملا يف لاق دقو
 نا :عاتبملا ىلع كلذب موقي مث هب اهارتشا ناك ام لقأب «ةحبارم ةعلسلا
 عيبلا تيفي ام اهيتفي هنأو ءةمئاق تناك نا ءهتعلس يف عجري نأ مئابلل

 .دسافلا

 يف هسفن ىلع هطلغب عئابلا ىلع ىرج نبغ هنأل ؛كتلأسم هبشت هذهو
 ( "فت ىلع) هطلغب ؛نبغلا عيب يف طلغ عئابلا ىلع ىرج اك «نمثلا
 يصولا هعاب ايف ماتيألا ىلع نبغلا نيب قرف الو «عاب ام ةميقب لهجلاب
 يف حلا هبجوي ايف ءهسفن ىلع هعاب ايف لجرلا ىلع نبغلا نيبو « مهيلع

 .هيف نبغ ايف لجرلل ء نبغلاب عوجرلا بوجوب لوقلا ىلع «كلذ

 .هل كيرش ال ,قيفوتلا هللابو

 .عابق :نم )١(
 .م :نم (۲)

 .تيفي ؛ب يفو .ص :نم (۳)

 .ليق :ص (4)

 .(۲۴۹/) = ةنودملا (ه)
 عيب ع )1(

 .ةميقب لهجلا ىلع هطلغب :ب ينو .ع :نم (۷)
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 .نيرواشم دوجو عم ؛ءعوضوملا سفن يف ناث لاؤس

 : دنع هللا يضر ديلولا وبأ «يضاقلا هيقفلا لاق

 نأ «نمض دقو ءةليوط ةدم دعب .ةلأسملا هذه نع لالا ىلإ ديعأ

 ذ ىف ماتيألا كيرش وهو ءاهدحأ ىبأف « نيلجر ةروشم هيلع طرش ىصولا

 نذاب ؛ماتيألا ةصح يصولا نم َعاَتْباَو «ةروشملا مازتلا نم «كالمألا

 .ةروشملاب "ادرفي نأ نود ءرخآلا رواشلا

 .هيلع تفقوو «لاؤسلا تحفصت :كلذ ("يف) تبجأف

 «نيرواشملا دحأ نذاب ىماتيلا ىلع كالمألا عيب نم يصولا هلعف امو

 نم (ةغاقللف) نيغ هيف نكي م ناو ءزئاج ريغ «ةروشلاب درفي نأ نود
 هضعب توف دق عاتبملا ناك ناو «كلذ نم اهتصح يف عوجرلا ىماتيلا
 . عيبلاب

 .("هل كيرش ال) قيفوتلا هللابو

 .بقعملا سبحلا لوح «تقبس ةلأسم يف ةعجارم - ]٠٤۳[

 ةلأسم نع هلأسي «نايج ءاهقف ضعب ءهنع هللا يضر « هيلا تکو
 .باوجلا كلذ ضرتعا سانلا ضعب نأو «يدق باوج اهيف هل «سبح

 :هلك كلذ صنو

 اي .مسو هلآو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو .محرلا نمحرلا هللا مسب

 :ةلأسملا لمأتت نأ ىسع «مدقملا يخيشو ءمظعملا ىديس

 لاق :هیلا جرخ دقو هللا همحر ءدشر نبأ طخ < ةلأملا هذه هنم تلقن ىذلا باتكلا يف تدجو :ع 0(
 لإ ديعأ :دشر نبأ

(r)درفني م . 

 ىلا :ب ينو .ق م ءع :نم (۳)
  (e)نم  ‘Eمئاقلل : :ب يفو م .

E نم: (o) 

 اوه :ص AF :ق 210 :م N1 نع )«
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 «نالف هدلو ىلع سبح » :هيف لاقف ءهل دلو ىلع اكلم سبح لجر

 باقعأو «مهدعب نم مهياقعأ ىلع مث ءهدعب نم هل ثدحي دلو لك ىلعو
 لغتساف ء.سبحلا يفوت مث ءدالوأ كلذ دعب هلدلوف .« اولسانت ام « مهباقعأ

 [1540] دالوأ /فلختو «دلولا نايعأ نم دحاو يفوت نأ ىلا «سبحلا هدالوأ

 سبحلا نأل « مهماعأ عم لوخدلا دلولا دلول نأ :هللا كقفو « تبجأف

 .هريغ عم ال ءهيبأ عم دلولا دلو منم اما

 (ډ) «داحآ ىلع داحآ فطع وه اغا » مهباقعأ ىلع مد :هلوق اغاو

 2« مكتيمي م م ايحأ ىذلا وهو » :ةيآلاب تحتحاو ‹«ةلج ىلع ةلج فطع

 «ماعألا عم اولخدي م « مهعيمج ضارقنا دعب نم مهباقعا ىلع مث :لاق ولو

 ء هدصق امو .كلذ مهفي ل سبحلا نا :ليقل ءا|هنيب عمجلا حص ولو

 دحاو يقب اف ؛مهدعب نم '''هاوس نم ىلع مث نايعالا ىلع سبح امناو

 اذاف «سبحلا لوق صنب مهل وه ذا قح هريغل هيف حصي م «نايعألا نم

 .هركذ لوطي مالك ىلا مهريغل حص اوضرقنا

 .ةعجارملا ضارتعا ىلع دشر نبا دَر

 :هصنو «باوجلا اذهب كلذ ىلع ءهللا هقفو «باجأف

 .ص «ق “۾ 2ع :نم )0(

 .فعضم م (۲)

E (r)هدصق الو . 

 .مهاوس ىلع مث :ق (:)
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 ,هيف مدقتملا يباوج (('!ىلعو هيلع) تفقوو «لاؤسلا «هتماركب كالوتو
 باتك نم هيف هب تْللدتسا امو ءدقتعأ هاياو لوقأ "لهب ‹ حيحص وهو

 لالدتسالا عضوم مهف نم دنع فاك «سانلا مالك فرعو «لجو زع هللا

 نم ةفلاخم نم هتركذ امل ءانايب كلذ ديزأ انأو «دناعي مو فصنأو «هنم

 ةدناعمل اماو ؛«مهف روصقل امإ ء«هيلع ضرتعا نم ضارتعاو «هيف فلاخ

 نسحأ وه ام ىلا هنع عوجرلا نم فنأ ءهنم طرف لوق ةرصنو «قح

 اذه ىلا بهذ نم ىرشب (هللا) نم هل تلصح الو «یدتها امو ءهنم

 نوعمتسي نيذلا ىدابع رشبف» «لجو زع هللا لاق «ىنعملاو وحنلا

 ولوأ مه كئلواو ءهللا مهاده نيذلا كئلوأ ءهنسحأ نوعبتيف «لوقلا
 , 9 بابلألا

 ءهايا هللا هلوخ ىذلا ءهلام سبح انا سبحلا نأ :اذه ىف لصألاو

 نم ءاش اهف ('"هب) هيلا برقتلا ىلا هب دنو «هيف فرصتلا هل زاجأو
 يف «هلوق عبتي نأ بجوف «لضفأ اهريغ ناك ناو «برقلا ("هوجو)
 دارأ هنا :لاقف ءايح ناك ول « يلج صن نم هيف ناك اف «هسيبحت باتك

 هيف هدح فلاخي الو ءهب كحي نأ بجوو «هلوق ىلا تفتلي مل «هفلاخي ام

 لمتحم مالك نم هيف ناك امو ؛عرشلا ةهج نم منام هنم عني نأ الا

 نأ الا «هتالمتحم رهظأ ىلع لمح «لاتحالا هوجو نم رثكأف «نيهجول
 ناك اذا «"اهرئاس نم «رهظألا ىلع لمحيف ؛لصأ اهرهظأ ضراعي
 قدصيف «هتالمتحم نم هلوقب دارأ اع لأسي نأ تافف ءتام دق سبا

 .هريغ نم هنايبب قحأو :دارأ أمي فرعأ وه ذأ ءهيف

 .يباوج ىلع تفقوو :ب يفو 2م :نم )9(

(r)هبو م ع , 

  (r)ءينلا ب يفو ءق م 2ع !نم .

 )٤( :مقر «ماعنألا ةروس ٠١.
E r] نم: (o) 

 .بدنلا هوجو :ق يفو ءبوجو :ب يفو ءم :نم (3)

 .اهنم :ع )00
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 ةحص ءهدهمتب تناب «فالخلا هيف حصي مو ءلصألا اذه دهمت ذاف

 سبحلا نأ كلذو ءهيلا هدرو «هيلع هئانبل «ةروكذملا ةلأسملا يف باوجلا

 « مهدعب نم ميباقعأ ىلع مث» :هسيبحت يف لاقو ءهينب ىلع سبح ال

 «مهعيج ضارقنا دعب نم مهباقعأ ىلع مث :كلذب ديري نأ ((7لمتحا)
 « مهعيمج ضرقني نأ ىلا ؛مهنم ضرقنا نم باقعأ ىلع مث :هب ديري نأو

 لك كلذكو ءا هحالصو ءادحاو الاتحا ءاعيمج نيهجولل ظفللا لاتحال
 زوجي .« مث» فرحب عج ىلع عج فطع ظافلألا نم هتغيص ىلع ناك ام

 دلو » :لوقت كنأ ىرت الأ ؛نيهجولا نم دحاو لك نع (("؟هيف) ربعي نأ

 ,كلوق يف اقداص نوكتف «« اودلو نأ دعب اوتام 3 دالوأ ةرشع نالفل

 :لوقتو .رخآلا دلوي نأ لبق تام ءمهنم دحاو دلو الك ناك ناو

 نوكتف » ءاهانب نأ دعب اهعاب مث ءاهانبف ءرود رشع نالف یرتشا
 لبق ءاهعاب ءاهاتبف ءاهنم اراد ىرتشا املك ناك ناو «كلوق يف اقداص

 .ىرخألا ىرتشي نأ

 هللب نورفكت فيك» :لجو زع هللا لوق اذه ىلع ليلدلا نم يفكو

 ؛ا"أديآلا « نوعجرت هيلا م ءكييحي مث متيم مث مايحأف ٠ اتاومأ منكو

 تامأ هنأ : :« متيم مث مايحأف » :هلوقب «لجو زع ءدارأ هنأ مع دق هنأل

 :هلوقب دار ا هنأو « مهتيقب يحي نأ لبق «هايحأ نأ دعب «مهنم دحاو لك

 يف ةغيصلاو « مهعيج تامأ ىتح ادحأ مهنم يحي م هنأ : « كييحي محد

 .ةدحاو نيظفللا

 [٠ء٠] /ديري نأ حص ال «نيهجولل ةلمتحم اهنم ةدحاو لك نأ الولف

 .ىفخي نأ نيبأ اذهو ء«ىرخألاب هدارم ريغ ةدحاولاب

 .ضايب ؛ب يفو .ع :نم )١(

 .هب ب يفو .ع «ق :نم (0)

 ٠.58 :مقر - ةرقبلا ةروس (م)

 .ظفللا :م (1)
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 لمتحي « مهدعب نم مهباقعأ ىلع مث» سبحلا لوق نأ ىلع لدي امو
 اليلد « هيبأ توم دعب الا سبحلا يف مهنم دحأ دلو لخدي الأ : ديري نأ

 قدصي نأ بجول تدرأ ىذلا اذه :('!لاقف) ءايح ناك ول هنأ ء ارهاظ

 .فالخ الب كلذ يف

 .سبحلا دصق طاسب

 ءهتدارا هذه نوكت نأ لمتحا الف :هنع هللا ىضر ديلولا وبأ لاق

 بجو «هيخأ نم «هتوم دعب هلا قحأ لجرلا دلو نأ :لصألا ناكو
 ءّصَنِب الإ هتوخا ىلا هدلو ' "نع سبحلا ينب ْنِم تام نم ظحب لدعي الأ
 سبح نأ نظلا ىلع بلقي ىذلاو ايال ؛هانيب ام ىلع كلذ يف صن الو
 ليبس ىلع "”!هينبل سبحلا اذه لعجي نأ دارأ امئاو ءدصق اذه ىلا
 ءهيف هيبأ عم دلولا لخدي الئل «« مهباقعأ ىلعو » :لقي مف «ثاريملا

 الأ دري ملو «هتایح يف هعم لخدي الئل «« مهباقعأ “ىلع مث» :لاقو
 ةرطف نم معي ام فالخ اذه نأل ءهماعأ ضرقني ىتح هعم لخدي

 ‹ هثاريب مهدالوأ ضعب درفني نأ نم مهقافشأ يف هيلع اولبج امو «سانلا
 هللا يضر ءدشر نبا ديلولا وبأ لاق) هتايح يف مهنم تام نم دلو نود

 دعب « مهيلإ ريصي نأ يف ةليح نع ينلأسي دحاو ريغ ينءاج دقو : :( نع
 يصوي نأ آلإ ءًاهجو هل "دج مف « مهيبأ بيصن لثم « هلام, نم «هتوم
 .هنم ءاش اع وأ ,هثلثب مه

 .لاقل :ب يقو .م س )00(

 .ىلع :ع (؟)
(r)هينب ىلع : ۴ . 

 مهباقعأ ىلع :لاقو : م )4(

 - لخدي نأ دري :ع (ه)
 .ع :نم )3(

(v)هل دج ع . 
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 .برز نبا ىدل اب ءهيضعبلا لاتحال ءريظنت

 ىلع سبح » :هسبح ىف لاق اذا ا"! لجرلا نإ :برز نبا لاق دقو

 نم ناركذلا ىلع «« مهباقعأ ىلعو » :('"'هلوق) نم ريمضلا عوجر لاتحال
 .ةئبالا نود «هدلو

 ءةنالفو «نالفو ءنالف ىدلو ىلع» :اضيأ ءلاق ول كلذكو :لاق
 ("د) ,ةنبالا نود نينبالا ىلع ريمضلا عوجر لاتحال« مهباقعأ ىلعو

 .ةعامج نينثالا نا :ليق

 ىلعو ,ةنالفو ‹ نالف ينبا ىلع » :لوقي وأ 2« اهبقع ىلعو « يتنبا

 .« |ياقعأ

 هدلو عيمج يف ًاماع « مهباقعأ یلعو» :هلوق لعجي مل برز نبا اذهف

 ال انتلأس كلذكف « يلج صنب الا هيف ةنبالا دلو ''لخدي الأ ىأرو

 ولع مث» :هلوق نم ريمضلا عوجر لاحال كلذ يف صن الو « يلج صنب

 نبا لوقب اهتحص ىلع لالدتسالا ىلا جاتحي نأ نم نيبأ ةلأسملاو

 .هريغ وأ برز

 نيتغيصلا نيب فلاخلا ةقرفتو :هنع هللا يضر ءديلولا وبأ لاق

 .الجر :ق )١(

 .مهرق :ب فو .ع :س (۲)
 .ليق اذا :ب ىفو .م ءق :نم (۳)

 .لخدي نا ىلأو ع ق )4(
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 هنأ ىلع صن هنأ « مهدعب نم مهباقعأ ىلع مد :سبحلا لوق ف ؛هؤاعداو

 يف نيب فلخت ءهدلو عيمج ضرقني ىتح هدلو دلو نم دحأل لوخد ال

 كيصوي » :لجو زع «هللا لاق دق ؛باطخلا ىضتقمو ظافلألا يناعم زييمت
 , نيملسملا دالوأ عيمج 5 صن كلذ نإ : دحأ لقي ملف 3 الو ف هللا

 رافكلا هنم صخ دقو «صيصختلل لمتحم مومع وه امناو «صنب سيل ذا

 مهاومأ نم ذخ» :ىلاعت لاقو .ةيآلاب نيدارم ريغ مهنأ معف «ديبعلاو

 ةاكز ال هنإ : ماعلا لهأ نم ةعام لاقف cy مهيكزتو مه رهطت ةقدص

 لاومأ يف ةاكز ال هنأ ىلا كلام بهذو ءنايبصلاو نيناجلا لاومأ يف
 ءهيف فالخلا عسو امل «نيململا عيمج لاومأ يف اصن ناك ولف ..ديبعلا

 .ىفخي نأ نم نيبأو «ىصحي نأ نم رثكأ اذهو

 . مه دعب نم هدلو ا باقعأ

 نم مهنم تام ( “نم باقعأ) ىلع 5 : دارأ نوكي نأ لمتحيو

 كلذ نأب لوقلاف .هانيب ام ىلع سبحلا ةدارا نم رهظألا وهو «هدعب

 .لوقب سيل صنب سيل

 .ةيفنحلاو ةيكلاملا نيب دصاقملا رابتعا

 عابتا مزل امل هل كلذ انملسو « ظفللا درجم نم رهظألا هنا :لاق ولو

 ظافلألا ناعم اندبعت امنا انأل ؛ىنعملا هفلاخ اذا ءظفللا رهاظ درج
 ءارفك ناميالا داعل ءاهيناعم نود اهدرجم انعبتا ولو .اهدرجب نود

 » )نود نم مس ام اودبعاف » :لوقي لجو رع هللا نال ءابعل نيدلاو

 , رز مقر ءءاسنلا ةروس )١(

 ٠١ :مقر ءةبوتلا ةروس (0)
 .هتدارا نوكت نأ :ق (۴)

 . نم مهباقعأ اب يفو ۳ ع :نم )4(

 ٠۵. مقر ءرمزلا ةروس (ه)

10 



 :سيلبال لاقو «يهنلاو ديعولا :هب دارملاو ءرمألا هرهاظ ظفل هنأل

 دالوألاو لاومألا يف مهكراشو كلجرو كليخب مهيلع بلجأو»
 نم هذهو .('"ادنع ىهنم وه اما «كلذ يف) رومأب سیلو .« "دعو
 نود نايألا يف ظافلألا درج مهرابتعا يف «قارعلا لهأ ىلع انتجح

 . اهيناعم

 [sv] ./هل كيرش ال قيفوتلا هللابو

 .غلبملا يفلتخم نيدقعب ةنيادم ةداهش - ]:١4[

 نيدقع ةخسنب يللا دالب ضعب نم «هنع هللا يضر « ""بطوخو

 اهيف محلا هجو نع هيف لاي < اهتحت لاؤسو «نينثا

 0 فرح رخآ ىلا هلوأ نم هلک كلذ صنو

 .لاقثم ةئام عبرأب فلس دقع
iلسو هلآ لعد دمي انديس ىلع هللا لص :عحرلا نمرلا هللا  

 ءاهتمذو الام يف ؛ اهلبق 0 نورد نب نبا هما يبألا جوز يه يتلا ‹« بنيز

 اهنع ةرخّؤم اهأيا اهتفلسأ ( فلس نم) « ةيدابع ابهذ «لاقثم ةئام عبرا

 الا ةروكذملا ةّدِعلا نم ةروكذملا ةمطافل ةءاربال ءةنس نيرشع ءاضقنا ىلا

 .اهعفد ىلع ةنيبلا ةماقاو ءاهضبق هل بجي نمل اهعفدب
 .14 مقر ءءارسالا ةروس ()

 .هلع يبن وه امناو «كلذب :ب يفد .عانم ()

 ءاكه :م /5ك !ع ماكو :ص /الا:ق (م)

 .لئس :ق (:)

 .فرحب فرح هرخا ىلا :ع (م)

 .م ءع :نم ةطقاس ةيلصتلا (1)

 .نودرب نبا :م «ناورم نبا € )۷(

 .ضايب ؛ب يفو .ع :نم (۸)



 ركذ ام عيمجم اذه قوف ةروكذملا ةمطاف هتدهشأ نم هلك كلذب دهش

 زرحم نب 7فلخ نب مهاربا .ةئام سمخو نام بجر يف كلذو .هيف اهنع
 مق ىتمف ءاذه ريغ دقع يف هتدهشأ نيح همسا عقوأ دق ناكو « يمخللا
 .لاقثم ةئام عبرألا هذه يه امناف ءهيف همساو «هب

 .لاقثم ةئام ثالثب دقعلا سفن

 .رخآلا دقعلا ةخسن

 لاسو هلآ ىلعو ذم انديس ىلع هللا ىلص .محرلا نمحرلا هللا مس»

 اجوز تناك يتلا «يطوقأ تنملا نب ماشه تنب ةمطاف تدهشأ .اهلست

 اهتنبإل نأ :اهنع يفوت نأ ىلا ؛ينالوخلا كلملا دبع يبأ هيقفلا ريزولل

 ,اهتمذو اهلام يفو ءاهلبق «نوردب نبا مساقلا يبأل جوز يه يتلا «بنيز
 «ةنس نيرثع ءاضقنا ىلا اهنع ةرخّوم «ةيدابع ابهذ لاقثم ةئام ثالث

 ةروكذملا ةّدعلا نم ةروكذملا ةمطافل ةءارب ال «باتكلا اذه خيرات نم

 .كلذ ىلع ةنيبلا ةماقإو ءاهضبق هل بجي نمل اهعفدب الا

 ركذ ام عيمجب اذه قوف ةروكذملا ةمطاف هتدهشأ نم هلك كلذب دهش
 .ةئام سمخو نام ةنس نم ءدرفلا بجر يف كلذو .هيف اهنع

 .« فلخ نب دم نب. فلخ »

 .؟ديقملا ىلع اهنم قلطملا لمحي لهو ؟نادقعلا قفلي له

 .لاؤسلا ةخسن (""هذهو)
 لسو هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع هللا ىلص .محرلا نمحرلا هللا مسب

 قوف ناروطسملا نادقعلا هيضتقي اف .كنع هللا ىضر «كباوج .اهلست

 ىلع ءاهتثرو ماقو «تيفوت «نيدقعلا يف اهل دوهشملا بنيز نإف ءاذه

 .ةخسنو م يفو اٿ :نم )۲(
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 .كلذ عيج ("!تركنأف «نيدقعلا) يف اهيلع دوهشملا ةمطاف

 دحاو لك نأب محي مأ «نيدقعلا نمضمو «ناتداهشلا ("!قفلت) لهف
 ُئتاقلا ءاعدإل لهو ؟هبحاصل هل قلعت ال ءةدح ىلع قح ركذ اهنم

 مأ اهدحأ قاقحتسا وأ ءاهقاقحتسا يف ريثأت ناقح وأ قح هنأ نيدقملاب

 قالطاو «فلسلاب نيدقعلا دحأ دييقت «كنع هللا يضر «لمأت مث

 کل يضقي وأ ؛ديقملا ىلع قلطملا لمح بجوي له «يناثلا ا

 ؟ال مأ ريثأت نيدقعلا يف نيروكذملا نيلجألل لهو ؟همكحب اهئم دحاو

 بلط دعب رقت وأ ءرارقإلاب يه ءىدتبت نأ (' يف) محلا ىوتسي لهو

 .؟لاح )2 'هثورول) هب دهش )م 1 نأ) معزي .مئاقلا ذا « ءاعدتساو

 نم «هتلفغأ نأ ىسع امو «كلذ عيمج «كنع هللا يضر ؛حفصتف

 هوجو لمكأب باوجلا انل بعوأو ءاهدحأ نمضم وأ ؛نيدقعلا ىضتقم

 "!فسعت ابرف < «نييبتلاو حرشلا نم لمتحي ام متأو «مسقتلاو «ليصفتلا

 ليزج «كلذب ماتهالا يف ءًأزياح ءلكشم ا هنم كسمتف «لوأتم

 .ىلاعت هللا ءاش نا ءرجألا

 .لخم لامجا نيدقعلا يف

 تحفصت :هصنو «باوجلا اذهب كلذ ىلع «هقيفوت هللا مادأ «باجأف

 نم دحاو لك ةداهش نم قو ديقت ام ىلعو «هيلع تفقوو ءاذه كلاؤس

 .اهتنبال ةأرما رارقإ نم هب ("!ادهش) ام ءنيروكذملا نيدهاشلا

 .تركنأف نيدقعلاب نيدقعلا يف :ب يفو .ع :نم )١(

 .قفلتت .ع «ق يفو .قلعتت :ب يفو .م :نم (1)
 .لكب :ق (9)
 ٠م 2ع نم )4(

 ,امنا معزي ؛ب ينو .م ءع :نم (ه)

 .هثورومب :ب يفو .ق :نم (7)

 ءافسعتي !م (۷)

 .هب دهش ؛ب يفو .م :نم (۸)
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 خيراتلا ناك نا «نايب اهنم ةدحاو يف سيل ذا «ةلمجم ةداهش يهو

 اهداهشا ناك له ىردي الو «ةداهشلا عضو تقول وأ داهشالا تقول اهيف

 يف وأ ءدحاو خيرات يف ءنيسلجم يف وأ ءدحاو سلجم يف ءاعم ءا

 م مأ نيدهاشلا دحأ هب دهش يذلا نيدلا لجأ لح له الو ‹ نيخيرات

 كلذ يف مكحلاو «خيراتلا نم لجألا نأ هتداهش نمضتت م ذا ؛لحي

 .هفالتخاب فلتخي

 .دوهشلا راسفتسا بجيب

 'بجاولاف .("هنع هللا يضر ءديلولا وبأ لاق)

 .اهنع رسفتسيو ءاهتداهش هجو نع نادهاشلا

 :(هدحأ لاقف ءاذك تقو يف ءاعم ءانتدهشأ :الاق ناف - )١(

 يهو «ةئام ثالثب انتدهشأ امنا :يناثلا لاقو «ةئام عبرأب انتدهشأ

 هيلعو «ىوتفلا هب /ىذلا مساقلا نبا بهذم نم روهشلاف «ةركنم ]١154[
 لجألا ىلا ءاهيلع اقفتا يتلا «ةئام ثالثلا يف حصت (هتداهش نأ :لمعلا
 اهنع طقستو ةأرملا فلحتو «نيي نود ءاهب بلاطلل كحيف «هايمس ىذلا
 ءدهاشلا م نيميلاب ءاضقلاب كحاب لوقلا ىلع الا ءةدئازلا ةثامل

 ذخاي وا «ةئام عبرالا قحتسيو فلحي نأ نيب رايخلاب بلاطلا نوكيف
 ؛نيميلا «ةدئازلا ةئاملا يف «ةأرملا ىلع “دريو « نيي نود « ةئام ثالثلا

 مل «ناقح اهنا :لاق ءاعيمج نادهاشلا هب دهش ام بلاطلا ىعدا ناو

 :ةأرملا فلحتو ءاهتداهش يف ءاَمُهَب دکأدق كلذب نوكي هنأل ءءيش هل نكي

 .عيمجلا اهنع طقسيو

 لأسي نأ :كلذ ىف ' ۲

 ع ق نم )۷%

 .باوجلاف م )+(

 .دهاشلاو نيميلاب :ع ()

(e)درتثو م . 
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 باب نم سيل هناو «"ةداهشلا يف بذاكت كلذ نا :ليق دقو
 عم فلح «نيلالا دحأ بلاطلا يعدا نا «لوقلا اذه ىلعف «ةدايزلا
 فلحتو ,دهاشلا عم نيميلاب ءاضقلا نم بهذم ىلع هب دهاشلا ةداهش

 ..رخآلا دهاشلا هب دهش ام اهنع طقسيف ءاهيلع دوهشملا ةأرملا

 ءةأرملا فلحتو هل ءيش ال هنأ |هدحأ

 .دهاشلا عم نيميلاب كحلاب اضيأ «لوقلا

 م :|هتداهش هجو نع ارسفتسا اذا «نادهاشلا لاق ناو - (؟)

 يف اهنوك عم دحاو خيرات ىلع (همتداهش تقفتاو اعم ةأرملا اندهشت

 نم يعدي ايف بلاطلا لوق لوقلاف «تركذ اك «ةركنم ةأرملاو «نيسلجم

 عم فلحي نأ هل ناک «ناقح اهنأ ىعدا ناف ءدحاو قح وأ «ناقح اپا

 ءاضقلاب لوقلا ىلع ءهب هل دهش ام قحتسيو ءاهنم دحاو لك ةداهش

 ءهب هل دهش ئذلا «دهاشلا ةداهش عم فلح نيلالا دحأ ىعدا ناو

 ."دهاشلا عم نيميلاب ءاضقلاب ءاضيأ «لوقلا ىلع هذخأو

 .ةداهشلا قيفلت

 يف ناتداهشلا قفلت له فلتخاو ءهنع هللا يضر ءديلولا وبأ لاق

 اعد نا ءنيي نود اهذخأيو ءاهيف (هتداهش تعمتجا يتلا « ةئام ثالثلا

 ال هنأ نم ءلمعلا هب ىرج ام ىلع وأ ؛فلحي نأ ىبأو كلذ ىلا

 .نيتداهشلا :م )١(

  (r)اعيمج ص .

(r)دهاشلا عم نيميلاب ءاضقلاب لوقلا ىلع ءاضيأ «هذخأو € . 

 .كلذل اعد نا :ع (:)
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 «قفلت اهنا :ليقو «قفلت ال اهنا :ليقف ءدهاشلا عم نيميلاب يضقي
 عبرألا بلاطلا ىعدا نا اهيلع دوهشملا ةأرملا فلحتو «نيي ريغب اهذخأيف
 وهو «ةئام ثالثلا ىلع دئازلا نم أربتف ءاعيمج نيلاملا وأ «ةئام
 .ةنودملا يف مساقلا نبا بهذم وهوءزاوملا نبا بهذ هيلاو : رهظألا

 :|ميداهش هجو نع ارسفتسا اذا «نيدهاشلا دحأ لاق ناو - (۳)
 «ناقح اهف «هريغ خيراتل ءاذك خيرات يف ءهب تدهش ا ةأرملا ينتدهشأ
 فلحي نأ :هيف حلا نوكيو «كلذ يف قفلت ال ةداهشلا نأ يف فلتخي ال

 ناو ءاعيمج هب ادهش ام قحتسيو ءاهنم دحاو لك ةداهش عم بلاطلا
 دهش اهف «ةأرملا ىلع نيميلا درو ءهب دهش ام ىلع ءاهدحأ عم فلح ءاش
 امأو .دهاشلا عم. نيميلاب ءاضقلاب لوقلا ىلع اذهو .رخآلا دهاشلا هب
 نكه الف ءدهاشلا عم نيميلاب يضقي ال هنأ نم لمعلا هب ىرج ام ىلع
 .اعيمج «ناقحلا اهنع طقسيو «ةأرملا فلحتو «نيميلا نم

 نيدهاشلا نم دحاو هب دهش ىذلا لاملا نأ يف بلاطلا قدصي الو
 نأل ءهيف نيميلا نم نكي الو ءهلوق كلذ يف لوقلا نوكي الو «لاح
 ذخأي نأ «ةداهشلاب اهيلع يضق اذا حصي الف ءةركنم اهيلع دوهشملا
 لالا نأ ىف بلاطلا لوق لوقلا نوكي ناك امناو ءاهضعب كرتيو « اهضعب
 ْ .هيف لجألل ةيعدم «هب ةّرقم تناك ول «لاح

 .هل كيرش ال «قيفوتلا ىلاعت هللابو
 ةتبس نم ةلأسم ةرشع اتنثا - ]١40[

 «ىلاعت هللا اهسرح «ةتبس لهأ نم لجر ءهنع هللا يضر ؛!"اهبطاخو
 روكذملا لجرلا اذه ناك دقو «لئاسم ةلج نع هيف لأسي "”باتكب
 يف هيلع ضرتعيو « لئاسم نع اهيف هلأسي نيباتكب ؛كلذ ليق ءهبطاخ
 ١ * .رهظألا اذهو :م ()

#ETUY)كو نق /10  

 .لاؤس :م (0)
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 .اضيأ ءمهدنع نم "هتءاج تناك ءاهيف باجأ ةلأسم يف ءاهدحأ

 ا""ضَرْغَأ مل هيف هل نيبي «ثلاثلا باتكلا ىلع « هللا هقفو « هباجأف
 يلا ل ال نع هيف هل حضويو ‹ نيمدقتملا نيباتكلا ىلع هتيواجي نع

 .هيف اهب هيلا بنتك

 .هيف فرح رخآ ىلا هلوأ نم كلذ صنو
 هءالآ كيدل رهاظو ؛همعن كيلع هللا غبسأ .محرلا نمحرلا هللا مسب

 كفلبو “ةماركلاو ةطبغلا كل لصوو ءةمالسلا كل هللا ماداو ‹همسقو

 .ميرك منم هنا ‹ هح رب ‹ڭكلمع اهرباو لاعالا ريخ مخو « كلمأ

 ءهتأرقف «ريثألا كباتك - كيدل همعنأ هللا لصو - ىلا لصو

 . ةنمّصم ىلع تفقوو

 تاولصلا ىدحا ءوضو يف هسأر حسم ىسن نم لوح ةعجارم - ]١[

 *.سمخلا

 «لئاسم نع اهفتسم « ينتبطاخ كنأ نم "!(هيف) هتركذ ام امأف
 ىلع كمجارأ لف ء«ىرخأ دعب ةرم ء[كدنع اهيف لوقلا فلتخا

 هلصوي) مل لوألا باتكلا نأ كلذ بجوأ يذلاف ءاهنم (ةدحاو)

 نم الو ءوه نمل فرعأ ملف «هريغ عم هلسرأو هعم هب تثعب (*(يذلا

 .ةليوط ةدم دعب "نم الا «ىتأ ثيح

 تاولص سمخلا ىلص نميف ا"ايباوج كيلا لصو هنأ نمضت دق ناكو

 .تءاج .ق ع )0(

 .ضارتعا :ق (۲)

 .۲۷۲ :ص /۱۳ :م (*)

(r)م :نم . 

 .دحأاو :ب يلو م 2ع ؛نم )4(

 .ىذلا عم لصي مل :ب يفو .م ءع «ق :نم (4)

 .ةدم دعب الا ع )3(

(v)ىباتك :م  
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 ةالص نم غرف الف «(ةدح ىلع) اهنم ةدحاو لكل هأضوت. ءوضوب
 «ءوضو يأ نم يردي ال «هسأر حسم يسن هنأ ركذ «ةرخآلا ءاشعلا

 ءوضو يأ نم ردي مل ذا ءاهلك تاولصلا ديعيو ءهسأر (حسي) ماقف

 سمخلا تاولصلا داعأو «هسأر حسم ءاضيأ « يسن  كلذل ماق الف ءهيسن

 .هسارب حسمي نأ نود « اهلك

 ةداعا الا كلذ هارتعا نم ىلع سيل هنأ :كلذ ىف يباوج نم ناكو
 وأ «هحالصا هتفي م نإ «هئوضو حالصا دعب ةرخآلا ءاشعلا ةالص

 مهو نم الا كلذ فالحب لوقي نأ حصي ال ذا ءهحالصا هتاف نا «هتداعإ
 .ةلأسملا يف

 يف باوصلا تيأرو «هتركنأ «كيلا لصو امل هنأ ؛!"!اضيأ «تركذف
 ءاهلك تاولصلا ةداعا هيلع بجت هنا :لاقف «كلذ يف فلاخ نم لوق
 اب كلذل تجَجتحاو .'“اهحالصا وأ ةرخآلا ءاشعلا ءوضو ةداعا دعب
 ملف ءاهيلع فقاوو ءاحل ركاذ كنأ يف كش ال يتلا ءجاجحلا نم هتركذ

 حضوأ ةلأسملا نأل «ربدتلا لبق «ةلهو لوأل كنم طرف مالك هنأ كشا

 يف كلثم ىلع فيكف ءمهف نم ظح ىندأ هل نم ىلع ىفخت نأ نم نيبأو
 ىنعم لك ىلع لاؤسلاو «ثحبلا ةرثكو « ءايشألا ىلع ريقنتلاو مهفلا
 ىف ؛كنم طرف ناك ام ىلع تمدن دق كنأ كش ال هنأ تملعو « لكشم
 وه اع ءنهذ ىذ نهذ الو «كنهذ لكي ال ذا ءهنع تعجرو « “كلذ
 .؟اذهب فيكف ءاذه نم ضمغأ

 .ثدح :م ءع عب ؛يفو .ق :نم )١(

 .حسيل :ب يفو .ع نم (۲)
 ' 2 هنأ تركذت :م (©

 .هحالصاو :م )0

 .لجرلا اذه نأ كلذو كلذ يف :م (ه)
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 باوجلا سفن نع عافد

 دحاو ءوضو نم هسأر حسم يسن هنأ ركذ امنا لجرلا اذه نأ كلذو

 «برغملا وأ ءرصعلا وأ ءرهظلا وأ ءحبصلا ءوضو نم ناك نا يردي ال

 ءةرخآلا ءاشعلا ءوضوب اهلك تاولصلا داعأ امل وهف ؛ةرخآلا ءاشعلا وأ

 سمخلا تاولصلا نم ةالص لك ىلص دق ناك «هسأرب حسي نأ نود

 هأضوت يذلا ءوضولاو ءاطل هأضوت يذلا ءوضولا «نيءوضوب نيترم

 يذلا ءوضولاب نيترم ءاهالص هنإف ء«ةرخآلا ءاشعلا ةالص اشاح « ةمتعلل

 يسن نوكي نأ ةفاخم «ةمثعلا ةالص ديعي نأ بجوف «ةصاخ اهل هأضوت

 ًائيش ديعي نأ هيلع بجي و ")اه هأضوت يذلا ءوضولا نم هسأر حسم

 اهالص دق هنأ ءهدنع نيقيلا لوصحل ءأ"'ةثلاث ةرم «تاولصلا رئاس نم

 يذلا ءوضولابو ءاهل هأضوت يذلا ءوضولاب اهالص دق ذا « ةمات ةراهطب

 دقف ءا هأضوت يذلا ءوضولا نم ناصقنلا ناك نإف :ةمتعلل هأضوت

 ناصقنلا ناك ناو) « هيف ناصقن ال « حيحص وهو «ةمتعلا ءوضوب اهداعأ

 وهو ءاهل هأضوت يذلا“ ءوضولاب ءالوأ ءاهالص دقف «ةمتعلا ءوضو نم

 .(ےف ناصقن ال حيحص

 ءايبنألا الا ءرشبلا نم دحأ هنم مصعي ال مهولاو «ىفخي ال اذهف

 عجري نأ ءهيف همهو هل '(نابف) الوق لاق نم ىلع بجاوو «لسرلاو
 يسن حيرت نأ كنم ديرأ انأف ءمبتي نأ قحأ قحلا» ناف «قحلا ىلا

«ةلأسلا هذه يف يباوج ةحص كل نيبت ناك نا ينف رعت نأب
 هناف ءال مأ 

 هللا محرو «كلثم ىلع رادقملا اذه ىفخي نأ :يدنع مظعيو « ىلع زعي

 . أضوت ق ع )0(

(r)ةيناث :ع  

(r)ق م :نم  

 ناهف :ب يفو .ق ؛نم (8)

 .سنوي ةروس نم ٠۵ :مقر ةيآلا نم سابتقا (9)
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 الف تأطخأ اذاف ء« ءىطخأ نأ ديرأ ال» :لوقي ناك هناف .'ىليصألا

 .« نيترم ءىطخأف ءأطخلا ىلع ىداتا نأ ديرأ

 .ًاطوملا ثيدح لوأ لوح ءهنع بجي مل باتك نع راذتعا

 بهذو «يدي نيب تناك ءبتك ةلمج يف طلتخاف يناثلا باتكلا امأو

 لاؤسلا نمضت هنظأو « هيلع باوجلا ريخأت بجوأ يذلا وهف ءهدجأ مف
 «ةبعش نب ةريغملا ىلع ءأطوملا نم ثيدح لوأ نم «ةجحلا عضوم نع
 ذفن دقف «كلذ نع لاّوسلا ناك ناف .ةالصلا ريخأت ىف ءهنع هللا ىضر

 .هتداعال ىنعم الف دنع نم هيف لاوس "نع کیلا هنع يباوج

 ىف اهنع تمهفتسا يتلا لئاسملا امأو :هنع هللا ىضر ديلولا وبأ لاق

 1 .اهنمف ءاهنع باوجلا تبغرو «هباوج اذه يذلا «كباتك

 +« ةميهبلا اولتقاو هولتقاف ةميهبلا ىتأ نم» :ثيدح لوح - [؟]

 ةميهب ىتأ نم» :مسو هيلع هللا ىلص ينلا ثيدح نع تلأس كنأ
 ريغ ةميهبلاو ؟هانعم امو /؟ههجو ام ‹« ةميهبلا اولتقاو ‹«هولتقاف ]١5١[

 ريغ يهو فيكف «هاركالاب اهنع لتقلا طقسل ةفلكم تناك ولو «ةفلكم
 ؟ ةفلكم

 ىلص ىنلا نع سابع نبا هاور ثيدح اذه نأ :كلذ نع باوجلاف
 :لاقف « ؟ةميهبلا نأش ام» سابع نبال :ليق هنا يورو "اسو هيلع هللا
 ينكلو ءائيش «كلذ يف ءمسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم تعمس ام»

 اهيف عمس ؛ةنس ٠١ قرللاب يقب .ثدحم هيقف .يليصألا .مهاربا نب هللا دبع دمج وبأ يضاقلا وه )١(

 باتك فلأ . ينطقرادلا هنع ثدحو يراخبلا نع «ىربرفلا نع يزورملا ديز يبأ نم ىراخبلا حيحص
 .ةفيدح يبأو يعفاشلاو «كلام نيب فاللا ركذ عم أطوملا هب حرش « لئاسملا تاهمأ ىلا لئالدلا»

 ٠١۲١(. :ص ظافحلا ةركذتو « ٠١١ :ةيكزلا رونلا ةرجش) .ه ۳۹۲ ةلس « ةبطرقب رواشم وهو ءيفوت

 .لاؤسلا ىلع :ع (0
 مك م /كال1 :ص (*)

 يلأ نب ورمع قيرط نم وهو هنع تكسو ( ٤ :مقر) ؛ةجام نبا هجرخأ سابع نبا ثيدح (۳)
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 ؛ ا عفتني وأ ءاهمل لكؤي نأ هرك مسو هيلع هللا ىلص هلل لوسر ىرأ
 .''"'لمعلا كلذ اهب لمع دقو

 .ثيدحلل ىواحطلا دقن

 هنا :لاقف ءهل « ثيدحلا لكشم» باتك يف هيلع ىواحطلا مكتو

 ,!ةيببح يبأ نب ليعامساو ا" ورمع يا نب ورمع ىلا عجري ثيدح

 ةبيبح يبأ نب ليعامساو ءهتياور يف ملكت دق ورمع يأ نبا ورمعو .

 ‹حيحص ريغ ثيدحلا ناك ناف .اعيمج معلا لهأ دنع «ثيدحلا كورتم

 ىور دق هنأ ليلدب «خوسنم وهف ءاحيحص ناک ناو ؛هيف مالكلا انيفك

 : تأ نم ىلع سيل» :لاق هنأ ‹« حاحص ‹ةتباث هوجو نم سابع نبا نع

 ام ءملسو هيلع هللا ىلص «ينلا دعب «لوقي نأ زئاج الو .« 'دح ةميبب

 ىلص' ينلا لوق ليلدبو «هدنع هخسن توبث دعب الا ءهنع هثيدح فلاخي

 دعب رفك :ثالث ىدحاب الا ماس ءىرما مد لحي الو :ماسو هيلع هللا

 وبأ لاق) . سفن ريغب سفن لتق وأ «ناصحا دعب ىنز وأ «نايإ
 امأف .هظفل نود يواحطلا لوق ىنعم اذه :( "دنع هلل يضر «« ديلولا

 .ةقيقح لتقلا نم هرهاظ ىلع مالكلا لمح اذا ءديجف ءخوسنم هنا :هلوق

 . سيل» :لاق هنأ نم سابع نبا نع يور اب ةخسن ىلع هلالدتسا امأو

 نبا لاق .(5.0.0/1) ةبيبح يبأ نبا قيرطلا سفن نم ( ۹ :مقر) يذمرتلا هجرخأ اك «ورمع

 )111 :مقر ءمارملا غولب) :ًافالتخا هيف نأ الا نوقثوم هلاجر :ثيدحلا يف رجح

 وبأ هيف لاقو .ورمع يبا نب ورمع نع ١407( :مقر) يذمرتلاو .( 6 مقر) دواد وأ هجرخأ (1)

 .« يوقلاب سيل» :دواد

 ةقثلا يف وه الو معن فيعض الو «فعضتسب وه امد (؟81/1) :لادتعالا نازيم) :يهذلا هيف لاق (؟)

 (510/9) ةيارلا بصن رظنا)'«هيوذو يرهزلاك

 .(۴۷۱/۱) :« ريبكلا خيراتلاو ء(١/۱۹)١ :لادتعالا نازيم) :رظنا .هيف فلتخا (6)

 ثيدح) دواد وبأ هيف لاقو .مصاع نع ( ۰ !مقر) ىذمرتلاو ء(؛, 6 :مقر) :دواد وبأ هجرخأ (4)

 .«ورمع يلأ نب ورمع ثيدح فعضي مصاع

 :نلسلا يف يمرادلاو ١,3073( مقر) مسمو ءدوعسم نب هللا دبع نع «(۳۸/۷) :ىراخبلا هجرخأ (ه)

 . كلذك دوعسم نب هللا دبع نع .)۲۱۸/۲)

 .ق :نم (5)
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 يور اذا يوارلا نأل ءاندنع حيحصب سيلف « دح ةميهب ىتأ نم ىلع

 هكرتي دق ذا ءهب لمعلا بوجو نم كلذ عنمي مل ءهب لمعلا كرتو ءربخلا
 نأ هريغ یری ال ام هيلع مدق هنأل وأ «هريغ هاري ال «ليوأت وأ نايسنل

 يف ءاهنع هللا يضر ا7ةشئاع ثيدحب ذخأن نأ ىرت الا ءهيلع مدقي

 ىلص ؛هللا لوسر نع اهثيدح تفلاخ دق تناك ناو «لحفلا نيلب ميرحتلا

 تانبو ءاهيخا تانب هتعضرأ نم اهيلع لخدي ناك ذا ءملسو هيلع هللا

 نبا ثيدحب ذخأن وأ '"اهتوخإ ءاسن هعضرأ نم اهيلع لخدي الو « اهتخأ
 هبهذم ناك ناو ءدبعلا تحت تقتعا اذا ءريخت ةمألا نأ يف سابع
 .اهقالط ةمألا عيب نأ

 ثيدحلا ليوأت

 نوكي نأ لمتحي دق ذإ «نكمم ثيدحلا اذه يف ليوأتلاو - )١(
 لتقلا) :هب دارملا نوكي نأو ءلتقلا يف ظفللا ةقيقح ىلع سيل

 كلذ نع ربعي دق ذا < ةناهالاو ءداعبالاو «نعللا وه يذلا “(لوقلاب

 يف اريثك دوجوملا برعلا مالك يف فورعملا زاجلا ليبس ىلع « لتقلاب

 لتق» لجو زع هللا لاق :هنيعب اذه ىف ءهيف ءاج دقو ءنآرقلا
 يف ءاجو ءرفاكلا ينعي : "ناسنالا نعل :يأ «"هرفكأ ام «ناسنالا

 :ىيحي أطوم يف كلامو ١54140(: :مقر) مسمو )/١49(«: :ىراخبلا هجرخأ ءاذه ةشئاع ثيدح )١(

 لف «حلفأ يلع نذأتسا « تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع» :ىراخبلا ظفلو .(" :مقر عاضرلا باتك)

 نبلب «يخأ ةأرما كتعضرأ :لاق ؟كلذ فيكو :تلقف ؟كمع انأو ينم نيبجحتأ :لاقف ءهل نذآ

 .«هل يلدا «حلفأ قدص :لاقف ؛كلذ نع < هلم هللا لوسر تلأس «تلاقف .يخأ

 ١( :مقر ؛عاضرلا باتك) :ىيحي ةياورب أطوملا يف رثأ ىلا ريشي (؟)
 يف ثيدحلاو ۲٠۷۵(. :مقر) ةجام نباو :(178/5) :ىراخبلاو +١113(«: :مقر) يذمرتلا هجرخأ (؟)

 .ةمصعلا ءاقبال اهيلا لسوتي ناك دقو ءاهجوز قارف تراتخاف  تقتع يتلا «ةريرب ةيراجلا ةيضق

 .لوقلا ىلع لتقلا :ب ينو .ق ؛نم (4)
 ۱۷ :.مقر سبع ةروس (ه]
 )۲۱٤/۷(. :ريثك نبأ ريسفت (3)
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 باحصأ لتق » لجو زع لاقو أ "بهل يبأ نب ةبتع يف أ :ريسفتلا
 موق re :ريسفتلا ف ءاجو . ا"دودخألا باحصأ نعل :يا )ل "دودخألا

 ءهللا' نودبعي ءمهنايا نومتكي موق مهعم :ناكو «انص نودبعي اوناك

 ءاهومحتقاف اران هوؤلمو ءادودخا مهل اودخف pr‘ اوملعف (هنودحويو

 يف مهتريصب مهب تغلب امو ‹ مهتصقب هللا معاف ۰ مهنيد نع اودتري مو

 مهب نيلعافلا نعلو ءهنع نوعجري الو ءرانلاب اوقرحي نأ نم «مهنيد
 .مهلعف ىلع ؛ كلذ

 :هائعم «« ( رق فيك لتق م ‹ردق فيك لتق»: لجو رع «لاقو

 ديلولا نأ :ةيآلا هذه ربسفت يف ءاج 0

 هيلع ”(أرقف) < ) ءملسو هيلع هللا هيلع هللا ىلص يلا ىلا ءاج !“ أة ريغملا نب

 نا ءمع يأ :هل لاقف ءماتأف < لهج ابأ كلذ غلبف <« ىل قر هنأكف 0

 كناف «كنوطعي :لاق ؟ّمل :لاق ءالام كل اوعمجي نأ نوديري كموق

 .الام اهرثكأ يأ شيرق تملع دق :هل لاق . هّلبق ال ضرعتت ءادمم تيتأ

 ؛هل هراك كنأو «لاق ال ركنم كنأ كموق معي ٠ ءالوق هيف لقف : :لاق

 . نياكي سيلف ءةناكلا فرعأو ءيا راعشأب 3 ؛ةديصقبالو ؛ هرج رب

 ام هللاو :لاق . "دعب ام ولعيل هناو ءهتحت ام "كحيل هناو «ةوالحل

 .(؟551/؟) :ماشه نبا ةريس) .مالسإلا لبق هلع هلا لوسر رهص وه )١(

 . ةليطتسم «ضرألا يف ةرفح :دودخألاو . ٤ !مقر ٠ جوربلا ةروس )+(

 (؟64/10) :ريثك نبا ربسفت (۳)
 )٤( تايآلا ءرثدملا ةروس 39 - .",

 (۱۹/۲,۲۱۰/۱) ماشه نبا ةريس) كرشلا ىلع تام :ةكمب نيكرشملا رابك دحأ (ه)

 .أرقو ؛ب يفو .ق :نم (3)

 .محن :ع ق (۷)
 .ىلعي ام ولعي هناو م «ع ءق (4)
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 «ركف الف .هيف ركفأ ىتح ينعدف :لاق « هيف لوقت ىتح كموق ىضري
 «اديحو تقلخ نمو يلرذ» :تلزنف « هريغ نع هرثأي رحس اذه :لاق

 .» 0 ع ةعست .هلوق ىلا /ادودمن الام هل تلعجو ]10۱[

 اب لبوقو «نيهأو خبو اذا «لجرلا لوقي نأ سانلا مالك نم مولعمو
 .« لاق اب يلتاقم ىلع ىتأ دقو «نالف ينلتق دق» :لوقلا نم هركي

 اونعلاو هونعلاف ةميهب ىلع هوقدجو نم :ثيدحلا ىنعم نوكيف

 ال نم محب هل اومكحاو «هورجهاو «هلعف ىلع هوخبوو هونيهأو «ةميهبلا

 وأ ءهل ركذي ىذلا «2"هريخ بهذ نم هنا ءهل لتق كلذ نأل «هيف ريخ

 .ءايحألا تيم وهف «هلام

 قنع تعطق ») :هيخأ ىلع ىنثأ يذلل هل «يبنلا لوق ىنعملا نمو
 » )لت وهف رفكب الجر فلق نم» :هلوقو ء(« ل ساص

 نايثا نم اهيلع مرح ام ةحابتسال «ليوأتلا اذه ىلع ءوه نعلف

 اهنم نكي مل ناو ءاهئايثا ةحابتساب ءاهيف ةيصعملا باكترال ةميهبلا
 ء(“اب) ةيصعملا باكترال ءرمخلا تنعل امك «بنذ اهل ناك الو «لعف

 لاق .بنذ اهل ناك الو «لعف اهنم (7نكي) ل ناو اہرش ةحابتساب

 ةروس نم ةيآلاو 459/1(2) :ريثك نبا ةريسو )١81/1١( :ماشه نبا ةريسو )١08/90(« ريثك نبا ريسفت (1)

 ١١, :رثدملا

a (0هربخ . 

 صنو ء(١٠٠٠ :مقر) لسمو )1١68/9(2 ىراخبلا هجرخأ ثيدحلاو .كبحاص ينع تعطق :ب عع (؟)
 تعطق كليو :لاقف « هلي ينلا دنع لجر ىلع لجر ىنثأ :لاق «هيبأ نع ةركب يبأ نع » :ىراخبلا

 :لقيلف :ةلامم ال ؛هاخأ ًاحدام كنم ناك نم :لاق مث ؛ارارم «كبحاص قنع تعطق .كبحاص قنع
 .« هلم كلذ عي ناک نا ءاذكو اذك هبسحأ لدحأ هللا ىلع يكزأ الو ٤ ةبسح هللاو « انالف بسحأ

 ثيدح» :هنع لاقو (؟اباب» :مقر) ىذمرتلاو «كاحضلا نب تباث نع )۸٤/۷( :ىراخبلا هجرخأ

 ٩ حيحص نسج

 ,اهيف :ب يفو .ع :نم (ه)
 .ضايب ؛ب يفو .ق ءم ؛!نم )3

 .(۸۷/۲) و )۳٠۹/١( :دنسملا ف دمجأو «رمع نبأ نع ء( ٤4 :مقر) دواد وبأ هج رخأ 6
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 الآ ءاهيف ام نوعلم ةنوعلم ايندلا » :لاق هنأ ءادردلا يبأ نع یورو

 ايندلا تنعل !ذاف . "هللا ىلا ("اءالاو امو) ءهللا ركذ نم اهيف ناك ام
 ةيصعملا تبكترا اذا ةميهبلا نعلت كلذكف ءاهيف يصاعملا باكترال

 . اهيف
 يضر) سابع نبا نوكي نأ لمتحيف :هنع هللا يضر «ديلولا وبأ لاق

 ىتأ نم ىلع سيل» :لاق كلذلو «ليوأتلا اذه ىلا بهذ (""هنع هللا
 مرحي اهب لعفلا كلذ ناك ولو ءاهيلع باقع ال ةميهبلا نأل «« دح ةمييب

 ىضتقم ىلع « “اهب عافتنالا ميرحت الو ءاهلتق «كلذل «بجو ال : اهلكأ
 ."اءرشلا لوصأ

 ,خوسنم هنأ هيف لوأت هنأل كلذ لاق انا نوكي نأ لمتحيو - (۲)

 ال هجو نم ؛خوسنم هنأ هدنع تبثي دقو «هیلع هريغ هقفاوي ال ليوأتب
 نم ءهنع حص ا «خوسنم هنأب محي نأ حصي الف «هريغ دنع هب تبثي

 «ىنلا نم فقو دق ناك ولو «« دح ةميهب یتا نم ىلع سيل» :لاق هنأ
 نم خوسنملاب ثدحي نأ حصي ال ذا ءهب ثدح امل «خوسنم هنأ ىلع < هَلْ

 خوسنملا نآرقلاك خوسنملا ثيدحلا سيل ذا «خوسنم هنأ ماع نم ثيدحلا

 الف ءهمكحو هطخ خسن اک امناو ءهطخ نيحوللا نيب تباثلا «همکح

 .هب لمعي الو ىلتي

 مد لحي ال» 4ل ينلا لوق يف «خوسنم هنأ ىلع ليلد ال كلذكو

 «اهرصتممو ءاهرصاعو اهعاتبمو ءاهمئابو ءاهيقاسو ءاهبراشو ءرمخلا هللا نعل» :دواد ىبأ صنو

 .« هيلا ةلومحلاو «اهلماحو
 .ىذمرتلاو ةجام نبا صن نم )١(

(r)هيف لاقو كلذك (١؛ ؟؛ :مقر) «ىذمرتلاو :ةريره يبأ نع ( ١1١ :مقر) :ةجام نبا هجرخأ : 

 .(11/1) :يمرادلا هجرخأو « بيرغ نسح ثيدح »

(e)ع :نم . 

 .اهب عافتنالا مرک الو (؛)
 .هلمتحي ال تاياورلا فلتخم يف قايسلا نأل ءديعب ليوأتلا اذه (ه)
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 وأ «ناصح دعب انز وأ «نایا دعب رفك :ثالث ىدحاب الا ماسم ىرما
 ىلا ًافاضم نوكيف ءهنع ًارخأتم نوكي نأ لاتحإال« سفن ريغب سفن لتق

 كلذ ("'يوس اهو) ''ةبارحلاب لتقلا اهيلا فاضي اك « ءايشألا ةثالثلا
 .هيف لتقلاب ةجحلا تماق ام

 . ةقيقح ءدب دارملا ناكو .هانركذ ام ثيدحلا ليوأت نكي مل ناف
 ةلدا دحا وه ىذلا ءاطخلا نم موصعملا ءعامجالاب خوسنم وه اناف «لتقلا

 هل نيبت ام دعب نم لوسرلا ققاشي نمو » :لجو زع هللا لوقل ءعرشلا
 تءاسو منهج هلصنو ءىلوت ام هلون نينمؤملا ليبس ريغ عبتيو ىدهلا

 ,« ("ةلالض ىلع يتمأ) عمتجت "نل» : هل «ينلا لوقلو « !"ااريصم
 «قيفوتلا هللابو .هيف هيلع ام انيبو ءهنع انركذ ام «يواحطلا هركذ امال
 .هل كيرش ال

 * ءاهقفلل الا ةلضم ثيدحلا» :ةرئاسلا ةرابعلا لوح - [*]

 الا هلضم ثيدحلا» هلم يبنلا ثيدح نع هيف تلأس كنأ اهنمو «
 هتفرعم دعب الا « هقفلا »مسا قحتسي ال هيقفلاو ءههجو ام « ءاهقفلل
 .؟ثيدحلا جرخت هجو ىأ ىلعف ؟ثيدحلاب

 ءىنلا ىلا مالكلا اذه كتفاضإ امأ :لوقن انأ كلذ نع باوجلاف

 درمتلاب كلذ طبتري نأ نود لاومألا بلس ىلا دصقلاو «لبسلا ةفاخاو .حالسلا رهش يه :ةبارحلا )١(
 ليبق نم تسيل ةبارحلاو (؟01 :ص) :ةيهقفلا نيناوقلاو غ«(8/11) :ةفرع نبا دودح) ءةطلسلا دض
 .(588/9) :يمالسالا يئانجلا عيرشتلا) :رظنا .يغبلا يف ةلاحلا يه اك ؛يسايسلا مارجالا

(r)ىوس امو :ب يفو .م :نم , 

  (r):مقر ءءاسنلا ةروس ٠١۵ .

 ء(۲۹/۱) :يمرادلاو )4 Yor :مقر) ٠ دواد يبأو .( 56٠ :مقر) ةجام نبا نم لك ثيدحلا جرخأ (4)
 عمتجت ال يتمأ نا» :ةغيصلا هذهب سنأ نع ؛(١88/1) :ريغصلا عماجلا يف يطويسلا ثيدحلا ححص دقو
 .«مظعألا داوسلاب يلعف ءافالتخا متيأر اذاف ءةلالض ىلع

(o)ةلالضلا ىلع عمتجت نل :ب يفو .م ءع :نم . 

 . ۳۱۸ :م /۲۸۹ :ص (*)

 نفي



 كلذ سيل ذا ءحيحصب سيلف ؛هئيدح نم هنا :هيف (''كلوقو) هَ

 نم ("هريغ وأ) ةنييع نبا لوق وه امناو هك ينلا ثيدح نم
 . ءاهقفلا

 ظفلب دري ام هنم ثيدحلا نأل :هانعم نيب ءحيحص مالك وهو

 هب دارملاو مومعلا ظفلب دري ام هنمو «مومعلا هب دارملاو «صوصخلا

 هنمو «لمع هبحصي مل ام هنمو «خوسنملا هنمو « خسانلا هنمو «صوصخلا
 ,(كةروصلا ثيدحو « '"!لزنتلا ثيدحك ؛هيبشتلا هرهاظ يضتقي «لكشم

 [155] هيلا تبرقت ًاربش ىلا برقت نم» :مسو هيلع /هللا ىلص ينلا لوقو
 هتيتأ يشي يناتأ نمو ءاعاب هنم تبرقت ءاعارذ يلا برقت نمو ءاعارذ
 نأل ؛اذه كباتك ىف ءاهانعم نع تلأس ىلا ثيداحألاكو « *ةلوره
 هقفتي لو ءدحأ ثيدحلا عمج ىتمف «ءاهقفلا الا هانعم معي ال هلك اذه
 «ںهصخلا نم ءهرهاظ ىلع ءعضاوملا عيمج يف ءهلْنَحِب «ُهَلضَأ « هيف

 .خوسنملاب لمعلاو ؛هيبشتلاو « مومعلاو

 ثيدح ب هتفرعم دعب الا « هقفلا » مسا قحتسي ال هيقفلا نا :كلوقو

 هتفرعم دعب الا هقفلا مسا قحتسي ال ناك ناو هنأل «هانرکذ ام دري ال

 ن تفت 5 سپ امناو « ثيدحلاب تف رمل هقحتس الف « ثيدحلاب

 .هلوقو :ب يفو .ق :نم )1١(

 .هريغو ب يقو .ق م ع :نم (۲)

 ء ىلاعتو كرابب ءانبر لزني » : ظفلب ةريره يبأ نع )٤۷/۲( :حيحصلا يف ءىراخبلا ثيدح ىلا ريشي (۳)

 ينلاسي نم ؟هل بجسأف ينوعدي نم :لوقي ءرخآلا ليللا ثلث ىقبي ىتح ءايندلا ءاس ىلا ةليل لك

 .(۷۵۸ :مقر) ةريره يبأ نع كلذك سم هجرخأ اك.؟ه هل رفغأف نرفغتسي نم ؟ هيطعأف
 «هاخأ مدحأ لتاق اذا» :ظفلب ءةريره يأ دنع ( ۲ :مقر) ملسم هجرخأ ةروصلا ثيدح (4)

 .« هتروص ىلع مدآ قلخ هللا ناف .هجولا بنجتيلف

 (١؟5/97) حيحصلا يف ىراخبلا كلذك هجرخأو

 .(5,596 :مقر) كلذك سم هجرخأو «ةريره يأ نع )١171/8( ىراخبلا هجرخأ (ه)

 . هتف رعل € 3(

  a (v)هيقفن ,

 نفر



 هتفرعمو ءهيقفب سيل هيف هقفتي مل اذا ءثيدحلا عماجو ءثيدحلا
 نم هلاق نم وأ «ةنييع نبا لاق اك ءهيف هقفتي مل اذا ءهل ةلضم ثيدحلل

 . ءاعلا

 .هل كيرش ال .قيفوتلا هللابو

 ٭*« سمال دي درت ال ىتأرما نا» :ثيدح لوح - ]>[

 ينلل لاق الجر نأ :ِهْت2َي ينلا ثيدح نع هيف تلأس كنأ اهنمو
 :(ص) « هللا لوسر هل لاقف «« سمال دي درت ال ىتأرما نا» : لِ

 كسمتساف » : هلم ينلا هل لاقف «« اهّبحأ ينإ هللا لوسر اي :لاقف اقلط
 رمألا دعب «مالسلا هيلع هلوقو « ةمألا ربخ يف ثيدحلا عم ههجو ام« اهب

 « ريفظب ولو !'!اهوعيب»: اهدلجب

 نبا ثيدح نم «!'ادواد وبأ هجرخأ ثيدح هنأ :كلذ نع باوجلاف
 دي عنمت ال يتأرما نا» :لاقف ءم « ينلا ىلا لجر ءاج :لاق «سابع

 :لاق «« يضن اهعبتت نأ فاخأ» :لاق «« اهريغ» :لاق «« سمال
 وه هنا ليقو «هالوم مشاه « هل ينلا نع اضيأ ءهاورو «اهب عتمتساف

 .معأ هللاف رع ينلل لئاسلا

 .ثيدحلا ليوأت

 :هليوأت يف فلتخاو :("اهنع هللا يضر ءديلولا وبأ لاق)

 اأو ءءاطعلا اهنم سمتلي لئاس دي درت ال :هانعم :ليقف - )١(

 هجرخأ اك( مقرو ۵۹ :مقر) ةريره يأ نع دواد وبأ هجرخأ ثيدحلاو .اهوعيبو :ع )١(
 لئس هلت هللا لوسر نأ» :ىراخبلا ظفلو .قرط ةدع نم *17١( مقر) لسمو ؛(55/8) :ىراخبلا
 ولو اهوميب مث اهودلجاف تنز نا مث ءاهودلجاف تنز اذإ :لاق نصحت مو تنز اذا ةمألا نع
 .((. ٍريِفَظِب

 ۲۸۸ :م /۸۸ :ص (*)
 .ںینقبرط نم )17١/3( كلذك. يئاسنلا هجرخأو 5١45(2 :مقر) (؟)

(r)ق ؛ع :نم  
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 .ثيدحلا ىف لاكشا ال ءاذه ىلعف « هلام هيلع رّذبت تناك

 اذه ىلعف ء رهظألا وهو ءاهروجف ةرثك نع ةيانك هنا :ليقو - (؟)
 هل هتحابا سيلو «نيب اهقالطب هايا ل ينلا رمأ يف ىنعملا «ليوأتلا
 ام ءاهقراف "نا «هسفن اهعبتت نأ ىشخو ءهبجعت تناك اذا اهكسمي نأ.

 نأ هل زئاجو ءاهقالط هل رايتخالا نأل «ةمألا يف هثيدح ضراعي

 ءاهظفحيو ءاهفقثي نأ عم ءاهتقرافم تنَعلا هسفن ىلع يشخ اذا ءاهكسي
 .اهب هنيد ظفحو اهظفحو ءاهسبح يف ارومأم نوكيف

 ءطولا نود ايف ءاهب عاتمتسالا « هلع «يبنلا هل حابأ امنا :ليق دقو
 .معأ شاو «ديعبلا ليوأتلا نم وهو «باسنألا طالتخا ةفاخم

 * « الماح اهدجوف اركب جوزت نم» :ثيدح لوح - [5]

 نأ :وهو «هانعم نع تلأسو ءاضيأ ترک ىذلا ثيدحلا امأو

 ءاركب تجوزت «هللا لوسر ايد :هل لاقف , ِهَلِلم هم «ينلا ىلا ءاج الجر

 تدلو اذار ءاهدلو عبو اهقلط » : هلت بلا ٠ 1 ل لا « الماح اهتدجوو

 اثيدح دواد وبأ جرخ دقو :هف رعأ ال ثيدح هناف .« اهودلجاف

 .هانعم نم هانعم برقي ءصنلا اذه فالخ ىلع «هانعمب

 ىذلا صنلا ىلع ثيدحلا حص نإف :هنع هللا يضر «ديلولا وبأ لاق

 .ليوأتلا نم نيهجو لمتحتف ءهتركذ

 اذاف اهئطوف « ركب ةمأ هل تناك لجرلا اذه نأ :اهدحأ - )١(

 .اهقراف اذا : م )1(

 ظفلو ۲٠۳۴۲(. :مقر) (۲,۱۲۱ مقر) :نيقيرط نم «مکأ نب ةرصب نع بيسملا نب ديعس نع هجرخأ (؟)
 اهل هلم ينلا هل لاقف «ءىلبح يه اذاف ءاهيلع تلخدف . اهرتس يف اركب ةأرما تجوزت) :دواد يبأ

 لاقو «« اهدلجاف » :نسحلا لاق .« تدلو اذاف كل دبع دلولاو ءاهجرف نم تللحتسا اه قادصلا د

 (ءاهودحف لاق وأ اهودلجاف :يرسلا يبأ نبا

 كوك :م /۸۸ :ص (*)
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[or] 

 ءطولا نع هل ىنكو ( "كلذ نع) هلم ءينلا لأسف ءلماح يه
 يبلا رمأف ءهببس وه اب ءطولا نع ةيانكلا يف ةداعلا ىلع « جيوزتلا

 هنأ لجأ نم ءاهئطوب عاتمتسالا ىلع يداتلا هل هرك ذإ اهقتعب هيي

 تاهمأ ةمرح ) !ةهبش) هب امل راصف «هئامي اهنطب يف اهدلو ىذغ

 ذا «ىنعملا يف اهنيب ام برقل «قتعلا نع قالطلاب هي هل ربعو .دالوألا
 كلم ام كرت قتعلا نأ اك ء«ةمصعلا نم قلطملا كلم ام كرت قالطلا

 لاقف «ءطولا نع جيوزتلاب اضيأ «("اهل) وه ربع اك ؛كلملا نم قنعملا
 ناو .اهدلو عيبي نأ هل نأ هملعأو .ككلم نم اهقلط :يأ ءاهقلط :هل

 راص دق هنأ نظي الل ءاهدلو عبو :هلوقب «هقتعي نأ هل '''رايتخالا ناك
 .هكلم هيلع مرحي ءهمأ نطب يف «هئاہ هايا هتيذغتب هل ادلو

 لهأ ضعب كلذ ىلا بهذ /دقو :هنع هللا ىضر «ديلولا وبأ لاق
 يذلابو ءهبسن هب قحلي هنأو «هدبعتسي نأ هل لحي ال هنا :لاقف علا

 نأ يور اہ ((*'اقلعت) ءاعيج هناثريو اهثريف ءهنم لمحلا لصأ ناك
 :ديري « طاطسف دنع وأ ءءابخ دنع ةأرما ىأر ا هللا لوسر

 هنعلأ نأ تممه دقل» «« اهب لي نأ هذه بحاص لعل» :لاقف ءالماح

 ءهقرتسي فيكو ؟هل لحي ال وهو «هثروپ فيك «هربق يف هعم لخدت ةنعل
 .؟, "هل لحي ال وهو

 ءنف :نم (۱)

 هبش ؛ب فو .م :نم (۲)
 .ق ع :نم (©)

 .رابتعالا :م )٤(

(o)قلحم :ب يفو .ق :نم . 
 «ةوزغ يف ناک . كس هللا لوسر نأ» :هظفلو .ءادردلا يأ نع (؟,103 :مقر) :دواد وبأ هجرخأ )1(

 لخدت ةئمل هنعلأ نأ تمه دقل :لاقف .معن :اولاق »اهب ملأ اهبحاص لمل» :لاقف .ًاِحُم ةأرما ىأرف
 ه«؟هل لحي ال وهو همدختسي افيكو ؟هل لحي ال وهو هثروي فيك ؛هربق يف هعم

 .(443/5) دنسلا يف دحأ كلذك هجرخأو

 .اهتدالو تبرق :(لعافلا مسا ةغيصب) جحم ةأرماو
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 وهو هثروي فيك» :هلوق نأل «هيلا بهذ ايف «ثيدحلاب هل قلعت الو
 فيك» :هلوقو «هنم تباث ريغ هبسن نأ ىلع "الإ لدي ال « هل لحي ال

 سفنب ءهل لحي ال وهو هقرتسي فيك هانعم «« هل لحي ال وهو هقرتسي
 َرَم هل ينلا نأ ىلا كلذ ىنعم عجريف «("'اركإ) نود «ةبيط

 يهو اهؤطتأ » مالسلا هيلع لاقف «ىلبح يهو «لجر اهارتشا « ةيراجب
 اذاف «“"اءرصب ينو هعمس يف ودغت كناف»:لاق .« معن» :لاق « ؟ىلبح

 ثيدحلا يف ءهلوقل «هعيبي نأ هل ("ازوجي هنا ليقو) .«'!هقتعاف دلو

 .اهدلو عبو :هنع تلأس ىذلا

 لئاسلا لجرلا كلذ نوكي نأ وه ليوأتلا نم يناثلا هجولاو - (؟)

 اهاقلأو ءاهئطوف ءةرح اهنأ ىلع ءاركب ةيراج جوزت « هلي «ينلل
 ا""طقسف ءهل ةمأ وه اهقحتسا وأ هل اهبهوو «لجر اهقحتسا مث ءالماح
 قاقحتسالا وأ ءوه اهقحتسا ناك نا ءقاقحتسالا ركذ ثيدحلا نم

 : هل «ينلا هل لاقف ءهل اهبهوف ءاهتحتسا هريغ ناك نا «ةبهلاو

 نأ ىنعم ىلع ال ءاهايا هكلب هنم تقلط دق اهنأ هل امالعا «« اهقلط »

 الا «هدلاو دلو يزج ال» :لاق هنأ ل هلع يور ام لثم اذهو

(AN. 0. 3 . 
 سفنب ارح نوكي (*اذهو) .« !"اهقتعيو «هيرتشيف ءادبع هدجي نأ

 ۔هبسن نأ ىلع لدي ال :م )0(

 .ةهارك :ب ينو .ع :نم (۲)

(vr)هرصبو هعمس ىف ودغت كنا كل ابف :م  
 )٤( :مقر حاكنلا باتك) ىيحي ةياورب أطوملا نم لك يف درو ىلابحلا ىراوجلا ءطو نع يهنلا ١؟(«

 :مقر) .دواد يبأو .(۱۷۱/۲) :يمرادلاو ء(١١۵٠ :مقر) :ىذمرتلاو ۲۱٣۵۷(

 .زوجي هنأ ىلاو :ب يفد .م ؛نم (ه)

 1 . طقسيف :ع )3

 وبأو «(5,109 :مقر) ةجام نبا نم لك كلذك هجرخأو ءةريره ىلأ نع 0٠(( :مقر) :راسم هجرخأ (۷)

 (۱۹۷۱:مقر) يذمرتلاو ١٠ ٥( :مقر) دواد

 .« حيحص نسح »هيف لاقو

 .وهو :ب يفو .ع :نم (۸)
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 .اقتع هدعب هل ثدحتسي ال « ءارشلا

 .لوألا ليوأتلا يف « اهدلو عبو» هلوق ىنعم يف لوقلا ىضم دقو

 .قيفوتلا هللابو

 نم دواد وبأ هجرخ ىذلا ثيدحلاو :هنع هللا ىضر «ديلولا وبأ لاق

 هل لاقي : هللا لوسر باحصأ نم لجر نع بيسملا نب ديعس ةياور

 اذاف ءاهيلع تلخدف ءاهرتس ىف ءاركب ةأرما تجوزت» :لاق ''!ةرصب

 ءاهجرف نم تللحتسا اب قادصلا اهل :ِةَتْك2َ ىنلا هل لاقف ءىلبح یه

 الا "الكشي ام هيف سيلف «« اهودلجاف تدلو اذاف «كل دبع دلولاو
 وه ذا ءدبعلا ةلزنب كل نوكي نأ :هانعمو .« كل دبع دلولا » :هلوق

 ءانز نبا هنوكل ءهيلا عزني هل "بسن الو «هفلکتو هنضحت كل بيبر

 .ملعأ هللاو ءدبعلا فيرصت هفرصتف

 .ضراعتلا ءاقب نم ىلوأ راثآلا نيب عمجلا

 ثيداحألا قفتت تاليوأتلا نم هانركذ ىذلا (ىنعملا) اذه ىلعف

 ءحص نا ءهنع تلأس ىذلا ثيدحلا ءاهنع داضتلا يفتنيو « اهلك

 نم هب (”'جتحا) ىذلا ثيدحلاو ءدواد وبأ هجرخ ىذلا ثيدحلاو

 ىذلا نمو ءهنم دلولا بسن تبثي ءالماح ةمأ ءىطو نم نأ ىلا بهذ

 .('"اهيلع) ةجح هتركذ ىذلا ثيدحلاو ءهنم لمحلا لصأ ناك

 هدحو ثيدحلا اذه الاوءدواد الا هل جرخي مل , ىراصنأ يباحص .داصلا نوكسو ءابلا مب ةرمب )١(
 (ه١ :ص ةصالخلا)

 .لاكشا :ف (؟)

(r)ءاببس .ق «ع  

a م (e) 

(o)صايب :ٍب يفد .ع :نم ,. 

 .هل :ب فو .ص : نم )3
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 «ليوأتلاب اهنيب قّقليو ءاهنم سبتلا ام حرشي نأ :اهيناعم نم سبتلاو

 نم اهنأ ىلع الو ءحرطتف ضراعتلا ىلع "لمحت الو كلذ نكمأ اذا
 ةاورلا مهو امم اأ ىلع الو ءهقفي الو ءهانعم فرعي ال ىذلا «هباشتملا

 . اهيف

 .هل كيرش الءقيفوتلا هتلابو

 *جحلاو ةعمجلا لضف لوح ناثيدح - [+]

 جح ةعمجلا» :ءاج ىذلا ثيدحلا نع هيف تلأس كنأ اهنمو

 اأ :كلذ نع باوجلاف » « فيعض لك داهج جحلا «و» «"نيكاسلا

 بحاص اهركذ امنا ء.حيحصلا نم ءيش يف اهفرعأ ال ناثيدح

 ىذلا نيكسملا نأ وهو «نيب [هانعمو هريغ يف اهركذأ ال ؛'!باهشلا

 ءةكم ىلا لوصولا ىلع هتعاطتسا مدعل ءجحلا ضرف هنع طقسي

 ءجحلا ماقم هل كلذ موقيو «ةعمجلا نايتإ ضرف هنع طقس ال «هتنکسل

 .اياطخلا ريفكتو «بوندلا ضيمحت يف ءهضرف هيلع بجو نأ

 ةتعم ف ماس نم » : لاق هنأ اهل وأ يبا نب هللا دبع نع يور

 ةعمجلا نيبو هنيب ام هتحورب هنع رفك ثالث نم
 ةالص لك مث «ىرخألا

 .لمحت ملو :ق )١(

 كا :م/۳۷ :ص (غ)

 نع يهو« نيكاسملا جح ةعمجلا»: يه ىلوألا :نيتفيصب )١46/1( ريغصلا عماجلا يف يطويسلا هحرخأ (؟)

 جح ةعمجلا» :يه ةيناثلاو .باهشلا يف يعاضقلاو «هبيغرت يف هيوجنز نبا اهجرخأ دقو «سابع نبا

 .ناتفيعض ناتفيصلاو .ركاسع نباو « يعاضقلا اهجرخ «كلذك ساع نبا دنع يهو « ءارقفلا

 عماجلا يف يطويسلا هنسح دقو .اهنع هللا يضر ةملس مأ نع ( ۲ :مقر) :ةجام نبا هجرخأ (©)

 )١61/1(. :ريغصلا

 يف باهشلا»:باتك هل .رصم يضاق .يعاضقلا دمحم نب رفعج نب ةمالس نب دمحم هللا دبع وبأ وه )٤(

 .ه 14م1 ةنس يفوت .« ةيورملا حلاو ءظعاوملاو ؛لاثمألاو «بادآلا

 .(418/1) :يبرعلا بدألا خيرات ء۲۸٠۱ :ص - ظافحلا ةركذت 21898 ص - ريخ نبا ةسرهف)

 ١188(. :ص - نوئظلا فشك

 هلع لوسرلا هيف لاق .ه ۸۷ ةنس تام «ةفوكلاب اتوم ةباحصلا رخآ ناك . يملسألا مهاربا وبأ وه (6)

 (؟5/0) :ريبكلا خيراتلا) .«ينوأ نبا لآ ىلع لص مهللا »
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 اثدح ثدحي نأ وهو «رئابكلا تبنتجا ام /اهيدي نيب ام طحتو رفكت ]١64[
 «7بطخي مامالاو ملكتي وأ «سانلا باقر ىطختي وأ :مثا نم

 يلا بحأ نيملسملا عم ةعمجلا دهشأ نأل» :بيسملا نب ديعس لاقو

 .« اعوطتم ةجح نم
 طقسي ال «جحلا ىلا ليبسلا عاطتساو ءداهجلا نع فعض نم كلذكو

 .جحلا ضرف نم همزلي ام داهجلا نع“ هفعض هنع

 ام ردقب ةيضقأ سانلل ثدحت » :زيزعلا دبع نب رمع لوق لوح - [۷]
 ×« روجفلا نم اوثدحأ

 «زيزعلا دبع نب رمع نع يور ام هجو نع هيف تلأس كنا اهنمو
 نم اوثدحأ ام ردقب ةيضقأ سانلل ثدحت » :لاق هنأ ءهنع هللا يضر
 ؛هلوق نم ءملسو هيلع هللا ىلص ءينلا نع يور ام عم «« روجفلا

 امو « '!يتنسو هللا باتك :اهب متكسمت ام اولضت نل نيرمأ مكيف تكرت»
 ءةعدب ثدحم لك ناف ءرومألا تاثدحمو ؟ايا» :هلوق نم اضيأ يور
 : م ا انرمأ ىف ثدحأ نم» :هلوقو .« '"!رانلا ىف ةلالض لكو ةلالض ةعدب لكو

 !مقر) ىدذمرتلاو (۳ :مقر) مسمو «ةريره يبأ نع ٠١87( :مقر) ةجام نبا نم لك هانعم جرخأ )00(
 ٤ ( دنسملا يف دحأو )۲۲۹/۲(.

 .ىفوأ يبأ نب هللا دبع ىلع فوقوم رثألا لملو
 ةجام نبا نم لك هنم ابيرق جرخأو .(" :مقر - ردقلا باتك) :اغالب , ىيحي أطوم يف كلام هجرخأ (؟)

 .ه١١ ةنس عادولا ةجحب لوسرلا ةبطخ يف ١15١6( :مقر :دواد ىبأو ۳ :مقر)
 نب هللادبع نع (41 مقر ةجام نباو ء(م5ا/ :مقر) :ملسمو .ارصتخم )1۳۹4/۸( يراخبلا هجرخأ (۳)

 )1۹/١(. :ننسلا يف يماردلاو ۹ مقر) يذمرتلاو ٤٧۷( :مقر) دواد وبأو .دوعسم
 .ىنابلألا نيدلا رصان نأ الا.« رانلاف ةلالض لكد « ةريخألا ةرابعلا اهيف دجوت تاياورلا هذه لكو
 ب .« مهو دقف اهركنأ نمو ؛ حيحص اهدنس» :(01/1) حيباصملا ةاكشم شماه) :لاق

 وبأو ؛نيقيرط نم كلذك ٠١۷١۸( :مقر) لسمو ءةشئاع نع ٠ حيحصلا يف )٠۷۹/۳( يراخبلا هجرخأ (؟)
 .( 55 :مقر) :دواد

 كك :م/۲۹۳ :ص (*)
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 اهيف دجوي ال ىتلا «لزاونلا نم "اثدح ام نأ كلذ يف (هجولاف)
 طبنتسي ةمألا هيلع ("!تعمجأ) ايف الو ءةنسلا يف الو باتكلا يف صن
 ءاونمآ نيذلا اهيأ اي» :لوقي لجو زع هللا نأل ةنسلاو باتكلا نم اهل
 ءيش يف متعزانت ناف كنم رمألا ىلوأو «لوسرلا اوعيطأو هللا اوعيطأ

 . لع« هيبن ةنسو هللا باتك ىلإ :هانعم «4ًالوسرلاو هللا ىلا هودرف

 نيذلا هملعل مهنم رمألا ىلوأ ىلاو لوسرلا ىلإ هودر ولو» :لاقو
 بجوأو « الع ةنسلاو باتكلا نم طبنتسملا لعجف «« ""ههنم هنوطبنتسي
 .« "ءيش نم باتكلا يف انطرف ام» :لجو زع لاقو اضرف هب محلا

 نم مئاق اهيف كحلاو الا ةلزان الف :هنع هللا يضر ءديلولا وبأ لاق

 .هلهج نم هلهجو ءهملع نم هملع «ليلدب اماو «صنب اما «نآرقلا

 ركب ابأ نأ (نم) ءاج ام لثم طابنتسالا نم (("”ىنعملا) اذهو

 يضر ءرمع ناكو «نيعبرأ رمخلا يف دلجي ناك ءهنع هللا ىضر «قيدصلا

 هل ركذي ديلولا نب دلاخ هيلا ثعب نأ ىلا «نيعبرأ اهيف دلي ءهنع هللا
 ىرت اف ءاهيف !"وكمهنا مهنأو ءرمخلا يف ةبوقعلا اوُقحتسا دق ٌسانلا نأ
 «ريبزلاو «ةحلطو «يلع هدنع ناكو ءهلوح نمل رمع لاقف ؟كلذ يف

 لاقف ؟نسحلا ابأ اي ىرت ام ؟كلذ يف نورت ام «فرع نب نمحرلا دبعو

 برش اذا هنإف «ةدلج نينامم اهيف دلجي نا ىرن» «نينمؤملا ريمأ ءاي « ىلع
 نونامك يرتفملا ىلعو ءىرتفا ىذه اذاو ءىذه ركس اذاو ءركس

 .هجولاو ب فو .ص ؛م ۴ع نم )۱(
535 

(r)ثدحأ :ع . 

  (r)تعمتجا :ب يلو م هع نم .

  (e).ه5 :مقر ؛ ءاسنلا ةروس

 .۸۳ :مقر ءاسنلا ةروس (ه)

 ."ه :ماعنالا ةروس ()

 ص ق ءم ع :نم 7

 م :نم )۸(

 .اوكتهتا :ق )٩(
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 منال هب ذخأو ءرمع هلبقف كلذ ىلع هباحصأ هعباتو "دلج

 ذخأو ءرمع هلبقف «كلذ هجولاو :هنع هللا ىضر ءديلولا وبأ لاق

 .باتكلا نم هوطبنتسا مهنا ‹ هب

 هنأ هنم هايا مهطابنتسا يف هجولاو :هنع هللا ىضر ءديلولا وبأ لاق

 نع رجزلاو عدرلل تعضو دودحلا نأ هيلع قفتملا لصألا ناك الل

 يضر «بلاط يبأ نب ىلع هركذ يذلا ىنعملل «فذقلا دح كلذ '"ناكف
 .هنع هللا

 ةعدتبم ةيضقأ ممه ثدحت هنأال .« روجفلا نم اوثدحأ ام ردقب ةيضقأ

 كيرش ال «قيفوتلا ("أىلاعت) هللابو.ةنسلاو باتكلا نع ةجراخ «ىوهلاب

 * .راسيلا يف وأ نيميلا يف مختلا لوح - [۸]

 ام عم «نيميلا يف ٠ نا ةهارك هجو نع هيف تلأس كنا اهنمو

 هرومأ ف نمايتلا بج ناک هنأ ءمسو هيلع هللا ىلص ينلا نع يور

 شيرق) نيب لهو ؟ال مأ كلذ يف '"رسعألا حماسي لهو "اهلك )3(

 ؟ال مأ قرف كلذ ين (9 مهريغو

 ۲٤۷. :ص - ينابيتلا ةباورب كلام أطوم )١(

 .ناكو :ق (؟)

(r)ع نم . 

 . مخلل قع )4(

 .۳۲۸ :م/5ؤ6 :ص (*)

 ظعلو .كلدك ةدئاع نع (۲۹۸ :مقر) ماسمو ء(١/١٠٠) :هنئاع نع يراخبلا هجرخأ ثيدح ىلا ريشي (ه)
 ىفو .لجرت اذا .هلجرت يو .رهطت ادا .هروهط يف نمينلا بحيل مَع هللا لوسر ناك نا» :مسم
 .« لمتنا اذا ءهلاعتنا

 .هلامثب لمعب نم :رعألا (3)
 . مهريغ سبو شی رق e يد .م ٠ع :نم 8
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 هللا ىلص هنع ءاج امل ؛ىلوأ نيميلا يف متختلا نا رهاظلا ناك دقو

 ءاجنتسالا نأ عمو اهلك هرومأ يف نمايتلا بحي ناك هنأ «ماسو هيلع

 ابوتكم ىلاعت هللا مسا نوكي نأ نم متاوخلا ولخت ام اليلقو «لامثلاب

 ناسحتسا نم هللا هجر «كلام هيلا بهذ ام نأ كلذ نع باوجلاف

 يذلا ثيدحلا نم كلذ ذخأ امناو ءباوصلا وه ءراسيلا يف متختلا

 لوانتت نأ اما ءايشألا نأ كلذو ءهيلع ال ءهل ةجح وهف «تركذ
 متاخلا لوانت متختلا دارأ اذا وهف «ةنسلا هب تءاج ام ىلع «نيميلاب

 وأ «باتك وأ ءلام ىلع هب عبطي نأ دارأ اذاو « هلامش يف هلعجف «هنيميب

 ام لصأ ذا «هلامش يف هدر مث ءهب عبطف ٠ هلامش نم هنيميب هلوانت « ءيش

 دارأ لسو هيلع هللا ىلص ينلا نأ نم ءاج ام ىلع «هب عبطلل احلا دخ

 نود اباتک نولبقي ال مهنا :هل ليقف (''' رصيقو) ىرسك ىلا بتكي نا
 .“ "شا 8 دهع » :هيف شقنو ‹اتاخ دذختاف ؛('"عبط)

 هب عبطلا وأ ؛هب ممختلا دارأ اذا متاخلا لوانت نيميلا يف متت نمو

 05 .نسحأ لامثلا يف متختلا كلام ىأر اذهلف /هنيميب ال « هلمثب « ءيش ىلع

 رسعألا نيب هيف قرف الو ءعسوأ كلذ يف رمألاو «لوقلا نم ديج وهو

 .هريغو يشرقلا نيب الو ءهريغو

 «ينلا نع !كراثآلا تفلتخا دق :هنع هللا يضر «ديلولا وبا لاق

 «لامثلاو نيميلا يف متختلا يف «هدعب «هباحصأ نعو .مسو هيلع هللا ىلص

 «نسحلاو «ناثعو ءرمعو «ركب وبا هراسي يف متتخحي ناك نممف

 .صقو :ب يفو .ص ءع :س )١(

 .عوبطم ب ینو . .ص :نم (۲)
(r)ء(5051 :مقر) ملسو ء(۵۳/۷) كلام نب سنأ نع يراحبلا هجرحأ ثيدح ىلا ريشب  

 جرخأ )4( نبا نع جرخأو « هسيمب يف متحتي ناك هلت ىلا نأ » tirr) :مقر) ةملس يبأ نع دواد وبأ
 :نيميلا هيفلح وبأو ء راسلا كلام راخا كلدلو .

 « وراسي ف مخني ناک » هنأ try) :مقر) رمع

 .(ء۹/۵٠) :ىدوحألا ةفحت)

AY 



 ."'رفعج نب هللا دبعو سابع نباو .ةيفنحلا نبا

 دنع ءهلوحي نأ نسحألاف «ىلاعت هللا مسا همتاخ يف ناك اذاو
 .هللا ءاش نا «عساو هيف رمألاف لعفي ل ناف "هني ىلا ؛ ءاجنتسالا

 .(!"اهل كيرش ال) قيفوتلا هبو

 * ةوبنلا ثلث ىطعأ «نآرقلا ثلث ظفح نم » :ثيدح لوح - 0

 .« “'ةوبنلا ثلث ىطعأ

 :ىلاعت هلوق جرخم جرخ «ةوبنلا لع ثلث يطعأ هنأ :كلذ يف ىنعملاف
 اذه » :ماسو هيلع هللا ىلص هلأ لوسر لوق جرخو , '!ةيرقلا لأساو»

 هللا نأ كلذو .هلهأ بحنو «هلهأ انبحيل :ديري '«هبحنو انبحي لبج
 نم باتكلا يف انطرف ام » :لاقو ءيش لكل انايبت نآرقلا لزنأ ىلاعت
 ,هلمجمو هلصفمو ,هماعو هصاخ نم «هماكحأ معو 2( هظفح نمف » ءيث

 ‹« هه طاينتسالا هجوو ‹«هانعمو «هاوحفو ‹ هنو «هخوسلهو ‹هخسانو

 معلا نم يتوأ دقف هضعب ظفح نمو ءةوبنلا ماع يتوا دقف « مه ام ليلقو

 )١( :مقر) يذمرتلا ىدل كلذب رثآ دجوي ۷۹۷,٠(.

 )۲( :مقر) :راثآلا ءيذمرتلا رظنا ۱۷۹۵ - ۱۷۹۸(.

 )5( مقر) « همتاخ عضو ءالخلا لخد اذا ناك هلي ينلا نا» :كلام نب سنأ نع دواد وبا جرخأ ١5(.

  (4)"ع نم .

 قارع نبا هبقعتو .هعضوب ىزوجلا نبا مّرَج ةغيصلا هذهب ثيدحلا (ه) )۴۹۲/۱(.

 ىدل « نآرقلا ثلث لدعت دحا هللا وه لق» :ىرط ةدع نم درو دقو .« ةعيرشلا هيزنت » هباتك يف

 مقر نآرق) :ىيحي أطوم يف كلامو (74.,5 :مقر) يذمرتلا ١9(.

 ) )3:مقر «فسوي ةروس ۸۲.

 )۷( :مقر عماجلا) ىبحي أطوم يف كلام هجرخأ ٠١( يراخبلا هجرخأو )١18/14( :مقر) سمو ٠١٠١١۵(.

 )*( هىك :م/۱۷۱ :ص
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 .هل كيرش ال «قيفوتلا هللابو
 ]٠[ - ؟دبعلا وا ةمألا قتع لضفألا له +

 ] ىف ("نيملسملا ديبعلاو) ءامالا قتع له :هيف تلأس كنأ اهنمو
 .؟ءاوس رجألا

 ءرجألا يف مظعأ مهنم انمث رثكألا قتع نأ :كلذ نع باوجلاف

 يأ» :لثس ءملسو هيلع هللا ىلص ءهللا لوسر نأل «ىثنا وأ ناك اركذ

 لو ؛معف ."'اهلهأ دنع اهضنأو انمث اهالغأ» :لاقف ؟« لضفأ باقرلا

 .ىثنا نم اركذ صخي

 قتعف هلهأ دنع ةسافنلاو نمثلا يف «ىثنالا ركذلا ىوتسا اذا امأو

 هب هلضف ام ءاهنود هب هللا هصخ اب ءىثنالا قتع نم لضفأ ركذلا

 ‹"نيتمألا وأ نيدبعلا نأ ك .داهجلاو ةداهشلاو «ةمامالا نم « اهيلع

 هبحاص نم لضفأ (هدحاو ءلهألا دنع ةسافنلاو نمثلا يف ايوتسا اذا

 .ارجأ مظعأ لضفألا قتعف «نيدلا يف

 هيف فالتخا ال ام هلك اذهو :(هنع هللا ىضر ءديلولا وبأ لاق)

 رثكأ رفاكلا ناك اذا ءملسملاو رفاكلا قتع نم لضفألا يف فلتخا اغإو

 هيلع هللا ىلص يبنلا لوق مومعل ءلضفأ رفاكلا قتع نا :ليقف ءانُم

 ءاوتسا عم هانعم امنا ثيدحلا ناو ءلضفأ مسملا قتع نا :ليقو ءملسو

 نم رافكلا قتع نم لضفألا كلذكو ؛مالسالا (وأ) رفكلا يف «باقرلا

 .ئثنأ وا ركذ نم مهنم ًانُم رثكأ ناك

 «نيملسملا ديبعلاو ءديعلاو :ب يفو .ع :نم )١(

 جحصلا ىف يراحبلا هجرخأ اك ,ةثئاع نع ٠١(« :مقر قنعلا باتك) : ىيحي أطوم يف كلام هجرخا (؟)

 -(84) ممر لسمو .(۱۱۷/۴)
(r)نيتمالاو م . 

 34 EH :نم )4(

 ع ق : نم )0(
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 يذلاف نامثألا يف اووتسا اذا امأف :هنع هللا يضر ديلولا وبأ لاق
 كلذب لحي ىثنالا حاكن نأل :لضفأ ىثنالا قتع نأ :هب لوقأ
 ءركذلا رفاكلا قتع يف مهل ةعفنم الو «مهل ةعفنم اهقتع يفف «نيملسملل

 .مسملا هقتعأ اذا هيلع ةيزج ال ذا

 نم لضفأ هقتع نأ «'"ةيزجلا هيلع ىري نم بهذم ىلع «ينأيو
 هللاو «ةمألا حاكن نم نيملسملل اعفن معأ هنم ةيزجلا ذخأ نأل « ىثنالا
 .معا

 .هل كيرش ال «قيفوتلا هبو

 *دمصلا هللدمحلاب ةبطخلا حاتتفا - ]1١[

 :هئبطخ ف لوقي نأ بيطخلا غوسي له :هيف تلأس كنأ اهنمو

 .» دلو الو هل دلاو ال يذلا « دمصلا دحاولا هلل دمحلا »

 كلذ نم عنملل هجو الو « زئاج « غئاس ا"!(هنأ) :كلذ نع باوجلاف

 2. أ هللا وه لق » :لجو رع هللا لوق ینعم هنأل

 .هل كيرش ال «قيفوتلا ىلاعت هللابو
 + ؟مالسلا هيلع يبنلا ةعافش بلطب ءاعدلا زوجي له - [1؟]

 ال مهللا»:لوقي نأ مسم فنأي نأ زوجي له :هيف تلأس كنا اهنمو

 .6 اهمرجي الو

 :ةفرع نبا دودح) .ةملسملا ةلودلا ةباح ىلع لصحم نأ لباقم .مسملا ريغ هيدي لام يه ةيزجلا )١(
 .مسملا ايدي يتلا ةاكرلا عم ةلداعم يفو «(5/1)

 كك :م/15 :ص (*)

 .۶ :نم )+(

  (r):مقر صالخالا ةروس ١.

 سس :م/15 :ص (*)

1۸٦ 



 بجي لب «كلذ نم فنأي نأ ماسل لحي ال هنأ :كلذ نع باوجلاف

 ىلص ,هثعافش نأل ءادهاج «كلذ يف ءلجو زع ءهللا ىلا عرضي نأ هيلع

 لوسر لاق «نيبنذملاو نينسحلا ءهتمأ عيمج لانت ءملسو هيلع هللا

 ةعافش يتوعد ءىبتخأ نأ ديرأف ءاهب وعدي ةوعد ين لكل» : كَم هللا
 «« "ادومحلا ماقلا» نأ ىلع معلا لهأ عجأو .« '!ةرخآلا يف يتمأل
 ]1١61[ یلص « /هتعافش لانتف ءهتمأل هتعافش وه بانک ءهب هللا هدعو يذلا

 ‹فقوملا نم ةحارالا : :اهدحأ «نيعضو يف مهنم نينسحلا ءملسو هيلع هلل

 نوبنذملا امأو .ةجردلاو لرل يف عيفرتلاو «ةماركلا ىف ةدايزلا :ىاثلا

 هتعافش هلانت نم مهنمو «أ ”ايونذ نع زواجتلا يف هنعفش هانت نم مهن

 ءملسو هيلع هللا ىلص < ينلا ةعافش دحأ مرحي الف ءرانلا نم هجارخا يف

 .رافكلا الا

 نم اهب بذكي نم لانت الأ اهلعلو :هنع هللا ىضر ءديلولا وبأ لاق

 ٠ .عدبلاو ءاوهألا لهأ

 هيلع هللا ىلص «ينلا ةعافش هللا همرحي الا لجرلا ءاعد ىنعمف

 بجاوف < ‹ غئاز الو عدتبم ريغ ماسالا ىلع هللا هتيم نأ وه اغا ءراسو

 هنال ‹ هتعافشپ رانلا نم جر نأ وعدي الو ‹ هدهج ا وعدي نأ هيلع

 غل
 م رانلل نييجوتسملا ‹ نيينذملا نم نوكي نأ ف ءاعد

 ‹ هما يمالس نم كيلع أرقأو ءهل كيرش ال و قيفوتلا هللابو

 .هتاكربو هللا ةحرو «كيلع ليزجلا مالسلاو .هلفحأو

 س

كلذكو .ةريره ىلأ نع .(51 :مكر «نآرقلا باتك) :ىيحي أطوم يف كلام هج رخأ )«
 :قراخبلا هجرخأ 

 .(۱۹۸ :مقر) ماسسو )۱٤۵/۷(

 امدقم كبر كثعسي نأ ىسع «كل ةلفان « هب دّجهتف ليللا نمو » : يهو ءءارسالا ةروس نم ۷١ ةيآلا .(0)

 .(۳۳۵/۶) :ريثك نبا ريسفت رظنا » ادوج

 .هتائيس :م ()

 .رانلا م )4(

 .ىلاعت هتلابو :ع (ه)
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 راكذتسا ىلع ثحلا يف ثيداحأ ةعست لوح - ]١151[
 + نارقلا

 نم «"رمعم نب هللادبع وبا هيقفلا «هنع هللا ىضر «هيلا بتكو
 .اهصنو - ثيداحأ ٍةَلْدُجِب ءةقلام ةخيشم

 :لاق هنأ ءملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع كلام نب سنأ ىور - )١(
 «ءدجسملا نم لج رلا اهج رخيل ةاذقلا قح يما روجا يلع تص رع »

 وأ «ةيا ملعت لجر نم ا"! ظعأ يش رأ ماف «مهبونذ يلع تضرعو

 .« اهيسن مث «ءلجو زع هللا باتك نم ةروس

 هنأ ءملسو هيلع هللا ىلص  يبلا نع يسرافلا نالس ىورو - )+(

 هللا باتك نم ةروس , ةمايقلا موي يتمأ هب ىفاوت بنذ ربكأ نه » :لاق

 .« اهيسنف مهدحأ عم تناك « لجو رع

 «هيسن مث نآرقلا عت دحأ نم ام»:ةدابعنب دعس نع ىورو - (؟)
 .« مذجأ هللا يقل الا

(e)ءملسو هيلع هللا ىلص « ينلا نع دوعسم نب هللا دبع یورو -  

 وه لب ءتيكو تیک ةيآ تيسن لوقي نأ ؟دحأل امسئب» :لاق هنأ
 لبإلا نم لاجرلا بولق نم ًاتلفت عرسأ هناف «نآرقلا اوركذتسا ؛اهيسنأ
 .« اهلقع نم

 ءملسو هيلع هللا ىلص « ينلا نع «هيبأ نع حابر نب يلع نعو - )ه)

 نولأسي موق هملعتي نأ لبق « هپ اونغتو ‹«هودهاعتو ‹ هللا باتک اوملعت »

 فرطملا يبأ نعو هيبأ نع ىور .ةقلام نم .يجحذملا .رمعم نب ديس نب نمحرلا دبع نب دمخ وه 0(
 .(۵۸۷/۲) - ةلصلا) .ه مال ةنس يفوت هنع سانلا ذخأ ,يناسغلا ىلع يبأ نم ةبطرقب عمس .يبشلا

 .ابنذ :م (0)
 ,مظعأ اهيف رأ ملف :قءع (9
 N4 ض1 PNT :قركاا .ع )»(
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 لجرو ءهب ىهابي لجر ءرْفَن ةثالث هملعتي نآرقلا ناف ءايندلا هب
 .« ىلاعت هلل هژرقي لجرو « هب لكأتسي

 لبق «نآرقلا اوأرقا» :لاق هنأ «ماسو هيلع هللا ىلص «هنعو - ()

 الو هرجا نولجعتي قلا ماقي هك «هنوميقي موق ءيجي نأ

 53 ا؟!نولجأتي

 ا"اةأرق الوقع سانلا ىقبأ :لاقي» :لاق رمع نبا نعو - (۷)

 ءافرع نآرقلا ةلمح نأ ينغلب » :لاق راسي نب ءاطع نعو - (۸)
 .« ةنجلا لهأ

 ءماسو هيلع هللا ىلص «يبنلا نع «هريغو ؛ةريره وبأ ىور - )٩(

 «هتعمس اذا (يذلا :لاق) .نآرقلاب اتوص سانلا نسحأ نع لئس هنأ

 .» هللا یش هتيأر

 هتعمس اذا يذلا» :لاق « ؟ةءارق نسحأ سانلا يأ» :رخآ ربخ يفو

 ,“" هللا یش هتيأر

 :اهرخآ يف لاق م

 اف ؛ةعوطقم ثيداحألا هذه ىلع - هتعاطب هللا كديأ تفقو

 ىنعم ترسفو ‹ هتنيب ‹ هيف “)ةر وكذملا ناويدلا) وأ « ةدنس تركذ

 اروجأم «لمعلا كرت ىنعمب نوكي نأ ديدش هناف «نآرقلا ىآل نايسنلا

 .ىلاعت هللا ءاش نا ءاقفوم

 .رسيملا يف لمعتست «بشخلا نم ةعطق :(لادلا نوكسو فاقلا رسكب) حدقلا )١(

 ۔(۳۳۸/۵) و )۱٤۹/۳( :دحاو ء(١۸۳ :مقر) :دواد وبأ هجرخأ (؟)

 .ءاَرق ف (۳)
 .اذا يذلا «نآرقلاب :ب ينو .م ءص :نم )٤(

 .هيف نوروكذملا ناويدلا :ب يفو .م «ع ءق :نم (5)
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 :باوجلا اذهب كلذ ىلع .هقيفوت هللا' مادا «باجاف

 .اهتركذ يتلا ثيداحألا ىلع - كاياو هللا انعفن - تفقو

[1] 
 هجرخ ثيدح هناف «كلام نب سنأ ثيدح :اهنم لوألا ثيدحلا امأف

 نع «بطلح نب بلطملا نع ؛«حيرج نبا ةياور نم "يذمرتلا ىسيع وبأ
 اذه نم الا هفرعأ ال بیرغ ثيدح» هنا :هيف لاقو «كلام نب سنأ

 :لاقو ءهبرغتساو ءهفرعي ماف ليعامسا نب دمحم هب ركاذ هنأو « هجولا

 هيلع هللا ىلص « يبنلا باحصأ نم ءدحأ نم اعامس ""بلطملل فرعأ ال»
 بلطملل فرعن ال :لوقي نمحرلا دبع نب هللادبع تعمسو» :لاق مسو

 ينثدح :هلوق الا «ماسو هيلع هللا ىلص « ينلا باحصأ نم دحأ نم اعامس

 نب هللا دبع تعمسو» :لاق ءملسو هيلع هللا ىلص « ينلا ةبطخ دهش نم

 ينلا باحصأ نم دحأ نم اعامس بلطملل فرعن ال :لوقي نمحرلا دبع
 نوكي نأ (؟؟ينيدملا نب ىلع ركنأو :""هللا دبع لاق «ملسو هيلع هللا ىلص
 .« سنأ نم عمس بلطلا

]+[ 
 نع اهھدحا حص ناف «(هانعم) هأنعم ع هدب يذلا « نالس ثيدحو

 يأ « اهيسنف » : معأ هللاو ‹ هيف هلوق ىنعمف «ماسو هيلع هللا ىلص « يبلا

 .(۱۷۸/۵) دحأو ء(غ١5 :مقر) .دواد وبا هجرخأ دقو ءاعءم# :مقرل (۱)

 .(4/4"5) « يذوحألا ةفحت» رظنا :(018) :« ريبكلا خيراتلا» :يف يراخبلا هنع تكس (؟)

 نع تبتك» :لاق .نارياب ءورم نم .مالسالا خويش دحا .يلظنحلا .حضاو نب كرابملا نب هللادبع وه ()
 .ه ۱۸۱ يفوت .« خيش فالا هعبرا

 (١١؟ :ص - ةصالخلا)

 ةفرعم يف الع ناك» متاح وبأ هيف لاق .مالعألا دحأ .ينيدملا نب رفعج نب هللا دبع نب يلع وه )4(

 )١۳۸/۳(. - لادتعالا نازيم) ارماسب ه ۲۲۲ يفوت .عوبطم « للعلا » « باتك هل» للعلاو ثيدحلا

 .ىلعملا سفن هل ينعب .ق ءع :نم 16)
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 ءا انواهت ءاهيلع ةدهاعملا كرت نم اهنايسن هيلع بجوأ ام لعف
 يف هب مثالا قلعتيف ءاتءارق يف باوثلا نع ةبغرو ءاهقحب افافختساو
 [151] ةدهاعملا كرت نم ىلع ملا ال ذا ءهجولا اذه /ىلع اهتءارق دهاعت كرت
 وأ) «تابجاولا نم هاوس ا الاغتشاو «كلذ نع ةلفغ «نآرقلا سرد ىلع

 لاق ؛معلا لهأ نم عاجاب «ةيآ وأ ةروس هنم ىسن ىتح «"(تابودنما
 يضر ةشئاع نع يورو هلا ءاش ام الا يسنت الف كئرقنس» ىلاعت هللا

 ةروس يف أرقي الجر مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عمس :تلاق اهنع هللا

 نم اهتيسنأ تنك ؛ةيآ اذكو اذك ينركذا دقل « هللا همحري »:لاقف ليللاب
 1 .« !"!اذك ةروس

 نم ءيش نايسن ناك ولف :“(هنع هللا يضر ءديلولا وبأ لاف)

 نايسنلا سيلو ءمسو هيلع هللا ىلص «هلا لوسر هيسن الل ابنذ نآرقلا
 هدصقب نوكي ال ذا ءدبعلل بسكب ءهريغ وأ «نآرقلا نم ءيشل .

 «كلذ هب هللا هيسني ام لعفي نأب مثأي ااو (؛(هلعفب مئأيف) «هرایتخاو

 ملسو هيلع هللا ىلص « ينلا لوق نم نيب كلذو «هنع يهنملا هجولا ىلع
 يسن وه لب تيكو تيك ةيآ تيس :لوقي نأ ("(؟دحأل) امسئب»
 ىلا فيضيف «« تيسن» لجرلا لوقي نأ لسو هيلع هللا ىلص ىهنف

 .« تيسنأ » لوقي نأ هرمأو «هبسک نم سيل ام هسفن

 ليلدب «باجيا ال بابحتسا كلذو :هنع هللا يضر «ديلولا وبأ لاق

 .تايودنملاو :ب يفو .م ءع ءق :نم )١( ٠

 .1 ةيآلا .ىلعالا ةروس (۲)

 .قرط ةدع نم )1١١/5( يراخبلا هجرخأو «نيقيرط نم ( :مقر) :مسم هجرخأ (5)

 € ءق :نم )£(

 .مثأي مث اهيف هرايتخاو :ب ىفو .م ءعءص ءق :نم (ه)

 . مهدحأل :ب يقو .ع نم )3(

 ٠٠۹۰ :مقر) ءمسمو )1١١١/3( :حيحصلا يف يراخبلاو ء(۸/۲١۴) نئسلا نم ىمرادلا هجرخا (9)

 .لوهجملل يلبم فعضم :
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 هيلع هللا ىلص يبنلا لوقو ؛ تيس اب ينذخاوث ال»:لجو زع هللا لەق
 هللا ىلص ؛هلوق امأو .« اهيسن وأ ةالصلا نع مدحأ

 ثدحلا نم كش وه امناف « "نسأل «ىسنأ وأ «ىسنأل يي » .مسو هيلع

 .زئاج ىسنأو ءنسحأ ىسنأف «ملسو هيلع هللا ىلص ؛لاق نيظفللا يأ يف
[r] 

 الا ‹ هيسن م نآرقلا عت دحأ نم ام» ةدابع نب دعس ثيدح امأو

 ةدهاعملا كرتل هيسن اذا كلذو .ةجحلا عطقنم هانعمف « '"'مذجأ هللا يقل

 دارملا نوكي نا لمتحيو .لبق نم هانيب ام ىلع ؛هقحب افافختسا ؛هيلع
 نأل «هيف اب لمعلا وأ ءهب نايالا كرت :ثيدحلا اذه يف «نايسنلاب
 «« “هيسنف هللا اوسن» :لجو زع هللا لاق :كرتلا وه « ةقبقح :نايسنلا
 ؛ هريغو « ةبيش يبأ نبا هركذ «روهشم ثيدح وهو . مهكرتف هوكرت :يأ
 :لجو زع هللا لاق .ىلاعت هللا باتك يف ةقادصم نال ‹ حيحص هانعمو

 موي هرشحلو ءاكنض ةشيعم هل ناف ىركذ نع ضرعأ نمو»
 :لاق ؟اريصب تنك دقو «ىمعأ ينترشح مل بر :لاق «ىمعأ ةمايقلا
 :ليوأتلا لهأ لاق يسن مويلا كلذكو ءاهتيسنف انتايآ كنتأ كلذك
 ىلع دحأل ةجح ال ذاش «« "هل ةجح ال» :يا «ةجحلا نع ىمعأ هانعم
 ءءايشالا ىلا رظنلا نعو ءةجحلا نع ىمعأ :هانعم ليقو «ىلاعت هللا

 .هريغو رظنلا نم ءيش لك يف ىنعلا مومعل

 )١( :مقر فهكلا ةروس ۷۳.

 ءأطوملا يف يتلا ةعبرألا ثيداحألا دحا وهو ءاغالب .(؟ :مقر ءوهسلا) :ىيحي أطوم يف كلام هجرخا (5)
 .لوهجملل ةينبم ةفعضم ةيناثلا ىسناو .ةلسرم الو ةدنسم هريغ يف دجوت ال

 ةاكشم يف هنع تكسو ؟١١/ه) دجحأو )٤۳۷/۲( :يماردلاو ١474( :مقر) :دواد وبا هجرخا )م

 .(۴۲۲۰۰ :مقر) :حيباصملا

 .75 :مقر ؛ةبوتلا ةروس )4(
  (o)!مقر ءهط ةروس ۱۲٤ .

 .(ه١/١٤) :ريثك نبا ريسفت .ىدسلاو دهاجم هلاق (7)
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 نع نآرقلا ظفح تلم '[ةيآلا ىف) روكذملا نايسنلاب دارملا سيلو

 وأ «ليوأتلا لهأ لاق كلذك هيف اب لمعلا كرت هانعم امناو ءرودصلا

 .هب نامرالا كرت

 لوأ يف هلوق ليلدب ءرهظألا وهو :هنع هللا يضر «ديلولا وبأ لاق

 الا نوكي ال هنع ضارعالا نأل ۰« ىركذ نع ضرعأ نمو» :ةيالأ

 .ناميالا كرتب

 :هيف هلوقل ؛''!(لوألا) كلام نب سنأ ثيدح ليوأتلا اذه لمتحي الو

 هيلع هللا ىلص «ينلا ةمأ نم سيلف نآرقلاب نسوي مل نم نأل «« يتمأ»

 .مسو

[٤] 

 هنأ باسو هيلع هللا ىلص ‹ ينلا نع دوعسم نب هللادبع ثيدح امأو

 ؛يراخبلا هجرخ « حيحص ثيدح هناف ثيدحلا « ؟دحأل امسئب» لاق

 .ىضم دقو «هریغو

[o] 

 « سو هيلع هللا ىلص ينلا نع هيبأ نع حار نب ىلع ثيدح امأو
ضت اف ؛حيحصلا يف هلاكب هصن ىلع دجوي مل هناف

 ملعتب رمألا نم هنم

 هب يهابنلا نم ريذحتلاو «هب ءانغتسالاو «هدهاعتو «ىلاعت هللا باتك

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق ؛ حاحصلا راثآلا يف دوجوم هب لاكيتسالاو

 نآرقلا ا"!(اودهاعت) :لاقو 30 ا"املعو نآرقلا ماعت نم كر يخ » 'ماسو

 تسيل را مسو
 .ةيآلا :ب يفو .ق :نم )١(

 .م ص !نم (۲)

 ؛ ناثع نعو ؛ يلع نع (".4 :مقر) يذمرتلاو «ناثع نع (١١م/د) :حيحصلا يف يراخبلا هجرخأ ()

 r10) :مقر) ةجام نباو ( ۲ ؛مقر) ؛دواد وبا هجرخأو ؛* حيحص نسح » !هيف هلاقو

 00 ؛نئسلا يل يمرادلاو

 ,اوملعت :ب يلو عم ماص :نه (()
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 :لاقو «« 'اهلقع نم معنلا نم لاجرلا بولق نم ًايصقت دشأ هناف
 هلك كلذ جرخ .هب ينغتسي : يأ :« "نآ رقلاب نعي مل نم انم سيل»

 .هريغو يراخبلا :حاحصلا باحصأ

 م أرقي ءىراق ىلع رم هنأ :نيصحلا نبنارمع نع يذمرتلا جرخو
 ءملسو هيلع هللا یلص «هللا لوسر تعمس» :لاق مث ""مجرتساف «لأس

 «نآرقلا نوأرقي ماوقأ ءيجيس هنإف ؛هللا لأسيلف نآرقلا أرق نم :لوقي
 .« نسح ثيدح» وهو :لاق « سانلا هب /نولأسي ]١88[

]1[ 
 هللادبع نع يور ام هلثمو .هدعب تركذ يذلا ثيدحلا ىنعم اذهو

 :لوقي «مسو هيلع هللا یلص « هللا لوسر تعمس » :لاق يراصنألا لهس نبا
 الو ءهب اولكأت الو ءهنع اوفجت الو هيف اولغت ال ؛ نآرقلا اوأرقا

0 
 .« هب اورثكتست

]¥« ۸[ 
0 )3( 6 

 لضف نم رثكأ هيف سيلف ءراسي نب ءاطعو ءرمع نبا لوق امنأو

 . ىصحت نأ نم رثكأ كلذ يف ةتباثلا راثآلاو .نآرقلا ةءارق

 يبأ نعو ؛هللادبع نع ۷۹١( :مقر) لسمو ؛ ىسوم يبا نع ؛«(5/١١١) .حيحصلا يف يراخبلا هجرخلا )١(

 , ىموم
 يراخبلا هجرخأو ١118( !مقر) :دواد وبأو ؛(1971/8) :صاقو يبأ نب دعس نع يمرادلا هجرخا (؟)

 .(۲۰۹/۸) :ةريره يبأ نع كلذك
 .« نومجار هيلا اناو هل انأ» :لاق :عجرتسا (۳)
 ۳٠١۸٤(. :مقر) !عماجلا )4(

  (o)ء۳۲۸/۳) دنسملا يف دمحأ هجرخا 444(.

 .« ةراتخلا ١ يف يسدقملا ءايضلا هححص هنع لاقو ء(١/۲۹۳ :ةعيرشلا هيزنت)يف فارع نبا هجرخأ (5)

4٤ 



[4] 
 اتوص سانلا نسحأ يف «هثركذ يذلا «"ةريره يبا ثيدح امأو

 ىفتبملا نأل «حيحص هانعم نأ الا ءحيحصلا يف هركذأ الف ؛نآرقلاب
 ىلع نوكت امنا اهب اهتقرو ءاهب بولقلا ةقر «نآرقلاب تاوصألا نسح نم
 .اهيف هيلع ةيشخلا روهظو «هتءارق يف ءىراقلا عوشخ نم رهظي ام ردق

 «ثيدحلا ىنعم هللا دمحب نابف :"(هنع هللا يضر ءديلولا وبأ لاق)

 ام» ؛ملسو هيلع هللا ىلص ,ينلا لوق ىنعم نا لوأت نم ليوأت دري وهو
 لتري نأ وه «« “نآرقلاب ىنفتي ينل نذأ ام ءيش يف هللا نذا
 قرب ال ذا «كلذب هبلق ةقرل ءاعدتسا ءعاطتسا ام هتوص نسحيو «نآرقلا

 روهظو «ةءارقلا يف عوشخلا عم الا « هتءارقل عمتسملاو ءىراقلا بلق
 .اهيف ءىراقلا ىلع ةيشخلا

 .هل كيرش ال' «قيفوثلا ىلاعت هللابو

 .ريخألا ماع نود ضوفملا هليكول لكوملا لزع - [140]
 ةلأسم نع هلأسي ءروكلا ماكح ضعب «هنع هللا يضر «"هبطاخو

 :اهصنو «ليكوت

 هقوقح بلط ىلع اليكو لكو لجر يف ؛كنع هللا يضر «باوجلا

 اذا ؛ اهفرصو ,ناهالا ضبقو ءراكنالاو ءاهضبقو اهجارختساو «اهلك

 لبقو «هنم ًاضوعو «هسفن ماقم اهب هماقأ «ةمات ةضوفم ةلاكو « بجو

 «يدنع اهنايعأ ىلع ليكوتلا تبثو « هيضرو هليكوت نم كلذ ("ليكولا)

 .هفعض « دئاوزلا» بحاص نا الا .رباج نع (۱,۳۳۹ ؛مٹر) .هجام نبا هجرخأ (۱)

(r)ق ؛ع نم  

 .اضرو باجعابو اديج عمسيل هنذأ :ىطعأ ؛نذأ (۳)

 ,(055 :مقر) راسو :(156/8) !ةريره يأ نع يراخبلا هجرخأ (4)

IVP Ns G/N NIT ع (0) 
 .ق ١ع !نم )3



 دنع هلكو هنأ اهيف ديقتي / ةقلطم ةلاكولاو .كلذ يف بجاولا ىلعو
 . ضاق

 رارقاب ('"هنلاقم) هيلع تديفو «يدي نيب همصخ عم ليكولا رضحو
 .هلكو ىذلا هلكوم ىلع

 لبق اهايا هلزع ةلزعب هلكوم رهظتسا ءرارقالا كلذب بلط الف
 .اهنم ائيش ليكولا ملعب نأ نود ءروكذملا رارفالا

 ا"الكوملا دهشأ يتلا «ةروكذملا ةلزعلاب روكذملا رارقالا طقسي لهف
 ركذ ام ىلع «فالتخا ةلأسملا يف ناك ناو ؟:؛هيلع. ايضام نوكي مأ ا
 .هللا ءاش نا اروجأم ءهب لمعلا ('ىرج ام) حرشاف « نيقثوملا ضعب

 .ماصخلا :ءدب دعب لزعلا حصي ال

 تحفصت :هصنو «باوجلا اذبب كلذ ىلع «هقيفوت هللا مادأ« باجأف
 . هيلع تفقوو لاؤسلا

 لبق هلزع نوكي نأ الا «هلكومل مزال ليكولا ىلع ديقت و
 يف طيرفت هنم نكي لو ؛هيلع دهشأو ؛هب نلعأ الزع «ماصخلا هبشانم
 نأ دعب ؛ هلزعي نأ ماصخلا ىلع اليكو لكو نمل زوجي ال ذا «همالعا ريخأت
 زاج ول ذا ءارس كلذ لبق الو هيف هدعاقو ؛ماصخلا يف همصخ بشان

 ىلع رسلا يف دهشيو ؛هنع ةمصاخلا ىلع اليكو لكوي نأ دحأ اشي ل كلذ

 تنك :لاق هيلع يضق ناو ؛ «تكس هل يضق ناف ؛كلذ لعف الا «هلزع

 حصي الو هب هلوقأ ىذلا اذه :هنع هللا يضر «ديلولا وبأ لاق .هتلزع
 هللابو .فالخ نم «كلذ يف رثؤي ام ىلا تفتلي الف < يموصأ ىلع هاون
 .هل كيرش ال «قيفوتلا_ىلاعت

 ,هلاقم ؛ب يفو .م ؛نم )١(
 .ليكولا ؛ف (؟9)

 .یرج اپ :ب يفو .م ؛نم (؟)
 .ديقت ام !ع )4(



 «ةعمجلا ةماقا ىلع نيعماج نيدجسم عزانت - ]١44[
 لأسي «ةلأسملا هديب سلدنألا قرش نم ءهنع هللا يضر «بطوخو

 :اهرخآ ىلا اموأ نم اهصنو ء اهنع

 يفو ءةيرق ةرشع عبرأ نيب ةيرق يف «كنع هللا يضر «كباوج
 لوألا نامزلا يف «ةروكذملا ىرقلا لهأ ناك «ميدق عماج ةروكذملا ةيرقلا

 ىرقلا لهأل ةعفنملا نم كلذ يف امل ءهيف ةالصلاو «هناينب ىلع اوقفتا دق

 : اهلجأ نم ءاولقتنا مث «ةنتفلا ىلا هيف اولصف ءاطسو هنوكل ؛ ةروكذملا

 ءةندملا لوأ ىلا هعماج يف اولظف «ةروكذملا ىرقلا ىلعأ يف نصح ىلا

 ةرشع عبرألا ىدحا نم «نصحلا نم ةبرقم ىلع ةيرق ىلا اولقتنا )4(

 ("'فرصناو) ؛ةندملا تنكمت نأ ىلا اهدجسم يف اولصف «ةروكذملا ةيرق

 ا"' ةفئاط :نيتقرف اوقرتفاف ؛ةروكذما ىرقلا يف مهناطوأ ىلا سانلا

 يف يتلا «؛ثيدحلا عماجلا ف يلصت ' ؛!ةفئاطو ؛ ميدقلا عماجلا ف يلصت

 .ةندملا لوأ ف نصحلا نم اهيلا اولقتنا يلا ؛ ةيرفلا

 نوثالث اهيف انتيرق نا :اولاق نأب ةروكذملا ةيرقلا هذه لهأ جتحاو
 ةرثع اننا الا اهيف سيل «ميدقلا عماجلا اهيف يتلا ةيرقلا نأو ءاراد

 عماجلا يف الا انتالص نوكت /ال «ةروكذملا ىرقلا رئاس لهأ لاقو ءاراد

 ررفلا نم كلذف ءانع دعبت كتيرقو ىرقلا طسو ةيرق يف هنأل < مدقلا

 نامزلا ف ناک امسح ؛ ميدقلا عماجلا يف يلصن نأ :انب قفرلاو ایل

 .هل ينب الو «لوألا

 ىلا ثيدحلا عماجلا نم ةالصلا فرصت له «هللا كقفو ءانل نيب

 .ق س )١(

 ,فرصلا ؛ق ب يفو .حارتفا (0)

 .ةقرف !ص ()

TA fT B/N p/p )*( 

 ) )4,ةقرف !ص

[۱0۹] 



 يف ماقت مأ ءاهلاح ىلع نايقبي مأ ءةروكذملا ةحلصملل «ميدقلا عماجلا
 نيثالث اهيف نأ نم «هنيرق لهأ اهركذ يتلا ةهبشلل «ثيدحلا عماجلا
 .اراد

 انببحأو «عقو (''رمأ) هناف ءهيف لاكشالا عفري ايفاش انايب انل نيب

 .("هنم) كديدستو كقيفوت يلو هللاو «كبهذم ىلع هيف فوقولا
 تفقوو «لاؤسلا تحفصت :هصنو ‹باوجلا أذهب هللا هديأ «باجأف

 ‹ هيف ةعمجلا ةماقا لصنت م ذا ؛ ميدقلا عماجلا مدق ىعاري الو ‹ هيلع

 .نصحلا عماج ىلا ‹ ةنثفلاب.هنع هلهأ لاقتنال

 يف ؛نصحلا نم اهيلا اولقتنا يتلا ةيرقلا يف ةعمجلا رقت نأ بجاولاف

 ,ميدقلا عماجلا ىلا اهنع لقنت الو «ةعمجلا اهيف اوماقأف «ةندملا لوأ

 .هاوس دحسم الو « ىرقلا عيمج ف «مهناطوأ ىلا سانلا عوج رب

 مودق دعب ةبيغلا رايخب ذخأت نأ تدارأ ةجوز - ]١41[

 + جوزلا

 اهنع بيغي الأ هجوزل طرتشي لجرلا نع ءهنع هللا يضر « "لسو

 يف ال طرشو «ةأرما جوزت لجر يف «كنع هللا يضر «"باوجلا

 باغف تبحأ ام هيلع مولتلا اهو ءاهديب اهرمأف ؛لجألا اذه ىلع اذه
 . كلذ تبثو « رهشأ ةينام

 .م نم )۱

 .ديدستلاو قيفوتلا يلو هللاو ؛.م ينو .ع؛نم ('0)
(r)۷4 ص/۲۳ ق  p11 JAىلا  

 .كنع هللا يضر باوجلا ,ةلأسم ؛ر (4)

1۹۸ 



 تدارأو «رادلا لوخد نم هتعنم ؛('''رهشألا) ةيناثلا دعب ءمدق الف |
 .اهطرشب ذخأت نأ

 هللا مادأ «تلزنو ؟ال مأ كلذ ال له «كنع هللا يضر ءانل نيب

 ذخأت نأ اهل نا :خويشلا ضعب (لاقف) :اهيف فلتخاو «كقيفوت
 :هلوق نم حاكنلا باتك نم غبصأ عامس يف عقو اب جتحاو ءاهطرشب
 «تملع مث ءملعت نأ لبق اهقراف وأ ؛اهيلع جوزت يتلا ةأرملا تتام ناو»

 ذخأت نأ اهل نأ « يجابلا قئاثو يف عقو ابو «« اهطرشب ذخأت نأ اهلف

 لثم نولملا قئاثوو .برز نبا لئاسم ينو ءاهنيعب ةلأسم يف ءاهطرشب
 . كلذ

 كلذ يف رهظتسي مو ءطرشلاب ذخأت نأ ال سيل :مهضعب لاقو

 نا ؛اروكشم ءاروجأم ءاهحصأو ؛كلذ يف نيلوقلا حجرأ انل نيبف'

 ,ىلاعت هللا ءاش

 .طرشلا لطبي جوزلا مودق

 «لاؤسلا تحفصت :هصنو «باوجلا اذهب «هقيفوت هللا مادأ «باجأف

 امل نأ نم خويشلا ضعب هيلا بهذ امو .هيلع تفقوو

 ؛هبيغم نم همودق دنعبو ءرضاح وهو ءاهطرشب ذخأت نأ

 بجو اهلجأ نم يتلا «ةلعلا تعفترا دقف مدق اذا هنأل ‹ حيحصب سيل

 مولتلا اهو » :طرشلا يف مهوق نم نيب كلذو ءاهديب اهرمأ نوكي نأ اهل

 ؛«"!اهطرش اهمولت عطقب ال « هيلع ةمولتمو ءهل ةرظتنم تماقأ ام هيلع

 هلطبي ال لجألا لولحب اهل بجاولا ءاضقلا نأ كلذ ا“ايضتقي ذا

 .رهشا :ب يفو .مءرءع نم )١(

 رم نم .لاق ؛ب يفو .م ؛نم (؟)

 .اهطرشي .ص (0)

 .كلذ يضتقي ال ذا ؛ (4) ص

314۹ 



 .همودق لبق اهراظتنا لاط ناو «جوزلا مودق الا اهدي نم هج رخيو

 ؛كلاؤم يف اهيلا ترشا يتلا ءغبصأ عامس ةلأسم ةلأسملا هذه هبشت الو
 ناو ءاهيلع جيوزتلاب غبضأ (عامس) ةلأسم يف اه بجو دق ءاضقلا نأل
 هدهز دق اهيلع هجيوزت نوكي نأ نم ةأرملا ىثخت امل ءاهقلط وأ «تتام

 ءاهقالطب الو «ةجوزنملا توب لطبي الأ بجوف ءاهاوس يف هبغرو « اهيف
 لاصتا عم الا لجألا ءاضقناب ةلأسملا هذه يف ءاضقلا اه بجب لو

 ءاهيلع مدق اذا .ءاهيف دهزي ال هتجوز نع جوزلا بيغم نأل ؛بيغملا
 .اهيلع هصرح يف ا"اريزيو ءاهيف هبغري دق لب

 اهسفن راتخت الف «دبعلا تحت قتعت ةمألا ةلأسم ةلأسملا هذه هبشت امنا
 لبق اهجوز قتتعأ اذا« اه رايخ ال هنإ :اهيف اولاق دقو ؛اهجوز قتعي ىتح
 باهذل ؛راتخت نأ لبق اهجوز قتع اذا رايخ اهل بج ال اکف ؛راتخت نا

 بجي ال كلذكف ؛جوزلا قر يهو :'""اهسفن اهرايتخال ةبجوملا ةلعلا
 ةبجوملا /ةلعلا باهذل « يضقت نا لبق اهجوز مدق اذا ؛ ءاضق ةجوزلل ]11[

 نبا لوق صن وهو ءاهنع جوزلا بيغم لاصتا يهو ءاهسفن يف اهئاضقل
 اهطرشب ذخأت نأ لبق ءاهجوز مدق اذا ءا ءاضقال هنأ ةّينّدملا يف عفان
 يف يجابلا هيلا بهذ ام ىلا )تفشل الف ؛ انباحصأ ضعبل هتيأر ام ىلع
 ءاهقفلا بهذم لوصأ كلذ ةفلاخل «نيرخأتملا نم هاوس نم وأ «هقئاثو
 .هانيب ام ىلع ؛نيمدقتملا

 .هل كيرش ال ؛قيفوتلا هللابو

 هر a نم )00(

 ,هديزيو ار

 .اهسشن يف اهئاضتل ؛ص |۳
 .تفثلت ؛ق (4)



 نم قالط مازتلاب ةقوبسملا ةمزاللا نيميلا - ]٠٠١[

 . اهجوزتي
 ,ةمزاللا ناهألاب هجوزل فلح لجر نع ءهنع هللا يضر « "لسو

 نأ :هعم اهقادص باتك يف ءاطل ("اعاط ناك) دفو ءاهيلع نجوزتيل
 .قلاط حاكنب اهيلع ةلخادلا

 هل ناهألاب فلح لجر يف ؛كنع هللا يضر «كباوج :لاؤسسلا صنو

 لجرلا جوزتف «قلاط حاكنب اهيلع ةلخادلاف اهيلع جوزت نا :اهفادص

 ر ر ءاهرمأ ريغب ‹ اهيلع

 :قلطت مأ ءاهنيبو هنيب لامي مو ؟ىلوألا هتجوز عم لعفي امو؟ "ربي

 ؟هيلع

 تحفصت - هصنو ,باوجلا اذبس كلذ ىلع « هللا هديا « باجأف

 .هيلع تقفوو ءلالا

 هنأل «هنيمي يف رب ءرمألا ىلع رثعي نأ لبق لخدو ءاهيلع جوزت ناف

 ةأرما لك قالطب اهل طرشلا ( “أ. دقت) دعب « اهيلع نجوزتيل فلح ال

 نم هلعفي نا هل زوجي ال ام نلعفیل :هنیپ تعقو دقف ءاهيلع اهجوزتي

 نأ هل زوجي ال ناك نإو ,هلعف نإ كلذب ربي نأ بجوف « اهيلع هجوزت

 نم هتخأ نجوزتيل وأ ءالجر نلتقيل هتأرما قالطب فلح نمك هلعفي

 .15 ص4 iB VY e/ye :ع (0)

 .عاط دق ناك دقو ءاب يفو م ع :نم )م

 ٠ جيوزتب ر )۳(

 .له :ب يفو .ر :نم )٤(

 . طرشلا مات دعب ب يفو .م ءص ءرءعادنم (ه)

۷۰1 



 [رع4)

 .هلعفو كلذ ىلع أرجتف « ةعاضرلا

 تقلط ءاهيلع جوزتي نأ لبق «ةمزاللا ناهألاب هنيه ىلع رثع ناو
 مازلا يف ءانخويش نم انكردأ نم ىوتف نم ىضم ام ىلع ةبتلاب هيلع
 ءاشت نا الا ربلا نم نكي الو ثنح ىلع هنأل؛ةمزاللا ناهألا ىف ثالثلا
 ناف ءاهرعش ىلا رظني الو ءاهؤطي ال ءهعم مقتو «كلذ عدت نأ ةأرملا
 تقلط ءطولا تبلطو ءاهرمأ تعفر ناو « هيلع قلطت مل كلذ تءاش

 :ليقو .''!ءيفلا نم نكي ال ذا « ءاليالا لجأ اهل برضي مو « اهناكم
 ىضرت اهلعل «ءطولا هل زوجي ال ناك ناو « ءالبالا لجأ هل برضي هنا

 ىلع هعم ماقملاب ضرت ملو ؛لجألا لح اذاف .ءطو ريغ ىلع هعم ماقملاب

 نم ءاليالا باتك نم نائاق نالوقلاو « هئاضقناب هيلع تقلط «ءاطو ريغ

 , "!ةنودملا

 دعب لاق مث ءاهيلع ٌنجوزتيل ةمزاللا نايألاب «""اضيأ «فلح ولو
 نأل ءاهيلع جيوزتلاب ربي مل «قلاط يهف كيلع اهجوزتأ ةأرما لك :كلذ
 نبال نيب اذهو ءهنكمي ال وهو «هل زوجي جيوزت ىلع تعقو امنا هنيمي
 .قالطلاب نايألا باتك نم ىسيع عامس يف مساقلا

 .قيفوتلا هللابو

 .ةعيبلا نايأ يفو ةمزاللا نايألا يف دوصقم طيلغتلا

 : ةمزاللا ناهألا ةلأسم يف ءدشر نبا ينعأ ءهنع هللا يضر لاقو) /

 هنأ سانلا قفتا دق هنأل «ثالثلا همزلت اهنأ اهيف مويلا فلتخي الأ يغبني

 أكف ءاهب مهيلع نيميلا طيلغتل فلحلا نودصقيف « اهيف محي ثالثلاب
 .ثالثلاب فلحلا نودصقي امنا

 .ءاليالا لجأ نم هل تبرض يتلا رهشا ةعبرأ لجأ لخاد هتجوز ءطو ىلا جوزلا ةدوع وه : ءيفلا 1(
 (مو/م) :ةنودملا (5)

(r)الوأ :ضص «م . 



 ذخؤب اوناك منال «"ةعيبلا نايأ نم ذوخأم كلذ نا :اضيأ لاقو

 .بابلا كلذ نم اهب سانلا فلحف ؛قاتعلاو «ثالثلا قالطلا اهيف مهيلع

 ةقلط همزلت هنأ :لاق نمو ءمويلا اهيف فلتخي نا يغبلي ال :لاقو

 .أطخ وهف - دشر نبا لاق - نيدهاشو ؛قادصو يلوب عجن ربو « ةنئاٻ

 لاب الا ةوق الو لوح الو ءهرصنو ؛هديبأثو ؛ةنوهو ؛هللا دمج مت

 .مظعلا يلعلا

 .ةمزاللا ناهألا یون

 ىلعو .هقلخ نم هتريخ دم ىلع هللا ىلصو ؛محرلا نمحرلا هللا مسب

 .اهلست ماسو هلآ

 نأ رمألا ناك ال ءهنع هللا يضر ءدشر نبا ديلولا وبأ يضاقلا لاق

 انتقو ف مويلا سانلا تاداع رثكأ ناف :اضيأو ۰ نيمي (؟!ةرافكو ۰« هديبنع

 ءةمزال هل ناهألاب فلاحلا مزلي نأ بجيف .ثالثلا قالطلاب نيميلا اذه

 .ةدحاو قالطلا :ناعألا نم ناف ءاضيأو . هنبي يف تلخد األ ؛كلذ

 هل ناهألا عيمج :لاق نمف ء"ارحلاو ‹ ةيربلاو «ةيلخحلاو ءاثالث قالطلاو

 س 7 ا ا فالو

 لمشت ةظلفم نايا يهو .يمابعلا روصنملا رفعج وبأو ؛فسوي نب جاجحلا اهئدحا ةعدتبم نايأ يه )١(

 ةكم ىلا يشلاب رذنلاو ؛لوسرلاو هللا نم ةمذلا ةءاربو ءلالا ميرحتو «قتعلاو «قالطلاك « ءايشأ ةع

 .اضيا ءالبقتسم احاكنو «ةلبقم ةنس سخ ىلإ ةيلبقتسما لاومألا لمشتو لب ءاعوطتو اجح

 هيف ترثك تقو يف ةفيلخلاو ةمألا دارفأ نيب ةعيبلا كن نم افوخ قاثيتسالا اهنم فدملا ناكو

 .ءاوهألاو تابارطضالا

 هركتسم ىلع سيل» :كلام لاقف ءاعرش ةمزلم ريغ اهوأرو «نيميلا هذه دض ءاهتنلا رابك فقو دقو

 :دواد لاقو .« هل ريثأت ال دعب اهجوزتي م ةأرما قالطب لجرلا فلَح نإ » :يعفاشلا لاقو « نيب

 .ةطاسبلا يف ةياغ تناك لوسرلا ةعيب نأل كلذو « ال ةميق ال هللا رْيَمِب نيميلا »

 rr) :ص - ينالسالا :عيرشتلا خيراتو «(78/) - نيعقوملا مالعا رظنا)

 .مايا ةثالث مايص وأ ةنمؤم ةبقر قنع وا ؛نيكاسم ةرشع ماعطا نيبيلا يف يهو ةددحم ةبوقع :ةرافكلا (0)

 اهآرو ؛تاقيلطت ثالث ربع نبا اهآر «نئابلا قالطلا نع تايانك :مارح يهو ؛ةيرب يهو ةّيلَخ يه )٣(

 .(اهدمب امو ۰۵۵۱ :ص یی ةياورب «كلام أطوم رظنا) ةدحاو ةقلط هريغ

Ye 



 ىلع هب رصتقي فيكف «ناهألا هذه عيمج هنيي تحت لخد دقف «ةمزال

 ؟ اهلقأ

 ظيلغتلا دصق امناف «« همزلت نايألا» :لوقي ىذلا ناف ءاضيأو
 ,كلذ يف مزلي اب هتفرعمو «هملع عم «هسفن ىلع قييضتلاو ديدشتلاو

 هنيمي لث فلح نم مزلي ام ؛هنيه لبق اهب نيفلاحلا رثكأ لئس ول ىتح
 تبراق دقف .لوقلا نم دشألاو ءايتفلا نم بلغألاب لئاسلا باجأل « كلت

 نم يل لاق كلذكو «مدقنملا فالتخالا نم جورخلا مويلا ايتفلا هذه

 نسحأ ةنسلا قالطبو اهب لوقلاو «نوتفي مهتيأر ابو ؛خويشلا نم هتبقل
 ءرظنلا يف هجو اهنم دحاو لكلو ءملعلا قيرطب هبشأو :ليواقألا

 .سايقلاو رظنلا يف لاقحاو

 كئلوأ هنسحأ نوعبتيف لوقلا نوعمتسي نيذلا» :لجو زع هللا لاق
 .(« '"بابلألا اولوأ مه كئلوأو هللا مهاده نيذلا

 س يي ب س

 )١( :مقر ءرمزلا ةروس ۱۸.



 تارم ثالث اهعيب دعب ةباد قاقحتسا - ]١01١[

 يضافلا هيقفلا ماكحأ يف ثعقو ةلأسم نع « هلع هللا يضر "السو

 :لاؤسلا صنو هللا هجر «لهس نبأ غبصألا يأ

 كلذو . لع تلكشأ ةلأسم يف - كب نيملسملا هللا عتمأ - باوجلا
 نيثالثب تموقف ةباد فرتعا لجر يف هماكحأ يف ركذ لهس نبا نأ
 بلطي .'"ارخآ دلب ىلا اهب جرخ مث « هيلع موقملا اهعضو ؛(''الاقثم)
 ؛نيعبرأب يناثلا دلبلا يف تموقف ءهنم "'مئابلا كلذ بلط مث ؛('"اهعيب)

 مث «(!"'اهيف تعضوو ؛نيسمخب ثلاثلا دلبلا يف تموف مث) ءاهيف تعضوو
 .قيرطلا يف تكلهف ءابب مدق

 هل ءانلا نأل ءمقلا عفرأ هل :هللا هجر «باثتع نبا لاق

 قحتسملا اذه ذخأي نم - كب عتمأو «كنع هللا يضر - لوقت اف
 ؟الوأ ءهيلع موقملا نم وأ ءهدي يف تكله يذلا نم ناك نا ؛نيسمخلا

 دلب يف عوضوملا .لاملاو «ًاهدع هدي يف تكله يذلا ناك نإ فيكو
 .قيرطلا يف ('"'كله) وأ عاض دق هلعلو ؟هبلج نم ىلع «بئاغ ءرخآ

 14 .G/T /وك ع )1(

 .ق :نمه (؟)

 .ىرخأ ةدلب :م (۳)
Ef (e)ردصم «ةعيب :ب يف «لعاف مسا ءابلا ديدشتب :هعيب . 

 .كلذ هنم مئابلا بلط .ع ءق (ه)

 .ق ع :نم ()

 . كله وأ :ب يفو م :نم 0



[111] 

 ‹تموق «سكعلاب مقلا تناك نا - كاقبأو هلا كزعأ - فيكو

 ,نيعبرأب ثلاثلا دلبلا يف مث ,نيسمخم يناثلا دلبلا يف مث «نيتسب ءالوأ
 هذه قحتسملا ذخأب نم ؛(!'نيعبرألا) مّرَثَف ءرخآلا دي يف ْتَكَلَه دقو

 هيلع موقملا ماحلا بطاخ اذا - "شا كمركأ - لهو ؟نيرشعلا

 هعيب نم ذخأف ءيناثلا دلبلا ىلا هباطخب ءاجف هيلع مح اب ءالوأ
 ءاهتميق عضوو «هقح اهب بلطيل ؛(!'ةباّدلا) هنم عئابلا ذخأو «نمشلا
 مأ لوألا نهرلا قلطني له «كلذب /لوألا احلل هيلا بوتكملا بطاخو
 .؟ال

 ,كلذ نم تملع ايف « يسن دنع دجأ مو يلع هلك اذه لكشأو

 هلك اذه ىلع « يتبواجم يف ؛لوطلاو نما كلف ءأجلملا تنأف « ءافش
 .هللا ءاش نا اروجأم انتم «هديفتسأو «هديقأل

 مقلا عفرأ قحتسلل

 - تحفصت :هصنو «باوجلا اذهب كلذ ىلع «هتدم هللا مادأ ؛باجأف
 كلاؤس - هاضريو هبحجي امل كاياو هللاا انقفوو «هابا هتعاطب هللا كمركأ

 .هيلع تفقوو 'ءاذه

 عفرأ قحتسملل نا» :هللا هجر - بائع نبا هللا دبع يبأ لوقو - [أ]

 بهذ نمم دحاو لك نأ كلذو ؛حيحص « هل ءامنلا نأل «مقلا

 عضو يتلا ةميقلاب اهنمض ((دق) ءاهب هقح جارختسال «ةبادلاب
 عضو يذلا عضوملا ىلا اهب هعوجرو هباهذ يف تفلت نإ ءاهيف
 ءمضو يتلا ةميقلا هيلع نوكت نأ زوجي الف ءهيف ةمبقلا

 .م عا:نم )١(
 .هللا كزعأ لهو :ع (۲)
 ف م عا نم (0)
 .تنأو :ق (:)

(o)ق :نم . 



 نوكيف ءاهنم رثكأ يهو ءهل تعضو يتلا ةميقلا هل '""نوكتو
 .زوجي الو ءَلِحَب ال ءمارح كلذو ءانمت هئامضب لخأ دق

 ءمقلا عفرأ قحتسملل نإ :هللا هجر - باتع نبا لوقف

 عضو يذلا ديب ةبادلا تفلت اذا هانعم ؛نوسمخلا يهو

 .هيف اهعضو يذلا دلبلا ىلا اهب مجري نأ لبق «نيسمخلا

 يذلا نم ناك نا « "نيسخلا قحتسملا ذخأب نم كلاس امأو- [ب]

 :الوأ هيلع موقملا نم وأ ءهدي يف ةبادنا تكله

 نم قحتسملا ءالوأ هيلع موقملا ناك نا هنأ :كلذ ىلع باوجلاف

 ناو ءهنم اهذخأ ءاهب ىتأف ؛نيسمخلاب هل ىضق « ةبادلا هدي

 الا هنم ذخأي نأ هل نكي مل نيثالثلا الا هل ضقي ل ناك

 ىلا هل ةيقابلا نيرشعلا نع بهذيو «هل اهعضو يتلا :نيثالثلا
 وه ىعدا اذا «نيسمخلاب هل يضقب امناو ءهيف هل تيقب ثيح

 يف نكي مو ؛نيسمخ ('"اهبف اعضو اهأ) هيلع عجر يذلاو

 .اهاوعد بذكي ام ةميقلا ةيمست يف اه نييضاقلا ةبطاخم

 ةميقلا غلم هباطخ يف (هنم دحاو لك ىمس ناك نا امأو

 .نيثالثب الا هل يضقي الف «هدلع ةعوضوملا

 ةدعاصتم مقلا ةلثمأ

 حولي ةلمجلا هذه نايبو :هنع هللا يضر ((؟ادشر نبا) ديلولا وبأ لاق

 :ليزتتلاب

 ناك دقو ءورمع دي نم ةبطرقب ةباد قحتسا اديز نا :هلاثم - ]1[

 .نوكيو :ق )١(

 0 ا ا .نيرشلا :م ()

(e)نيس ني اهيف اهعضو امنا هيلع :ب ينو .م ءع ق :نم  

 .م نم (4)



 نم .ةطانرغب .ركب اهعاتباو .ركب نم .نايجب ايعاتبا ورمع
 اهتميق ديزل ورمع عضوف .ةيرملاب دلاخ اهعاتباو .دلاخ
 .نيعبرأ .نايجب اهتميق ورمعل ركب عضوو .نيثالث . ةبطرقب

 ىلا اهب بهذو .نيسمخ .ةطانرغب اهتميق ركبل دلاخ عضوو
 يضاقلا ناف .هعوجر يف وأ ءاهب هباهذ يف تقفنف «ةيرما
 دلاخ هل اهعضو يتلا نيسخلا هذخأب ركبل يضقي ال ةطانرغب
 الا ناجم اهيف وه عضي مل هنأ هدنع رقأ دق ناك نا .هدنع

 ماو .هيلا هباطخ يف «نایج يضاق كلذ هل ركذ وأ « نيعبرأ
 ىلع ةدئازلا ةرشعلا :هل لوقي هنأل .نيعبرأب اهنم هل ىهقي
 الف ؛ةبطرقب ةبادلا قحتسمل يه امناو ءاهيف كل قح ال نيعبرألا
 كلذب هل بطاخيو «نيعبرألا هيلا مستف «ةفقوم هل اهئاقب نم دب
 نم ورمع ىلا مسي ال نايج يضاف لعفي كلذكو ؛نايج يضاق
 اييف وه عضو يلا ؛نيثالثلا الا ءهدنع هل ةفقوملا ءنيعبرألا
 ىلع ةفقوم ةرشعلا ىقبتو «ةبادلا قحتسم ءديزل ءةبطرقب
 ةبطرق يضاق مُلَسيَف ءةبطرق يضاق كلذب هل بطاخيو ؛الاح
 ("اوهو) ورمع هل اهعضو يتلا «نيثالثلا ةبادلا قحتسم ديزل

 ةرثع كتباد ةميق نم كل :هل لوقيو «ةبادلا هدي نم قحتسملا
 يفوتستف «تئش نا ؛('"'اهيلا) بهذ ءةطانرغب ةرشعو «نايجب
 نبا هلاق ام ىلع ؛كتباد مق عفرأ يه يتلا نيسمخلا كلذب

 . الرع

 . هللا همر «باتع

 عضاو هيلا اهدر نأ دعب «نيعبرألا عضاو ديب ةبادلا تفلت ولو - [؟]

 نيثالثلا عضاو (("'رخآلا) اهعضو يتلا نيسمخلا ذخأو «نيسخلا
(01) 

(+) 

(r) 

(4) 

 .هل كلذ ركذ وأ
 .قحتسملا ورمع اب فو م

 .اهنع :ب يقو .م
2020 

 .ذدخال ب فو ۳



 . ايعضو يتلا نيثالثلا .نايجب هل ةعوضوملا نيعبرألا نم « ةبطرقب
 قحتسلا ذخأيف .قحتسلل اهعضوم يف ةرشع اهنم تيقبو
 .ةرشلا ('"ىلا) بهذيو ؛ةبطرقب هل ةعوضوملا ؛نيثالثلا
 .اهذخأيف .ءاش نا .نايج ىلإ ؛نيعبرألا نم هل ةيقابلا

[r]عضاو هيلا اهدر نأ دعب .نيثالثلا عضاو ديب ةبادلا تفلت ولو -  

 قحتس ('"ارخآلا) اهعضو يلا نيعبرألا ذخأو «نيعبرألا

 rl 7 .اهاوس هل نكي مو ءهل ةعوضوملا «نيئالثلا /ةبادلا

 ذخأو ءاهقحتسم ىلا اهدرل ءاهب ىَتَأَو «ةبادلا فلتت مل ولو - [:]

 .هل اهعضو يتلا نيئالثلا
 ؟نيسمخلا قحتسملا ذخأب نم ءهنع تلأس ام نايب اذهف

 ۰ هد ف ةبادلا تكله يذلا ناک نا فیکو » : كلوق امأو - [ج]

 شو هيلع ب يقل نيسمخلا نأ هيلا 0 ايدع

 ةلزانتم عقلا

 ("'!الوأ) تموق ءسكعلاب مقلا تناك ("!نا) فيكو :كلوق ناوآد د]

 ؛ نيعبرأب ثلاثلا دليلا ف 7 ۰ نسم يناثلا دلبلا فو 2. نيكس

تسا شاو قس نمف :نينسل وأ و
 عت تح ةبادلا يأ ني

 ؛ نيتسلا ضوع اهذخأ ةبادلا تفلت نإ (!*ى) ) ءعضو يتلا «نوتسلا هل

| 

 نع ب يو .م ف )١(

 .لخأل :ب يفو ءم نم (0)

 .ناو .ب يفو .مءع نم ()
 .نآلا :ب ينو .ق ءماع :نم (()

(o)اًنيك :ب يفو .ع .نم . 



 ,ةبادلا هيلإ فرصت مل ''!ذإ «هل تبجوف « ةبادلا بحاص دنع عضو يفلا
 نأ اهنم دحاو باطخ نمضتي م نوكي نأ الا مهللا :يناثلا كلذكو
 جارختسال ةبادلا ذخأ دارأ يذلا مزلي الف نوتس (("!اهعضو يتلا) ةميقلا

 ؛دلبلا كلذ يفو ؛تقولا كلذ يف يواست ام الا اهيف عضي نأ اهب هقح

 ,نيعبرأب ثلاثلا ىلعو «نيسمخب يناثلا ىلع هجولا اذه يف تموق نإف
 ام الإ ءهدي يف ةبادلا تفلت نا ءاههنم ادحاو مزلي مل «؛تركذ اهسح

 همزلي مل «نيعبرأب هيلع تموق يذلا دي يف تفلت ناف ءهب هيلع تسوق
 كلذو 2نيسمخلا مامت «نيسمخب هيلع تموق يذلا مرغو «نوعبرأ الا

 .ًاضيأ ؛ةرشع كلذو «نيتسلا مات «نيتسب هيلع تموق يذلاو «ةرشع
 ءاهبحاص ىلا ءهل ةعوضوملا «ةميقلا قلطنت الأ ةبادلا قحتسم نح نمو

 ذخأو «ةميقلا عضو اذا ؛هنم قحتسملل نوكي الف « هتباد هيلإ درت ىتح
 .ةبادلاب ينأي ىتح ةميقلا ذخأي نأ ءاهب هقح جارختسال «ةبادلا

 يذلا يضاقلا هعجار "ناو ؛كلذب هل مكحي نأ يضاقلل حصي الو
 ال «هدنع ةبادلا ةميق هل عضو دق هيلع (''عجر) يذلا نأب هيلا بتك

 ةريسم ىلع هلعلو ءرخآ دلب ىلا صوخشلا يف ررضلا نم قحتسملا ىلع
 نع وأ ءاهب بهذ يذلا اهدر نإ ؛ةبادلا نع نيرشعلا وأ مايألا ةرشعلا
 قحأ «ةميقلا هل تعضوف «ةبادلاب بهذ يذلاو ءاهيف عضو ينلا ةميقلا
 ‹ةميقلا ذخأيف ءعجرت الوأ ءاهدريف «ةبادلا عجرت ىتح ؛راظتنالاب

 .!"أقحتسملل عضو يتلا ةميقلا نع اضوع ؛هل ةعوضوملا

 .اذا .ق )١(

 ف !نم )+(

(r)ولو ع . 

 ءق ع .م نم (4)

 .قحتسملا :ع (60)

0/٠ 



 ؟قحتسملا دلبب ميقلا عضوت له
 اذهل لاقي نأ سابقلا ناك دقلو :هنع هللا يضر «ديلولا وبأ لاق

 ىلا صخشاف ؛اهب كقح بلطتو ؛ةبادلا ةميق عضت نأ تدرأ نا :يناثلا

 لوألا تح نم نأل ؛لوألا لعف اك ؛هدنع ةميقلا عضو .قحتسملا دلب
 .هنهر ذخأيف اهب هقح جرختسا ('"ادق) ذا ؛ةبادلا دري نأ

 دلب ناك ناف ءهيف رظني نأ ؟احلل يغبني ام اذه نإ يرمعلو

 "كم ءابيرق هيلا اذه بهذي نأ ديرب يذلا دلبلاو « ًاديعب قحتسملا
 بيرق قحتسملا دلب ناك ناو ءاهب بهذيو ءةبادلا ةميق عضي نأ نم
 ليقو ؛كلذ نم نكمي ل ءاديعب هيلا اذه بهذي نأ ديري يذلا دلبلاو

 .هنهر اذه ىلا قلطنيف «هدنع ةميقلا عضف «قحتسملا دلب ىلا بهذا :هل

 لاق دقو ءديدش ررض كلذ يف هيلع لخديف «ةليوطلا ةدملا سبحي الو
 : ا"ارارض الو ررض ال» : هلي هللا لوسر

 معن .ةقيقد «ةديج ةلأسم يهو .قوئسم هنع تلأس ام هجو اذهف

 اهنع دحأ ءطق ينلأس مف ءاهتفرعم نع ثحبي وأ ءاهفرعي نم لَ
 .هريغ هلا ال هنج رب ؛كاياو ءانقفوي هللاو .كاوس

 .ءالولاو قتعلا يف ةريرب ثيدح لوح - ]1١65[

 ءدشر نب دمحأ نب دمحأ نب دم ديلولا وبأ مامالا هيقفلا *لثسو

 يف ؛اهنع هللا يضر ةشئاعل « هب هللا لوسر لوق ىلعم نع ؛هلع هللا يضر

 «« قتعأ نل ءالولا امناف ؛ ءالولا مه يطرتشاو اهيذخ » ؛ةريرب ثيدح

 115917171 ساس هش يب يرو امس ل سس ع سلس ننس ونش

 ٠م ٠ع ف !نم ىلا

 .نكمي ؛ق (۲)

 هجرخأ ابك ؛هيبأ نع ينزالا يبحم نب ورمع نع ١"( ؛مقر - ةيضقألا) : ىبحي أطوم يف كلام هجرخأ (۴)

 .trt) :مقر) ؛تماصلا نب ةدابع نعو (م١ :مقر) !سابع نبا نع ةجام نبا

 ,امو ق ع (()
 191 2/1۹ :م/االا :ص/لءو اق (ه)

 الا ١



 اطرش اهعايتبا يف طرتشت نأ ةشئاع ؛ هل ينلا رمأي نا حصي فيك
 نمل ءالولا امناف » :هيف هلوقب ءهسفن ثيدحلا يف هلطبأ دق ءزوجي ال ًالطاب
 ًاطورش نوطرتشي لاجر لاب ام» :لاقف هلاطباب سانلا بطخو «« قتعأ
 ,لطاب وهف « هللا باتك يف سيل اطرش طرتشا نم « هللا باتك يف تسيل

 ءالولا اماو .قثوأ هللا طرشو ءقحأ /هللا ءاضق « طرش ةئام ناك ناو[ ]١1
 .« "اوتعأ نم

 ام جرختساو «ثيدحلا يناعم ىلع ملكت نم ءلاق نم لوق حصي لهو
 ءارش دارأ اذا لجرلا نأ هقفلا نم ثيدحلا اذه يف نا :هقفلا نم هيف
 نأ ءةأرملا ءايلوأ الو ءةعلسلا بر دري لو «ةأرما جاوز وأ «ةعلس
 نونظي طورش ىلع الا «ةأرملا هنم اوجوزي نأ الو ؛ةعلسلا هنم اوعيبي

 نأ هل زوجي هنأ «مزلت الو لحت ال اهنأ معي وهو «مزلتو لحت اهنأ
 «هنع ةطقاس اهنأ هملعل ء طورشلا كلت ىلع ةأرملا جوزتيو « ةعلسلا يرتشي
 وأ «ةعلسلا ءارش نم ديري ام ىلا كلذ نم لصيف ءابب يفي نأ همزلي ال
 .ةأرملا حاكن

 الو ءلحت ال طورشلا هذه نأ ةأرملا ءايلوأ وأ ةعلسلا بر ملع ولو
 .ةأرملا هوجوز الو «ةعلسلا هنم اوعيبي مل «مزلت

 .« يطرتشاو » ةظفل

 رخآ ىلا هلوأ نم هصنو «باوجلا اذهب كلذ ىلع هللا هقفو « باجأف
 :هيف فرح

 اهب درفنا (!"اهتاور اهيلع قفتي) ل ثيدحلا يف ("!ةلظفللا هذه) نا
 ركذ دقو «ديمحلا دبع نب ريرجو ؛كلام ماشه نع اهب درفناو ؛ماشه

 ) )1١مقر ةلأسملا يف هجيرخت قبس »,
  (r)ق م نم

 .ةياور هيلع قفتت مل ثيدحلا يف ظفللا اذهو :ب يفو .ق ؛م :نم ف

 الا



 طاقساب :ةثئاع نع «ةرمع نع ديعس نب ىيحي ةياور نم ثيدحلا كلام

 .« 'قتعأ نم ءالولا ااف « اهيقتعاو اهيرتشا » :هيف لاقف «ةظفللا هذه

 رمألا نم اهرهاظ ىلع تسيلف ؛ثيدحلا يف ةظفللا هذه تحص ناف

 ةظفل اأ :اهيف ىنعلاو «ةحابالا وأ «بدنلا وأ ء«دوجولا ىلع لومحلا

 اهئارتشا يف «ةريرب لهأل ءالولا طارتشاب ةشئاعل رمألا ةغيص اهتغيص

 :لجو زع هللا لوق لثم «كلذ نع يهنلا اب دارلاو ءاهقتعت نأ ىلع
 :سيلبال :لجو زع هلوق لثمو «« "هنود نم ممُكْش ام اودبعاف»
 .دالوالاو لاومألا يف مهكراشو «كلجرو كليخب مهيلع بلجأو»

 صقشيلف ءرمخلا عاب نم» : هب ينلا لوق لشمو « "'هدع
 هبشأ امو رانلا نم هدعقم اوبتيلف ءاذكو اذك لعف نمو « *ريزانخلا

 .ريثك كلذ

 نمل ءالولا امناف» :هسفن ثيدحلا يف هلوق ليوأتلا اذه ىلع ليلدلاو

 تنك نا « ءالولا مه يطرتشاو ابيذخ » :هلوق ف ىنعملاف .« قتعأ

 يور دقو .قتعأ نم ءالولا نا كتملعأ دق ينأ عم ؛ كلذ نيحيبتست

 :لاق «ديعولا ىنعم ىلع لدي اب مساقلا نع ةعيبر ةياور نم ثيدحلا

 * اهيرتشت نأ ءاهنع هللا يضر «ةشئاع تدارأ :نينس ثالث ةريرب يف ناك»

 ول لاقف « هع هللا لوسرل تركذف «ءالولا انلو :اهلهأ لاقف « اهقتعتو

 «هدعب وا رهظلا َلْبَق «ماق مث ؛قتعأ نمل ءالولا ااف «هتطرش تئش

 .« هللا بانک يف تسيل اور نوطرتشي لاجر لاب ام :لاقف «ًابيطخ

 , ة!ثيدحلا

 )١( :يراخبلا حيحصو ۷۸۱ :ص ییجب ةياورب أطوملا )۱۲۸/۳(.

 :مقر ءرمزلا ةروس (؟) 16.

 ٠.1٤ !مقر ؛ءارمالا ةروس 639

 .اهلكأ لحتسي : :ريزانخلا ٍصقشيلف ىنعمو . (1s/r) : يمرادلاو اكلك :مقر) دواد وبأ هجرخأ )4(

 .(5:8/5) ؛يراخبلا حيحص (ه)

A 



 ي ينعي « مه هتطرش تلش كنس س ول» :ثيدحلا اذه يف « هلع ,هلوق ناكف

 .ةحابالا ىلع ("ال) ديعولا ىلع هولأس يذلا ءالولا

 ثيدحلا ليوأت

- ]1[ 

- [[ 

 يطرتشا » : رم هلوق ىنعم نأ : ءالعلا نم ةعاج لوأت دقو
 ىنعمب نوكت دق دق ٣ نأل « ؛ مهيلع يطرتشآ يأ .« مه

 . مهيلع :يأ «« "' ةنعللا م لجو زع هللا لاق «« مهيلع »

 « "اهلف مت :أسأ ناو . كسفنأل منسحأ معنسحا نا» :ىلاعت لاقو

 رك مهيلع تنأ ام» :لئاق نم زع :لاقو .اهيلع :يأ
 .ريثك اذه لثمو

 هيف ليوأت يدلع وهو :هنع هللا يضر «ديلولا وبأ لاق
 اه ءالولا طارتشاب ,ةشئاع هلم ينلا رمأ يف نأل ءرظن

 وهو ءال نكي م مهيلع هطرتشت مل ول اأ ىلع اليلد ؛ مهيلع
 .هطارتشال ىنعم الف ؛هطرتشت ل ناو لاح لك ىلع (ااه)

 طرتشت نا اهرمأ امنا «مالسلا هيلع يبنلا نأ نولوأتم لوأتو
 مف ءزوجب الو ءمهل حصي ال طرشلا نأ اوملع دق ذا مم ءالولا

 .مهب رورغ مهل ("!ءالولا) طارتشا يف نكي
 ال ذإ ءدساف طرش اذهو ءهنع هللا يضر «ديلولا وبأ لاق

 اذا دفن الو ءحصي الام لعفب هلي ينلا رمأب نأ حصي

 اوناک دق مهنأ ىلع لدي ام ثيداحألا يف سيل هنأ مم ؛معقو

 ف ام نم )«

 ‘0 مقر «دعرلا ةروس هيف

 ,۷ مقر ءارسالا ةروس )۳(

 ٠١١. ؛مقر .ماعنألا ةروس (4)
 م عام" )0(

 م 1١عام )3

 لت



 .ءالولا طارتشا مهل زوجي ال هنأ كلذ لبق اوملع

 مزلت الو حصت ال طورش لوبق ىلع عيبلا زوجي ال
 دارأ نمل «ثيدحلا اذه ليلدب « "زوجي هنإ :لاق نم لوق امأو

 هنأ نظي وهو ءزوجي ال طرش ىلع الا اهعيب دري م نم ةعلس ءارش
 [114] هزلي الو ءزوجي ال نأ معي وهو / ‹ طرشلا ىلع هنم اهبرتشي نأ ءزئاج
 َداَرَأ يذلا هجولا ريغ ىلع ةعلسلا كلمت نم هديري ام ىلا كلذب لصيف

 ال ءهنع بوغرم لوق وهف ؛هنع طرشلا نالطبو عيبلا '"زاوجب اهبحاص
 يتلا ؛ةعيدخلاو «ةبالحلاو «شغلا نم هنأل ؛دقتعي نأ الو ؛لاقي نأ حصي

 :لاقو « "ا سيلف انشغ نم » : ل هللا لوسر لاق .ةعيرشلا هئمرح

 سفن بيط نع الا ماسم ءقرما لام لج الد :لاقو ¢“ 0ة الح الر

 «ضرم اذا هدوعيو « تام اذا هدهشي « نمؤملا وخأ نمؤملا » :لاقو «« هنم

 .» اةأرهش وأ باغ اذا هل حصنيو

 ؛طرشب الا اهعيب ديري ال نم ةعلس ءارش دارأ نم ىلع بجاوف

 نا معي وهو ؛ طرشلا ىلع هلم ابيرتشي نأب ‹ هشغب الو ؛ زوج ال طرشلا

 . عيبلا ل حصيو « همر ل

 .قيفوتلا هللابو

 .زوجي الام )١(

 .زاوجل ؛مءعدق (؟0)
' 

(r)هجرخأ اک ؛(؟48/1) :رمع نبا نع يمرادلاو ؛ةريره يبأ نع ( ن؟ !مقر) دواد وبأ را  

 ٠١١(. :مقر) ؛كلذك ةريره يأ نع مسم

 رمع نبا نع err) :مقر) ماس هجرخأو .ربع نبا نع (۱۹/۴) حيحصلا يف يراخبلا هجرخأ (4)

 .ةعيدج ا ؛ةبالخلاو .(98 - مقر - عويبلا باتك) :ىيحب أطوم يف كلام هجرخأ اك ,كلذك

 دلما يف دحأرو ( ۰ مقر) يذمرتلاو )۳۴ ۳ ىوعو :ماقرألا) ةجام نب هجرخأ (ه)

 .ةريره يبأو ٠ يلع نع ها

 الاو



 لوح نيفشات نب فسوي نيملسملا ريما لاؤس - [10؟]
 .ةيرعشألا

 ءدشر نبا ديلولا يبأ يضاقلل :هنع هللا يضر «نيملسملا ريمأ "لاس
 ۰ .هنع هللا يضر

 هللا لصو - ديلولا وبأ ءدحوألا ءلجألا يضاقلا ؛هيقفلا لوقي ام
 نسحلا يبأ خيشلا يف - هقيرط هحلاص لك ىلا جهنو ؛هديدستو هقيفوت
 يبأو) « “'ينالقابلا ركب ياو :"'ينيارفسالا قحسأ يبأو :"اىرعشألا

 مهئارظنو 80 يجابلا ديلولا يبأو اا يبأو ,!كروف نبا ركب

 ىلع درلا فصيو تانايدلا لوصأ يف ماكتيو «مالكلا لع لحتني نسم
 امو ؟ةياعو ةريح ةداق مه مأ «ةيادهو داشر ةمنأ مهأ « ءاوهالا لهأ

 لع ىلا يمتني نم لك نوبسيو «مهنوصقنتيو «مهوبسي موق يف لوقت
 ,مهنع ةيالولاب نوفرحنيو « مهنم نوؤربتيو مهورفكيو ,ةيرعشألا
 عنصيو « مه لاقي اذام «ةلاهج يف نوضئاخو ةلالض ىلع مهنا نودقتعيو
 لهو « مهئاولغ نم فكي مأ « مهئاوهأ ىلع نوكرتيأ «مهيف دقتعيو « مه

 .۸ !'ضص )0(

 تالاقم ؛هبتك رهشأ نم .مالكلا لع يف ةلزتعملا دي ىلع جرخت .ةرصبلاب دلو .ليعاسا نب يلع وه (')
 ؛ص - ظافحلا ةركذت) .ه.. يفوت ةنايدلا لوصأ نع ةئابالاو «نيلصملا فالتخاو ؛نييمالسالا

(A1۱ 

 ده ٤۱۸ يفوت روباسين سرادم ربكأ يف سرد .يعفاشلا .نيدلا نكرب بقلملا دمع نب ميهاربا وه )س(
 ةبقرملا) .ه 1. يفوت - يبوبلا ةلودلا دضعب قيثو لاصتا ىلع ناك ‹ يكلالا بيطلا نب دمم وه )4(

 1١(, :ص - ايلعلا
 ةيعفاشلا تاقبط) .روباسينب هرازمو ءه1.+ يفوت .مكتم ؛يلوصأ ؛هيقف نسحلا نب دمع وه (ه)

0/1 1). 

 لوصأ يف لماشلا :هبتك رهشأ نم .نيمرحلا ماما .ينيوجلا فسوي نب هللا دبع نب كلالا دبع وه )١(
 .(0۸ :ص تايفولا نم ةئس فلأ) .ه 4۷۸ يفوت .نيدلا

 ص :نم 90

 وهو «ءازجأ ٠ يف يقثنملا :هبتك رهشأ نم .هءارآ درو ؛مزح نبا رظان .يسلدنألا فلخ نب نايلس وه (4)

 .  يفوت .كلام أطول حرش ٤۷١ :ص - ةيكزلا رونلا ةَرَجش) ه ٠١١(.

1٦ 



 .؟ال مأ ,("'بايا يف لخدو) ؛مهايدأ يف ةحرج كلذ

 ("'نن) حصفأو .نيدلا نم ميلحنو .نيروكذملا ةمئألا رادقم انل نيب

 .مهيف بحملاو . مهل يلوتملا لاحو . مهنع فرحنملاو . مه صقتنملا لاح نم
 .ىلاعت تلا ءاش نا ؛اروجامو الضفم . المج

 ةقيقحلا ىلع ءاملعلا مه ةيرعشألا
 كلاس .كاياو .هللا انمصع « تحفصت :هلا هجر .دشر نبا هباجأف

 . هيلع تفقوو ۰ اذه

 . ءادتقالا مهب بج نمو .ريخ ةا ءالعلا نم تثيمس نبذل ءالؤهو

 ايحضوأو ؛ ةلالضلاو غيزلا لهأ هبش اولطبأو , ةعيرشلا رصنب ب اوماق مه أل

 ۰ مين . تادقتعملا اني نم) هي نادب نأ بجي ام اوديبو ؛ تالكشلا

 .لجو زع هقلاب مهملعل « ةقيقحلا ىلع ءالعلا ,تانايدلا لوصأب مهتفرعب
 الا عورفلا ملعت ال ذا ءهنع يفتني امو هيلع زوج امو ءُهَل بجي امو

 .لوصألا ةفرعم دعب

 نيذلا مهف .مهقباوسب مهل رقيو « مهلئاضفب فرتعي نأ بجاولا نمف

 لك نم معلا اذه لمحي» :هلوقب ('"'لعأ هللاو) <« للي هللا لوسر ىَنَع

 عدتبم وأ ؛ لهاج يب الإ ةلالض ىلع مهنأ دقتعي الف ««  نيلطاملا

 .داسفلا (ءاخلا حتفب) :لحّدلاو .ص :نم )١(

 ءال :ب يفو .حارتقا (0)

 ص :نم (9)

 .ص :ص )4

 دبع هجرخأ اك ؛هفعضو «يرذعلا نحرلا نب مهاربا نع )١17/1( « حيباصملا» يف يوغبلا هجرخأ (ه)

 باحصأ فرش» يف يدادغبلا بيطخلا كلذكو .(1597/+)« قئاقحلا زوتك» يف ىوانلا فوؤرلا

 .ثيدحلل هحيحصت دحأ نع لقنو < «قرط ةتس نم (؟8:ص) « ثيدحلا

Y1¥ 



]110[ 

 ريغب تانموملاو نيئموملا نوذُوي نيذلاو » :لجو زرع هتلا لاق دقو « ساف

 «ألانيبم اًماو اناثيب اولمثحا دقف اوبستكا ام

 ,عدتبملا بانتسيو «قسافلا بدبو « مهنم لهاجلا رصبي نأ بجيف
 ءادبأ برض الاو بات ناف «هتعدہب الهتسم ناك اذا «قحلا نع غئازلا
 يف مهنملا غيبصب ءهنع هّللأ يضر باطخلا نب رمع لعف اک ؛بوتي ىتح

 ر :) تنك نا نينمؤملا ريمأ اي» :لاق ىتح هايا هبرض نم ؛هداقتعا
 لع زهجأف يلتق ديرت تنك ناو ؛ءادلا عضوم ينم تغلب دقف يئاود

 .دشر نب دم هلاق ءهتمحرب «قيفوتلاو ةمصعلا هلأسأ هتلاو

 نذا نود هجوزي قيقر يف نيكيرشلا دحأ - ]٠۵٤[

 رخآلا كيرشلا

 ,نيكيرشلا نيب ةمألا ةلأس نع هلع هللا يضر "الشو

 نيب «ادبع ناک نا كلذكو ‹ هكيرش نذا ريغب هدحأ ('"اهجو زی ا

 محلا هجو نييي نأ ,هكيرش ندا ريغب امهدحأ / !هجوزف) ‹ نيكيرش

 .ىلاعت هللا ءاش نا ('"اروجأم ايفاش انايب) ءاهيف باوصلا هجوو

 تفقوو ؛ كلاٌوس تحفصت :باوجلا اذه كلذ ىلع « هللا هقفو «باجأف

 «نيكيرشلا /نم عاتجاب الا نيكيرشلا نيب ةمألاو دبعلل حاكن الو
 .كلذ ىلع اعيمج

 ٠.64 مقر «بازحألا ةروس )0(

(r)ص :نم . 

(r)ص/۲۰ :ق : E14 pt¥۲  

 .اهجوزف :ب ينو .م :نم (5)
(o)هجوزيف ب يفد ٠ع :نم . 

 .هللا ءاش نا ايفاش اهيف :ب يفو .ص :نم (3)

748 



 دبعلا جيوزت - ]1١[

 هجوز وأ ءرخآلا نذا نود ("!هيديس دحأ) نذإب دبعلا جوزت ناف
 زيجي نأ نيب رايخلاب ءمع اذا ءرخآلا ديسلا ناك ءرخآلا نود |هدحأ

 .هخسفي وأ حاكنلا

 لوخدلا لبق حاكنلاب ماعلا - أ

 هنع لطب «لوخدلا لبق كلذ ناكو ءهخسف ناو ءزاج هزاجا ناف

 ("”ناكف) «هعفد دق ناك نا ؛هيلا درو «هعفدپ ل ناك نا «قادصلا
 .هامستقي نأ هاديس ءاشي نأ الإ ءناك اک هلام نم الام هديب

 .لام اه ناك نإ هتمرغ هتكلهتسا وأ هتلكأ دق ةأرملا تناك ناو

 دحأ نذاب جوزت وه ناك ناف ؛كلذ يف رظن «لام اهل نكي ل ناو

 نذالا ديسلا ىلع نكي ملو ءاهتمذ يف انيد كلذب يه تعبتا ؛هيديس
 نيكيرشلا دحأ هجوز ناك ناو رع الو «عنص ایف ّدَمَتي م هنأل « ءيش

 عبمج دبعلا جوز يذلا كيرشلا نمضي نأ حاكنلا در يذلا كيرشلل ناك
 وه عبتيو ناك اك ءدبعلا ديب رقيف «هايا هجيوزتب هفلتأ هنأل «قادصلا

 ءةأرلا هب وه عبتاو ؛هذخأو فصنلا هنمض ءاش ناو .(""ةأرملا) كلذب
 .اعيمج اهنم يضارتلاب الا نيكيرشلا نيب دبعلا لام مضي ال ذا

 دقو ؛هتكلهتسا الو «هلكأت لو «قادصلاب تزهجت ةأرملا تناك ناو

 في مل نإف ءرايخلا امل ناكو «قادصلا مرغ اهمزل « كيرشلاب تملع

 يف «مدقت ام ىلع ناصقنلا يف حلا ناك «ةيدع يهو «قادصلاب زاهجلا
 .هتكلهتسا اذا « عيمجلا

 اهيلع نكي ملو «قادصلا مرغ اهمزاي ل «كيرشلاب ملعت تناك ناو

 ٠ ةديس نذاب :ب يو .ص م € «ق :نم )1(

(r)درف :اب ىفو .ق م :نم . 

 .ةأرملل :ب يفو «۲ :نم (؟)
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 يهو ءملعت مل ذا ءاهل زوجي ام تلعف امنإ األ زاهجلا لست نأ نم رثكأ

 ناصقتلا كيرشلا نمضو « معلا اهيلع تبثي ىتح معلا "ريغ ىلع ةلوجم

 .هكيرش نذا ريغب :هجيوزت يف هيدعتل هجوز وه ناك نا

 1 لوخدلا دعي حاكنلاب ماعلا - ب

 ؛لوخدلا دعب حاكنلا درف ؛ لخد یتح حاکنلاہ رخآلا معي مل ناو

 عم دبعلا ديب كلذ رقيف ءاهفدصأ ام عيمجب ةأرملا ىلع مجري نأ هل ناك

 ءاعيج اهنم اضرلاب الا نيكيرشلا نيب دبملا لام مسقي ال ذا ءهلام

 دحأ ناك وأ ؛هيديس دحأ نذاب جوزت ( وه) ناک ناف ؛كلذ يف رظنيو

 ءنذآلا ىلع امه نكي ل ءاكيرش هيف هل نأب اهملعأو ءهجوز وه هيديس

 لام امستقا وأ ءهامستقا ام ىتم ء«قادصلا نم هتصح الا جوزملا وأ

 . دبعلا

 ءاكيرش هيف هل ناب اهملعي ملف :ةأرملا َمّتَكو ءهجوز وه ناك ناو

 نأ 0 دخ أ يذلا «قادصلا عيمجب هيلع تعجر ؛كلذب اهرغو

 لو ء( ا"ااهجوزت) وه ناك نا ءاهنم ذخأ ام عيمجب تءاش نا دبعلا عبنت

 نع كلذ طقسي نأ الا «حاكنلا يف هل نذأي مل ءرخآ اديس هل نأب اهملعي

 ال هنا :ليق دقف «كلذ يف فالتخا ىلع < ءهل نذأي م يذلا ديسلا ةمذ

 .ناطلسلا الا هتمذ نع كلذ طقسي

 ؟قادصلا نم رانيد عبر ةمألل كرتي له

 اهيلع عجر اذا ءاضيأ فلتخاو :هنع هللا يضر «ديلولا وبأ لاق

 كرتي ال هنا :ليقف ؟ال مأ رانيد عبر هنم اهل كرتي (له) ءقادصلاب

 ءاهل كرتي هنا :ليقو .بيبح نبا رايتخاو «نوشجاملا نبا لوق وهو ءاهل

 .ع:نم (0)

 .اهجوز :ب يفو .عءق :نم (؟]
 .لهو :ب يفو .م :نم )4(
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 فعض هنا هنع يور دقو .كلام نع هتياورو «مساقلا نبا لوق وهو

 .ديسلا لام نم لام وه امنا :لاقو ءكرتلا

 ةمألا جيوزت - ]+[

 زجي مل ءرخآلا نود اهدحأ اهجوز ناف « نيكيرشلا نيب ةمألا امأو

 ىلع راع ناف ؛هدعبو لوخدلا لبق خسفيو .رخآلا هزاجأ ناو «حاكنلا

 هدرو «هعفدي مل ناك نا «جوزلا نع قادصلا "لطب «لوخدلا لبق كلذ

 .هعفد دق ناك نا هيلا

 يواسي "ال وهو ءهب تزهجت وأ :هتكلهتسا دق ةمألا تناك ناف

 نأ هملعي لو ءهّرغ ناك نا «كلذل انماض اهجوز يذلا ناك «ةميقلا

 .(!"!كيرش) اهيف هعم هريغل

 هزاجأ نأو ءاضيأ ءزجي | ءلخد ىتح كلذ ىلع رثعي مل ناو

 قادصلا فصن الا هل نكي مل هزاجأ نا هنأ ريغ «نذأي / يذلا كيرشلا

 قادصلا فصن الا ءاضيأ ءهل سيل :ليقف «هزجي مل نا فلتخاو .ىمسملا

 هل :ليقو .مساقلا يبا نع نونحس ةياورو «بهشأ لوق وهو  ىمسملا

 بهذم وهو .لثلا قادص فصن وأ ىمسملا قادصلا فصن نم رثكألا

 يف مساقلا نبا نع ةياورو «“ةنودما يف كلام نع هتياورو مساقلا نبا

 [113]ناك نا هجوز يذلا كيرشلا ىلع دئازلاب /جوزلا مجريو ءةنودملا ريغ
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 .اكيرش اهيف هعم هريغل نأ هملعي ملو دع
 ؛قادصلا ةمسقب ايضر اذا اذهو :هنع هللا ىضر «ديلولا وبأ لاق

 الا نيكيرشلا نيب دبعلا لام مقي الو «ةمألا لام نم لام هنأل

 .كلذ ىلع اهيضارتب

 .لطبأ :قءن “ع (1)

 يواسي ام:ع (+)

(r)اکرش :ب ينو .ق «ع :نم . 

 .(۱۸۳/۲) :ةنودملا )4(
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 نوكي نأ دارأو ءهتمسق نم «نذأي ل يذلا «كيرشلا ىبأ نا امأو

 ام ىنعم ىلع ءاهلثم قادص ال لمكي نأ جوزلا ىلع نوكيف «ةمألا ديب
 نوكيف ءةنودملا يف ءهنع غبصأ ةياور يف مساقلا نبا لوق نم "هانركذ
 لضفتسا امب ءاهنم هجوز يذلا ىلع عجر هامستقا اذاف ءاهديب كلذ
 وأ ءاكيرش اهيف هعم هريغل نأ هملعأو «هرغي م ناک نا ءهفصن ("!نم)

 نأ ىعّذاو ءهَرْعَف ؛كلذب معي ل ناك ناو «هملعي نأ نود كلذ وه مع

 اهنم هرغ يتلا ةدايزلا عيمجب هيلع عجر «هل اهعيج
 .هل كيرش ال «قيفوتلا ('"اىلاعت) هللبو

 ةداهشلا ىلع ةداهشلا - ]٠٠٥[

 فلتخا « هللا اهسرح ‹ةيرملا ةَنيِدَم نم «هنع هللا ىضر «بطوخو

 .اهيف فرح رخآ ىلا اموأ نم اهصنو ءاهب هللا مهظفح < ءاهقفلا اهيف

 ماقف «هيبا نع هثرو «كلم هديب لجر يف «كنع هللا يضر «باوجلا

 نم اداهشإ نمضتي دقعب رهظتساو ءاكلم هيف يعدي لجر هيف هيلع

 :هعم «ًاضيأ « هيف اودّهْسَأ ؛نيرخآ موق عم هسفن ىلع ('اهيلع (.وقملا)

 ‹اهونيب ٍصصحو «اهورسف ءازجأ ىلع < « مهلك مهنيب كلملا كلذ عيج نأ

 ىلع "هولعجو ‹كارتشالا ةفص نم هب اودهشأ ام اهيلع هيف اورراقتو

 « مئاقلا اذه نآلا ماقف « مهدعب «مهتثرو نم يتب نلو « مه انيصحت « خسن

 ثراو ءاضيأ ءوهو «هيلع ( موقملا) اذه ىلع < نيدهشملا ةثرو دحأ وهو

 .هانركذ ام ىلع :م )١(
 ي ب فو .م نم )+(

a نم: (r) 

 VY :ع/£14 :م/كخحو :ص/ ۰ ق (4)

 .مدقلا :ب يفو .ع ؛نم (ه)

 هيلع مدقملا داهشا ؛م (3)
(v)اهولعجو :ق . 

 .مدقملا ؛ب ينو .م :نم )۸(
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 ىتح .ةداهش ىلع ةداهش هصن ىلع هتبثأو ءدقعلا اذهب «نيدهشملا دحأ

 ةقبط ىف .دقعلا اذه ('"نآلا) مهب تبث نيذلا دوهشلاو لصألا تبث
 تبثو . اماع نيتس نم رثكأ هل ذا «لصألا مدقل «لصألا دوهش نم ةعبار
 ايف هلزني نا مكحلا نم مئاقلا بلطو « يغبني اب زيحو «بجي اب دقعلا اذه

 . هتبثأ

 ينعأ .لصألا مهب تبث نيذلا دوهشلا - هللا كقفو - مزلي - لهف

 دوهش مزلي ام كلت مهداهش يف اوركذي نا ةداهشلا ىلع دوهشلا

 .عاب هملعن ال» :الاق ءديزل هب اودهش نا كلم ةفرعب تاءاعرتسالا

 ةداهش ىلع اندهش امنا نحن :نولوقي مهنأل كلذ مهمزلي ال مأ «« بهو الو

 .؟هيلع اتدهشأو ءاندهش ام ريغ معن الف ءةداهش دعب

 هدوهشو .لصفلا اذه مدعل طقسيو ءدقعلا لطبي لهو ؟ةداهشب دقعلا

 ؟تركذ اب "!نوجحي

 ةداهشلا ىلع ةداهشلاو كلملاب ةداهشلا نيب قرفي

 كلاب تحفصت :باوجلا اذهب كلذ ىلع ءهقيفوت هللا مادأ «باجأف

 ىلع مهب تبث نيذلا ءدقعلا دوهش فلكي نأ مزلي الو .هيلع تفقوو
 هل دوهشملا نوملعي ال مهنأ نم كلملا ىلع دهش نم هفلكي ام ةداهشلا

 ىلع مهتَداَهْتِب اوتبئا امناو كلب اودهشي مل ذا ءبهو الو «'"عاب

 .ق م € : نم )۱(

 .اذا :ق “م € 68

 .نوجتحي ؛ق (م)

 فرضي



 مهمزلت ال الطاب وأ اقح ناك « مهسفنأ ىلع نودهشملا هب رقأ امءةداهشلا

 ماقلا فلكي نأ ءاضيأ ءحصي الو ءهب ةداهشلا الو كلذ ةفرعم

 ةدرجم كلذب ةداهشلا حصت ال ذإ ؛نيرخآ دوهشب كلذ تابثا دقعلاب

 .كلملا ةفرعم نع

 كلملاو ءُأَرَط ءابئاغ دقعلاب ماقلا ناك نا ءاذه ("يف) بجاولاو

 فقوي نأ :هنمضت اب هسفن ىلع دهشملا «هيبأ ةثاروب ءهيلع موقملا ديب
 هنا :هيف لاق وأ «هلاطبا نع زجعو «لطاب هنا :هيف لاق ناف «هيلع
 ولو «كلذ تابثا نع زجعف «هدلاو اهارتشا ةصحلا كلت نأ ىعداو «قح

 .هب مئاقلل دقعلا هنمضت اب «هيلع ءاضقلا بجو «ةدملا لوطل « عاّمَّسلاب

 .هل كيرش ال «قيفوتلا ىلاعت هللابو

 ىنكسلاب «حاكنلا دقع دعب ءهدلول بألا مازتلا - [151]
 .ةلغلا سمو هقفنلاو

 .اهصنو «ةلأسملا هذه نع ءهنع هللا يضر «لئسو

 لمحتو «لجر نم هتنبا جوز لجر يف «كنع هللا يضر «باوجلا
 .مولعم لجأ ىلا مولعم ءىلاكلاو ءةيدملاو ءدقنلا ةنع بألا

 ءائيش كلام نم كنبال طعأ :جوزتملا يبأل لاق ةيراجلا ابأ نا مت

 «نينس ثالث هيلع قفنأ نأ عوطتأ انأ ءائيش يلام نم هيطعأ ال :لاقف
 .يتعيض نم هلغتسأ ام سم هيطعأو «يرايد نم ةمولعم اراد /هنكسأو[ ]0+١

 .ىلاعت هللا ءاش نا اقفوم اروجأم ءكلذ نم زوجي ام انل نيب

 اذا ءحاكنلا دقع دعب «هب عوطت ام همزلي :هنع هللا يضر «بواجف

 ماد ام ءهتعيض ةلغ سمخب هيلع حيو «هسفن ىلع كلذ باجياب دهشأ

 .كلذ تابثا دقعلاب مئتاقلل حصي الو .ع )١(
(r)نم .اب فو م € ق :نم . 
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 لبق بألا تومي نأ الا ماوعأ ةثالثلا ةدم هيلع هتقفنبو ءايح بألا

 . كلذ

 هل ناك هيبأ ةايح يف اهضبق ناف ءاهايا ةنكسأ يتلا ءرادلا امأو

 .هتافو دعبو «بألا ةايح يف شاع ام ءاهانكس

 .قيفوتلا هللابو

 ىلحنلا ةعيبط - ]٠٥۷[
 ."'اهصنو «ةلأسملا هذه نع « هنع هللا يضر « لسو

 ةابح الو ‹«لحانلا ةايح ركذي مو « تناك اًميَح «هكالمأ لغتسم كثلثب

 :هصنأ ام ىلع

 ىلحن دقع

 هنبا لحن هنأ روكذملا هللا دبع نب نوبهو «حاكنلا وبا هدهشا نمو »

 ةنبا عم «هحاكن دقع نيح يف «هكالمأ لغتسم عيج ثلثب روكذملا رفعج

 .حاكنلا اذه داقعنا نيح كلم هل ناك ائيح ءاذه ىلعأ ةروكذملا رفعج

 ‹ اهببسب عو ءا حاكنلا دقعنأ ءاهغلبمو اهردق فرع ةحبحص ةلحن

 .« هخيرات ف كلذو

 ةرثع .كالمالا كلت الغتسا لوحنملاو لحانلا - هللا كقفو - م

 كيبا ةافو دعب كل سيل :هل نولوقي ءهيلع ةثرولا رئاس ماقف «ماوعأ

 ةلحنلا تقو يف كالمالا نا ركذو «يتايح كلذ يل لب :وه لاقو « ءىش

 .كلذ تابثا ىعداو «لغتسم اهيف نكي م

IVE ع/لا"ا :م/ ¥14۷ :ص/ ۲۰۸ نق: (J 

 .كباوج .اهنع لئ ةلأسم :ع (0)

 فرم



 همزلي امو «هلک كلذ يف لوحنملل بجي ام - هللا كقفو - انل نيبف

 .ىلاعت هللا ءاش نا هيتأت اهف ًادّيوم اقفوم «اناعم ؟هيف

 ,لاؤسلا تحفصت :باوجلا اذهب كلذ ىلع - هللا هقفو - باجأف
 .هيلع تفقوو

 لوحنملل نا :مساقلا نبا بهذم ىلع «ةلأسملا هذه يف هب لوقا يذلاو
 دعب هتثرولو « هتايح لوط ةلغ اهل ناكو «تيقب ام كالمألا ةلغ ثلث
 ةايح :لقي ملو «هدبع ةمدخ لجرل بهو نميف هلوق ىلع اسايق < هتافو

 نأ الا «يقب ام دبملا ةمدخ مدخلا ةثرول نأ ءدبعلا ةايح الو «مّدحلا
 .مدخلا ةايح دارأ امنا هنأ ىلع هتلاقم نم لدتسي

 ال مدخلا ةايح دبعلا ةمدخ مدخملل امنا هنا هريغ لوق ىلع قأيو

 ماد ام كالمالا ةلغ ثلث كتلأسم يف لوحنملل نوكي نأ ءدبعلا ةايح
 لئاق لوق ىلع حصي ال ام كلذف لحانلا تومب هقح طقسي نأ أو .ايح

 .ملعلا لها نم
 .هل كيرش ال «قيفوتلا ىلعت هللبو

 عابسلا ريطلا رؤس - ]٠٠۸[
 ىلع اهيف ملكت يتلا ةلأسملا يهو .عابسلا مئاهبلا كرما !9ةلأسم

 هلسغيلف «كدحا ءانا يف بلكلا غلو اذا» : : كيم هللا لوس لوق ىنعم
 « تارم عبس

 . هلع

 .تحفصت :هللا هقفو باجأف :ع )١(

 ,/1 :م/١15 1/43 1ص )0
 ,كلام قفتا .هنع هللا يضر ديلولا يبأ ظفاحلا هيقفلا ءالمإ . عابسلاو ريطلاو مالا راثسأ ةلأسم :م (0
 )4¥ = اذ م دواد وبأو )9۹ :مقر) كلذك اسمو .o) /1) ةريره يبأ نع يراخبلا هج را )4(

 « هتقيقح ام يردأ امو» :كلامل الوق هدعب دازو .(ه/ح) ةنودملا يف نونحسو
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 .ملسو هلآ ىلعو دم انديس ىلع هللا ىلصو .محرلا نمحرلا هللا مسب

 :هنع هللا يضر ءدشسر نب دمع ديلولا وبا ظفاحلا مامالا هيقفلا لاق

 رها رؤس
 ىلع لوجم رملا نا (!"الع) «تملع ابف ءهباحصأو كلام قفتا

 ةساجنب نقوي نا الا «ماعط وا ءام نم هيف غلو ام سجني الف « ةراهطلا

 تسيل اهنا» :ةرملا يف < هل «ينلا لوقل «هيف هغولو ("!نيح هيف
 « "تافاوطلا وأ يلع نيفاوطلا نم يه امناو « سجنب

 يف ةلعلا نأ نيبو ءاهتراهطب ثيدحلا اذه يف ءب «ينلا معأ الو

 نا «ةلعلا هذه رابتعاب «بجو ءانل اهتطلاخمو «انيلع' (("اهفاوط)كلذ
 ىلع ةلوم ءانتويب يف انطلاخت ال يتلا «عابسلا عيج نم اهادع ام نوكي

 «ماعطلا نم ءاهتيقب لكؤت الو «ءاملا نم اهرّوسب لضوتي الف ؛ ةساجنلا

 نبا بهذم وه اذهو .اهغولو نيح ين اههاوفا ةساجنب نقوي م ناو

 نأ ري م مماقلا نبا نأ الإ كلام نع هتياورو ةنودملا ف مساقلا

 هنم ناسحتسا وهو «نيقيب الا «هتمرحل «هيف تغلو اذا ماعطلا حرطي

 .سايقلا درط ريغ ىلع

 الو ءاملا حرطي نا ايري مف «ةراهطلا ىلع بهشاو .بهو نبا اهلمحو

 ام رهاظب اقلعت ءاههاوفا ةساجنب نقوي نا الا هيف تغلو اذا « ماعطلا

 [13١]ام انلو "اوطب يف تذخا ام اهله :لاق للي /هللا لوسر نا يور

 ءمءر :نم )١(

 .نيح يف :مءر (؟)
 :مقر) يذمرتلاو كلام نب بعك تنب ةثبك نع (١م :مقر :ةراهطلا) ىيحي أطوم يف كلام هجرخأ ()

(arمقر) ةجام نياو (۷7 ۷ه :مقر) .دواد وبأو : (ray 

 .اهفوط :ب يفو ءص :نم )٤(

 )0/١(. :ةنودملا (ه)
 .اههاوفا :م ءص (1)
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 .هنع هللا يضر .باطخلا نب رمع لوقب اقلعتو «« !لاروهطو ابارش يقب
 ال «« انيلع درتو «عابسلا ىلع درن انأف «٠ انربخت الد ‹ضوحلا بح اصل

 نأل هيف ةجح ال اذهو ؟عابسلا ١ هدرت) له صاعلا نيورمع هلأس

 ريطلا رؤس

 كلذ يف عابسلا كح ء فيجلا لكأت يتلا ريطلاو «ةالخلا جاجدلا محو
 .بلكلا ادع ام « ءاوس

 بلكلا رؤس
 .عابسلا نم عبس هناف بلكلا اماو

 نوكي نا :هيف رظنلا هبجوي يذلاو :هنع هللا يضر ءديلولا وبا لاق
 ةلعلل < رها ىلع اسايق ءهذاختا يف انوذأم ناك نا «ةراهطلا ىلع الوم
 مابا ىلاعتو كرابت هللا نالو «ةطلاخلاو ("فوطلا)يهو ءاهنيب ةعماجلا
 يف انوذأم نكي مل اذا هل نوكي ناو «هلسغ طرتشي لو ؛هديص لکا
 نبا بهذم يف ةساجنلا ىلع لوم هنا يف «عابسلا رئاس هذاخنا
 .كلام نع هتياورو ''!مساقلا

 ناك «لاح لكب ةساجنلا ىلع لوم هنا ىلا ءالعلا نم ةعامج بهذو
 لسغب رمالا نم « هلم «ينلا نع ءاج امل نكي م وأ «ذاختا يف انوذأم
 بهو نبا ةياور يف «كلام لوق رهاظ وهو .هيف هغولو نم ءاعبس ءانالا
 ا ا ل سلا ديز يبا ةياور رم نوشجاملا نبا لوق صنو ءاعيمج نبللاو ءاملا يف هنع

 نع ۵٠١( :مقر) ننسلا يف ةجام نبا هجرخأو .حيرج نبا نع (1/1) :ةنودملا يف نونحس هجرخأ )]١(
 .يردخلا ديعس يأ

 .عابسلا درت :ب قو .م «ر نس )+(

 .فاوطلا :ب يفو .ص :نم (۳)
 .(ه/١) ةنودملا (ء)

 ي :ص 6(
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 هذاختا يف نوذألا بلكلا لمح نال ءرظن كلذ ينو .ةصاخ ءاملا يف هنع
 ءرهلا ةراهط يف ءاهيلع هلي ء ينلا صن يتلا ةلعلا دسفي ةساجنلا ىلع
 محلا مدع عم ةلعلا دوجوو «هذاختا 5 نوذأملا بلكلا 5 لو

 .ةلعلا صيصخت زاجا نم لوق ىلع كلذ جرخي امناف ءاحل دسفم

 .ففيعض وهو «ةماعلا ظافلالاك

 ام هيف بلكلا غولو نم اعبس ءانالا لسغب : هلم ,٠ ينلا رما يف سیلو

 هتساجنل كلذب رما نوكي نا لمتحيف «هتساجنل كلذب رما هنا ىلع لدي
 :هيلع هليلدو ءهللا هجر كلام هلمح كلذ ىلعو «ةلع ريغل ءادبعت

 لكؤي هنا :هنع نوشجاملا نبا ةياور يف لاقف «اعبس لسغلا ىف ديدحتلا

 اعبس كلذ دعب ءانالا لسغيو «هيلا جيتحا اذا ءاملاب أضوتيو «ماعطلا

 ناك اذاو .هيف هغولو روفب ليقو «هلاعتسا ةدارا دنع :ليق «ادبعت

 اناو «لاعتسالاب قلعتت ال ذا «ةدابعلا ءريخأتل ىنعم الف ءادبعت هلسغ

 ال «ةساجنل «لسغي هنأب لوقلا ىلع «هلاعتسا ةدارا دنع هلسغ بجي

 .ةدابعل

 :كلذ هجوو .« '""هدحو ءاملا نمف لسغي ناك نا» :ةنودلا يف لاقو

 بلغأ يف ؛بالكلا هدجت ام ىلع جرخ هنأ ىلع ثيدحلا لج هنأ

 ءاهريجحت اهيف سانلا نأش ماعطلا يناوأ نأل « ءامل يناوأ يهو «لاوحألا

 .اب ظفحتلاو
 بلكلا يف يدنع كلذ ىنعمو :هنع هللا يضر « ديلولا وبأ لاق

 ىلع لوم «هذاختا يف نذوب م يذلا بلكلا نأل ءهذاختا ف نوذأأملا

 .هانصخل امسح «ةساجنلا

 ءانالا لسغب هلم للم« ينلا رم يف(" انا هجحر) كلام لوق قفتا دقو

 ,.ر : ةخسنلا ةيا )١(
 .(ه/1) :ةنودملا (م)

 منم (م)

y4 



 ءبالكلا عيمج يف همومع ىلع هلمح ةرمف ءهيف بلكلا عولو نم اعبس
 .هذاختا يف نذوب ل يذلا بلكلا يف هانعم :لاق ةرمو

 ,هلوق نم روهشملا وهو «بالكلا عينج يف مومعلا
 «ماعطلا لكؤيو ءادبعت ءاعبس هذاختا يف ن
 يف نذوب ل يذلا بلكلا "يف لسغيو هيلا

 ددعلا ةيقبو « ءاقنالا هب عقي ام اهنم بجاولا ءةساجنلل اعبس هذاختا
 هب عقي ام اهنم بجاولا ؛راجحأ ةثالثب ءاجنتسالا ىف رمألاك ءادسعت

 ف لسغي ال ءمذاختا ٤ نذؤي م يذلا ب

 ءاعبس هذاختا يف نذڙپ مل يذلا يف لسغيو

 ناك ءاوس ء.ةراهطلا ىلع ةلومم ةيدابلا

 ءديصلا لهأ نم ناك وأ ‹ عرض وأ « عر

 طلاختف ءةيدابلا يف اهذاختا ىلا جاتحي
 نبا لوق وهو «ةرضاحلا بالك فالخب

 .هنع

 ام ءةراهطلا ىلع لمحي الف «ءاوس ةرضال
 .غبصأو فرطم لوق وهو « مهنم اه ذات

 ام يردأ امو ثيدحلا اذه ءاج لق »

 ءانالا لسغب رمألل ْمَلْعَأ امو ءاج دق ۾

 ١ ."«بواقخا )١ /١0.

Vf. 



 امو ءنآرقلا رهاظب ةراهطلا ىلع الوم هنوكل (''ادققحتأ) « ىنعم اعبس
 رهظي ال ءدبعت كلذ نأ ىلا بهذف ؛رملا ةراهط « ليم ينلا هب للع
 ميرحتك «ةمكحلا هجو هيف رهظي ام تادابعلا نم ذا «ةمكحلا هجو هيف
 نم هعقوت امو ءةالصلا نعو هللا ركذ نع دصلا نم اهيف امل ءرمخلا

 ةمكحلا هجو ةفرعمب ىلاعت هللا "!رثأتسا ام اهنمو « ءاضغبلاو ةوادعلا

 .كلذ هبشأ امو ءريزنخلا محل ميرحتك ءهيف
 رمأ 'ىنعم يف هب لوقأ يذلاو :هنع فا يضر « ديلولا وبأ ٠ لاق

 ءملعأ ىلاعت هللاو «هيف بلكلا غولو نم اعبس ءانالا لسغب ُهْلَع :ينلا

 لخديف :ًابلك بلكلا نوكي نأ ةفاخم ؛داشراو بدن رمأ هنأ :كحأو

 ءهمسج يف ررض هنم هلسغ لبق ءانالا لاعتسا وأ هرس لكأ ىلع

 لوسر لاق دقف .مهايندو مهنيد يف سانلاب رضي اع ىهني ی ‹ينلاو

 مورلا نأ تركذ ىتح «ةليغلا نع ىبنأ نأ تممه دقل» : لَم هلل

 وه ذا «ةساجنل ال «« ای مهدالوأ رضي الف «كلذ نوعنصي سرافو

 يف نوذألا «بلكلا غلو اذإف ؛ةروكذملا ةلدألاب «ةراهطلا ىلع لوم

 اذه ىلع ءماعطلا الو ءاملا سجني مل «ماعط وأ ءءام هيف ءانا يف ءهذاختا

 لبق ءانالا لاعتسا وأ «هلكأ وأ ءهبرش نم ىقوتي نأ بجوو «لبوأتلا

 هباعل نم كلذ لخاد دق نوكيف « ألك بلكلا نوكي نأ ةفاخم «هلسغ

 نم هب هرمأ ا« هيي ينل دشرأ ام ىلع «نادبألاب رضملا مسلا هبشي ام

 ناک » هنإف هل هتمأ ىلع هنم اقافشا « اعبس هيف غلو يذلا ءانالا لسغ

 يامل
 ابحر افوۇر نىنمۇلاب

 .ةقيقحلا :ب ينو م نم )١(

 .رتتسا :ص (؟)

 ءهتأرما لجرلا عماجي نأ :ةليقلاو » كلام لاق 1١( : :مقر - عاضرلا) : ىيحي ًاطوم يف كلام هجرخأ ()

 F10۸) :مقر) : يذمرتلاو wisr) :مقر) بهو تنب ةماذج نع ب هجرخأ انك ۾ ٩ عضرت يهو

 ٠ حيحص ثيدح » : ةنع لاقو

 .بلكلا ءادب اباصم :ينعتو ءماللا رسكب )ئ(

(o)سابتقا انه ٠ يهو .ا4١ :مقر ةبوتلا ةروس . 
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 نأل ؛ اعبس ءانالا لسغل « هلع .هديدحت ليوأتلا اذه ةحص ىلع لديو

 هب ىقتي امف امس ال «يوادتلا هقيرط ناك ايف بحتسم ددعلا نم عسل

 للحت مل «برق عبس نم نم يلع اوقيره » :هضرم يف « يع لاق دقف « مسلا
 عبس حبصت نم» : ی« لاقو .« س انلا ىلا دهعأ يلعل ‹ نهتيك وأ

 .« "ارحس الو مس مويلا كلذ هرضي م «ةوجع تارث

 :بلكلا هيف غلو يذلا ءاملا لاعتسا

 هيف غلو يذلا ءالا برش يغبني ال ليوأتلا اذه ىلعف .لصف

 ءانالا لسغ ("مقی) الو ءهنم ىقتي ام ء هيَمينلا دشرأ ال «بلكلا

 .دجوي م مأ هريغ دجو ءهب ءوضولا زوجيو ءهب

 ءانالا لسغ الو «هبرش زوجي ال ةساجنلل اعبس لسفي هنأب لوقلا ىلعو
 :لاوقأ ةثالث ىلع هاوس دجي مل اذا هب ءوضولا ىف فلتخيو « سجن هنأل ءهب

 .مساقلا نبا بهذم وهو «هب أضوتي الو مميت هنأ :اهدحأ

 .نوشجاملا نبا بهذم وهو « ىلصيو مميليو هب أضوتي هنأ :يناثلاو

 .نونحس لوق وهو « يلصيو أضوتي مث « يلصيو مميتي هنأ :ثلاثلاو

 يغبني الو هبرش زوجي «ةساجنل ال ءاعْبَس لسغي هنأب لوقلا ىلعو
 ال كلذكو «ةساجنلا ىف فالخلل ةاعارم «هريغ دجو اذا ءهب ءوضولا

 م اذا امأو «فالخلل ةاعارم هريغ دجو اذا ءهب ءانالا لسفي نأ يغبني

 لسغي هنأ رهظألاو ءهب أضوتي اك ءهب ءانالا لسغي هنإ :ليقف «هریغ دج
 ء هلم م ينلا رمأ نم موهفملا نأل ؛هب اضوتي ال ناك ناو ءهب ءانالا

 يف دمحأو )58/١(. كلذك ةثئاع نع يمرادلا هجرخأو ء(١/۷٥) :ةشئاع نع ءيراخبلا هجرخأ )١(

 .ءاملا برق هاوفأ هب دشت ام يهو ةيكوأ درفم وه :ءاكولاو )١61/1(. :دنسملا

(r)دعس نع ؛(5,041 :مقر) ماسم هجرخأو ؛هيبأ نع دعس نع .(51؟/3) :حيحصلا يف يراخبلا هجرخأ  

 نم ديج عون :(نيعلا حتفب) :ةوجعلاو .احابص لكأ :حبصتو .نيقيرط نمو «كلذك صاقو يبأ نب
 . رمتلا

(r}عقني !ب يلو ءص :نم . 
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 ءاملا كلذ ريغب لسغي نأ ءهيف بلكلا غولو نم ('''اعبس) ءانالا لسغب
 .بلك هيف غلو دق ءهِرّيْغ ءاَمب لسغي نأ ءاذه سايق ىلع زوجيو

 :ةنودملا نم ,عوضوم ا يف « صن لوح

 هنأل «ثيدحلا فعضي ناك هنأ كلذب دارأ هنا :ليقف « 'اهفعضي ناكو »
 نم «ةنسلا يف ءاضيأ «تبث امو ءهضراعي نآرقلا رهاظو ءداحآ ثيدح
 .انل ةطلاخلاو ءانيلع '''فاوطلاب رطلا ةراهط هع ينلا ليلعت

 .ددعلا فعضي ناك نأ :كلذب دارأ لب :ليقو

 ‹ظفللا يف رهاظ لوألا ليوأتلاف :هنع هللا يضر «ديلولا وبأ لاق

 [ ۷. ]يتقي ام اعبس ءانإلا لسغب رمألا يف /سيل ذا :ىنعملا يف ديعب
 .رهلا ةراهط < هع ينلا هب للع امو «نآرقلا رهاظ هضراعيف « هتساجن

 لمتحم رمألا نأل « ىنعملا يف رهاظ « ظفللا يف ديعب يناثلا ليوأتلاو

 ريغل ديعتلاو بدنلا ىلع لمحو «ثيدحلا حص اذاف ؛«بدنلاو بوجولل

 ةراهط « ةع ينلا هب للع امل الو ءنآرقلا رهاظل اضراعم نكي م ءةلع

 .رهلا

 حصي ال ذا .ىنعملاو ظفللا يف ديعب وهف :ثلاثلا ليوأتلا امأو

 زوجي الو ءعبسلا ىلع هيف صن هنأل «ثيدحلا توبث عم ددعلا فيعضت

 .هيلع هيف صن ام فعضيو ثيدحلا حصي نأ

 .هل كيرش ال «قيفوتلا ىلاعت لابو

 .م نم )1١(

(r)يف بلكلا غلو اذا تارم عبس ءانالا لسغي :لوقي كلام ناك له :تلق ء :اذكه (0/1) ةنودما ین  

 هنأكو :لاق .هتقيقح ام يردأ امو ثيدحلا اذه ءاج دق :كلام لات :لاق ؟ ءامل ىف وأ نبللا ىف «ءانالا

 يفن لسغي ناك نا : لوقي ناكو «عابلا نم هريغك سيلو «تيبلا لهأ نم هنأك بلكلا نأ ىري ناك
 .« هقعضي ناكو ءهدحو ءاملا

 ,فوطلاب ؛م ()
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 اهل ديلولا يبأ هيقفلا ءالما ناكو . هللا دمحب «مئاهبلا رّوسأ ةلأسم تق
 .ةئام سمحو رشع ةنس نابعش يف

 :رفسلا يف ةالصلا رصق - ]١51[
 رثع ةنس «ةنودملا يف ةرظانملا مايأ - !"اهنع هللا يضر - !''ىلمأو

 فرح رخآ ىلا اهوأ نم اهصنو «ةالصلا رصق يف ةلأسم «ةئام سمو
 . اهيف

 هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو - محرلا نمحرلا هللا مس
 ' 5 سو

 هباحصأ عيجو ءهللا هجر كلام بهذم ىلع رفسلا يف ةالصلا رصق

 .ةئيطخ ريغ ىلا اهكرتو «ةليضف اهب ذخألا يتلا «ننسلا نم ةنس
 ءاهلوأ نم ماقالا ىلا ادصاق «ء“رفسلا يف ةالصلا رفاسملا متأ ناف

 ءاهيف الوأتم وأ ءا الهاج وأ ءةنسلا كرتل ادمعتم وأ ءهرفسل ايسان
 .ا"اءصقلا ةليضف نم كرت ام كرديل «تقولا يف داعأ

 ادماع .مي م ءرصقلا ةينب مرحي نم

 ديعي هنأ ليقف «"'ادمعتم متأ مث ءنيتعكر ةينب مرحأ نا فلتخاو

 . ر |۲ :م/ ۲۳ :ص (0)
 هيقفلا ءالما .ةالصلا مهب متيف «نيميقملاو «نيرفاسملاب يلصي رْفاَسْلا مامالا مح يف ةلأس هيف ءزج :ر (5)

 .هنع هللا يضر ءدشر نب رغ ديلولا يبأ دحوألا « ةرواشملا ءمامالا ءلجألا

 هيقفلا لاق .ملستلا لضفأ ملسو هلآو دمع انديس ,ميركلا ينلا ىلع هللا ىلص .محرلا نمحرلا هللا مس
 .هنع هللا يضر انخيش دشر نب دمحأ نب دم ديلولا وبأ ءدحوألا رواثملا ءلجألا

 .م :نم ةطقاس ةيلصتلاو ةلمسبلا (۴)
 .هرقس م )2

 .تقولا ءص :م (ه)

 .ادماع ر )1(
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 .هدعبو تقولا يف ديعي :ليقف .ادمعتم رصق مث ماهإلا ىلع مرحأ اذا

 .تقولا يف :ليقو

 رفاسملا نأ ىلع ينبم لوألا لوقلاف :هنع هللا يضر . ديلولا وبأ لاق

 همزل اب ثبشت ناف .ةالصلا لعفب تبشتي ملام .مامالاو رصقلا نيب ريخ
 ."اهمامتا وأ ةالصلا رصق نم هيلع مرحأ ام

 ىلع «مامتالا همزلي الو ءابب ثّيشت نإو ءريخم هنأ ىلع ينبم يناثلاو

 .مامتا وأ رصق نم هيلع مرحأ ام

 ايهاس مي مث ءنيتعكر ةينب مرحي نم
 ىلع ٠ كلذ يف جرختيف ٠ ايهاس مت مم .نيتعكر ةينب مرحأ نأ امأو

 :نالوق ءمامتا وأ ةالصلا رصق نم هيلع مرحأ ام همزلي هنأب لوقلا

 اهديعي هنأ :يناثلاو .هتالص هئزجتو .مالسلا دعب دجسي هنأ :|هدحأ

 رصق نم هيلع مرحأ ام همزلي ال هنأب لوقلا ىلعو ءوهسلا ةرثكل ءادبأ
 :يناثلاو «هتالص هئزجتو .مالسلا دعب دجسي هنأ :اهدحأ :نالوق ماتا وأ
 مث ءايهاس ةسماخ ىلص نميف فلتخا هنأ كلذو «تقولا يف ديعي هنأ

 .اهب دتعي ال هنأ ليقو « ةسماخلاب دتعي هنا :ليقف «ىلوألا نم ةدجس ركذ

 ىلعو .تقولا يف ايهاس متأ يذلا ديعي ءابب دتعي '"'هنأب لوقلا ىلعف
 .وهسلل ايهاس متأ يذلا ديعي ءاهب دتعي ال هنأب لوقلا

 رصقلا ةليضف لداعت ةعاجلا ةليضف
 نم .هيف الا ةداعالاب رمي مل نم تقولا يف ديعي امناو «لصف

 ؛كلام دنع ديعي الف :«ةعامج يف ىلص اذا امأو ءادرفنم ىلص اذا ءانركذ

 بهذ ام فالخ ءرصقلا لضف نم برقي ام ةعاجلا لضف نم هعم نأل
 .كلذ يف بيبح نبا هيلا

 ١ وأ رصق : :د 0)

 فريز



 نيرفاسم مْوي رفاص - أ
 همكح ناك .ةالصلا مهب متأف .نيرفاسمب رفاسملا ىلص !''اذإف .لصف

 ىلع ("'ادرفنم) همامتا يف همكح .مهب همامتا يف .هسفن ةصاخ يف .وه
 وأ .هتالص لوأ نم مامتالا ىلا ادصاق مامتا نم هانركذ يذلا ليصفتلا
 كلذ يف هانركذ يذلا فالتخالا ىلع ايهاس وأ .ءاييف هلوخد دعب نم

 . اضيأ

 .نيتعكرلا دعب مامتإالا ىلا ماق اذا .هفلخ موقلا عنصي ايف فلتخاو

 :لاوقا ةثالث ىلع

 نم نوميقي مهنا :ليقو ءنوفرصنيو « مهسفنأل نوملسي مهنأ :اهدحأ

 | مري
 . همالسب نوملسيف . ةالصلا مب قىح هنورظتني مهنا :ىناثلاو

 ع

 .ةالصلا نوديعيو هنوعبتي مهنأ :ةثلاثلاو

[1] 
 تمت ء("كلذ) ىري نم لوق ىلع .اوفرصناو اوملس اذإف .لصف

 . ماَمْنإلا ةينب مهماما مارحا نم ءاهلك ةثالثلا هوجولا يف ءمهتالص
 ةينب همارحا وأ ءهرفسلل ايسان وأ .الوأتم وأ ءادمعتم وأ ءالهاج
 الو «ايسان همامتاو رصقلا ةينب همارحا وأ ءادمعتم .هماقاو .رصقلا
 ىون هنأل ,متأ مامالا نوكي نأ وهو ءدحاو هجو يف الا مهيلع ٠٥١ لطبت
 .ةماقإلا

 .ىلص اذا امآف :ص )١(

(r)ادرقم اب يلو .ر :نم . 

(r)م ص نم  

 .ايهاس م ۰ر :ص )ل

 ,لطبب :م (5)
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۲ 

 ءاهيف كلذ یری نم لوق ىلع دل 5 اودعق نا امأو « لصف
 [171]ءةروكذملا ةثالثلا هوجولا يف «نونحسو مساقلا نبا فلتخي / ء(الانهف
 ديعي يذلا عضوملا يف «هدعبو تقولا يف نوديعي مهنا :مساقلا نبا لوقيف

 هيف ديعي ال يذلا عضوملا يف نوديعي الو «هدعبو تقولا يف ؛مامالا هيف

 .تقولا "يف الا ءمامإلا

 مامإلا هيف ديعي يذلا تقولا يف ءادبأ نوديعي مهنا :نونحس لوقيو

 .تقولا يف مامالا هيف ديعي يذلا عضوملا يف «تقولا يفو ءادبأ

 نا مامالا نأ :ةلمجلا هذه نايبو :هنع هللا ىضر «ديلولا وبأ لاق

 ىف «ةنسلا كرتل ادمعتم وأ «هرفسل ایسا ماقالا ةينب ""مرحأ ناك

 لو «نونحس دنع تقولا يف اوداعأ ء'"الوأتم وأ ءالهاج وأ ءرصقلا

 .مساقلا نب ريا دنع ةداعا مهيلع نكت

 : الوأتم وأ الهاج وأ ءادماع متأ مْ ءرصقلا ةينب مرحأ ناك ناو

 تقولا يف نوديعي ءهدعبو تقولا يف ديعي مامالا نأب لوقلا ىلعف

 يف ديعي مامالا نأب لوقلا ىلعو .نونحسو مساقلا نبا دنع «هدعبو

 :مماقلا نب با دنع نوديعي 0 «نونحس دنع تقولا ف ٍنوديعي قولا

و <« الص 5 «هتالص حصتو ‹هوهسل دحسي
 )دلا تودحسي

 ةرثكل هدعبو) تقولا يف ديعي مامالا نأب لوقلا ىلعو «هدوجسب

 دنع نوديعي الو نونحس دنع (!"هدعبو) تقولا يف نوديعي ء("وهسلا

 .انهاهف :ر )١(

 .تقولا يف :مامالا ؛ص (؟)

(r)مرحأ نا :م . 

 .ادمعتم وأ م )4(

 ءر نم (ه)

 -ماد :نم (5)

 م :نم (۷)

YY 



 يف ديعي مامالا نأب لوقلا ىلعو «هوهس ىلع هوعبتي م مهنألا «مساقلا نبا
 نبا دنع نودبعي الو « نوئحس دنع تقولا ف نوديعي "تقول

 يف فالتخا الف «ةماقالا ىون هنأل متأ اما مامالا ناك نا امأو
 عابتا نم مهمزلي ام اوكرت مال ؛هدعبو تقولا يف مهيلع ةداعالا بوجو
 . مامتالا ىلع مهمامأ

[r 

 نوديعي مهنإف «كلذ ىأر نم لوق ىلع «هوعبتا نا امأو .لصف
 اوناك ناو .ةداعإلا ةينب «هوعبتا اوناك نا ءهدعبو تقولا يف مهتالص

 دقو ؛مهماما عابتا ا"اولوأت وأ ءرفسلا يف ماقالا ةينب هوعبتا (اغا)
 وأ ءادماع وأ «هرفسل ايسان ءرفسلا يف ماقتل ةينب مرحأ مامالا ناك
 نوديعي ال مهنا :ليقو ءهدعبو تقولا يف < ءاضيأ داعأ « الوأتم وأ ءالهاج
 مي مث «رصقلا ةينب مرحي رفاسملا يف فالتخا ىلع كلذو ؛تقولا يف الا

 .تقولا يف الا ديعي نأ مامالا ىلع بجي مو ءادمعتم

 يف نوديعيف ءايهاس متأ مث ؛نيتعكر ةينب مرحأ انا مامالا ناك ناو
 هنأب لوقلا ىلعو «هدعبو تقولا يف ديعي هنأب لوقلا ىلع «هدعبو تقولا

 يف ديعي هنأب لوقلا ىلع تقولا يف نوديعيو «هتالص هئزجتو ءوهسل دجسي
 .تقولا

 ىلع كلذ جرختيف «ةماقالا ىون هنأل «متأ امنإ مامإلا ناك نا امأو
 :لاوقأ ةثالث

 هم هر نم )۷%

(r)ص :نم . 

 .اولوأتو :ص (۳)
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 .مييلع ("ةداعا ال هنأو) ةمات ةالصلا نأ :اهدحأ

 ىلع ونبه كلذ نأل ءمدعبو تقولا ف نوديعي مهنأ :ثلاثلاو

 مهدجيف نيرفاسم مهنظي وهو ءموقلا عم لخدي رفاسملا يف فالتخالا

 .اضيأ ما ناک ناف «مامالا ٤ ترظن ءاوهس هوعبتا اوناك ناو

 وأ .تقولا ق وأ ءادبأ ةداعالا نم همزلي ايف ‹ هتلزنم اوناك ءايهاس

 ةينب مرحأ هنأل ءمتأ مامالا ناك نا كلذكو .وهسلا دوجسب ءازتجالا

 دوجسب نوئزتجي :ليقو «("'تقولا يف :ليقو) ءادبأ اوداعأ «ماقالا

 لوقلا ىلع امأو .تقولا يف ديعي هنأب لوقلا ىلع ءادمعتم ممأ مث «نيتعكر

 ىلع كلذ جرخت «ةماقالا ىون هنأل ءمتأ امنا مامالا ناك ناو

 .ةدجس هيلع نأ ركذ مث ءايهاس «ةعكر هتالص يف داز نميف فالتخالا

 ؟ال مأ اهب دتعي له

 ايف لوقلاف .هتالص "أو ءنيميقب رفاسملا ىلص نا امأو .لصف

 یلص اذا .مدقت ام ىلع ءهسفن ةصاخ يف ( وه همزلي اف لوقلاك) همزلي

 ٠ هوعبشي الو اودعقب وأ ءهوعبشي نأ نيب مهيف محلا قرتفيف مه امأو

 مرحأ ناك نا ءولخي ال ذا .لاوحأ ةعبرأ يهو .مامالا لاوحأ فالتخاب

 .ةداعا الو :ب فو .م :نم )۷(

 ۰م ر نم (0)

 .مأف :ر (0)

 ءر نم (:)



 :يناثلاو ءايهاس همامتا '"نوكي نأ :"هدحأ «نيلاح نم رصقلا /ةيئب [17؟]
 ىامتالا ةينب مرحأ ناك نا ءاضيأ ءولخي الو ءادمعتم هماقا نوكي نأ
 وأ ءادمعتم وأ ءالهاج وأ ءهرفسل ايسان نوكي نأ :(هدحأ :نيلاح نم

 ىلا هلعف نم مجرب كلذو «ةماقالا ىون نوكي نأ :ثلاثلاو « الوأتم

 .ماكحأ ةعبرأ

 .ةيلع بجي ام ماقتا نم لعف نوكي نأ :اهدحأ

 يف «ةداعالا هيف همزلتو ءهل زوجي ال ام هنم لعف نوكي نأ :يناثلاو

 .هدعبو تقولا

 ةليضف “هكرتل ءهلعف هل هركي ام هنم لعف نوكي نأ :ثلاثلاو
 .تقولا يف الا ةداعالا همزلت الو «ةنسلا

 ءابجاو لعف هنا ؛هيف لاقي الو ءايهاس هتالص متأ نوكي نأ عبارلاو

 .اهوركم الو ءاروظحم الو

 ١1]
 نم ةماقالا ىون نوكي نأ كلذو «همزلي ام ماقتا يف لعف ناك نإف

 ناو .مهمزلي يذلا وه هنأل « مهتالص تحص هوعبتا نإف « هتالص لوأ

 عابتا نم «مهيلع بجي ام اوكرت مهنأل مهتالص تلطب :هوعبتي مو اودعق
 .اذه يف فالخ الو «مهماما

[r] 
 بجتف ؛ةنسلا ةليضف هكرتل ءهل هركي ام همامتا يف لعف ناك ناو

 وأ ءادمعتم ماقالا ةينب مرحي نأ لثم كلذو .تقولا يف «ةداعالا هيلع

 .اهادحا :م )١(
 .ناك نأ :ر (0)

 .اهماتل م (۳)

 .هكرتب :م (
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 ةثالث ىلع كلذ جرخت هوعبتا ناف «هرفسل ايسان وأ ءالوأتم وأ ءالهاج
 :لاوقا

 بهذم وهو .تقولا يف نوديعيو «هتلزنممب نونوكي مهنأ : اهدحأ
 ٠ .نونحس

 .مهمزلي ام مالا نم اولعف مهنأل «مهيلع ةداعا ال هنأ :يناثلاو
 جرخ اذا ءاپتداعاب رمي الو ءهتالص "زوجت نب كلذ يف اومتئاو
 .رصقلا وهو ءاهيف ةليضف وه ام الا اهنم كرتي ل ذا «تقولا

 ناك ام ماماب اولص مهنأل «هدعبو تقولا يف نوديعي مهنأ :ثلاثلاو

 .ادارفأ اولصي نأ مهمزلي

 :لاوقأ ةثالث ىلع اضيأ .كلذ جرخت ءهوعبتي لو ءاودعق ناو

 لوقلا ىلع كلذو «هعابتا نع ميسولجب لطبت مهتالص نأ :اًهّدَحأ

 .تقولا يف !؟!اوداعأ وأ «مهتالص تحص هوعبتا نا مهنأب

 .هوعبتا نا مهنأب لوقلا ىلع كلذو .حصت ال مهتالص نأ :يناثلاو

 .هدعبو تقولا ٤ اوداعاو « مهتالص تلطب

 جرختي كلذو .مامالا ديعي اك «تقولا يف نوديعي مهنأ :ثلاثلاو

 .نونحس بهذم سايق ىلع
[r] 

 .ةداعالا هيف همزلتو هل زوجي الام هماتا ىف لعف ناك ناو « لصف

 ىلع ءادمعتم متي مث ءرصقلا ةينب مرحي نأ لثم كلذو «هدعبو تقولا يف

 ("الطبل) «هوعبتي مل وأ هوعبتا « مهنالص تلطب «لاوقألا نم روهثملا
 .مامالا ىلع

 .تقولا يف ديعيو ءمامالا ىلع لطبت ال اهنأب لوقلا ىلع امأو
 . ةئزجت ر )1(

(r)ل اوداعاو م ر  

  (e)االطىب اپ فو ص :س .
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 امسح «هوعبتي مل وأ هوعبتا «لاوقأ ةثالث ىلع مهتالص يف محلا جر ختيف

 بوجو يف ءلوقلا اذه يف اهل اهتاواسمل ءاهلبق يتلا ةلأسملا يف جرخت
 .تقولا ف مامالا ىلع ةداعالا

[٤] 
 «نیتعکر ةن ىلع مرحأ نأ دعب ءايهاس متأ ناك نا امأو «لصف

 مه ('!نوديعيف «هدعبو تقولا يف ديعي مامالا نأب لوقلا ىلعف «هوعبتاف
 .مهماما ةالص داسفب مهتالص داسفل ءادحاو الوق «هدعبو تقولا يف ءاضيأ

 ءوهسلا دوجسب ءىزتجي مامإلا نأب لوقلا ىلع .كلذ يف جرختيو
 ىلع كلذو .ةمات اهنأ :يناثلاو .مهئزجت ال مهتالص نأ :(هدحأ «نالوق
 هنتاف نم اهيف هعبتاف .'"!اوهس «ةسماخ ىلص 5ا مامالا نأ يف فالتخالا
 .اهب دتعي ال مأ ءاهب دتعي له ءةالصلا نم ةعك

 ةثالث « تقولا ف ديعي مامالا نأب لوقلا ىلع ٠ كلذ ف جرختيو

 ىف ةداعالا : ("تلاثلاو) «ةداعالا :(فاثلا) ,كةداعإ الأ :لاوقأ
 3 ةينب مرحأ دق ناكو هوعبتا اذا ءمدقت ام ىلع «هدعبو تقولا

 . ادمعتم
 ءمامإلا مّلس اذإ ءمهتالص نومتيف ءهوعبتي مو اودعق نا امأو

 مامالا نأب لوقلا ىلع «مامالا دجس اك ءوهسلل نودجسيو ء("مهئزجتو)
 .هتالص هئزجتو .هوهسل دجسي

 الف ءوهسلا ةرثكل ءهدعبو تقولا يف ديعي مامالا نأب لوقلا ىلع امأو
 .اوهسي م مهنأل ءةداعا الو ءوهسلل مهيلع دوجس

 .هل كيرش ال «قيفوتلا ىلاعت هتلابو

 .ةينب :ص )١(

 .نوديعي .ر )+(

 .ايهاس :ص (۳)

(e)ةداعا ال :م . 

 .م :نم (0)

 .ةداعالاو :ب يفو م :نم (3)

(v)مهتزجيو ب يفو 0م :نم . 

NEY 
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 ةاكزلا مل بجت نيذلا نومراغلا - ]1١[
 يف اقح مهل هللا بجوأ ('"'نيذلا) نيمراغلا يف لوقلا ''ليصحت

 [٣۷٠]دشر نبا ديلولا يبأ ظفاحلا "مامالا هيقفلا ءالما .نيملسملا /تاوكز
 .هنع هللا يضر

 بجوأ نيذلا نيمراغلا يف معلا لهأ فلتخا .محرلا نمحرلا هللا مسب

 ريغ يف نونيادتي نيذلا مه :ليقف «نيملسملا !''تاوكز يف اقح مه هلل
 ريغ يف نونيادتي نيذلا مه :ليقو . مهنويدل ءاضق نودجم الو ءداسف

 .مهنويدل ءاضق نودجي اوناك ناو ءداسف

 لوق رهاظب ذخأ «لوقلا اذهب لاق نمف :يدوادلا رصن نب دمحأ لاق

 ةقدصلا لحن ال» :ِهيَي ينلا ثيدحبو «« "/نيمراغلاو» لجو زع هللا

 .« مراغل وأ ءاهيلع لماعل وأ ءهللا ليبس يف زاغل :ةسمخل الا « ينغل
)1( 

ثيدحلا
 e6م 0  

 سيل كلذ نأ :هب لوقا يذلاو :هنع هللا ىضر «ديلولا وبأ لاق

 ناك اذا ‹ نيمراغلا نم نونوكي ال مهنويدل ءاضق نودي نيذلا نأ :هانعم

 .مه ىنغ نوكي ام مهتويد ءاضق دعب مه لضفي
 r :م /هؤ :ص/ VE :ع )1(
 .يذلا :ب ينو ع :نم )+(

 ,يضاقلا هيقفلا ءالما :ع (۳)
 .ةاكز :ص ١)

 5٠١. ؛مقر «ةبوثلا ةروس (ه)

 ءدواد وبأ هلصو دقو ؛(؟5 مقر - ةاكزلا) :راسي نب ءاطع نع ءالسرم «ىيحي أطوم يف كلام هجرخأ (5)
 يف دمحأو ء(١86,١1 :مقر) :ةجام نبا هجرخأ ارك ء(۱۹۳۷۰۱۹۳۹ :مقر) :يردخلا ديعس يبأ نع

 ىلع قدصتف ؛نيكسم راج هل لجرل وأ ؛هلاب اهارتشا لجرل وأ» :ثيدحلا ةمتتو .(131/1) :دنسملا
 .« ريغلل نيكسملا ىدهأف « نيكسلا

VE 



 :نيدلا يف عابي ال ام ةلزنم

 «قافتاب مهنويدل ءاضق لعجي الف «نيدلا يف مهيلع' عابي ال امو « لصف

 له فلتخي ؛ هيلا نوجاتحي اع هيف لضف الو «نيدلا يف مهيلع عابي امو

 ءهيلا نوجاتحي اع لضف هيف امو «نيلوق ىلع ال مأ مهنويدل ءاضق لعجي
 . قافثاب مهنويدل ءاضق لعجي

 :لاوحأ ةسمح ميرغلل

 :لاوحأ ةسمخ نم «نيدلا هيلع يذلا «ميرغلا ولخي "الف « لصف
 وأ «لاح ىلع هب هل ءافو الام نيدلا نم هيلع نوكي نأ ؛'''اهدحأ

 نم ذخأب يدع ريقف اذهف «نيدلا يف هيلع عابي ام الا هب هل ءافو ال ام
 .ادحاو الوق «نيدلا قحبو ءرقفلا !'اقحب ةاكزلا

 الو ءهيف هيلع عابي ام هنيدب ءافولا نم هل نوكي .نأ :ةيناثلا لاحلاو

 هبوكر سرفو .هتمدخ مداخو «هانکس رادك «هیلا جاتحي اع هيف لضف
 .ةاكزلا هيلع مرحت ءاينغ هب نوكي ال ام «كلذ هبشأ امو

 ءارقفلا نم نوكي «نيدلل ءاضق كلذ لعجي ال هنأب لوقلا ىلع «اذهف

 نبا لوق وهو «نيدلا قحبو ءرقفلا قحب ةاكزلا نم ذخأيف :نيمراغلا
 .ةنودملا يف كلام نع هتياورو «مساقلا

 الو ؛ءارقفلا نم نوكي نيدلل ءاضق كلذ لعجي هنأب لوقلا .ىلعو
 .ةصاخ رقفلا قحب ةاكزلا نم ذخأيف نيمراغلا نم نوكي

 «ليلدب ةئودملا نم موقي لوقلا اذهو :هنع هللا يضر ديلولا وبأ لاق

 نيد هيلعو «لام هديب نم نأ نم هيلع !”'اوعمججأ ام ىلع ءسايقلا وهو
 .ولخي الو م )1(

 .اهادحا 1 )+(

(r)ميرغ ع . 

 .ردقب ؛ص (؛)

(o) 'اوعبتجا ع . 
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 نيدلا لعجي هنأ ءاهيف لضف (الو) ءهمدخت مداخو ءاهنكسي. راد هلو

 .هديب ام يكزيو ءاهيف

 جاتحي اع لضفي ام هنيدب ءافولا نم هل نوكي نأ :ةثلاثلا لاحلاو

 راد هلو ءانيد ؛مهرد فلا هيلع نوكي نأ لثم «هتمدخو هانكس يف هيلا

 ,("!ءداخ وأ رادل) «ةدحااولا فلألا هب موقت «نافلأ اهتميق «مداخو

 نم ءاضق هتجاح نع” هيف لضف الام لعجب ال هنأب لوقلا ىلع ءاذهف

 لوق وهو «ةاكزلا نم ائيش ذخأي الف «ءاينغألا نم نوكي «نيدلا
 .هانركذ اهسح سايقلا وهو «ليلدب ةنودملا نم مؤقيو «بهشأ

 نم ءاضق ءهتجاح نع هيف لضف ال ام "!لمجي هنأب لوقلا ىلعو

 وهو «ةصاخ رقفلا قحب ةاكزلا نم ذخأيف « لضفلا يف نيدلا لعجي « نيدلا

 ."ةنودملا يف كلام نع هتياورو ءمساقلا نبا لوق ىلع ىتأي يذلا

 وأ «ضان هل نوكيو «مداخ الو راد هل *نوكت الأ :ةعبارلا لاحلاو

 نم ذخأي "اذهف «نيدلا نم هيلع اه يفي ؛ةراجتلل وأ ةينقلل ضرع

 .لاملا نم هديب ام قرغتسي نيدلا نأل ءرقفلا قحب «ةاكزلا

 ‹ةيشام هل نوكتو «مداخ الو ءراد هل نوكت الأ :ةسماخلا لاحلاو

 ؛ةاكزلا لهأ نم هنأل «ةاكزلا ّنِم ذخأب ال اذهف ءةاكزلا اهئيع ىف بجت

 .ةيشاملا ةاكز نيدلا 'طقسي ال ذا

 .هل كيرش ال قيفوتلا ىلاعت هللابو

 .لضفال :ب يفو م :نم )١(

 .مداخو رادل ؛م ءع ينو .مداخو «ةدحاولا :ب ينو .حارتقا (۲)

 .لعجي ال.:ع م

 )4( :ةنودما )٠۹۵/۱(.
 .نوكي :ع (ه)

 وهف م )3



 :ةفلتخ تاعوضوم نم ةلأسم ةرشع اتنثا - [111]

 ةئيدمب ""نيرواشملا ءاهقفلا دحأ «هنع هلل يضر «هيلا "تکو

 فرح رخآ ىلا اهوأ نم اهصنو .اهنع هلأسي « ةلأسم ةرشع يتنثاب :بلش
 .اهيف

 هبغرت ام غلبأ نيرادلا يف كغلبو ءهاضر كل هللا بجوأ - باوجلا

 هللا ءاش نا اذه دعب 'لاهيف لاوؤسلا يتأي يتلا لئاسملا يف - هانمتتو
1 1 

 :ةيرق لهأ نيب ءارعشلا ضرألا ةمسق - ]١[

 نم مهل ال نوملعي الو ءاهتمسق نوديري ةيرق لهأل نوكت ءارعشلا
 مسقت /فيك «ةراملا نم مهنم دحاو لك ديب ام الا الصأ ةيرقلا ةراع [۷٠ء]

 ددع ىلع مهنيب مسق» :« ةحضاولا» يف هلوق ىنعم امو ؟ مهنيب

 .؟« لق وأ هضايب رثك نم ىلا تفتلي الو «مهجاج
 :ةعارزلا ضرأ يف كيرش ةصح ىلع ءادتعا - [؟]

 مو ءاهعرزف ءاهنيب ةكرتشم ضرأ نم لجر ةصح ىلع ىدعت نم

 .؟اهنم هيلع ىدتعملل بجاولا ام « 'ةعارزلا نابإ جرخي
[r]جاوزلا دقع ذيفنت مدع ىلع ةمزاللا نايإلاب فلحلا 1 : 

 اهدلاو فلحف ؛«فالخ اهنيب ىرج مث ؛لجر نم هتنبا حكنأ نم
 الا ("اهيف) تلعج نا «ةأرماب ((7هل) تناك نا :ةمزاللا نايالاب

 %1 قركإ ‘ر1۷0 :ع )1(
 ضعب ىلا بثك هنع هللا يضر ؛دشر نب دمج ديلولا وبأ دحوألا مامالا  لجألا هيقفلا لاق :ر (؟)

 .اهيرواشم نم بلش ءاهتف
 اپ :ر (۳)

 . مهتاعاجج م )¢4(

 .ةعيرزلا :ع )٥(
 5( ع س )1(

 مر ع نم و
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 ىلع ربجأ هنا مث ءثنحلا ةفاخم ('''اهأرابف) ةجوز فلاحلل ناكو .حمرلا
 ةلأسم نم يه امو « ال مأ ةارابملا هعفنت له .اهجوز ىلا هتنبا زاربا

 هتققشس ول » : ةيبتعلا ةلأسمو 2« هنيع تأقفل ارضاح تنك ول » :ةنودملا

 .؟« ('"هفوج) تققشل

 :هب قدصتملا ضعب ةزايح - ]٤[
 ءاهب هل راد عم «ةيرق يف هل كلب «هرمأل كلاملا ءهنبا ىلع قدصت نم

 « كلملا (ا" ديوحت) نمضت ًادقع هل دقعو ءرادلا هزوحي مو ؛كلملا هزوحف

 قدصتملا نكسو «كلملل اعبت اهنوكل ءاهتزايح نع ىنغتسا رادلا نأو
 .؟ال مأ ةقدصلا يف ةلخاد رادلا نوكت له «تام ىتح رادلا

 :حاكنلا ىلع بطاخلا ةداهش - [ه]

 ؟ال مأ هتداهش زوجت له ءابطاخ هيف ناك حاكن دقع يف دهش نم

 ؟اح وأ ضاق لخدت نود هتيصو ذفنت نأ يصوملا طرش - [1]

 ءربلا هوجو نم كلذ ريغ وأ «ىراسأ كاكفب وأ ةيصوب ىصوأ نم

 ذيفنت يف طرشو «هڻراول وأ ءيبنجأ لجر ىلا ةيصولا ذيفنت لعجو
 نم دحأل له . «ماح بقعت الو ءضاق (ةرواشم) نود» :هتيصو
 و « "ايبنجأ وأ ناك اثراو ءذفنملا هلعفي ١ يش يف رظن ماكحلا
 5 و ثراولا قرتفي لهو ؟ال مأ «هرکذ مدقت ام )7 'يمولل) يصوملا طرش

 .؟ينجألا نم كلذ

 .اه نابف ؛ب يتو .ق ءر ؛ع س )۱(

 .هيوج اب يفو .ر م ٠ع ق !نم (؟)

 زوجي اب يلو .م عر نص !نم (۳)

 .ةمواسم :ب يفو .ر وع ق !نم (؛)

 .ثراو ريغ وأ :م (ه)

 ع: (5)
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 عيبلا يف وأ ءاربالا يف نيدهاش نم رثكأ بلط - [؟]

 بلطف ؛ ائيش هنم عاب وأ ءهيلع هل ناك ٠ ءاقح لجر ىلا عفد نم

 هل دهشأف «كلذب هل دهشي نأ عئابلا عاتبملا وأ ءهيلا عوفدملا نم عفادلا

 راثكتسالا هبحاص دارأو « اهريغ هل دهشي نأ ىبأو ‹ نيلدع « نيدهاش

 ؟ال مأ نيدهاشلا نم رثكأ هل دهشي نأ همزلي له «ةئيبلا نم

 :برغملا رب ىلا سلدنألا رب رب نم هب رفاسي كرتشم بكرم - [۸]

 «ةودعلا رب ىلا هب رفسلا دارأ سلدنألا رب يف نيلجر نيب بكرم

 الو ءهتصح يف لمحي ام يناثلل سيلو ءهتصح هيف لمحي ام اهدحألو
 .؟ال مأ «لمحي ام ءارك فصن هكيرش نم ذخأي نا هل له «ءارک دجو

 ةكرت ىلع نيئطوم عزانت - ]4 [

 ثراو هل سیلو «الام ءرخآ دلب ينو هيف فلختو ؛دلب يف تام نم

 دلبلا بحاص دارأف ءانطو هل نيدلبلا دحأ سيلو «نيملسملا ةعاج ريغ

 هعنمو ؛يناثلا دلبلا يف ؛هفلخت يذلا لاملا ذخأ «لجرلا هيف تام يذلا

 انطو هيف تام يذلا دلبلا ناك نا فيكو ؟ال مأ كلذ هل له «هبحاص

 م يذلا دلبلا ناك وأ «هدلب ريغ يف يذلا لاملا ذخأ هبحاص '"دارأف ءهل

 دلبلا يف تيملا هفلخت يذلا ءلالا ذخأ هبحاص دارأف ءهل انطو هيف تمي

 ؟ال مأ كلذ هل له ءهيف تام يذلا
 لاح نيد يف ةعلسلا نهر بلط - ]٠8[

 6 زسم اهعيب نکی ةعلس ميرغللو «لاح نيد لجر ىلع هَل ناك نم
 هتم هيلع توفت الأ نايدملا بلطو «ةعلسلا عيب نيدلا بحاص بلطف

 هل له ؛نيدلا يف ءاهيف رظني , امايأ "!لجؤيو ءانهر ةعلسلا عضي نأو

 , ؟ةعلسلا عيب نيدلا بحاصل ما ؛كلذ

E (۱)دارأو . 

 .(؟45/؟) ةيفحتلا ىلع هحرش يف ةرابم اهلقن (۲)

 ,لجؤتو !م )۴(
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 عرز داسفاب موق ىلع ءاعدالا - ]1١[

 ٻپ نكاس وهو «عضاوملا نم عضوم يف ءرجش وأ ؛عرز هل ناك نم
 عضوملا ينو ءاداسف «هرجش وأ ءهعرز يف دجو ءهيف نكاس ريغ وأ
 وأ «هعرز دسفأ نبع عرزلا بحاص مهأسف ءنونكاس موق روكذملا
 مهضعبو ؛هلبق نم داسفلا نوكي نأ مهنم دحاو لك ركنأف «هرجش

 ("!لاقو) «ءاوس برقلا يف مهلك وأ ءضعب نم داسفلا عضوم ىلا برقأ
 مه لب :نورخآلا لاقو ,(""!هلبق) نم داسفلا نا :ضعب نع مهضعب
 ءمهنم دحاو ىلع وأ ءمهلقأ ىلع مهرثكأ ("ممتجا وأ) «نودسفملا

 ام .لودع ريغ وأ «لودع كلذ يف مهو «هيلع وأ ءمهيلع اودهشف
 ؟كلذ يف بجاولا

 ةقايسلا كالما نم جوزلا لتغا اب ةجوزلا عوجر - [1؟]
 دقع دنع اه قاس دق ناك ءبأ تاذ ةجوز كرتو «ينوت لجر

 رثع ةثالث رادلا نكسو «لالا '!لتغاو ءارادو ءالام اهعم هحاكن
 ةبلاط هتوم دعب ةجوزلا تماقف ءاهنع تام نأ ىلا اهب ىنتبا ذنم «اماع
 مأ ءاهلك ةدملل اعيمج ءاركلاو ةلغلا اه له ءرادلا ءاركو ءلاملا ةلغل

 (!"اهيف) لمحت يتلا ""ةدملل كلذ اهل له وأ .؟("اهنم) ءيش اه سيل
 له وأ ؟دشرلا ىلع اهيف لمحت يتلا ةدملل كلذ اه سيلو «هفسلا ىلع
 ؟ال مأ لالا لالتغا نم كلذ يف رادلا ىنكس قرتفي

 .هيف ؛م (4)

 .لاق وأ .ب يفو ءر :نم (0)
 ,مهلبق :ب يفو .م ؛نم (۳)

 .عيتجأو ؛ب قو .ص 2م «ر ءعابق :نم (:)

 .لثغاف م (ه)

 ءاهلم ؛ب يفو ر: )٩(

 .ةدلا يف :م (۷)

 , اهيلع :ب يفد ,م(عاص ءق نم (م)
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 اروكشم .اباثم اروجأم .ايفاش انايب هلك كلذ يف بجاولا انل نيب
 .ىلاعت هللا ءاشنا

 هللا رقأ - تأرق : "باوجلا اذهب /كلذ ىلع ءهللا هقفو .باجأف [۷٠ه]
 اهتركذ يتلا لئاسملا - كنوع هتعاط ىلع نسحأو «كينيع ةحلاص لكب
 .اهيلع تفقوو ءةساركلا هذه يف

 ]1١[
 :اهيف كحلاف «*ءارعشلا ةلأسم يهو ءاهنم ىلوألا ةلأسملا امأف

 ماهسلا ىلع قافتالا دنع

 ("'لصأ) ىلع اهومستقي نأ ءاهتمسق ىلع ةيرقلا لهأ قفتا اذا
 دحاو لك ديب ام ردق ىلع ال .مسقت نأ لبق ميدقلا يف ةيرقلا ماهسأ
 .ماهسلا ىلع اوقفتا اذا .مويلا ءاهضرأ نم مهنم

 :ماهسلا ىلع فالتخالا دنع

 اذك ةيرقلا ("لصأ) نم يل :مهضعب لاقف ءاهيف اوفلتخا ناو

 لوقيف .ةينامث اونوكي نأ لثم ؛اذكو اذك اهنم يل مهضعب لاقو ءاذكو
 :(!؟!ثلاثلا) لوقيو .اهثلث يل :يناثلا لوقيو ءاهسابرأ ةثالث يل :مهدحأ
 . ايثلث يل :سماخلا لوقيو ءاهئاثأ ةثالث يل :عبارلا لوقيو ءاهفصن يل

 يل :نماثلا لوقيو .اهسدس يل :عباسلا لوقيو ءاهعبر يل :سداسلا لوقيو
 ةينامث عابرألا ةثالث يعدمل :اهس نيعبسو ةنس ىلع مهنيب مسقت اهنإف «اهنم

 رشع انثا فسصنلا يعدملو ءاهس رشع ةتس نيثلثلا يعدلو ءاهس رشع
 .ميسأ ةينا ثلثلا يعدلو .مهسأ ةعست ناثألا ةثالث يعدلو ءاهس

emetic 

 .تلق ناب هبتجاف :ديلولا وبا رواشملا هيقفلا لاق :ر , )١(
 ۳ A :ص

 .ماهسسأ ىلع :ب يفو .ق ءم ءرءص ؛ع (')
8 

(r) 

 ,لهأ نم ا يفد ق مار ٠ع + ص

 .ةثلاثلا ؛ب يفو .م ءص :نه (4)
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 نمثلا يعدلو « مهسأ ةعبرأ سدسلا يعدلو « مهسا ةتس عبرلا ېع دلو

 نع ًاعيمج مهوكن وأ «هاوعد ىلع مهنم دحاو لك ني دعب « مهسأ ةثالك

 .نايالا

 :ضعبلا لكني امدنع

 نوفلاحلا مستقا ؛نيميلا 8 مهضعب لكنو is فلح ناو

 و ‹ اهيلع اوفلح يلا )2 !ييواعد) ردق ىلع 2 اح اب « مهنيب مهنيب ءارعشلا

 نيب لضافلا نوكيف « لضف هوعدا اع لضفي نأ ايش لکن یل نك

 : ةلثمأ

 :ثلثلا يعدمو فصنلا يعدم فلحي نأ :كلذ لاثم - )١(

 ىلع « ءارعشلا نومستقي نيفلاحلا نإف ءنوقابلا لكنيو «عبرلا يعدمو
 « مهسا ةعبرأ ثلثلا يعدلو « مهسأ ةلس فصنلا يعدم :اهس رشع ةثالث

 . ءيش نيلكانلل نوكي الو « مهسا ةثالث عبرلا يعدلو

 .نوقابلا لكنو ؛عبرلا يعدمو « فصنلا يعدم فلح ولو - 6

 نولكانلا مستقاو ؛«عبرلا يعدم عبرلاو «فصنلا يعدم فصنلا ذخأ

 نيسمخو 5 ىلع مهنيب نوكيف «مهيواعد ردق ىلع ؛ مهنيب يقابلا عبرلا
 رثع ةتس نيثلثلا يعدلو ءاءزج رشع ةيناث عابرألا ةثالث يعدمل :ًاءزج
 :ءازجأ ةعبرأ سدسلا يعدلو ءءازجأ ةيناث ثلثلا يعدلو ءاءزج

 ءيش الو , ءازجأ ةعست نافألا ةثالث يعدلو ؛ ءازجأ ةثالث نمثلا يعدلو

 انا هنأ رقأو «ىمسم ("اهس) ةيرقلا لصأ نم عدي مل نمل ءارعشلا يف

 .ةمولعم ءاهنايعأب عضاوم اهنم هل بهو وأ ءاهئايعأب ًالاقحأ اهنم عاتبا

 .ةحاسملاب ؛ص )١(
(r)مهاوعد اب فو م ٤ر ۰ع نم . 

 اهم ب يفو ءر ءع رص :نم (م)
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 مجامجلا ىلع ةمسقلا
 ؛نيهجو يف مهجاج ("'ردق) ىلع مهنيب ءارعشلا مسقت اماو
 .هسفنل ءارعشلا عيمج مهلم دحاو لك يعدي نأ - :(هدحأ

 لك هيعدي ؛ةعامج يديأب بوثلاك « ءاوسلا ىلع مهنيب ابومسقيو نوفلحيف»
 .هسفنل مهنم دحأو

 لك لوقيو « مهتيرق قح نمو ؛مهل ءارعشلا نأ اوعدي نأ :يناثلاو .
 .اهنم يقح ؟ معأ ال :مهنم دحاو

 .هل كيرش ال «قيفوتلا هللابو

* [r] | 

 نم لجر ةصح ىلع ىدعت نمع لاؤسلا يهو « ةيناثلا ةلأسملا امأو
 بجاول ام «ةنعارزلا نابا جرخي ملو ءاهعرزف ءاهنيب ةكرتشم ضرأ

 ةكرشلا نا :ليق ءاهيف فلتخم ("!ةلأسم) ءاهنم هيلع ىَدَتَمملل

 ةصح ءارك هيلع نوكيو «ةعرازل عرزلا نوكي نأ بجوت « ةهبش اهنيب

 باتتك نم ىسيع عامس يف مماقلا نبا لوق وهو «ضرألا نم هكيرش
 . ةكرشلا
 ,لجر ضرأ (" ةعارز) يف يدمتملاك وهو كلذ يف هل ةهبش ال هنإ :ليقو

 نأ هل زوجي الو ؛هعرزي ضرألا نم هبيصن هل نوكيف '"اهیف هل كرش ال
 عرزلا عيب هلخدي هنأل ء ءاركلا هنم ذخأبو «هعرز يذلا ؛هكيرشل هملسي

 .هبجوكسا دق ذا ؛هحالص ودبي نأ لبق

 عمج) ىلع ردقي ال ذا ؛كلهتسم هنأل «تبني مل ناك نا اذهو

 .ددع !اب فو .ص !نم )1(

 PoE نم )0

(r)ةعيرز اب ينو 2م !نم . 
 هيف ع (٤)

 كا !م/۲۱۸ ص (خ)
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 .هعلق نا هيف هل ةعفنم الو تبن دق ناك نا كلذكو نادفلا نم ('!هبح

 علقيف ءاهنيب ضرألا (!"مسقت) نأ بجول «ةعفنم هيف هل ناك ولو

 [175]باتك نم نونحس عامس /يف ام سايق يف ام ىلع يتأي يذلا اذهو
 . ةعرازملا

 .هل كيرش ال «قيفوتلا ىلاعت هللابو
* [r] 

 مث ءلجر نم هتنبا حكنأ نمع لاؤسلا يهو «ةثلاثلا ةلأسملا امأو

 «ةأرماب هل تناك نأ» :ةمزاللا نايالاب اهدلاو فلحف مالك امههنيب یرج

 ةفاخم ءاهارابف ءةجوز فلاحلل تناكو «« حمرلا الا اهيف . تلعج نا

 مأ ةرابملا عفنت له ؛"ااهجوز ىلا هتنبا زاربإ ىلع ربجأ هنا مث «ثنحلا

 «« "هنیع تأقفل ارضاح تنك ول» :ةنودملا ةلأسم نم يه امو ءال

 .« هفوج تققشل» :ةيبتعلا ةلأسمو

 امل هنأل «ليبسب ةيبتعلاو ةنودملا ةلأسم نم تسيل اهنأ :اهيف باوجلاف

 الأ دارأ امنا هنأ ىلع لد ءاهحاكن دقع نأ دعب ءهب فلح اب فلح

 ىلع ةبراحلاب هنم عني نأ دعب «كلذ ىلع بلغي نأ الا اهب جوزلا ينبي
 يف تسيل هتأرماو ءاهجوز ىلا اهزربأ مث ءهتأرما أراب اذإف « حمرلاب كلذ

 .نادفلا نم هيف ام عيمج :اب يفو .م «ق ر ءع :نم )١(

(r)مسقي :ب يفو ءر ءاق !نم , 

 ,اهجوزل ؛م (۳)

 يذلا هوخأ يتلف ؛خأ نيلجرلا دحأل ناكو ءرش لجر نيبو هنيب ناك لجر نع كلام لئسو :لاق» )4٤(

 ول ؛نكي مل نا «ةتبلا قلاط هثأرمآو ؛سمأ يخأ نيبو كنيب ناك يذلا ينغلب دق :لاقف ءهاخأ عزا

 .كنيع تأقنل ارضاح تنك
 .(ه/۳ - ةنودملا) « هلثم يف الو هيف ربي ال ءيش ىلع فلح هنأل ءاثئاح هارأ :كلام لاق

 .۷۲ !م/۹۸ ص (*)
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 يف مزلي ام رتاس يف ثنحي ('"هنآ) الا .قالط اهيف همزلي ل ,هتمصع

 نایالا باتك نم . غبصأ عامس نم ءروذنلا ممر يفو .ةمزاللا ناهالا

 .هنم ةلأسم لوأ ىف اذه نايب :قالطلاب

 .هل كيرش ال .قيفوتلا ىلاعت هقابو
* [<] 

 كلاملا هنبا ىلع قدصت نمع لاّوسلا ىهو .ةعبارلا ةلأسملا امأو

 هزوجم لو كلما هزوحف ءاهب ("ادل) راد عم ةيرق يف هل كلب .هرمأل
 نع ىنغتسا رادلا نأو .كلملا زيوحت نمضت ًادقع هل دقعو .رادلا

 نوكت له .تام ىتح رادلا قدصتملا نكسو «كلملل اعبت اهنوكل اهتزايح

 :ةقدصلا يف ةلخاد رادلا

 نأ نيب قرف ال ذإ ءةقدصلا يف ةلخاد اهنأ كلذ (نع) باوجلاف

 تومي ىتح ؛ىرخألا نكسيو اهادحا هزوحيف «نيرادب هيلع قدصتي
 ءراد وأ كلب قدصتي نأ نيبو ء''"اهايا هزوح يقلل عبت يهو اهيف

 يذلا كلملل عبت يهو ءاهيف تومي ىتح رادلا نكسيو ؛كلملا هزوحيف

 .هايا هزوح
 ركبلا هتنبا ىلع قدصت نميف ءهللا همحر .برز نبا لاق دقو

 نإ :نيعو (("باودو) ءرادو «بايثو راقع هلو ءهلام عيمج فصنب

 هل ناك ايفو .بايثلا نم سبل امو ؛ رودلا نم نكس اهف اهل زوجت ةقدصلا

 راقعلا نم هسبل الو ءهنكسي مل امل اعبت هلك كلذ ناك اذا ءِضاّنلا نم

 ,كثلنحي نأ ب يفو ءر نم 1(

 هر 04 نم يف

 ,۲۸۱ م/ك62 !ص (*)

  (e)كلذا ب يفو .ق ءص !نم ,

  (4).ءایا ع

  (o)نم 0

Yof 



 نكس ام !''نوكب رابتعالل ىنعم ال ذا نيب وهو .ناويحلاو .ضورعلاو
 .هسنج ريغ نم وأ زوح ام سنج نم

 .هل كيرش ال .قيفوتلا ىلاعت هللابو

 + [ه]

 ناك .حاكن دقع يف دهش نمع لاؤسلا يهو .ةسماخلا ةلأسملا امأو

 هتداهش نأ كلذ يف باوجلاف :ال مأ هتداهش زوجت له ءابطاخ هيف
 يف ةحداقلا ("مهتلا) هوجو نم هجو كلذ يف سيل ذا ءةزئاج ('"اهيف)
 .تاداهشلا

 .هل كيرش ال «قيفوتلا (*!ىلاعت) هللابو

* [1] 
 كاكفب وأ ةيصوب ىصوأ نمع لاوسلا يهو .ةسداسلا ةلأسملا امأو

 لجر ىلا ةيصولا ذيفنت لعجو ءربلا هوجو نم كلذ ريغ وأ ءىراسأ
 الو .ضاق ةروشم نود» :هتيصو ذيفنت يف طرشو ء"هثراول وأ : ينجأ
 .ذفنملا هلعفي ام ءيش يف رظن «ماكحلا نم دحأل له «« ىاح بقعت
 لهو ءال مأ ؛هركذ مدقت ام يصوملا طرش دقو ءايبنجأ وأ ناك ًاثراو
 ؟يبنجألا نم ثراولا كلذ يف قرتفي

 ءزوجي ال هنأ يف «ذفان «لماع يصوملا طرش نأ :كلذ نع باوجلاف

 يلوتملا ناك ءهيف رظني الو ؛كلذ نم ًائيش بقعتي نأ «ضاق الو ماحل
 هعمس ام دعب هلدب نمف» :لجو زع هللا لوقل ءايبنجأ وأ ءاثراو كلذل

 .نوكل :ر )١(

 ۱۹۰ :م/۱۸۵ :ص (*)

 ,اهيف :ب ىفو .ر :نم (۲)
  (r):نم  a 053ةمهتلا ءا يلو ,

 ۰ (e)ع :نم

 .۲۵۳ :م/۱۹۸ :ص (ع)

 .ثراول .ع (ه)
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 يلع عيمس هللا نا هنولدبي نيذلا ىلع هما ااف

 تناك نإف «ةئرولل كلذ يف مالكلا امناو «كلذ يف هل قحال اذاو

 اوموقي نأ مه ناك ؛ههبشو قتعلاك « ةعفنم اهيف ممه /'ىقبت ام ةيصولا

 وأ اثراو ال ذفنملا ناك تذفن دق ةيصولا نأ املس ىح كلذ يف

 الف ءاههبشو ةقدصلاك ةعفنم اهيف مهل "قت ال ام تناك ناو ءايبنجأ
 ءكلذ ذفني الأ ةفاخم ؛اثراو اهل ذفنملا و نأ الا كلذ يف مهل مايق

 .ثراول ةيصو نوكتف «هسفنل هذخأبو
 كيرش ال «قيفوتلا ىلاعت هللابو

* [v] 

 هل ناك اقح لجر ىلا عفد نمع لاوسلا يهو «ةعباسلا ةلأسملا امأو

 عاتبملا وأ ("هيلا) عوفدملا عفادلا بلطف ءائيش هنم ((؟أعاب وأ) هيلع

 هل دهشي نأ ىبأو «نيلدع نيدهاش هل دهشأف « كلذب هل دهشي نأ ؛ عئابلا

 هل دهشي نأ همزلي له «ةنيبلا نم /راثكتسالا هبحاص دارأو ءاهريغ [70]

 .ال مأ نيدهاشلا نم رثكأ

 يدها نم راک هل دهشي نأ همزلي ال هنا :كلذ نع باوجلاف

 .ةيآل .« ”كلاجر نم نيديهش اودهشأو :ىلاعت هللا لوقل «نْيَلْدَع

 يداه ىلع داهشالا نكمي «ةلادعلا يف ""نیزربم اناك اذا '"اذھو

 )١( :مقر - ةرثبلا ةروس ۰۱۸۱

 (+) ىقبي ع .

 .ىقبي ؛ع (0)

 ,۲۵۳ !م/۱۹۸ ؛ص (*)

 .عابو :ب يفو .!ع نم (؛)
 .ع نم )0(

 .؟89 !مقر .ةرقبلا ةروس (5)

 ,ءاذه ع (۷)

 ىلع ةرايم حرش) ةبارقلاو ؛ةوادملاب لمقف حرجبو ءالضف وأ احالص هنارقأ قوفي يذلا وه زربلا لدعلا (۸)
 .(ه4/1) ٠ ةفحتلا
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 .نايسنلا وأ «بيغملا وأ توملا ةفاخم هسفنل نصحي نأ دارأ نإ

 .هل كيرش ال «قیفوتلا ىلاعت هللابو
+ [a] 

 ,نيكيرشلا نيب بكرملا ةلأسم يهو ءاهدعب يتلا « ةنماثلا ةلأسملا امأو
 ام هل ناك الو «ئارك بكرملا نم هظحل دجي مل يذلا نأ :اهيف باوجلاف

 هعنمي نأ هلو «هيف لمح امل «هتصح ءارك هكيرش نم ذخأي نأ «هيف لمحي

 ايف ("'همواقت) وأ ءهن ماستقاو هعيبب بكرملا يف ةكرشلا نع الصفني

 .هل كيرش ال .قيفوتلا هللابو

* 4] 
 ءدلب يف تام نم ةلأسم يهو ءاهدعب يتلا «ةعساتلا ةلأسملا امأو

 يذلا «عضوملا لماع نأ :اهيف باوجلاف ءالام رخآ دلب يفو «هيف فلختو

 ناك «هريغ ف وأ هيف تام «"ئاریم ضبقب قحأ ءيفوتملا ناطيتسا هيف

 .دالبلا نم هاوس يف وأ ءهيف لام هل

 .هل كيرش ال ؛قيفوتلا ىلاعت هللابو
x [1۰] 

 لاح نيد لجر ىلع هل ناك نمع لاؤسلا يهو «ةرشاعلا ةلأسملا امأو

 . بجاوب :ب ينو ۰ ص ق ءع اور 2م :نم )00(

 , همواقي وأ اپ يفد .م نم )+(

 ۱۹٤ :م/۱۸۱ ص (*)

 هاهم !م/۱۲4 !ص (*)
 ۰۹۷ !م/كؤ؛ :ص (*)

 .هيف تام نم ثاريم ؛ر ()

 ۹ (HALT :ص )»(
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 لجؤيو ءانهر ةعلسلا عضي نأو «هتعلس هيلع توفت الأ نايدملا بلطو

 ؟ةعلسلا عيب نيدلا بحاصل مأ كلذ هل له .نيدلا يف اهيف رظني امايأ

 يف لجؤبو ءانهر ةعلسلا لعجي نأ هقح نم نأ :اهيف باوجلاف

 .اهنم دحاو ىلع ررض هيف نوكي الامو «هترثکو هتلق ردقب لاملا راضحا

 .كلذ يف ؟احلا داهتجا هيلا يدوب ام ىلع

 لدت يذلا وهو .لمعلا هيلع ىضمو « ءاضقلا هب ىرج يذلا اذهف

 .هباحصأو كلام نع تاياورلا هيلع

 .هل كيرش ال ؛قيفوتلا ىلاعت هللابو

x ]ي[ 
 عرزلا يف داسفالا ىوعد ةلأسم يهو :ةرشع ةيداحلا ةلأسملا امأو

 :اهيف باوجلاف ؛ةرمثلاو
 نيدهاش ةداهشب الا دعب نم الو هنم برق نم داسفلا مزلي ال هنأ

 . نيلدع

 "ناو .اهيلع مهتداهش تزاج .ضعب ىلع مهضعب داسفلاب دهش نإف
 مه دوهشلا نا :هب مهيلع دهش نأ دعب ءداسفلاب مهيلع دوهشملا لاق

 دعب مهتداهش يف مال ؛ الودع اوناك ناو موق ىلا تفتلي مل «نودسفما

 ايف الو كلذ نم ءيش يف زوجت الو .مهسفنأ نع نوأردي ءاهيلع ةداهشلا
 .لودعلا ريغ ةداهش هاوس

 .هل كيرش ال ؛قيفوتلا ('''ىلاعتث) هللابو

x [r] 

 .ناف :م )١(
 .ع نم )0

 .۲۰۰ :م/۲۱۷ !ص ا*)

 .۱۵۱ :م/۱۴۳ ؛ص (*)
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 .اهنع تلأس ىتلا لئاسملا رخآ ىهو ءةرشثع ةيناثلا ةلأسملا امأو
 هقاس امم لتغا اب ءاهجوز لام يف عوجرلا ةأرملل نأ :اهيف باوجلاف
 .اهسفن رمأ تكلم نأ دعبو ءاهسفن رمأ كلمت نا لبق ءاهيلا

 هيلع اهل ءارك الف ءاهيلا قاس يتلا رادلا يف اهعم هانكس امأو

 هب ىرج ام ىلع .ةيالولا نم اهيف جرخت مل يتلا ةدملل الا .('"'هيف)
 .ةنودملا يف مساقلا نبا يلوق دحأ يف «لمعلا

 .هل كيرش ال .قيفوتلا ىلاعت هتلابو
 .( هلع هللا يضر .دشر نب دمحم هلاق)

 ثالث رتولا ىندأ :أطوملا يف كلام لوق لوح - [11؟]

 اهصنو «ةلأسملا هذه نع باحصألا ضعب ءهنع هللا ىضر . '"اهلأسو
 : اهرخآ ىلا اهوأ نم

 لوق يف باحصألا ضعب - هعفن هللا ىقبأ نمو .يديس اي - عزان
 , :هئطوم يف كلام

 ةعكرلا الا .ةدكؤم ةنس اهلك اهنا (: لاقو) ء« ثالث رثولا ىندأ»
 مساقلا نبا لوقب الو .*ةنودملا يف كلام لوقب لفحي ملو ءاهنم ةرخآلا
 .اهريغ يف ءهريغو

 ام ىلع ؛ثالثلا تناك ناو .هبهذمو .كلام لوق نيبت نأ بغرأو

 اما ةروكذملا ةنسلا تناك ("'ناوأ) ("ةدكوُم) ةّنس اهلك .لئاقلا معز

 م هر ع : س )۷

(r+)ر لس  

TY /صر: IF B/N :e/rV م: (r) 

 .لبقو :ب ىفو .م ءع :نم )٤(
(o)نيئعكر يلصي نکلو ؛رمس ي الو .رضح يف ال ؛ ءيش اهلبق سيل ؛هدحاوب رئوي نأ دحأل يفسني اله » 

 ,(١؟3/1) - هيودملا) .« هدحاوب رثوي م ماسي مث

 م ٠ف !نم )1(

 .تناك ںاو :ب يفو .ع ؛س 10
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 رهظلا لبق نيتعكرلاك «ناتبيغر ناتعكرلاو ء"ةرخآلا ةعكرلا يه
 مايقو ءاهدعبو ءاشعلا لبقو «برغملا دعبو ءرصعلا لبقو «اهدعبو
 يفف «كلذ حرشاو ءراثآلا اهيف تءاج امم اهارجم ىرج امو ءليللا

 مالسلاو «ىلاعت هللا ءاش نا ءاروكشم اروجأم ءاضرلاو عنقملا كلوق

 :كلام ىدل ةدحاو ةعكر رتولا

 اي تحفصت :باوجلا اذهب كلذ ىلع «هقيفوت هللا مادأ «باجأف

 تفقوو ءاذه كلاؤس ءهتماركب كالوتو ءهتعاطب هللا كزعأ «يديس

 .هيلع
  [ v^]عفش "بقع ةدحاو ةعكر رثولا نأ هللا /همحر «كلام بهذمو ‹

 هنأ ءرمع نبا ةياور نم « هلع ينلا نع يور ام ىلع «ناتعكر هاندأ
 ةعكر ىلص «حبصلا كدحأ يشخ اذاف ؛ ىنثم ىنثم ليللا ةالص» :لاق
 رثولا ىندأ» :أطوملا يف هلوق ىنعمو « "لص دق ام هل رتوٿ «ةدحاو
 ؛ثالث ءرتولا (“ةالص) اهرخآ يتلا «ليللا ةالص ىندأ يأ «« ثالث
 صاقو پا نب دعس نأ نم يور ام هرك هنأل «هتدارا نم نيب كلذو
 ءاندنع اذه ىلع لمعلا سيل» :لاقف «ةدحاوب ةمتعلا (("أدعب) رتوي ناك
 نم ىلصي نأ لجرلل يغبني ام ىندأ :يأ «« "ثالث رتولا ىندأ نكلو
 ,تاعكر ثالث ليللا

 نأ نم يور ام عم «ةلج ةليضفلا هكرتل كلذ هل هرك امناو

 .ةريخألا :ص )١(
 .بيقع :ع (؟)

 ؛(11/9) :مييحصلا يف يراخبلا هجرخأو ١( مقر ليللا ةالص باتك) : ىيحي أطوم يف كلام هجرخأ )0
 ,(7415 :مقر) :ماسمو

 ص ؛نم )£(

(o)ص :نم  

 5١(. ؛مقر - ليللا ةالص باثك) ؛ىيحي ةياورب أطوملا ()

Y1 



 ةالص ال ؛ةدحاو ةعكر يهو «« ''!ءاَرْيَثِبلا نع ىهن» هع هللا لوسر

 .اهلبق ليللا نم

 ىندأ «ةليضف ىهو «ليللا ةالص نم كلام دنع رتولا لبق ناتعكرلاف

 «ةليضفلا مساب صتخت ال يتلا « ةلفانلا نم ةبترم ىلعأو «ةنسلا نم ةبترم
 لبقو «برغملا دعبو ءرصعلا لبقو ءاهدعبو ءرهظلا لبق نيتعكرلا وحن
 .”'بئاغرو «لئاضف ىمست ال ىتلا «لفاونلا نم كلذ هبشأ امو « ءاشعلا

 :ماسقأ ةسمخ ىلع مسقنت ةالصلا نأ كلذو
 . '"ةلفانو «!'ةليضفو « ةنسو «ةيافكلا ىلع ضرفو «نايعألا ىلع ضرف

 ةيفلحلا ىدل ثالث رتولا

 نيب لصفي «ثالث رتولا نأ ىلا بهذ نم ماعلا لهأ نمو
 ثالثلا نأ ىلا بهذ نم مهنمو ء(("/ءالسب) ةدحاولاو (*!نيتنثالا)

 «هانيب ام ىلع ؛هبهذمو كلام بهذم فالخ هلك كلذو «برغملا ةالصك

 نيب لصفي «ثالث رتولا نأ ىلا بهذ نم لوقو .باوصلا وهو
 نيب لصفي مالسلا نأل ؛لاوقألا فعضأ مالسب ةدحاولاو ("نيتنئالا)

 ءةدحاو ةالص وه اما رتولاو «نيتالص اهريصيو ةعكرلاو نيتعكرلا
 يهو الأ «كتالص ىلا ةالص مداز هللا نا الأ » : تي ينلا لوقل « عامجاب

 لوسر ىهن» :ظفلب يردخلا دعس ىلا قيرط نم دم نب نامع نع ديهمتلا يف ربلا دبع نبا هجرخأ )١(
 .» ا رثوي ةدحاو لجرلا ىلصب نأ , ءاَرْيَتَبلا نع , هلع شا

 .مهولا ءاذه دمحم نب ناثع ثيدح ىلع بلاغلا :« ماكحألا» يف ىتحلا دبع نبا لاق

 ,لسرم فيعض ءارتبلا نع يهنلا ثيدح :يووسلا لاقو
 ء(١ا/8 كك /5) - ةيارلا بصن)

 .بجاو ريغ هرابثعاب هلعف ىلع هب ينلا ماود ام :ةبيغرلا وأ ةليضفلا (')

 ىلع ؛ ٠ لوسرلا موادي نا ريغ نمو ءهلمفب رمأي نأ نم ءاباوث هلعف يف نأ عراشلا ررق ام :ةلفالا (6)
 .هلعف

 .نينثالا ؛ب يفو .م :نم (؛)

 .ص :نم (4)

 .نينثالا :ب يفو .م ؛نم ()
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 ثالث اماو .كلام هيلا بهذ ام ىلع .ةدحاو ةعكر امإ وهف .« '''رتولا

 حصي الف .قارعلا لهأ هيلا بهذ ام ىلع .برغملا ةالصك .اعابت تاعكر
 نع حجراخلا .ذاشلا .فيعضلا لوقلا اذه لثم كلام ىلع لوأتي نأ

 .« ثالث رتولا ىندأ نكلو » :هلوق نم ءلوصألا

 . رتو اهلك ''ثالثلا نإ انلق ولو :!"!هنع هللا يضر ؛ديلولا وبأ لاق

 رثو اهنإ ءاهيلع ةدايزلا يف لوقن نأ بجول ءرتولا ىندأ اهنا :اهيف هلوقل
 نم حصي الف ءعاجالا فالخ كلذو .ثالثلا “نم ىلعأ اموكل ءاضيأ

 .هانلق ام الا هلوق يف كلام ىلع ليوأتلا

 .هل كيرش ال ؛قيفوتلا ىلاعت هللابو

 ةمهتلا دوجول هكالمأ نع ضاق ةبساحم - [1*]
 ىلع «تباث دقع ةخسن هقوف «لاوسب ءهنع هللا ىضر ؛هيلا '*”بتكو

 باوجلا انبتكو ءانه كلذ تابثا نع انينغتسا .سلدنألا ةاضق دحأ

 .هلك كلذ ىلع تفقوو «هقوف ةعقاولا دقعلا ةخسنو كلاس تحفصت

 نم باطخب « هللا هقفو  يضاقلا هيقفلا دنع روكذملا دقعلا تبث اذاو

 نع لزعي نأ بجاولاف ءماكحلا نم ِهِلْدَعَو هلوقب شيو «ىضري
 ؛روكذملا دقعلا يف هيلا كلذ دعب رذعي مث ءاهلك هتيضقأ 'درتو «ماكحألا

 ناو حلا بجاوب هيف رظنو «هنم عمس ؛هيعدي عفدم هيف هل ناك نإف

 هيلع روست هنأ نم هنمضت ام عيمج هدي نم جرخأ عفدم هيف هل نكي م

 داعم نع ؛ء(؟؛؟/ه) فد «هدج نع هيبأ نع بيعش نب رمع ع )١8.0/9( :دجأ دنبملا ف هج رخأ )1(

 )٠١۸/۲(. - ةيارلا بصن) يف ةفلتخلا هفيصو ثيدحلا قرط رظنا .لبج نبا
 .ع :نم ةطقاس ةرابعلا (')
 .ةثالثلا :ع (؟)

  (e)نم انوكل :ص ,

  (e)!ع/ ۳۸۱ :ص/ 4 ق/ 4 1م ۰.۱۸۰
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 .دوهشلا هدحجي ام ىلع .ناك اًميح .نيملسملا (''لام) تيب ضرأ نم
 .جربلاو .قدنفلاو .تيناوحلا نم اهيف هانب اف هل نكي ملو ءهنوزوجيو

 يف هلخدأ يذلا عضوملا ةميقب هيلع يضقو .اضوقنم ناينبلا ةميق الا

 يتلا ةيقاسلاب ضرألا نم دسفأ ام ةميقبو ءهسفنل هانتبا يذلا ءمامحلا

 ريغو  اهمدهو « اهنع ءاملا عطق يتلا ءاحرلا ةميقبو .هاحر ىلا اهيف حتف
 دقعلا هنمضت ام عيمج ءاضيأ ءمرغأو .اهناكم سمطو .اهلكشو .اهرثأ
 نيبو هنيب قحلا طسبو «ةنوعملاو تاوكزلاو .راشعألا نم هضبق هنأ نم

 هيلع ءيش الو «هوجولا نم هجو يف هب هبلطي ءاقح هيلع ىعدا نم لك
 ذا ؛نارفألا نم اهيلع ثدحأ ا ءاهئارك ةميق تصقن يتلا «نارفألا يف
 :هديب يقب امو معلا لهأ دنع .هعطق بجي يذلا . ررضلا نم كلذ سيل
 ناك هنأ تبي نأ الا ءهل كرت هتيالو يف هبستكا ام .هلك اذه دعب

 ]١79[ .كلذب دهش نم مع يف هل لام ال ماكحألا يلو /موي اريقف ايدع

 .هل كيرش ال ؛قيفوتلا ('''ىلاعت) هئلبو
 :يواحطلل « راثآلا لكشم » باتک نم - [11٤]

 :داهتجالا لوح

 مظعملا ناضمر رهش يف ءعمسأ انأو ءهنع هللا يضر ٠ 'هيلغ ءىرقو

 :هباتك رصتخم نم ثلاثلا ءزجلا يف .ةئام سمحو ةرشع ىدحا ةنس

 نم اهيف ام جارختساو .« ب للا لوسر ثيداحأ لكشم ('''نايب)»
 ينع ام ءهللا هجر «يواحطلا رفعج ىبأل ءاهنع داضتلا يفنو .ماكحألا

 .هبیترتو ( ”اهبيوبتو) ؛هراصتخاب ؛هقيفوت هللا مادأ ءوه

(01) 

(r) 
 صم

 سس
 ءككو :م/6 مك :ص (9)

 ص

 ص

 مك

(4) 

(o) 

 م

 ,هيلوت .ب فو .م :
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 ءىطخي دق دهتجلا :يواحطلا يأر

 نأ ىور اهف .دقل همحَر ؛ رفعج وبأ لاق .داهتجالاب حلا يف ءاج ام

 تنأ نا» :ةيرسلا ىلع هالو اذا لجرلا هب رمأي امف ناك « هب هللا لوسر

 مهلزنت الف ء ىلاعت هللا كح ىلع مهلزنت نأ اودارأف «نصح لهأ ترصاح

 ءال مأ هللا كح مهيف بيصتأ يردت ال كناف ءلجو زع هللا كح ىلع

 :« '"كمكح ىلع ممزنأ نكلو

 .ةروطسم ةيآ هيف سيل ايف . داهتجالاب محلا نأ :ثيدحلا اذه يف»

 .انعسي ؛ةلالض ىلع عمتجت ال ذا ءةمألا نم عامجا وأ ءةروثأم ةنس وأ
 انيلا هادا ام ىلع لجو زع هللا دنع وه له ءيردن ال انك ناو

 وأ .باوصلا كرد لاتحا عم ءانيلع ضورفملا وه هنأو ءال مأ انداهتجا

 الام هللا انفلكي مل ذا ءهنيعب هيف باوصلا ('"!ةباصإ ال) هنع ريصقتلا

 . هلي .هللا لوسر يبن هيف نأل ؛نوزجاع هنع نحن ا اندبعت الو ١ قيطن
 ا"اييصيأ يردي ال ذا .هللا كح ىلع نوصحلا نم ادحأ اولزني نأ هلسر
 محلا باصأ .داهتجالا وه يذلا مهمكح ىلع مهولزني نأ مهرمأو ءال ما
 .هأطخ أ وأ هللا دنع

 دتشا امل اولزن نيذلا .ةظيرق ينب رمأ نم ناك ام كلذ لثمو » :لاق
 مهاجر لتي نأ مهيف محف .ذاعم نب دعس مح ىلع .راصحلا مهب

 وبا هسرخأ اک .هنبأ نع ةديرب نب نايلس نع قرط ةدع س (۱۷۳۱ :مفر) حبحصلا ې مسم هجرخا م(
 .(۲۲۸۵۸ !مقر) :ةجام ىباو (اردكك :مقر) يذمرتلاو .(5305 :مهر) دواد

 .ةباصال :ب يفو .م ؛س )+(

  (r)هببصنأ یردن ال دا م ,

YE 



 تمكح دقل» : ةع هللا لوسر لاقف .مهلاومأ مسقتو .مهبرارذ ىبسنو
 دق ادعس نأ یرت ('”'الفأ) .« !'"هلوسر محبو ءلجو زع هللا كحب مهيف

 دمحف .مهيف لجو زع هللا كح ام معي نأ لبق .هداهتجاب مهيف مح
 .جورفلاو ءامدلا يف اعساو كلذ ناك اذاو ءهنم كلذ . هع هللا لوسر
 .« عسوأ لاومألا يف وهف

 ءىطخي ال دهتجملا :دشر نبا يأر

 نأ :قيقحتلا ("!لهأ) هيلع يذلا :هنع هللا ىضر ءديلولا وبأ لاق
 رثكأ هيف ةلدألا تناك ناو «كلذ ىلع ليلدلا نمو «بيصم دهتجم لك
 مي» :هل لاق نميلا ىلا اذاعم ثعب امل هيَ هللا لوسر نأ .ىصحت نأ نم
 لوسر ةنسبف » :لاق « ؟دجت مل نإف ١» :لاق « هللا باتكب » :لاق « ؟ کت

 يذلا هتل دمحلا» :لاق .« يار دهتجأ» :لاق « ؟دجت م نإف» :لاق « هللا

 , ع هللا لوسر ىضرأ امو .« !؟اهلوسر يضرب امل هلوسر لوسر قفو
 ام فالحب ىضري نأ ءلجو زع « هلا ةفص يف ليحتسيو « هلا ىضرأ دقف
 اهيف جاجتحالا حصي الف .لوصألا نم ةلأسم يهو ءهدنع محلا وه
 .ةلمتحلا رهاوظلاب الو ءداحآلا رابخأب

 الف» :هب جتحا يذلا ثيدحلا يف هلوق ىنعم نوكي نأ لمتحيو
 .لجو زع .هللا مح صن ىلع يا .« لجو زع هللا مح ىلع مهزات

 نأ هرمأو ءال مأ اصن لجو زع هللا كح مهيف بيصتأ يردت ال يذلا

 اس .ةعقاولا هذه يف .دوهيلا رصوح دمو .(1,018 :مقر) لسو )0١/0(: يراخبلا هحرخأ )١(

 ؛ذاعم نب دعس كح دقو ؛كلذ ثبثو ٠ نيملسملا نيبو مهنيب دهعلاب اوردغ مهنأل كلذو ؛ةليل نيرشعو
 .نيرجاهملا ف ركن يبأ ةلزنمب راصنألا يف ناكو ؛ةظيرق يسب عم تالماعم اذ ناك هنأل

 اهب ببصأ حارح نم امد بغثي هحرج ناك ام دع .هوم ةسلا يف ليلقب محلا اذه دعب فوت دقو

 .ةنجلاب نيرشبملا نم دعسو .قدتخلا ةوزغ يف
 .الف :ب يلو 2م نم ف

(r)م نم . 

 rer) :مقر) يذمرتلاو .(۳,۵۹۲ :مقر) دواد وبا هج رخأ )4(
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 يف قفاويف ءصنلا مدع نا «هداهتجاب مهيف حيل «همکح ىلع مهزني

 .عامجاب ءهنع لودعلا مرحو «هضرتفاو «هعرش يذلا ءهللا كح كلذ

 .هل كيرش ال «قيفوتلا ىلاعت هللابو

 * ةيطخلا لالدتسا

 نايضاقف ؛ةثالث ةاضقلا » :هلوق نم « ةع ىنلا نع يور اهف «لاقو

 ؛قحلا فرع لجرف «ةنجلا يف يذلا امأف «ةنجلا يف ضاقو ءرانلا يف

 يف وهف ءراجو ءهب ضقي مف قحلا فرع لجرو « ةنجلا يف وهف ءهب ىضقف

 يف وهف .لهج ىلع سانلا نيب ىضقف .ءقحلا فرعي مل لجرو ءرانلا

 :« رانلا

 . هللا دنع محلا ىلع فقو يذلا وه قحلاب يضاقلا :لئاق لاق دق »

 دق يذلا ؛دايتجالا لاعتسا يفني ام كلذ ينو ءهب ىضق ايف «لجوا زع

 ؛كلذ حسي الو ؛هنع ريصقتلا هعم نوكي دقو «كلذ ةباصا هعم نوكي
 دهتجا اذا» : هلم ۰ هللا لوسر لوق یو «قيطن الام انفلكي 7 هللا نأل

 ليلد « ا هلف أطخأف ديتجا اذاف . نا رجأ هلف « باصأف م احلا

 الو اصوصنم هللا باتك يف هدجي م اهف ديتجي نأ هل نأ ىلع حضاو

 .هيلع افوقوم ةمألا عامجا يف الو ءاروثأم / ةع هللا لوسر ةنس ("ف) ]۱۸٠[

 ةباصا هيف هعم نوكت دق يذلا :؛هداهتجاب يضقي نأ هل ناك الو

 يضقي ام ناكو .هنع ريصقتلا هعم نوكي دقو «لجو زع « هللا دنع قحلا

 .( "كو: مر هدابر مس كلدك ةجام ناو .(۳,۵۷۳ :مفر) همنا نع ةديرب يبأ نع دواد وبا هج رح ا )0

 اده تاحصأو داينحإلا فايحا ولو بيسم دهن لك نا :لوقي لوألا ؛دينجلا يف نايأر دجوي ع(
 ,دحار يسملا نا لوفي ياللا فأرلاو , هلزشملاو .ةبرعشألا بهذم وهو «ةيوصملا نومسي ىأرلا

 حيقتت حرش :رظنا) .ةعيشلا بهدم وهو .ةئلمحلا نومسي يأرلا اذه باحصأو ءىطخم رخآلاو

 .11۷ :سشس ٠ نراقملا هففلا لوصأ 4048 ؛ص - لوخنملا ۳۸ ؛ص - لوصفلا

 .(ارالا١ :مهر) كلذك ملسمو .صاعلا نب وربع نع ؛(۵۷/۸٠) :حيحصلا ىف يراخبلا هجرخأ (؟)

 .م نم (ع)

 الك



 قحلا نأ كلذب انلقع .اقح هب ءاضقلاب هايا هع هللا لوسر رمأب هب
 الو .راثآلا حصت ىتح .قحلا كلذ وه ءةنجلا يف هب يضاقلا يذلا

 .« داضنت

 ةصق نم انيلع هللا هصق ام داهتجالاب محلا ز اوجب ةجحلا نم ركذو

 ناكحمي ذا ناملسو دوادو» :ىلاعت هلوق يف «مالسلا اهيلع ناولسو دواد

 نب ذاعم ثيدحو .« '''العو اكح انيتآ الكو» :هلوق ىلا « ثرحلا يف
 .ثيدحلا « ؟يضقت مب :هل لاقف ؛نميلا ىلا . هلم« ينلا هثعب ذا «لبج

 «هداهتجا عم .نوكي دق دهتجلا نأ نم هيلا بهذ ام ىلع لدتساو

 نايلس نا» : لَم هللا لوسر نع یور اب هل ًائطخمو ‹ محلل ابيصم

 0 ایا هاطعأف «همکح قداصي ءاكح هيتؤي نأ هبر لأس مالسلا هيلع

 . ىنعم كلذ يف هبر هلاؤسل ناك امل لاح لك ىلع هل ابيصم ناك ول ذا

 :بتكف .هل لماع ىلا ةيضقب بتك باطخلا نب رمع نأ يور او

 ءرمع ىأر ام اذه» :بتكاو ءهحما :لاقف « رمع هللا ىأر ام اذه»

 .«رمع نمف أطخ كي ناو «لجو زع هللا نمف اباوص كي نإف

 جوزن يذلا لجرلا نع لئس امل .لاق دوعسم نبا نأ نم يور او
 ؛يبأرب اهيف لوقأ» :يفوت ىتح ءاقادص اهل مسي ملو ءاهب لخدي ملف «ةأرملا

 .« لجو زع هللا نمف اباوص كي ناو يلبق نمف اطخ كي نإف

 ةبوصملا لالدتسا

 ليوأت يف هلوق :هنع هللا يضر ءانخيش ديلولا وبأ يضاقلا لاق

 مهمكحل انكو .موفلا مغ هيف تشفن دا «:ثرحلا ف نايكحي ذا » :ةبآلا ماتو ۸ مقر ءايبنألا ةروس )١(

 .البل عر : :ثتشعنو «.املعو ؛اكح انبتآ الكو ؛ناهلس اًهاَيَنَ ؛ نيدهاش

 تريلا تاحصأل معلا ىطعت نأب نايلس محو ترحلا بحاصل اكلم منغلا ءاطعاب دواد كح دقو

 س هعرزيو .هبلع موفيف منغلا بحاصل ثرحلا ىطعيو ؛اهحاتنو ءاهفاوصأو ؛اهنبل نم اهم ديفتسيف
 رخآلا ىلع اهدحأ مجرب نأ نود :هلام اهنم لك ذخأب ءداسفالا تقو ناك اک دوعي امدنعو «دیدج

 .(هال5/1 ريثك نبا ريسفت) ءيشب

 )101/7( دهأرء(لر حم :مقر) ؛ورمع نب هللا دبع نع هحام نبا هجرخأ (+)

 م



 :ديري) .« قحلا كلذ وه ةنجلا يف هب يضاقلا يذلا قحلا ناد :ثيدحلا

 جرخأ هنأل ؛حصي ال يذلا دسافلا ليوأتلا نم «صنلا (""هيف يذلا

 هب مىق يذلا مسقتلا نع داهتجالا عضوم يف داهتجالاب يضاقلا كلذب

 يف هيلا ريصقتلا ةبسن كلذ يفو «ماسقأ ةثالث ىلا ةاضقلا .ْم م ينلا

 وه نا ءىوملا نع قطني ام» موصعم هنأل < كلذ نم هل اشاحو ؛ مسقنلا

 .« "يحوي يحو الا

 يردي ال دهتجلا نأ نم هيلا بهذ ام ليوأتلا اذه ىلع هلمح امناو

 .هأطخأ وأ ءلجو زع هللا دنع بجاولا محلا ("!باصأ)

 بيصم .قحلل كردم دهتجلا نأ ىلع رهاظ ليلد ثيدحلا يفو
 يذلا ةنجلا يف مهنم لعجف «ماسقأ ةثالث ىلع ةاضقلا مسق امل هنأل , كحلل
 زوجي اب نوضقي نيذلا مه «ةنج لا مىق نأ انملع ءهب ىضقف قحلا فرع
 ال ذا ؛ داهتجالا مضوم يف داهتجا وأ .عامجا وأ صن نم «هب ءاضقلا مه

 ةبسن كلذ يف نأل ؛مسقلا اذه نع داهتجالاب يضاقلا جرخي نأ زوجي
 نكي مل نا هنأل ,عامجالا ةفلاغو « مسقتلا يف < هيي. ينلا ىلا ريصقتلا
 الو .راثلا الا ةنجلا دعب سيل ذا ءرانلا لهأ نم وهف «ةنجلا لهأ نم

 دبعت ام لعف نم رانلا لهأ نم نوكي فيكو .لالضلا الا ىدهلا دعب
 .نيرجأو دحاو رجأ نيب وه ا ءهب

 فرع هنا :هيف هم ينلا لاق دقف ءةنجلا مسق نم هنأ تبث اذإف
 .فالخلا عضوم يف صن كلذو قحلا

 لوق لمحي الأ بجو «هفالجب لوقلا حصي مو ءاذه تبث اذإف
 دارأ هنأ ىلع .« رجأ هلف .أطخأف ماحلا دهتجا اذا» : هم« يبلا
 نأ هب دارأ نوكي نأ لمتحي دق ذا .هلل دنع ملا اذخأ هنأ :كلذب

 بتلا روس نم !e مقر ا نم سا )+(

 .باصأ ؛ب يفو ؛حارتقا (9)
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 يف قحلاب محي نأ أطخأ وأ ءهملعي مل صن كلذ يف ناك نا «صنلا أطخأ

 محلا وه يذلا «قحلاب مح دق ناك ناو «نطابلا يف هل وه نمل رهاظلا
 فلتخي ال يتلا صوصنلاب محلا عم كلذ ءىطخي دق ذا ؛ىلاعت هللا دنع

 .قحلاب ىضق هنأ ءاهب ىضق نميف
 نب هللا دبعو «باطخلا نب رمع نع يور ام لوأتي اذه ىلعو

 يور ام «كلذكو . ينمف أطخ كي نا : : اهتم لك لوق لک نم «دوعسم
 فداصي اکح هيتوي نأ هبر اعد ناملس » نأ نم 2 ؛ ينلا نع

 يف هب جاجتحالا نأ عم ءًاضيأ « ليوأتلل لمتحم «٠ هايا هاطعأف «همکح

 ,عطقلاو معلا ُهَفيِرَط ام نيدهتجلا بيوصتب لوقلا نأل ءزوجي ال كلذ

 .ليوأتلا لمتحي ام الو ءداحآلا رابخأب هيلع لالدتسالا حصي الف

 .قيفوتلا ىلاعت هللابو

 :نيدلاو يأرلا لوح

 :لاق هنأ ءهنع هللا يضر «باطخلا نب رمع نع يور ايف «لاقو
 :لاق لئاو '' يأ نع يور ايف «لاقو «« "دلا ىلع يأرلا اومهتا»

 اومهتا» :لوقي «' "انيفص مويو أ“ 'لمجلا م وي 2"فينح نب لهس تعمس

 رمأ درأ نأ تمطتسا ولو ؛لدنج يأ موي ينتيأر دقلف «كيأر

 )١( حتتفلا) رمع نبا نع ءالوطم لخدملا يف يقهيبلاو «يربطلاو «يناربطلا هجرخأ - )46/١؟(.

 زيزعلا دبع نب رمع ةفالخ يف تام .ةقث .نيعباتلا ةداس دحأ «ينوكلا ةملس نب قيقش وه لئاو وبأ )+(

 /١59(. ؛ص - ةصالخلا)

 يبأ نب يلعل اسراف ىلو .اهلك دهاشلا دهش «يردبلا ءيندملا ,يراصنألا بهاو نب فينح نب لهس وه (6)
 .(۷١٠:ص ةصالخلا) هم ةئس ىفوثو نيفص همم دهشو « بلاط

 ء ماوعلا نب ريبزلاو «هللا دبع نب ةحلط مهسأر ىلع هراوثو ؛ةهج نم ةغيلخك يلع نيب ثرج ةكرعم يه (:)
 «ريبزلاو ةحلط اهيف لتفو ءه ٠١ ةنس ءةرصبلا راوجب تناك دقو .ةيناث ةهج نم نينموملا مأ ةشئاعو

 .راوثلا مزهو
(o)دوجو ساسأ يهو:مكحتلاو ‹ حلصلل ابلط فحاصملا ةيواعم باحصأ عفر دقو .ه ۳۷ ةنسلا يف تعفو  

 .مالسالا خيرات ف جراوخلا
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 ° هددرل / هيلي هللا لوسر [١ى1]

 دقو ‹«باوصلا ةقيقح هب باصي دق يأرلا نأ :نيثيدحلا نيذه يف »
 يتلا ثداوحلا يف :داهتجالاب كحلا نم انل قلطأ ام نأو «هنع هب رصقي

 ريصقتلا هيف نوكي دقو «قحلا ةباصا هيف نوكت دقو ءاهيف صن ال
 ‹ هيف هانلعف ام ريغ عيطتسن ال ذا ءانداهتجا يف نيدومم انك ناو ؛هنع

 : هلي هللا لوسر لوق ليلدب

 ؛« رجأ هلف أطخأف كح اذاو «نارجأ هلف باصأف ماحلا كح اذا»

 وأ بجاولا اوباصأ ءاهلثب دهتجي ىتلا تالآلاب اودهتجا دق اوناك ذإ

 مهاوس نم امأف «هقفلا لحتني نم ةمالسلا لهأ لوق اذهو ءهنع اورصق

 هعمو ؛ داهتجالاب کح اذا هنا :لاق ىَبَح «كلذ يف ولغلا يف لخد دق نم
 ام نآرقلا لزن ول يذلا ؛قحلاب كح دق هنا « داهتجالا اهلهأل يتلا ءفلآلا
 هللا دمحب ناك ناو «هلهأ نمو لوقلا اذه نم هللاب ذوعنو ءهب الا لزن
 .هنم جورخلا الو ؛هعفد نوعيطتسي ال اب ٌنوجوجحم هلهأو ؛اركنم الوق

 وبأ ينث دحف ,'''ةيلع نب ليعامسا نب مهاربا كلذ ىلع ناك نمف
 نم هتيثأف «هتمظعأ ءهنع لوقلا اذه ينغلب امل :لاق «سابعلا نب رفعج
 دق هلأ ؛ هيلع يحال كلذ تركذف ءهنع لوقلا كلذ ينغلب يذلا يموي

 ةلأسم يف تلمعتسا ((''له) :هل تلقف :لاق ؛هتلق دق :يل لاقف ء('" هلق
 . داهتجالا ةياغ كسفن دنع تغلب ىتح ءاهيف تدهتجاو «كيأر هقفلا نم
 تلق ام ريغ يف باوصلا نأ كلذ دعب «كل نيبت مث ءاهيف كيلع يذلا

 رثكأ اذه يرجب ءمعن :لاقف ؟اهيف كداهتجا هيلا كاذ ذا ناك ام

 عماج) :يف ربلا دبع نبا هجرخأ اك ء(۱,۷۸۵ ؛مقر) لسمو ء(18/4١) حيحصلا يف ىراخبلا هجرخأ )١(
 ,(4۸/۲) .هلضفو معلا نايب

 ثام ؛نآرقلا قلم لوقيو رظاني ناك« كلاه؛ يمهف » ::(1/١5)-لادتعالا نازيم) يف يهذلا هنع لاق (0)
 هاه ۸

 .لاق :ب يلو .م نم قول

 .دق غب يلد ۰م :نم )£(
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 كلت يف هب لزن نآرقلا لزن ول يذلا نيلوقلا يأف :هل تلقف لاق .انِراَهَ
 «ىناثلا لوقلا وه وأ ءاهيف هتلق يذلا لوألا لوقلا وه له «ةثداحلا

 نأ كيلع يذلا نيلوقلا نم دحاو لك يف تغلب دقو ؛اهيف هتلق يذلا
 ,عاطقنا حبقأ يدي يف «هللاو «عطقناف :لاق .داهتجالا نم هيف .هغلبت
 .افرح هيلع در امو

 ةجح «لجو زع هلل ماقأو «كلذ يف « هللا هجر «رفعج وبأ داجأ دقو

 .امومذم هيف ناك يذلا ولغلا العو ءاهنع جرخ نم ىلع هججح نم
 .قيفوتلا هلأسن هللاو

 ةنسلا لهأ بهذم وه بيوصتلا

 نِم اذه انل مدقت دق :هنع هللا ىضر ءانخيش .ديلولا وبأ ىضاقلا لاق

 ذاعتساف ءامومذم هلعجو «هلئاق لهجو ءهركنأ يذلا لوقلاو .هبّهُذَم
 ال ذإ ؛تانايدلا لوصأ ةفرعمب ءاهقفلا نم نيققحلا لوق وه «هنم هللاب
 محلا وه هنيد يف هللا هعرش يذلا نأ ةنسلا لهأ نيب فالتخا

 رمأ دق لجو زع هللا ناك اذإف «عاجا الو ؛هيف صن ال اف « داهتجالاب

 «هدنع قحلا وه هب هرمأ يذلاف هداهتجا هيلا هيدي اب كحلاب دهتجلا

 فالخب رمأي نأ ىلاعت يرابلا ةفص يف ("'ليحتسي ذا) ؛هايا هدبعت يذلا
 .اريبك اولع كلذ نع ىلاعت ءهاوس اب هدابع دبعتي نأو «قحلا

 نا» :لئاقلا لوقو :هنع هللا يضر ءانخيش ديلولا وبأ يضاقلا لاق

 ام «نآرقلا لزن ول يذلا «قحلاب كح دقف هداهتجاب كح اذا دهتجلا
 لزن ول نآرقلا نأ :هانعم امناو «هيلع هلوأت ام ىلع سيل «« هب الا لزن

 نم لك قح يف ؛داهتجالا ةهج نم هب حلا ىضم ام بيوصتب كلذ يف

 .هب هيف محلا هل زوجي يذلا عضوملا يف ءهب محلا هل زوجي نم ءهب مح
 دق ذا ءدابعلا عيمج ىلع ءهب حلا رارقاب لزنل نآرقلا لزن ول هنأل

 ,ليحتست ال ذا :ب يفد ۰م نه )۱(
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 ءارآ فالتخاب «ماكحألا نم ٌداضتي دق ام ىلع مهعيج رارقا ليحتسي
 .هانعم مهفي ملو .لوقلا اذه ةحص ةيلع نبا دقتعاف ءهيف نيدهتجلا

 ال «ةجحلاب اريصب ناكو «كلذ مهف ولو .همصخ باوج نع عطقنا كلذلف

 ىلع ‹ يمكح بيوصتب لزنل كلذ يف لزن ول نآرقلا نإ :لاقلو « عطقنا
 .هتحص دقتعأ تمدام «لوألا لوقلا نم .يداهتجا يلا هادأ ام

 يف زئاج كلذو «هتحص يل تناب ذم ؛يناثلا لوقلاب يمكح بيوصتبو
 .عرشلا هب لمكو «نيدلا هب ماق يذلا خسنلاك هللا ةمكح

 « نيدلا ىلع يأرلا اومهتا» :هنع هللا يضر ؛باطخلا نب رمع لوقو

 دقو «ىلاعت هللا دنع قحلا ءىطخي دق دهنجلا نأ ىلع لدي ام هيف سبل
 هانعم اماو ءداهتجالا يف عسولا لذب نم هيلع ام هغولب عم بيصي
 دقو امس ال .فينح نبا لوق هلثمو ء داهتجالا يف ريصقتلا نم ريذحتلا

 نيفلتخلا فالخب .أطخ ىلع اهادحا نأ اعطق معي ؛'''نيتفئاطل هلاق
 .داهتجالا لئاسم ٤ داهتجالاب

 .هل كيرش ال «قيفوتلا ىلاعت هللابو

 لزنملا لخدا لتقلاب ماهتا - [۱۹]
 نب نايفس رحب وبأ ظفاحلا هيقفلا خيشلا ؛!"اهنع هللا يضر / هلأسو [۱۸۲]

 ده :هقيقش «هيخأ لثق نع هب تلزن يتلا هتلزان يف «أ ””يدسألا يصاعلا

 ءاليل هيلع لخد هنأ كلذو « ةقينعلا قرشلا نوصح نم رطابرم نب
 .ةريسي مايأب ديعلا دعب ءةئام سخو ءرشع ةنس ةجحلا يذ يف «قنخو

 هللا ىلصو) .محرلا نمحرلا هللا مس :هرخآ ىلا هلوأ نم لاؤسلا صنو

 .رثاثلا ةيواعم شيجو ؛ةفيلخلا ىلع شيج ينعي )١(

, 1131: d/l: ‘f (0 

 سابعلا أو ءربلا دبع نبا نع ىور ؛ةبطرق نكس ؛رطيبرم نم وأ رطابرم ةنيدم نم رحب وبأ ()
 ,(؟"./9) ةلصلا) هول. ةنس ينون ٠ .ءابدألاو ءابلعلا ةلج نم وهو .زوغم نب رهاطو ؛يرذعلا

 اال



 ةعاجلا ىضاق ءلجألا هيقفلا لوقي ام .( "هلآ ىلعو دم انديس ىلع
 يوڏڌو «هدلب نايعأ نم لجر يف «هقيفوتب هدمأو ؛هتعاطب هللا هزعأ

 «هراقع ريمثت ىلع مايقلا ةضيرفلا ةجح ءادأ دعب ‹مزتلا «هيف راقعلا

 ءالايع ذختي ل «ةدح ولاب "؟اسنأتسم «هدیب ام ةيمنت هب وجرب ام ىلعو

 ناكو ءهتلغ يمني اب ءهيف رظنلاو ءهراقع حالصا الإ هَل َرَطَو الو

  هناريج فلسيو ءهب رجتي نم «هراقع ةلغ نم هديب رفوتي اب ضراقي
 ىتح هنم كلذ رثكيو « ناهر ريغو «ناهرب «فلسلا ىلا مهترورض دنع

 يف هانكس ناكو «ضان روفوو «لاح ةعسب ركذلا هدلب يف هنع عاذتسا

 ءةجراخ راد نم اهيلا ىضمي «ةقرشم «هيلعو «ةرجح ال هرود نم راد

 نكسيف «ةروكذملا ةرجحلا اهدعب ءاهنم رادلا ىلا لخدي «بابب لصتت
 نم ءارك نع فعضي نم «بابلاب ةلصتملا ةجراخلا رادلا هذه تويب
 يف وه درفنيو «نيملسملا نم ريخو فافع ىلا بسني نمم « ءاسنو لاجر
 .ةرجحلا كلت

 ءهب رجتي لام سأر هل لعجو «هدلب لهأ نم ىتف هب قلعت دق ناكو

 هلبق هل نم ءأ'!هيضتقي امم ًاريثك هل ضبقيو , اةااريثك هب ملي كلذب ناكف
 راركتلا رثكيو ءهل كلذ دقفتيو ءهتلغ ناثُأ نم هعيبي امو ءءيش

 اسنؤم :يلايللا ضعب يف هدنع "ارهسيو ءراهب وأ ليل نم ءهيلا لوخدلاو
 ل دنع اسنؤم يلايللا ضعب يف تيبيو ؛ليللا نم ةريبك ةهرب (("هل)

 ع نم )١(
 .اسنأتم :ق (۲)

  (r)دخلتي مو م .

 .ررغلا دوقع نم دقعك ناهرلا تسيلو «نهرلا ينعي (؛)
 .ارثكم :؛ق (ه)

 .هيضتف اب ؛م ؛هضبقي ع )3(

 .رمسيو 04 ,(۷)

 .هب ېپ يفد هما نه )۸(

 .هدنع يلايللا ؛م (4)
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 يتلا رادلا هذه ىلع يوتحي ناك يذلا بابلا نأ ةداعلا تناكو

 ءاشعلا ةالص نم اوعجر اذا ناكسلا هقلغي ءاهنم ركذ ام ناكسلا ْنكْسَي

 ارخأتم ىتفلا اذه ءاج نإف «ةرجحلا ىلإ وه ريصي نأ دعب ةرخآلا

 .بابلا اوقلغأ «رهسلا َدْمَب ء«جرخ اذاو «لخدف «هل اوحتف

 ءالؤه نيعأ ىلع لخدو «هتداع ىلع .يلايللا نم ةليل يف ءاجف

 ناكسلا ُدسو .هتداع ىلع لخدو ءةرجحلا باب ىلا راصو «ناكسلا

 هذه رخؤم ناكو «ىنفلا اذه جرن 0 مدا ىلع جراخلا بابلا

 ءاهرادج "رصقل ءناكملا ةبصق لبج نم ('ًادَنَّس) براقي ةرجحلا
 اذاف .هيلا ىقترملا اريثك رذعتي الف كلذ لجأ نم ؛دنسلا كلذ يلي يذلا

 يف ثدحأ امم .رهظ اب ءرشلا لهأ نم هلاثمأ دعو دق ىتفلا اذهب

 نم ريثك هار ایرو .دحاو هلعف ىلع ردقي ام سيل كلذ ناف «لجرلا
 ودبيو «سانلا نع اهيف نودرفني ةنكمأ يف ءهعم مهعاتجا نم ناريجلا

 .ءارمأ نودیرپ مهنأ .دارفنالا كلذ نم هيلا رهظي اب مهاري نم ىلا

 ىلا اودمعو .روكذملا .اهرخؤم نم ةرجحلا ىلا اومنستو ءارش نوغيريو
 اودرفناو .هوقنخو هفاتكأ اوّدشف ئان .درجتم .هشارف يف وهو «لجرلا

 رمأ مهدنع مدقت الو .نيجراخلا ناكسلا دنع مع الو ؛ةرجحلاب

 ىلع .قلغم ناكسلا نيبو اهنيب يذلا ؛ةرجحلا بابو «هب نوبيرتسي
 كلذ اوجرخأو « هبايثو .هضان اهيف يتلا ءلجرلا ةنازخ اورسكو ؛ةداعلا
 .ةرجحلا رخؤم نم .ةميق هل ام ءهجارخا ىلع اوردق ام لکو «هلک

 لقثو .هل ةميق الام الإ اوقبي مو ؛لجرلا ىلا "'نولخدملا لخد ثيح

 .ةرجحلا رخؤم ةهج نم عيمجلا جرخو ءهجارخا
 رئاس يف هتداع ىلع ؛مهيلا “الزاي 0 لجرلاو «ناكسلا حبصأ الف

 ,ادس ب يفو ٠ م ٠ف نم )1(

 ,رمقب !م )+(

 ,نولخادلا# ع (۳)

 ١ جر م )£(
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 .دجسملا ىلا هعم يشي نم ىشمو «ةالصلل مهظاقياو هلوزن نم «مايألا
 الو .دحأ مهبجي مف .ةرجحلا باب اوعرقف ءمون ةبلغل كلذ نأ اونظ

 «سحلا عاطقنا نم .كلذ مهبار ىتح «عرقلا اوداعأف ءاسح اوعمس

 حاصو ءافينع اعرق «بابلا عرقو ىتأف «لجرلا ةبارق ضعب ىلا اوهجوف
 تيبمب اوملعأف ؟هدنع تاب نم :موقلا لأسو ءرشلاب نقيأف ءدحأ هبجي ملف

 « "اقلغم رادلا باب اودجو مهنأو « هلوخد دعب جرخي مل هنأو «ىتفلا كلذ
 اوقلأف ءاولخدف «ةعامج هعمو ةرجحلا باب علخف .لبللا لوأ هوكرت اك

 اوقلأو «ضرألا يف هترس نم ايمرم ءانايرع ءاقونخم ءافوتكم لجرلا
 ‹سانلا نم هبحص نم عم ىشمف ركذ ام بسح ىلع هترجحو ةنازخلا
 دق تيفلأف ءاهيلا لخدو .'''لجرلا عم ءةرجحلا يف تئابلا اذه راد ىلا

 [ريم] ىفلأو ءهل ةيرق ىلا رف دقو ءاهريغو بايث نم اهيف هل ناك /ام اهالخأ
 .كلذ نم وحن ىلع ءهعم ةرجحلا لوخدب مهتملا نم هرهص راد

 ناكس نم ةأرما تركذ لوتقملا لجرلا اذه رمأ ىلا هابتنالا لبقو

 نم عم لوخدلاب مهتملا «هرهص جوز ىتفلا كلذ تخأ نأ :ةّيناَّرَبلا رادلا

 تلئس نا :ال تلاقو «لاحلا راهتشاو سمشلا عولط لبق اهتءاج «لخد

 ةرثع كيطعأ انأو .يخأب يرقت الف ةحرابلا ةرجحلا يف تاب نمع
 . ليقاثم

 اذه لبق ابرض دقو «نجسلا يف ء؛هرهصو «لجرلا عم تئابلا اذهو

 قاب نجسلا نم اهيف رمألاو ءرمأ ءالج اهنم حولي يكل «بدأ برض
 .نالا ىلا

 ‹تاهبشلا هذه عم اهرمأ يف ىجرتي نأ - هللا كقفو - ىرت اف

 كلذ دعب أ" 'نيعتي امو اهنجس نم يهتني ثيحو «بدأو نجس نم

 .الفقم ؛ق )١(
(r)ةعم م  , 

 .اهبلع كلذ دعب نيعي امو :م (۳)
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 ءهب لمعيل تبثي رمأب لاكشا عافترا وأ «رارقا مدع نا « هيلع « هلك

 :ةماسقلا لوتقملا ةالول بجي

 هصنو « باوجلا اذهب كلذ ىلع «هديدستو ‹ هقيفوت هللا مادأ « باجأف

 اذه كلاس - كاياو هللا انافاع - تحفصت :هرخآ ىلا هلوأ نم

 .هيلع تفقوو

 هتفصو ام ىلع رمألا ناك اذا ءةلزانلا هذه يف ءهب لوقأ يذلاو

 نيمهتملا نم اوؤاش نم ىلع اومسقي نأ لوتقملا ةالول نأ :اهيف

 ءهتركذ يذلا ببسلاو خطللا نم ءاهب قلعتو ءاههقحل اب «نينوجسملا
 يف «نينيلاب راصنألا ةئدبت يف « هلم ينلا نع تبث ام ىلع ؛هولتقيو
 نم ىوقأ َبَبَّسلاَو خطللا اذه نأل ءربيخب لتق يذلا ("!هبحاص)
 . ”نيبيلاب راصنألا « ب هللا لوسر هب أدب يذلا ببسلا

 ثوللا نع ءهنع بهشأ ةياور يف هللا هجر «كلام لئس دقو

 ءعطاق الو يوقب سيل يذلا رمألا :لاقف ؟وه ام ةماسقلا بجوي يذلا

 يتلا ةهبشلاب بجت (“امنا) اأ :ةماسقلا يف لصألا نأل ؛كلذ نم اذهف

 ءروكذملا ثيدحلا ليلدب ءهاعدا ايف يعدملا قدص اهب نظلا ىلع بلغي

 .ىلع ليفحلا ليزجلا مالسلاو :ع )١(

 . اهبحاص :ب يلو .م ؛ع ءاق !نم قف

(e)مقر) (ةماسقلا) ںیم أطوم ف كلام هجرخا ثيدح ىلا ريشي : (re1ىلإ يراخبلا هلصوو ؛السرم  

 ٠ .ةبثح يبأ نب لهس نع 1١,534(. ؛مقر) لسمو )١15/4(. حيحصلا
 ىلا اجر ءديز نب دوعسم نب ةصيحمو « يراصنألا ديز نب لهس نب هللا دبع نأ :ثيدحلا صخلمو
 لهس نب نمحرلا دبع هعمو ؛ هللا لوسر ىلر ءاجف ؛الودقم لهس نب هللا دبع دجو ةصيح نأ مث ؛ربيخ
 مد نوقحتستو « انبي نيس نوفلمتأ » هلل للا لوسر مهل لاقف .ديز نب دوعسم نب ةصيوحو: ديز نبا
 .« ؟ملتاق وأ  عبحاص

 ءق ع (:)
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 روتسلا ءاخراو ةزايحلا نم ءءامدلا ريغ يف «'"لصألا ىلع سايقلابو
 .ءايشألا هذه هبشأ امو ءالكولاو ءصافعلا ةفرعمو

 نم ىلع ةنيبلا » :لاق « هتيم. هللا لوسر نأ يور ام كلذ دش دقو
 « 'ةماسقلا يف الا ءركنأ نم ىلع نيميلاو ىعدا

 برض «هريغ وأ حلصب اهنع اوفع وأ «ةماسقلا نع هتالو لكن نإف
 ال برضلا دعب افنأتسم الماك اماع اوسبحو «ةئام ةئام اهنم دحاو لك

 .هلبق ناك اب هيف دتعي

 .هل كيرش ال «قيفوتلا ىلاعت هللابو

 نيمهتملا نجس لاطي : جاحلا نبا

 «٠ ييجتلا فلخ نب دمحأ نب , دمع هللا دبع وبأ هيقفلا خيشلا ,هفلاخ

 :هصنو «باوجلا اذهب قفأو « هلع هللا يضر ءانخيش «جاحلا نباب فورعملا
 .ةعقرلا هذه نطب يف عقاولا كلاوس تحفصت

 يتلا «تاهبشلاب مدلاب نيمهتملا رمأ يف يدنع محلا هيضتقي يذلاو

 هنأ :هللا همحر «كلام نع يور دقف ءديدحلا ىف اهنجس ةلاطا « تركذ

 بجت ام كلذ نم هيلع ققحتي مو « ةمهتلا هيلع تعقوو ؛مدلاب خطلأ نم
 سبحلا هيلع نكلو «ةنس نجسو «ةئام برض هيلع سيلف ةماسقلا هب
 هيلع يتأتو «هتءارب نيبتت ىتح «هجارخا لجعي ' الو ءادج ليوطلا

 ‹ةهبشلاو خطللاب مدلا يف سجي لجرلا ناك دقلو :ةريثكلا نونسلا
 ا"؟لعلو «هنجس لوط نم توملا هل نونمتيل هلهأ نا ىتح «هنجس لاطيو

 .لوصالا م )١(
 ٠,٠۵١( :مقر) يذمرتلا هجرخأ كلذكو  ءانشتسالا نودب )1١١1/9( حيحصلا نم يراخبلا هجرخأ (؟)

 بحاص يذمرتلا ةنيص جرخأو .هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع ۸ :مقر) ةجام نباو
 نا الإ ؛ ركاسع نبآو نئسلا يف يقهيبلا ءانثتسالا عم ثيدحلا جرخأ دقو .(6774 :مقر) ةاكشلا
 .(1١؟8/1) :« ريغصلا عماجلا» يف هفُّعض يطويسلا

 .لعل م (م)

 ففي



 نأ الا ؛ ةماسقلا مهل ("!بجوي) ام مدلا ءايلوأل تبثي اهنجس لالخ يف

 نم لوطا نوكي «هبناج يف ترهظو « اهنم هيلع ةمهتلا تيوق نم نجس

 لتاق نع رقنيل هللا ناك ام» :سابع نبا نع يور دقو .رخآلا نجس
 01 لا

 رطشب لسم لتق ىلع ناعأ نم » :لاق هنأ « هاء هللا لوسر نع یورو

 .« "شا ةحر نم سيآ بوتكم هتهبج ىلع ةمايقلا موي ءاج ةملك
 الا ءهرفغي نأ هللا ىسع بنذ لك» :لاق هنأ ؛مالسلا هيلع ءهنعو

 لكلا دمعتم انموم لتق وأ ءاكرشم تام نم

 ماو «هانفصوو هانعون يذلا لوطلا نيمهتملا نيذه نجس لاط نإف
 لك فلحي نأ بجو «تركذ يتلا تاهبشلا نم رثكأ (هرمأ يف رهظي

 /يف هرمأ يف « يضاقلا داهتجا محب ءهنجس ءاضقنا دنع اهنم دحاو[١م6]

 هلق دهاش الو ءهلتقب رمأ الو «هلتق ام هنأ :انيه نيسمح قحلا عطقم
 نم هيلا بسن اغ ءىربل هنأو ؛هلتق يف ناعأ الو ؛هلتق يف كراش الو

 انيي كلذب نيميلا درفب وأ ؛ةماسقلا ناهأ نم نيم رخآ يف ءديزيو .هلتق
 ىلع هنم باغ الو «هنم ائيش الو :لوتقملا لام ذخأ ام هنأ :ةدحاو
 ءیربل هنأو «هوجولا نم هجوب هنم ءيش هيلا رّيصت الو ءريثك الو ليلق
 نايا نع لكن ناو «هلیبس يلخ فلح اذإف ؛كلذ نم هيلا بسن ام
 نيميلا نع لكن ناو .فلحي ىتح نجسلا يف ءاقبلا هيلع بجو «ةماسقلا
 اوفلح ءهذخأ ةثرولا هيلع ققحو ءهب هيلع ىعدا يذلا «لاملا يف
 نظلاو ةمهتلا الا نكت ملو ءهيلع كلذ اوققحي مل ناو «هايا ُهوُمَرْغَأَ

 . بج 1 ب يلو م ع ؛ ف !نم )1(

 .نألا ةدوجوملا ةهبشلا مغر ءاثيرب حبصب دق ؛لئاقلا ريغ مهتما )م
(e)ثيدح هنأك :ليف ىتح هتاور ضعب يف ملكت دقو .ةريره يبأ نع 5,11١( مقر) ةجام نبأ هجرخا  

 . عوضوم

 ديسملا يف دمحأو ,١ةيواعم نع (۸۱/۷) يئاسنلاو .r) !مقر) .ءادردلا يبآ نع دواد وبأ هجرخأ )٤(
 الوحل
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 . مهيلع نيميلا فرصت الو « مرغلا هيلع بجي هلوكنبف «لاملا ذخأ هنأب
 .هل كيرش ال «قيفوتلا ىلاعت هللابو

 :رقبلا يف نيكيرش فالتخا - [11<]
 ءهنع هللا ىضر ءانخيش دشر نبا ديلولا وبأ ىضاقلا هيقفلا '''لئسو

 ۰ :اهصنو .كارتشا ةلأسم نع

 دحاولل ناك ءرقب يف اكراشت نيلجر يف «كنع هللا يضر «باوجلا
 جرخأ نأ ىلع اكراشتف ءاسأر نورشعو نانثا رخآللو ءاسأر نورشع

 ءاهبحاصل نادئازلا ناسأرلا نوكيو «نيرشع رخآلاو «نيرشع دحاولا

 بطعف «كلذب اهرارقا ريغ كلذ ىلع ةنيب الو «ةكرشلا يف "الخديم
 (“'ةدحاولا) :نيرشعلاو نينثالا بحاص لاقف ؛''اةدحاو رقبلا ةلج نم
 .كل تطش يتلا نم ةتيملا :رخآلا كيرشلا لاقو ةكرشلا نم ةتبملا

 نا ةنس «ةرخآلا ىداج بقع « ةربحبلا رظن نم اهب بتكو

 .ةئام سمخو
 :هصنو «باوجلا اذهب كلذ ىلع هللا هقفو . باجأف

 عبرلاو عابرأ ةثالثلا ةبسنب مسقي عاض ام

 نيرشعلاو نينئالا بحاص ىلعف ("'تفصو) ام ىلع رمألا ناك اذا

 نم نوكت نأ ركنأ يذلا ؛كيرشلا ىلعو ءاهعابرأ ةثالث اهتبيصم نم
 «ناتدئازلا ناترقبلا هل يذلا كيرشلا نأ كلذو .اهعبر « ةكرشلا رقب

 هتبيصم نأ رقأ دقف «"'اننيب «ةكرتشملا رقبلا ةلمج نم يه :لاق

 A۳ أع /۰۰ طم /۱۳۱ ص /كا ق (0)
 .لخدت ؛م .لخدي :ع (؟)
 .ةدحاو سأر :م (۳)

 م نم )4(

 .اريحبلا ؛م (ه)

 .افصو :ب يفو .ص :نم (5)
 .اهنيب :ق (۷)
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 كيرشلاو ءهنم يناثلا فصنلا ةبيصم نوكت نأ ىفنو «هنم ''!اهفصن
 هنم ةرقبلا ةبيصم نم ('' نوكي) نأ ىفن «' "اهل ةدئاز ال يذلا ءرخآلا

 ةكرشلا ةلمج نم اأ رقأ يذلا كيرشلا ىلع اهكاله يف ررقتف ءءيش
 مسقيف ءرخآلا كيرشلا ءاضيأ ءهافنو «يناثلا فصنلا ىفنو ءاهفصن

 ىلع عبرلاو ءاهتبيصم نم هيلع عابرألا ةثالثلا ريصتف ءرخآلا فصنلا
 .ةلمجلا فان

 .هل كيرش ال «قيفوتلا ىلاعت هللبو
 رانيد ةئام طلتخي ءرانيدلا ةلأسم لثم يهو :هباحصأ ضعب هل لاق

 ؟كلامو مساقلا نبا اهيف فلتخا يلا «دحاو رائيد اهنم بهذيف «لجرل

 .ىلاعت هللا ءاش نا اهلثم يه :لاقف

 ةفلتخمي تاعوضوم نم لئاسم سمح - [10]
 هللا مهظفح «بلش ءاهقف ضعب ءهنع هللا يضر هيلا أ" !بتكو

 .اهيف فرح رخآ ىلا اهوأ نم اهصنو ءاهنع هلأسي «لئاسم سمخب
 .محرلا نمح نمحرلا هللا مسب

 لام ال قتعملاو ءدساف عيب نم يرتشا دبع قثع :ةنودملا نم - [1]
 :هل

 ,بويعلا باتك يف ةعقاولا ةلأسملا ىنعم يف ؛كنع هللا يضر «باوجلا
 يرتشملا هضبقي نأ لبقو «ادساف ءارش هارتشا ناك « امالغ قتعأ نميف

 وأ لبق» : :ةلأسملا يف لصفلا !"' اذه تدزو .هضبق نأ دعب وأ « عئابلا نم

 . فصنلا م )«

 .ةدايز ق ءم ع (0)

 .نوکت ؛ب ينو .م ؛ع :نه 1)
 .ةلثسأ نود ىلوألا :نيئرم درو لاؤسلا اذه ١ ٤ ع4۵ ۳۱۸ ف )4(
 .نايبل دعبو لبق ظفل ثدزو ؛م (ه)
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 لاقف «ةلأسملا ىلا دوعن مث .اهنيب ةيوستلا وأ «قرفلا نايبل ةجاحلل « دعب
 زج م لام هل نكي مل ناو قتعلا زاج لام هل ناك نا» :باتكلا يف

 :هلوق (""اوهو) باتكلا ظفل ىنعم :يف '"'انفلتخاف .« ''اهقتع
 زئاجلا نأل « عرشلل اقفاوم ('''ناك له) «« هل لام ال وهو هقتع زجي ل»
 هل نكي مل ا ءاذهف «عرشلا قفاوي ملام زئاجلا ريغو ,عرشلا قفاو ام

 ءزئاج ريغ هقتعف «رظنلاو ءهيف محلا موي الو «دبعلل هقتع تقو لام

 قتع دبعلا اذه يف طق رجب مف ءالطاب عقوف ءعرشلل قفاوم ريغو
 عيب عيب قرلا نم «ىلوالا هلاح ىلع وهف قتعلا زج م اذاو ‹ حيحص

 .تفي مل هنأل ءاهنيب عيبلا خسفيف ءادساف

 رجي مل وهو «قتعلاب دبعلا تاوف ردقي ("هنإ) :لاقي نأ حصي الو

 كلم ال هنأكف «هيلع رثع ىتح تفي ملو ضبقي مل اذا ؛دسافلا عيبلا نأل
 .هيلع هل

 هادع امو « بهذملا ميمص هنإ :لاقو «باحصألا صعب لوق وه اذهو

 .معأ هللاو ,حيحص ريغو فالخ

 [۸٠ه]درب لام هل /نكي "ل نإ هنإ :اضيأ «باحصألا ضعب لاقو
 موي هتميق يف ناك نإف «ركحلا موي هيف رظن قتعلا دارأ اذاف «قتعلا

 هضبقأ ملف ءادساف اعيب ادع تيرتشا ينأ ول تيأرأ :تلق» :اذكه ةنودملا صنو :(«4١/؛) :ةنودملا )١(
 اذا ءضبقي ل وأ ضبق .يرتشملل مزال قتعلا :لاق ؟ال مأ .قئعلا يسزلبأ ؛هقتعأ ىتح عئابلا نم

 ؛لام هل نكي مل ناف «لام هل ناك اذإ ؛هتميق هلام نم ذخوتو ؛هلام يف هيلع موقيو ءادساف عيبلا ناك

 .« هقلع زوجي الف

 .باتكلا ظمل يف فلتخاو :ع (؟)

 .هلوقو .ب يلو م نم )۳(

 .هب الا قايلا مقتسي ال حرتقا )٤(

(o)ف .ع :نم  

 ,هل نكي مل هنا :ع (5)
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 تناكو ‹ هن ىلع وأ ‹ قتعلا موي هئميق ىلع لضف هيف رظنلاو محلا

 مويلا هتميقو «ةرشعب هعاتبي نأ لثم « ءاوس نمثلاو « قتعلا موي ‹ ةميقلا

 ‹ةلضفلا كلت لجأ نم ءايلم هلعجأو « '''قتعلل طانحي هنإف ءرشع ةسخ
 ءيلم وه < ۰ نب دبع قتعأ ؛ليثمتلا يف هنأكو «ةدئاز ةميقلا ىلع هيف ف يلا

 وأ (("اهنلث) قرثغي ۰ نيد هيلعو هل ًاذبع قتعأ لجر هنأك وأ « اهدحأب

 .هاوس ام قيتعيو « نيدلل عابيف ؛ هعابرأ ةثالث

 اعيب عاتبا يلا , ةيناثلا ةلأسملا يف اذه حصي امنا :لوألا هبحاص هل لاقف

 تيرتشا نا ثيأر أ : هلوق "أهو ‹ هسفنب بابلا كلذ ف « احيحص

 عفدأ ىتح , كلام لوق يف ءهضبق نم ينعني نأ هديسل نوکیا ءادبع

 , ةقفصلا بوجو دعب « يرتشملا هقنعأ ولف :تلق . معن : لاق ؟نمثلا هيلا

 ءهقتع زاج لام هل ناك نا» :ةلأسملا رخآ يف لاقف «« “مفدي نأ لبقو

 .ضبق ناك نا «هیلع عابي هنأ ركذف «« دبعلا ضبقو هيلع عابي
 ىهعيب ذفن ءافافك دبعلا نم ناك نا :هرهاظف .هل لام الو ءقتعأو
 قرو «نيدلا نع لضف ام هنم نع < لضف هيف ناک نإو ءهقر بجوو

 3 م او ٠ حص عيب منال ءاذهو ٠ نيدلا ويف عيبلا يقابلا

 ل انأ عم ءدسافلا عيبلا يف كلذب فيكف ' :ةلأسملا قايس نم رهظي ام لع

 .ٽوفپ نأ لبق هعيب هل انزوج ذا ؛هذافئناب انمكحو

 | ,نيعلل ؛ق )١(

 .هثلث :ب يفو ٠ع نم )۲(

 ,وهو :م (۳)

 كالام دمع راج علا ؛ ؛لاق "همسي نأ عئابلل ناك دقو ٠ ,هقنع زوما نيثلا هيلا » :اذكه صسلا ةبئث )£(

 بايب نأ لبق رسأ ناف . هفت زم ل ؛لام هل یکی ل باو < ءسئلا هنم ذخؤيو .لام يرتشملل ناك نإ
 .("16/14) ٠١ ةنودملا) ٠ هملع قتملا كلذ زاج .دسلا ضبقو .نمثلا ىّدأو ؛هيلع

 .هعنب نكي مل :ع (ه)
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 :ماعطلا عيب يف زجانتلا ىدم :ةنودملا نم - [؟]
 تيأرأ :("'ثلاثلا) ملسلا باتك يف ةعقاولا يهو «ةيناث ةلأسمو

 باب ىلع هلاتكيف ءاتيز اهب هنم عاتبيل «ةطنحلاب عايبلا ىلا يتأب لجرلا
 ؟تيزلا هل جرخي لخديو «هتوناح

 ذخأيف «ناضباقتي مم «"اهلاتكيو جرخيل نكلو «لعفي ال :لاقف

 يتأب نأ زوجي ال :لاق باحصألا ضعب نأ كلذو ءاهيف اًنفلتخاق

 رضحي نكلو «تيزلا عايبلا جرخي نأ لبق همواسيف الجر ةطنحلاب عاتبملا
 ("ازجان) (هنيب عيبلا دقعنيو «نامواستيو «ناعيابتي ذئنيحو « تيزلا

 ام زوجي الو « يطعيو ذخأيف «ناضباقتيو «نالياكتي مث « نيماعطلا ةرضحب
 .ديب دي ريغ ماعطب ماعط «هدنع وهو ءهدنع هبحاص لاق

 عاتبملا يتأي نأ منتي ال هنأ وه انا كلذ نم هبحاص لاق يذلاو

 :هل لوقيو ءائيش هري ل وأ «"هنیز قوذ هيريف «تیزلا توناحل ةطنحلاب
 . عيبلا نادقاعتيو همواسي نأ علني م «يدنع :هل لاق ناف ؟تيز كدنع

 ىح هنم اهضبقي الو «هسفنل اهلاتكي ال ءاهبحاص دنع ةطنحلا كرتيو

 ؛ لبق «ةطنحلا لاتكي وأ هسفنل ةطنحلا لاتكي مث ,هلاتكيو «هتيز جرخي
 :اذه يف لاقي الو « يطعيو ذخأيف «ناضباقتپ مث تيزلا لاتكي مث هسفنل
 .ديب دي ريغ ماعطب ماعط هنا

 .م :أطخل حالصا نيسوفلا نيب امو .طلغ وه ؛يناثلا .م ؛يف )1١(
 .انبز اهب عاببل ةطنحلاب .توناحلا ىلا ينأي لحرلا نع اكلام بأس » :اذكه (١٠؟/4) ةنودملا صنو

 رقب كلو هبف رخ ال :كلام لاق ؟تيزلا حرحيف .ثوناحلا لحدي م .ثوباحلا بحاص اهناتكيف

 ١. ناضياقتي مث .تيزلا جرخيف ؛لخدی مث ؛ةطنحلا

 .هليكيو ع م (؟)

 .زئاج :ب يفو .ص :نم )٣(
 .عنم الع م (4)

(o)هنبز هیربف ع , 



 .ءرخآ ظفل هيفو . 'ارخآلا لوقلا اذه ىلع لدي ظفل باتكلا ينو
 نكلو .لعفي ال»:لاق هنأل .هلئاق هب قلعتيف لوألا لوقلا ىلع لدي

 .« يطعيو ذخأيو «هعيابيف .تيزلا جرخي من « كرتيل

 هبشم ماعطلا نإف ءاعساو متقيض :يناثلا لوقلا بحاص مه لاقف

 . ةشاغ مهاردلا هذهو .هريغ لجر نم ريناند وأ مهارد |هدحأ

 ناكو .ديب دي ريغ .مهاردب بهذ هنا :لوقي نأ اذه ىلع مزليو

 ءهبهذ اذه جرخي ىتح .فرصلا اذه زوجي الأ ("كلوق) ىلع مزلي
 هفراص ؛(!"اهبهذ) اذه رضحأو اذه فلست اذاف .مهارد اذه فلسيو
 .لبق هادقعي نأ زوجي الو .كاذ ذا فرصلا ادقاعتو «كلذ دعب

 ,توناحلا لخاد ف «كعم وهو «هنم مهاردلا فلست ول هنأ :اولاقو

 ناك اذا كلذ زوجم امناو .فرصلا زجي مل ءهنم اهذخأيل هيلا ماقو

 ىتح ءدي ىلا دي نم هل اهيطعي وأ ءهديب هقحلي ثيحب «!ابنلج
 .هيلا موقي الو ؛هيلا ((*!لصت)

 لهو ؟ال مأ فرصلا لطبت ةقرافم يه ءةقرافملا نم عونلا اذه لهف
 ,(؟ "إل مأ كح اهل لهو) ؟ال مأ اهب قلعتت ةياور اذه يف

 مامالا عم عوكرلا نم هسأر عفر نع لفغي نم - [؟]
 ءهعم أرقيف «مامالا عم ةالصلا حئتفي مومأملا /لجرلا :ةثلاث ةلأسو ]٠۸٠[
 «مامالا عم عوكرلا نم هسأر عفر نع لفغيو ءوهسي مث ؛ عكريو «موقيو
 ,ريخألا اذه ىلع :م 8

 . موق :ب يفو .ع ٤م ءص !نع
 5 و ع س )۳(

 .هبناجل :م .هبناج ىلا ع ءق )4(
(o)لصي ؛ب ٍيفو .ص ءم :نم , 

 ع ء رص :نم 53(
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 .ىلوألا ةعكرلا يف هلك اذهو :نيتدجسلا وأ ةدحاولا ةدجسلا دجسي ىثح

 ةعكرلا يف مايقلاك عوكرلا لعج نم انم :نيلوق ىلع اهيف انفلتخاف

 كلا دقع اذا , ةثلاثلاو ةيناثلا 5 لعفي اک ‹ هعبلي الو ‹«ىلوألا

 :لئاقلا اذه لاقو .ناك ثيح ‹ هلمع ٤ ةعم لخديو ‹ اهيغليو

 . اهيلع حيحصلاو , ةنودملا بهذم

 ىلع هعبتيو «اهنم سأرلا عف رك ىلوألا ف عوكرلا نا :هريغ لاقو

 نع لمعلا نم «كلذ دعب اهف < ءاهس مث ءهعم هسأر عفر ول امك < لاح لك

 .ةيناثلا دقعي ملام (هعبتي هنإف «هعابتا

 اهريغ وأ ىلوألا ةعكرلا يف مامالا فلخ مان نم - [:]

 ةلأسم يف « اهدوجس نم هسأر عفري ملام هعبتي » :هلوق .ةعبار ةلأسمو

 نم هسأر عفري ملام ؛عوکرلاب هعبتي :ليقف .''باتكلا نم سعانلا

 هنأو «نينمز يبأ نبا لوق لثم مساقلا نبا لوق :ريغلا لاقو ءدوجسلا

 نم هسأر عفرپ ملام < اعم دوحسلاو عوكرلاب عابتالا نأو ‹بهذملا

 , اهدوحس

 .كلذ يف هل جتحي نأ ىسع امو «كلذ يف بهذملا انل نيب

 ةعفشلاو «قالطلاب فلحلا نيب قرفلا - [ه]

 يف تقرتفا كلذلو « ظفللا يف تقرتفا له .ةعفشلا كل تملس دقف ءاذك

 هللا ءاش نا ءاناعم قحلا ىلع ءاروجأم اقفوم كلذ يف باوجلا انل نيب

 . ىلاعت

 يذلا ف يسن يف هب ذخآو ؛ىرأ يذلا ؛مساقلا نبا لاقو» ؛اذكه ءالماك ؛(79/1) ةئودما صن )١(

 نم هسأر عفري نأ لبق هكردي ناك ناو ءاهيف مامالا عبتي هنأ :ىلوألا ةمكرلا يف مامالا فلخ سني

 لبق هكردي نأ عمط اذا « ةعبارلاو ,ةثلاثلاو ؛ةيلاثلا يف ةعكرلاب يدنع مامالا عم دجسيو ءاهدوجس

 ,« اهدوجس نم هسأر عفري نأ

 وه



 مداقلا دغاكلا نم هتلقنو «باوجلا اذهب كلذ ىلع هللا هقفو « باجأف

 طخب ابوتكم باوجلا ناك ؛هنطاب رئاسو «هرهظ يقاب ينو ؛لاؤسلاب هيلع
 .هللا اهالعأ ‹ هدي

 ‹كاياو هللا اندشرأ «تحفصت :هيف فرح رخآ ىلا هلوأ نم هصنو

 جتحا ام ىلعو ءاهيلع تفقوو «باتكلا اذه رهظ يف ةعقاولا كتالاؤس

 :اهيف ضعب ىلع مهضعب باحصألا هب

* Î1] 
 ءادساف اعيب ادبع ىرتشا نم ةلأسم ىهو ءاهنم ىلوألا ةلأسملا امأف

 ىلع «"اهانعم يف ليوأتلا نم حيحصلاف «هريغ هل لام الو .هقتعأف
 لضف محلا موي هتميق يف نكي م نا هنأ :ةنودملا يف مساقلا نبا بهذم

 ىلا درو (""هيف) عيبلا خسفو ءهقتع زجب مل ءقتعلا موي هتميق نع
 عيب «قتعلا موي هتميق نع لضف محلا موي هتميق يف ناك ناو ؛عئابلا

 يف هبهذم يف ءءاوس «لضفلا قتعأو «قتعلا موي هتميقب عئابلل هنم
 .هدعب وأ ضبقلا لبق هقتعأ «ةنودملا

 ةيكلملا لقن دوقع يف اتوف نوكي ام

 ,محلا موي هئميق يف نكي مل اذا ءهيف خسفي عيبلا نا :انلق امناو

 نم نأل « ةميقلا يف عئابلل عابي هنا :لقن لو « قتعلا موي هتميق نع لضف

 ىف اتوف نوكت ال ؛كالمألا اهب لقتنت يتلا «دوقعلا نأ مولعملا "بهدم
 ىوس ا وأ «دقعلا ضاقتناب عاتبملا ىلا كلملا “"مجر اذا ,دسافلا عيبلا
 .كلذ

 ,اهیف م .هانعم ص )۷%

(r)ع نم  

(r)م  uهيهذم , 

 مل" م۹۰ ۲۱۳ ص (*)
E (£)در  
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 اعيب ادبع ىرتشا نميف «ةنودملا يف ٌُهّلوَق :هبهذم نم كلذ انل نيب

 تفي م «هلاح ىلع وهو «بيعب هيلع در وأ «هارتشا مث ؛هعابف ءادساف

 :هقوف اف قوس ةلاوحب
 ‹هبتاکف «ادساف اعيب ادبع ىرتشا نميف ءهلوقو » ءهيف) خسفي عيبلا نا

 ("!فالخ « خسفي عيبلا نا » :« هقوس لوحت نأ لبق « هتعاس نم زجع مث

 .كلذ يف بهشأ لوق

 خسف «هكلم ىلا عجرو «نيدلا ببسب قتعلا ضقتنا اذا انتلأسم كلذكف

 .نيب اذهو «عئابلا ىلا درو ءهيف عيبلا

 نيدلاو قتعلا نيب ةيولوألا

 ,قتعلا موي هتميق ىلع هيف لضف نم ناك ام قتعي هنا :انلق امناو

 ءهب هارتشا يذلا «نمثلا نم رثكأ قتعلا موي هتميق تناك نا «لقن مو
 عبتيو (""'هب) هارتشا يذلا نمثلا ىلع لضف نم هيف ناك ام قتعي هناو
 سفنب هتمذ يف تبترت امنا ةميقلا نأل ءهتمذ ىف انيد ةميقلا ةيقبب

 اذا «هيلع هنئدبتو «قتعلا ىلع نيدلا بيلغت ةنودملا يف هبهذمو «قتعلا
 .اعم اعقو

 ىلع قتعي نم يرتشي ضراقملا يف «هلوق اهيف هبهذم نم كلذ "نبي
 .« “"هجبرو هلام سأرب لاملا برل هنم عابي هنا» :ملاعوهو ءلالا بر

 .(ذىع/م) : ةنودملا رظناو .ص a «ق !نم )0(

 .م نم )+(

 .نيب ؛ق (9)

 ال وأ ءلعي وهو «هنبا وأ ؛لالا بحاص هابأ ىرتشا ناف ؛هل تلق» :اذكه (١؟ن/و) ةنودمل صن (؛)
 لام نم لماعلا ىلا عفد ؛ حبر مهيف ناك ناف ءلالا بر ىلع اوقتع ءمعي نكي مل نا :لاق ؟لعي
 نأ تيأر ؛لام هلو ؛لماعلا لع دق ناك ناو .هيلع هضراق ام ىلع ؛هبيصن ردقب ءلالا بحاص

 نيح ءملع دق هنأل ؛لالا برل ءالولاو ءلالا بر ىلا عفديف « مهنث لماعلا نم ذخويو «هيلع اوقثعي
 لام هل نكي مل ناو ءهنم ةفرعمب مهعاتبا اذا ءانماض هارأف ءلالا بر ىلع نوقتعي مهنأ «مهارتشا

 .هدحو لماعلا ةصح مهنم قتعو :هحيرو «هلام سأر لالا بر ىطعأف ءاوعيب

 .« يسننل ترتخاو ءتعمس ام نسحأ اذهو ءاهيف فلتخا ةلأسم هذهو :نونحس لاق
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 ىلع نبدلا أدبف « يقابلا قتعيو « ءارشلا موي حبر لاملا يف ناك نا :ديري
 .قتعلا سفنب لماعلا ةمذ يف نيدلا بترت امنا ناك ناو «قتعلا

 ؟ضبق قتعلا له
 دبعلا قتعي نأ نيب مساقلا نبا بهذم ىلع قرف ال /هنا :انلق اناو ]٠۸۷[
 لوق فالخ) «ضبق قئعلا نأ '!هبهذم نم نأل ءهدعب وأ ضبقلا لبق

 نيب قرف الف '"(ضبق قتعلا نأ هبهذم نم ناك اذإف «كلذ يف نونحس
 «قثعلا ىلع نيدلا بيلختب لوقلا ىلع ءهدعب وأ ضبقلا لبق هعقوي نأ
 .اعم اعقو اذا

 ىلع قتعلا بيلغت نم زاوملا نبا باتك ف هلام ىلع كلذ قرتفي امناو

 .كلذ 5 بهشأ يلوق دحأ وهو «اعم اعقو اذا ‹ نيدلا

 نا هنأ ءزاوملا نب ("ادمش) باتك يف مماقلا نبال ام ىلع «يتأيف
 خسفو «قتعلا زجي مل «نمثلا نع لضف هيف نكي ملو «ضبقلا لبق هقتعأ

 نإ ؛ةميقلا ةيقبب يرتشملا عئابلا عبتاو ؛ يقابلا قتعأو ؛«نمثلاب عئابلل
 .نمثلا نم رثكأ ةميقلا تناك

 يف مماقلا نبا نع هتيكح ام لثم روكذملا بهشأ بهذم ىلع يتأبو
 لبق هقتعأ اذا هنأ اشاح «هدعب وأ ضبقلا لبق هقتعي نأ نيب هتقرفت
 الو « عئابلل عابي « هقتع درف «نمثلا نع لضف هيف نكي مو «ضبقلا

 ناو ءدسافلا عيبلا يف ثوف هبهذم ىلع قئعلا نال ؛هيف عيبلا خسفي

 .هبهذم نأل :ص )0(

(r)م ص نم  

 م نم )۳(
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 .مساقلا نبا بهذم فالخ «نيدلا لحأ نم ضقتنا

 يف مساقلا نبا هتفلاخم وهو ءهبهذم نم كلذ ىلع لدام مدقت دقو

 .ةروكذملا لئاسملا

 لبق هقتعأ اذا «نيدلا ىلع قتعلا بيلغتب لوقلا ىلع مزلي الو

 ملام دبعلا نأل « هتمذ يف انيد ةميقلا عيمجب عبتيو قتعلا ذفني نأ ضبقلا

 دب الف «هب عيبلا عقو يذلا نمثلاب عئابلا دي يف نهر وهف عاتبملا هضهقي
 .ادحاو الوق «قتعلا ىلع هنئدبت نم

 دقو «نمثلا ىلع قتعلا موي ةميقلا تداز ايف فالخلا لصحي امناو

 ءرودلا ةلأسم نم كلذ يف لخدي فالخلا نأ ىلا زاوملا نب دمحم بهذ

 .انركذ ال «حيحصب كلذ سيلو

 .ةلأسملا هذه يف هقيقحتو لوقلا ليصحت اذهف

 «هدعب وأ «ضبقلا لبق «هقتعأف ءاحيحص اعيب ادبع ىرتشا نم امأو
 قتعيو «نمثلاب عئابلل هنم عابي هنأ يف فالتخا الف ءهريغ هل لام الو

 .لضف هيف ناك نا «يقابلا
 .قيفوتلا هللابو

x [r] 
 دقعي نأ زوجي الف «« ماعطلاب « ناعيابتملا » ''ةلأسم يهو « ةيناثلا ةلأسملاو

 ءابر وهف كلذ العف ناف «هراضحاو «ماعطلا جارخا لبق اهنيب عيبلا

 .("ةهارك) لع يضميف ادج رمألا برقي نأ الا «هدر بح

 ء("اب) سأب الف «ماعطلا راضحا لبق ةدع ريغ نم ةمواسملا امأو

 .ناعيابتملا يهو :ع )١(

 .ةيهارك :ب يو .م ءص :نم (۲)
 هلم" :م/۹۰٩ ۱۰۹1 ص (#)

(r)هب اس فو ص :نم . 

۷۸۹4 



 ماتاب هبحاص اهدحأ ةدعاوم ةمواسملا تنمضت ناف .اهيف هوركم الو
 روضح دعب «عيبلا ادقاعت مث ءموسلا نم هايمس ام ىلع «هعم عيبلا
 هب غلبي الو ءهوركم كلذف « هيف ازجانتو «ةمدقتملا ةدعلا ىلع « نيماعطلا
 . خسفلا

 ليوأتلاب دريو .هيلع باتكلا يف ام لمحي نأ يغبني يذلا اذه
 الو ءاهيلع ةلوجمو ءلوصألا ىلا ةدودرم عورفلا نأل هيلا حيحصلا

 لبق .نيماعطلا يف اهنيب ميابتلا دقع ةزاجا ىلإ بهذ نمل ةجح
 .تركذ يتلا فرصلا بانك ةلأسم ءاهدحأ راضحا وأ .اهراضحا

 نم دب الف «نانيعم (هاعيابت نيذللا نيماعطلا نأ اهنيب قرفلاو
 ,نيعم ماعط ىلع اهينب عيبلا دقعني نأ زوجي الو ءدقعلا لبق اهراضحا

 ىلع زاج الف ءاهئايعأ ريغب مهارد ىلع زئ اج فرصلاو «نيعم ريغ ماعطب
 ف مهاردلا نكت م ناو .فرصلا دقع 4 "”فختسا) « اا ريغب مهارد

 .ضبقلاو زجانتلا كلذب لصتا اذا .(!"'عيبلا دقع) نيح هكلم

 زو ج ال هنأ بهشا لوق سايقلاو

 ء[] .قيفوتلا هللابو

 نع ؛لفغ وأ ؛ اسف مامالا عم عوكرلا كردأ نميف ةثلاثلا ةلأسملاو
 ىلوألا ف هيعيشي هنإف « دجسو ,هسأر مامالا عفر قح ,هسأر عفر

 .اهيلت يتلا ةعكرلا مامالا هيلع دقعي مل ام «ةيناثلاو

 .امههعياش ع )01(

 .ثققحتسا ب فو ع نم يف

(r)دنملا اہل يفو .٠ ص س . 

 .روجي هنأ ع )4(

 ع :م/۳۹ ۰۱۰۹ :ص (٭)

 لوو



 وه له ("!ةعكرلا دقع) يف فالتخالا ءاذه يف ءيدنع لخدي الو

 .(""اهنم) سأرلا عفر وأ عوكرلا
 .هتزعب قيفوتلا هللابو

 * [غل
 عكر ىتح هعم عوكرلا نع اهس اذا مامالا عبتيف .ةعبارلا ةلأسملاو

 عفري ملام ؛هيف هعبتي يذلا عضوملا يف ءهدوجسلاو عوكرلاب عفرو ءمامالا
 مامالا هيلع دقعي رل وأ ءةعكرلا كلت نم ('"'ةيناثلا) ةدجسلا نم هسأر
 ]۱۸۸[ .اهيلت يتلا /ةعكرلا

 .اذه ىف هثركذ يذلا فالخلل ىدنع هجو الو

 000000000 .هتزعب قيفوتلا كابو
[o[ * 

 نا :لجرلا لوق نيب «كلام بهذم ىلع «قرفلاو .ةسماخلا ةلأسملاو

 تطقسأ دقف اذك اصقش نالف ىرتشا ناو «قلاط يهف ةنالف تجوزت
 ءعقو اذا هدر قلطملا كلي ال لجو زع هلل قح قالطلا نأ :ةعفشلا هنع
 ءاحل قحب كلذ سيل ذا ءةقلطملا ةأرملا اضرب هيف عوجرلا عيطتسي الو
 سيل ةعفشلا ''!طاقساو « حاكنلا لبق هسفن همزلأ اك ؛حاكنلا دعب مزليف

 هيف عوجرلا هل حصي «يرتشملا لبق ءهل ىتح وه اناو ءلجو زع « هلل قحب
 .هيلع هل هبوجو دعب الا هل همزلي الف «هاضرب

 .قيفوتلا هللابو

 .عوكرلا يف :ب ينو .ع :نم 1(

 .م عاق :نم ()
 .ةيفابلا ؛ب يفو .م ءع ءق ؛نم (۳)

 .هطاقسا :ع )٤(
 كو( :م/۳۹ ۰۱۰۹ :ص (*)
 .۷۲ مج ۰۱۳۹ :ص (٭)

 مو



 هب ماتثالا هتعامج هركت موذجم ماما - ]۱۸[

 هصنو «لاوسلا اذهب ةيسرم ةنيدم نم :هنع هللا يضر «هيلا ا"! بتكو

 :هيف فرح رخآ ىلا هلوأ نم

 ْتَهِرَكفءهنم هللا انافاع «ماذجلا ءاد' اهيلع رهظ :ةعامج ِدِحْسَّمل ماما
 لادبتسالاو «ةمامالا نع هريخأت ىلا تبهذو ءكلذل هب ماتئالا هتعامج

 كلت ىلع وهو « مهتماما قف «هل تضم ةدم دعب كلذو ‹ هناکم رخآ مامأب

 .لاحلا

 ىرت لهو ؟ال مأ ائيرب ةزئاج هتماما «كنع هللا يضر «ىرت لهف

 لصو - هب فيكو ؟ال مأ مهتماما نع ريخأتلا ىلع هرابجا ةعابجلا هذه
 ءاد وه امنا ءماذج ريغ (ا"اهب) يذلا نأ ىعدا نا - كقيفوت هللا
 ءهيف كلذ ققحتي ىتح هيلا رظنلا ءابطألا فلكي له ء("!همعرب)
 ف الو' « هنپد ف حدقت ال ةعامجلا هذه ذإ ؛ كلذ مزلي ال مأ مهوقب

 هصرم نوفاعي انا «اهريغو ةءارق نم ‹ هلماما 5 هلوانتي مب هتفرعم

 ؟ةصاخ روكذملا

 «نايبلا لك « ةلأسملا هذه يف لوقلا «كنع هللا ر ءانل (“نییف 3

 .ىلاعت هللا ءاش نا ًاروجأم اقفوم ءاندنع ''ةعقاوو ءانب ةلزان اهناف

 ةعاجلا نع ررضلا دعبي
 :باوجلا اذهب كلذ ىلع أ "اهقيفوت هللا مادأ « باجأف

 A۷ :عركل :م/ ۳۱ :ضص/ ۲۲۱ ق )1(

 . هدب ا فو م لم )+(

(r)م :نم  

(e)نیپ اب فد ۰م نم . 

(o)ةعقاو ۾ ., 

 .هتداعس ؛ص ()
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 .هيلع تفقوو ءاذه كلاس - كاياو هللا انافاع - تحفصت

 ءملعلا ٍلْهَأ نم دحأ نيب كلذ يف فالتخا ال «ةزئاج موذجلا ةماماو

 يف ال نايدألا يف يه امنا .ةمامالا ةحص يف حدقت يتلا «بويعلا نأل
 نم معو «هترظنم تحبقو ءهماذج شحافت اذا هنأ الا ءنادبألا

 يف «مهفوفص قشب ءمهل هتطلاخم يف اهب مهيذأتل هتماما نوهركي منا هناريج

 ةمامالا نع رخاتي نأ هل يغبنيف «هنع جورخلاو بارحلا ىلا لوخدلا

pr 
 قلا "ةموذجلا ةأرملل ءهنع هللا يضر «باطخلا نب رمع لاق دقف

 يف تسلج ول «سانلا يذوت ال هللا ةمأ اي» :سانلا عم فوطت اهر
 .« "كل اريخ ناكل كتيب

 رخأتلاب هيلع يضق «مامالا ىلا هيف هوعفارو «كلذ ("'نم) يبأ ناف
 ةياذا نم عنملا نأل ؛هب مهيذأت نم هوركذ ام هل نيبت اذا ؛:مهتماما نع

 لولح يف ءملسو هيلع هللا یلص ءهللا لوسر لاق دقو .بجاو نيملسملا
 نم » :ملسو هيلع هللا ىلص ؛لاقو «« ىذا هنا» :حصملا ىلع ضرمملا

 وهو « اهأءوثلا حيرب انيذوي ءاندجاسم برقي الف ءةرجشلا هذه نم لكأ

 .ىذأ فخأ

 .هل كيرش ال «قيفوتلا هللابو

 .اهآر ةموذجلا :ع )١(

 .ةكيلم يأ نبا نع ء(١٠٠ :مقر - جحلا) :ىحي أطوم يف كلام هجرخأ (۲)
 ١ .كلد يبأ ان يفو .ع ٬ص :نم )۳(

 يف يراخبلا هجرخأو :ةبطع نبا نع ١۸(« مقر - نيعلا باتك) ىيجم أطوم يف كلام هجرخأ (4)
 5,581١(. :مقر) ماسمو .ةريره يأ نع )١/0*( حيحصلا

 نع ؛(١/8١٠) حيحصلا يف ېراخلاو .(. :مقر - ةالصلا توبثو) :ىيجي أطوم يف كلام هجرخأ (ه)

 65١(. :مفر) ماسمو .كلام نب سنأ
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 ةقدصلا ضعب ةزايح - [؟]

 ءلاؤسلا اذهب ءاضيأ ؛ةيسرم نم ءهنع هللا يضر «هيلا "بتکو

 :هيف فرح رخآ ىلا هلوأ نم هصنو
 .محرلا نمحرلا هللا مس

 كلاملا ءريبكلا هنبا ىلع قدصت لجر يف « كنع هللا يضر « باوجلا

 7 !احر دس يف ءزجو) «رودو ‹«بانعأ ةقيدحو ءضرأ ةقيدحب ءهرمأل

 . رهن ىلع
 ىلع نبالا دهشأو «هنبال ةقدصلا هذه ليتبتب هسفن ىلع بألا دهشأو

 ريغب ةقدصلا هذه تدقعناو «هرمأ زاوجو « بألا ةحص يف اهوبقب هسفن

 ىلع ًالجر لكوف ؛اهيلا جورخلا "نيالا ىلع رذعتو :هيف يه يذلا دلبلا

 ,ةقدصلا دلب ىلا بألا جرخو ‹ لیکوتلا بجاوب ءهيبأ دي نم اهزايتحا

 فاط .ًادوهش ليكولا رضحأ ةقدصلا دلب (مدق) الف ءهعم ليكولاو

 زاوجو «هتحص يف «هنم بألا ىلخت اونياعو ء ةقدصلا نم ءزج ىلع مهب

 عم) جورخلا ىلع ليكولا ((ةاردقي م) ةقدصلا رئاس يقبو ءهرمأ
 ءودعلا ببسب .فوخم رطق يف هنوكل «هيلع فوطتلل ءهيلا ("دوهشلا

 ءررغ ىلع الا دحأ هيلع زاتجي الو ءهلخد نم هيف نمأي ال « هلا هكلهأ

 .ةديدش ةفاخنو

 نيثالث ذنم .فوخلا عضوملا اذه رمتعي ل روكذملا قدصتملا بألاو

 .ودعلا فوخ نم رذعلا /اذهل ءاماع[ ]١44

 AV :عبكول p/YYF! :قركإؤ. ص (0)

 ,ءاحرأ دس يف دسو :ب ىفو .م عع ءق ءص :نم (0)
 .دلولا :م (*)

 ءامدق :ب يفو .م :نم )٤(

 ,مدقي اب یو ص س )ا

 ,هيلا دوهشلا هعم ؛ب يفو .م ع ق ص :نم (3)

VA 



 هدي نم زاحي نأ لبق بألا تام نإ ءكنع هللا يضر «ىرت فيكف
 داهشالا نوكي له « هيلع (ا؟اروهشلا) فوطتب ((""فوخلا) عضوملا اذه
 الو هتومب ءزجلا اذه لطي مأ ‹كلذ نم ًايفاك بألا نم ةقدصلا ليتبتب

 هذه يف فالتخا ءالعلا نيب ناك نإ فيكو. ًاقفوم انل هنيب ؟داهشالا ينكي

 امو كلذ ف كبهذم انل نيبت نأ «هللا كقفو 1" !تيأر ناو) ؟ةلأسملا

 .اروجأم تلعف «هدلقتو «مهليواقأ نم هراتخت

 وه امنو «كلمتلا يف هدحو بألا هب درفني ال فوخلا ءزجلا اذهو
 .ةعاشالا ىلع هريغ عم كيرش هيف

 هللا مظعي ايفاك احرش كلذ - كقيفوت هللا لصو - انل حرشأف
 :باوجلا اذهب ءهللا هقفو «باجأف .كرخذ لزجيو «كرجأ

 فوخلا ةزايحلا نم عنم اذا ةقدصلا لطبت ال

 لاح اذاو ءهيلع تفقوو اذه كلاس «كاياو هللا انمحر «تحفصت
 فاوطتلاب اهتزايحل اهب قدصتملا كالمألا عضوم ىلا لوصولا نيب فوخلا
 لبق ءابب قدصتملا تام نا ةقدصلا لطبت مو « داهشالاب يفتكا ءاهيلع
 .اهيلا لوصولا ناكما

 .اهريغو ةنودملا ىف ام ىنعم اذه

 .هل كيرش ال «قيفوتلا ىلاعت هللابو
 ةيمدتلا يف ةماسقلا نع ةثرولا دحأ ةحلاصم - ]٠۷٠[

 - ةطانرغب نيرواشملا ءاهقفلا ادحأ هللا هقفو «هيلا بتكو

 .سص :نم )0(

(r)ءاق ؛«ص !نم  

(r)ثيأرو :ب يفو .م !نم . 

 1٩۰ :عرعلو :م/۲۱ :ص/ ۲۲۵ 4 (4)

 .ضعپ :م ()
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 مهضعب اهيف ىتفأف « مهدنع تلزن .هيمدت ةلأسب - مهظفحو « هللا اهسرح
 ىتفأ نم لتق نعو «ةيمدتلا نع هلأسي ءاصن لئاسلا اذه هدجب ل ءيشب
 نمحررلا هللا مب :هلك كلذ صنو .اهيف وه هل رهظ اعو ءمهنم هب
 ."مسو هلآو دم انديس ىلع هللا ىلصو .محرلا

 ضعب اهيف ىتفأ ةلزان - كقفوو «هللا كمركأ - اندنع تعقو
 :ىنعم هيف يل هجنا الو ءاصن هدجأ م ءيشب ءاهقفلا

 تنبثو ؛هللا همحر .تامو ءادمع رخآ ىلع ىمدأ الجر نأ كلذو

 «بأ لوتقملل ناكو «مزلي اك هيلع ىمدملا نجسو ء«بجي اب ةيمدتلا
 اى ءريغلا ةماسق ءاجراو «ةماسقلا بألا ىلع تبجوف «رغاصأ ةوخاو

 . بجي
 ةماسقلا كرت ىلع هيلع ىمدملا هحلاص ءمسقي نأ بألا دارأ لف

 .نوجسملا قلطناو ءلالا ضبقو « حلصلا متو ءهنم هذخأ لاب

 .ثاريملا هجو ىلع «كلذ نم اهسدس بلطت لوتقملا ةدلاو تماقف

 نم ثلاثلا ءزجلا ىف ءانأ تيأرو « ءاهقفلا كئلوأ كلذ اه بجوأف
 يف مساقلا نبا لاق » :هللا همحر ءديز يأ نبا رداون نم « ءامدلا ماكحأ
 رضاحلا حلاصف « ةماسقلا تبجوف «خأ امل لتق «بئاغ (هدحأ نيوخأ
 بلط بئاغلا مدق الف ءهنم هذخأ ءيشب ةماسقلا كرت ىلع لتاقلا

 مدلا نأل :زاوملا نبا لاق «هل ءيش ال :مساقلا نبا لاقف «كلذ نم هبيصن

 .افالخ اهيف ديز يبأ نبا ركذي مو .« بجي م
 :لاق «ةياورلا هذه لثم ىلع ليلد '''ةنودملا نم تايدلا بانك نمو

 ةلزانب ؛ مهظفحأو اهب نم خيشأ وهو « ةطان رغب نيرواشملا ءاهتفلا ضعب « هلع هلا يضر . هلأسو 02 )۱(

 .اندنع تمقو .محرلا نمحرلا هللا مسب .مهلج اهيف قفأو :مهدنع تلزن ؛ةيمدت
 .(0⁄/4۹4) ؛ةنودملا (0)
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 «مدلا قحتسي ل اذا هنأ ىلع لدف ؛« مدلا اوقحتسا اذا ثوروم كلذ»

 .ثروي ال

 لثم ليلدلا عم ةياورلا هذه تناك نا - هللا كقفو - يل نيبف

 حصت فيكف تناك ناو ؟قرفلا اف نكت مل ناف ءال مأ ةلزانلا كلت

 لهو ؟ىبصف «هلثم ليلد وأ ءرخآ لوق مث نوكي نأ الا ءاهفالخب یوتفلا
 ؟ال مأ ءهفلاخي ليلد ىلا صن نم عجري نأ حصي

 ءهيلع داتعالا يف غلبأ نوكيل «كدي طخب كلذو «يل حرشا

 . لا ءاش نا اقفوم ءهب جاجتحالاو

 :هصن اذه اب هيلع هباجأو ,هلاؤس ىلع هنع هللا يضر فقوف

 يتلا ؛ةلأسملا ىلع - هتياعرب كالوتو «هتعاطب هللا كزعأ - تفقو

 .كباتک يف اهتركذ

 ةماسقلا نع هب حلوص امم اهظح ةدلاولل

 بألا؟هب حلاص امم اهثاريم لوتقملا ةدلاول نأ :اهيف هب لوقأ يذلاو

 توبث دعب حلصلا ناك ول ء امه كلذ بجي ناك اك « ةماسقلا لبق مدلا نع

 .لوتقملا تيملل لاك وه امنا مدلا نع هب حلوص ام نأل ؛ ةماسقلاب مدلا

 دعب وأ ةماسقلاب مدلا بوجو لبق حلصلا نوكي نأ نيب قرف الو
 بجي اهف هب لتاقلا رارقاب وأ «لتقلا ةنياعم ىلع ةنيبلاب وأ ءاهب هبوجو
 ,هيعدي قح نع حلاص امنا هنأ رقم حلاصملا نأل «هيف لوخدلا نم مألل

 .هيف اهقحب ال هرارقاب هيف لوخدلا ةأرملل بجوف
 هظح ىلع هحلاصف < لجر ىلع تيملل انيد ةثرولا دحأ ىعدا ول اک

 تناك ءهيف هيلع لوخدلا ةثرولا رئاسل ناكل «هنم هذخأ ءيشب هنم

 [١؟.] ىلع وأ «هتوبث /دعب وأ :نيدلا توبث لبق :راكنالا ىلع هايا هتحلاصم

 .ىلاعت هللا ءاش نا ءاروكشم ءاناعم ءاروجأم اقفوم :ع (1)
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 قح نع حلاص امنا هنأ رقم حلاصملا نأل :ءاوس كلذ يف محلا ؛رارقالا

 'ةنودملا نم حلصلا باتك يف ءهيلع صوصنم نيب كلذو «هيعدي

 . اهريغو

 .رداونلا ةلأسمو ةلأسملا نيب قرف

 اهيف ملكت امنا هنأل ؛ىرخأ ةلأسم ردراونلا نم اهتركذ يتلا ةلأسملاو

 «مدلا نم هبيصن نع هب حلاص اهف «هبحاص ىلع نييلولا دحأ لوخد ىلع

 .ىرخأ ةلأسم يهف :«كلذ يف هيلع ءاسنلا نم ةثرولا لوخد ىلع ال

 .هريغو ''!ةنودملا

 يف نيلوقلا دحأ لثم وه (ا"'مساقلا نبال زاوملا نبا) باتك يف اف
 . ةنودملا

 نيب ةقرفتلا وهو «ةلأسملا يف ثلاث لوق زاوملا نبا ليلعت نم موقيو

 ذا ؛ناسحتسا ةقرفت يهو «هدعب وأ مدلا بوجو لبق حلصلا نوكي نأ

 .نيلوقلا دحأ نع جرخت ال

 دحأ ىلع مألا لوخد بوجو يف فالتخالا اذه نم ءيش لخدي الو

 دحأ حلاص ول هنأ ىرت الأ ءمدلا نم هظح نع هب حلاص اهف نييلولا

 ىلع كلذ نم اهثاريم مالل ناكل هبوجو دعب ؛مدلا نم هظح ىلع نييلولا

 ايف ؛هيلع حلاصي ل يذلا ءرخآلا يلولا لوخد بوجو يف ؛نيلوقلا الك
 ,هظح نع هب حلاص

 .(!"أاوه الا هلا ال) ؛قيفوتلا ىلاعت هللابو

 )۳٣۵/4(. :ةنودملا )١(
 )١۷٠/4(. ؛ةنودملا (۲)

 .مساقلا نبال ءنم ءزاوملا نبا !ب يفو .ف :نم (۳)

 .ع :نم (()
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 باوجلا ىلع لئاسلا ضارتعا

 «تاضارتعاب هيف ضرتعا « هيلع فقوو «هيلا باوجلا اذه لصو الف
 ءالما كلذ يف يلمَأو «تاليوأتلا نم هيلا رهظ ام ىلع هلوصف لوأتو

 ديلولا يأ ةعاجلا يضاق هيقفلا ىلا هب تفقو باتك يف ءهركذن ءاليوط

 .باوجلاب هتلأسم يف هيلع معنملا ءهنع هللا يضر ءدشر نب دم

 .محرلا نمحرلا هللا مسب :هرخآ ىلا هلوأ نم هصنو

 نبا ديلولا يبأ ةعاجلا يضاق هيقفلا ىلا باتكلا اذه لصو الف

 اب هيلا بتكو ءانايب ةلأسملا داز هيلع فقوو ءهنع هللا يضر ءدشر

 :"اديف فرح رخآ ىلا هلوأ نم هصن ءاباتك اهيف هالمأ

 ضارتعالا ىلع درلا

 .ايلست مسو هلآ ىلعو دم ىلع هللا :ىفصو .محرلا نمحرلا هللا مب

 «يدبأل يروخ ذمو «ېدمع ىوقأو « يددع مظعأو «يديس اي

 «هردق ايلع هللا هاقبأ نمو ‹ يدقتعمو يدو هل يفصلا « يدلخ يف تباثلا

 .هبهو أم هل ًاظوفحم ‹ هلذج الوصوم ‹ هلم اغلبم «هرکذ أيماس

 نم - كتمرح ديزب فعاضو «كنمعن هللا لصو - يلا لصو

 ذفن ناك ايف كضرتعا ام عيمج هتنمض لوطم باتك « ةدم ذنم «كلبق

 ءدمعلا مد يف هب حلوص ام ('"!ثاريم) ةلأسم يف «كيلا يباوج ("هب)
 نم كدنع سبتلاو ءاهيف كيلع هبش امم ؛''7كدنع ةلزانلا ةماسقلا لبق

 ةنيب اأ ىلع ءاهتركذ يتلا «لئاسملا رهاوظ اهيف كعابتال ءاهيناعم

 .ةحضاو

 .قيع :نم ةطقاس نيناونعلا نيب ةرقعلا )١(

 .عا!1نم )+(

(r)ص :نم  

 .مدنع ع (4)

۷۹4 



 ولو «لاکشا لك اهنع عفري ام نايبلا نم اهيلع يباوج يف عقو دقو
 ضارتعالا كعسو الو ءهتحص كيلع تيفخ ال ("ربدتلا) قح هتربدت
 الو ؛ليصحتلا دنع حصي ال يذلا ءمالكلا نم هتركذ امم ءيشب هيلع

 .ليلد هجو هيف
 مث ءيباوج ةحص ىلع لدأو ءانايب ةلأسملا ديزأ ءهللا كاقبأ ء"انأو

 هللا ءاش نا هنع لاصفنالا هجو نيبأف «هيلع هب تضرتعا ام ىلا دوعأ
 . ىلاعت

 .مدلا ءايلوأ هب حلاص ايف ءاسنلا لخدي

 اهيف مالكلا ينب يذلا لصألا ركذن نأ ةلأسملا هذه يف لوقلا هجوف
 ءءايلوألا اهب صتخي ال «تلبق اذا ءدمعلا ةيد نأ يهو ءهتحص ىلع

 نيب اثوروم ("!نوكي) لب ءهنع وفعلا نوكليو «مدلاب مايق مهل نيذلا
 .لوتقملا لام رئاسك :ةثرولا عيمج

 ايف ءاسنلا نم ةثرولا عيمج لخدي نأ بجو لصألا اذه حص اذاف

 مه صاصقلا بوجو دعب مهحلص (!؟!ناك) «مدلا نع ءايلوألا هب حلاص
 عم ةماسقلاب وأ ؛لتقلاب لئاقلا رارقاب وأ ءلتقلا ةنياعم ىلع ةنيبلاب
 نمو هللا هجر كلام بهذم ىلع «ةيمدتلا نع هماقم موقي ام وأ ؛ثوللا

 ببس مهعم ناك «صاصقلاب مل بوجولا لبق وأ « لعلا لهأ نم اهب لاق
 ةمهتلا عم .ىوعدلا درج ىوس ببس مه نكي مل وأ مه ةماسقلا بجوي
 قح نم اوحلاص امنا مهنأ نورقم مهنأل ؛لتاقلا ىلع ةماسقلا بجوت يتلا

 نم ءاسنلل بجي ابف « تباث ريغ وأ اتباث قحلا كلذ ناكأ ءاوسف «(*اهيعدي
 .هيف اوحلاص ايف مهيلع لوخدلا

 .ريبدتلا ؛ب يفو .ق :نم )١(

 ,اناف .ع ()
 ,م اق نم

 .نأل 2 ينو .م 0ع نم ١)

(o)هلوعدي م ع 2 , 



 . هباحصأ عيمجو « كلام بهذم سايق ىلع مزليو ء.حصي يذلا اذه

 ]١51١[ نم ءيش يف مهنم دحأل (9فالخ صن) كلذ يف /مه "فرعأ الو
 . مهلئاسم

 يلولل له :مدلا نم هقح ىلع نييلوملا دحأ حلاص اذا اوفلتخا امناو

 «نيلوق ىلع ال مأ ءهب حلاص ايف هيلع لوخدلا « حلاصي ل يذلا ءرخآلا

 .اهريغو !"!ةنودملا يف اهيلع صوصنم
 اذه يف ءاوسو ءهب حلاص ايف هيلع لوخدلا ءاسنلل نأ يف اوفلتخي مو

 نم ةثرولا رئاسل نأ فلتخي ال ءاهدعب وأ ةماسقلا لبق حلصلا ناك
 .هب حلاص اهف لوخدلا ءاسنلا

 مأ هب حلاص ايف هيلع لوخدلا « حلاصي ل يذلا «يلولل له فلتخيو

 ناعجريو ءهب حلاص اهف هيلع لوخدلا هل نأ :اهدحأ :نيلوق ىلع ءال
 هحلاص ناك نا « ءاوسلاب اهنيب نوكيف «ةيدلا نم هظحب لتاقلا ىلع اعيمج
 | ءاهنم هظح نم لقأب هحلاص ناك ناو .رثكأف ةيدلا نم هظح لثب
 .(هيلع) هب عجر ام الا كلذ نم هل نكي

 نا امأو ,ةماسقلاب وأ ةنيبلاب مدلا بوجو دعب حلصلا ناك نا اذهو

 هنا :ليقو ءهب حلاص ايف هيلع عجري هنا : ليقف ةماسقلا لبق حلصلا ناك

 نأ يف فالتخا الو «ةيدلا نم هظح ذخأيف ءمسقيو ءهيف هيلع عجري ال

 ىنعملل ؛هانيب امسح «بجاو هلك كلذ يف ءاسنلا نم ةئرولا رئاس ظح

 بجي يذلا مدلل نمت هذخأ ام نأ رقم حلاصملا نأ نم «هانركذ يذلا

 ىلع ةثوروم ةيدلا نأ نم ةنسلا هتمكحأ ام ىلع ؛هيف لوخدلا ءاسنلل

 , "! ضئارفلا

 .معأ الو :م )١(

 .افالخ ؛ب يفو .ع :نم (؟)

 )۳( :ةنودملا )٠۷٠/٤(.

 .م ع ق: (4)
(o)ثروي اک ثروت ةيدلا» :افوقوم ءديزو ؛ يلعو ءرمع نع (۳۷۷ ۰۲۷۸/۲) ننسلا يف يمرادلا جرخأ  

A۸۰۱۹ 



 .رداونلا ةلأسم

 نم ءامدلا ماكحأ نم ثلاثلا ءازجلا يف عقو هنأ تيكح امو

 سيل ءهلزاوملا نبا ليلعتو مساقلا نبا لوق نم .ديز يبأ نبا « رداون»

 ىلع ءاسنلا عوجر نع ملكتي مل مساقلا نبا نأل ؛هانركذ ام ءيشل فالخب
 ال هنا» : هيلع بئاغلا هيخأ عوجر ٤ ملكت امناو « هب حلاص اهف خألا

 .ةنودملا ف هيلوق دح أ لثم كلذو وهل ءىش

 لوأت نوكي نأب لمتحي «بجب م مّدلا نأب كلذل زاوملا نبا ليلعتو
 لبق عقو حلصلا نأ لجأ نم هيخأ ىلع عوجرلا هل بجو امنا هنأ :هيلع

 .ةلأسملا ىلع مدقتملا انباوج يف هانركذ ام ىلع «ةلأسملا

 نم بجي م مدلا نأب مساقلا نبا لوق للع امنا نوكي نأ لمتجيو
 ال هنأ نم هرهاظ ىلع هلمحف ءهل ءيش ال هنأب لوقلا قلطأ هنأ لجأ
 بوجو دعب ناك اذا حلصلا نأل ؛لتاقلا ىلع الو ؛هيخأ ىلع هل ءيش

 دمحلاو) . لعأ هنلاو « نيب هلك اذهو «اعيمح هيلع اعجر ‹ هيخأ ىلع

). 

 :ةنودملا نم تايدلا باتك ةلأسم

 هنأ نم هيلا تْبَهَذ ايف اهب تججتحا تلا ؛تايدلا باتك ةلأسم امأو
 هلوق :تلق ْنأب ؛ةماسقلا لبق هب حلاص ايف .بألا ىلع مألل ءيش ال
 اوقحتسي مل اذا هنأ ىلع لدي « '''مدلا اوقحتسا اذا ثوروم كلذ» :اهيف
 ىلع ةلادو ءانل حح يه لب ءاهيف ("؟كن) ةجح الف «ثروي ال مدلا

 .« هلا ضئارف ىلع ةيدلا » «٠ ةدمعو هؤوطخ لالا

 م ءع نه )۱(

 .(۹⁄/۱۹) ؛ةنودملا (۴)
 ,م اع اق !نم )۴(



 ىلع ةثوروم ىهف «ةيدلا اوذخأي نأ ىلع «لاجرلا دحأ افع ناف»
 كلذكف ‹ مهؤاسنو مهاجر لوتقملا ةثرو كلذ ف لخ دب ‹ ىلاعت هللا ضئارف

 نأل ؛«'!ءدلا اوقحتسا اذا « ءاوس موقت ةنيبب ءادمع لثقلاو «ةماسقلا
 لبق «ةيدلا ("'ىلع) وفعلا ىلع اهيف الوأ ملكت هنأ ("'اهنم) َرِهاظلا

 ةماسقلا كلذكو :كلذ دعب :لاق ''!كلذلو « مهؤاسنو مهاجر لوتتقملا ةثرو

 اهيلع وفعلا عقو اذا ثروت اك ءمدلا قاقحتسا لبق اهيلع وفعلا عقو اذا
 .ةنيبلاب وأ «ةماسقلاب هقاقحتسا دعب

 ءادمع لتقلاو ةماسقلا .كلذكف «لوقي نأ حص امل ةنيبلاب وأ ةماسقلاب

 الف ءهسفنب ءيشلا هبشي ال ذا ءمدلا اوقحتسا اذا ءاوس موقت ةنيبب

 ةيدلا ةيمست

 دعب الا ةيد ىست ال ةيدلا نا» :انيلع هب تللدتسا اف كلوقو

 اب هبوجو لبق ءيشلا يمسي نأ منتي ال ذا حصي ال « مدلا بوجو
 [15؟]/دوجومو «ناسللا يف .زئاج كلذ نا :لوقن لب ءهبوجو دعب هب ىمسي
 نكمأ الو «لاؤس "'لئاسل حص ال كلذ حصي م ولو «مالكلا عيمج يف

 ضئارف ىلع ةثوروم يهف ؛ةيدلا اوذخأي نأ ىلع لاجرلا افع ناف» :اذكه (444/5) ةنودملا صن )1١(
 موقي ةئيبب ادمع لتقلاو ءاضيأ ةماسقلا كلذكو «مهؤاسنو مهاجر لوتقملا ةثرو كلذ يف لخدي ءهللا
 ,« مدلا اوقحتسا اذا ؟ءاوس

 .اهيف :؛ب يلو ,هلم ع ينو ف م نم )0

 .نع :ب يفو .ع :نم ()
 .كلذلف :ع (4)

(o)الو لئاسل ؛ق . 



 ناك نا فرعي ال ءيشلا نع لأس اذا «لئاسلل دب ال ذا ؛ماهفا لوؤسم

 الو .ةجح هيف ناك ال حص ولو ءحصي ال ليحتسم اذه راكناف « بجي

 .ءامسألا درجل ال ءيناعملل يه امنا ماكحألا نأل ؛ليلد

 نكت م ناو «مالكلا حصل .« بجي ال ‹ ىمسي الرب ناكم تلعج ولو

 .نايب الو ةجح هيف

 ءاسنلا لوخد يف كلام نع تاياورلا فالتخا
 ىف شا هجر كلام نع ("ةياورلا تفلتخا) دقو» :كلوق امأو

 (ا"اوفع) وأ “دوق نم بوجولا ("'دعب مدلا) يف لخدم نمل له ءاسنلا
 يف نه ("'لخدم ال هنأ) .بجي مل اذا ءهلوق فلتخي لو ؛نيلوق ىلع
 عيمج يف هتركذ يذلا فالتخالا سيل ذا ؛حصي الف «« لاج كلذ
 ال ام اهنمو ءهيف نمل لخدم ال هنأ يف فالتخا ال ام اهنم ذا « عيضاوملا

 لوخد ال هنأ يف ءاضيأ هيف ةجح الو ءالخدم هيف نحل نأ يف فالتخا
 ول ذا) :مدلا بوجو لبق «ءايلوألا هيف حلاص ايف ءاسنلا نم ةثرولل
 بوجو لبق ءايلوألا هيلع حلاص ايف نه لوخد ال هنأ يف ةلعلا تناك
 ؛هبوجو لبق ءهنع وفعلاو مدلاب مايقلا يف نط لخدم ال هنأ ("مدلا

 دعب ءايلوألا هيلع حلاص ايف نملوخد يف فالتخالا لخدي نأ بجول
 1 .كلذ يف فالتخا الو ءمدلا بوجو

 .كلام نع فلعحلا ؛ب يفو .م .ع :نم )١(
 .دعب يف مدلا كك يلو 2ع !نم )+(

 .صاصقلا وه دوقلا )٣(

 دمع اب يلو 2م 2ع !نم )4(

(o)ال هنأل ءپ يفو م نم . 

 ۾ نه )3



 .؟الام ىمسي حلصلا هيلع عقو ام له

 حصي الف مدلا بوجو لبق حلصلا امأو» :كلذ دعب «كلوق "امأو
 هناف ‹« هيف ةكرشلا حصت الو «همكح يف الو ؛لام هنا :هيف لاقي نأ

 نأ يف دحأ كشي ال ذا < ذا ءليصحت ريغ ىلع كنم عقو هنأ يف كش ال مالك

 لوقلاف «لاومألا نم لام ء«هبوجو لبق «مدلا نع لالا نم هب حلوص ام
 نأ ف لاكشا الو «ةرورضلل دحجو .نايعلل ةرباكم لاب سیل هنا

 مالكلا اناو ءرهاظ طلغ « حصت ال اهنا» «كلوقف ءهيف حصت ةكرشلا
 دحأ ىلع « ءايلوألا نم حلاصي مل يذلل هيف بجتف : ال مأ هيف بجت لَه
 «مدلا بوجو دعب حلصلا ناك اذا هل ("!بجت) اك « مساقلا نبا يلوق

 .هانركذ امسح

 ريظنتلا ىلع ضارتعالا

 اب نيدل ةثرولا ("؟ضعب) ىوعد ةلأسب ةلأسملا انريظنتل كضارتعاو
 اذا لصألا ىلع لمحي اما عرفلا نأل « حيحص ريغ .نيهجولا نم هتركذ
 هقفاو ول ذا ءهريغ يف هقراف ناو  كحلل بجوملا ('!ىنعملا) يف هقفاو

 ال ("!هيلع) صوصنم ريغ هنوك نألو « هنيعب وه ناكل هوجولا عيمج يف
 هيف '"فالتخالا حصي راو ءهيلع قافتالا عقو اذا ءهب ةجحلا لطبت
 ءاش نا ؛ةيافك هنم انركذ ايفو .لوطي كباتك يف هتركذ ام عيمج عبتتف

 .ىلاعت هللا

 ,كلوقو :م :ع )١(

 اېچ اب يلو .م !نم )0

 م نم )۳(

 لمعلا :م يفو .نيعلا :ب يفو .ع ءق ؛نم (4)
a (o)نم  

 .ع :نم

 .فالخلا : ق ۴ع )۷(



 تلعجف ءافالخ اهيف ركذي مل وهو ءابلاغ ءديز يبا نب دمع يبا ىلع

 .!هتوكس فيكف ؛ةجج هَ عرشلا بحاص یوس .رشبلا نم هريغ

 :« ةمذلا ةءارب لصألا » ِةَدِعاَقِب جاجتحالا

 ءيش نم ةمذلا ةءارب لصألا » نأ نم همالك هب كتملخ ام امأو

 هيلعف هفالخ ىعدا نمف «بألا ىلع وأ هيلع ىعدملا ىلع مالل بجو

 اطوخد بوجو لصألا نا :لاقي نأب «كيلع سكعني اذه ناف .« ليثدلا

 ةثوروم ةيدلا نأ نم ءةنسلا (''هتمكحا) اب «مدلا نع هب حلوص اهف
 .ليلدلا هيلعف كلذ نم اهجارخا ىعدا نمف «ضئارفلا ليبس ىلع

 بر ال هنج رب هيلا يداهلاو .٠ باوصلل قفوملا « لجو رع ءهللاو

 . "هاوس

 :هفاصوأ دحأ ريغت ءامع ءوضولا 3 ]۱۷۹[

 نع ءهنع هللا يضر «دشر نبا ديلولا وبأ يضاقلا هيقفلا '""لئسو
 . لزني ام اريثكو : هفاصوأ دحأ ريغي أم هطلاخ دق ءاي ءوضولا

 یتا لجر ف هس كنع هللا يضر س كباوج :لاؤسلا صنو

 هللا هناص عماجلا دجسملا لوح يتلا «تاونقلا هذه ىدحال ءءوضولل
 ءهمعطو زرألا ةراشن ءاملا طلاخ دقو يرجي اهءام دجوف « "تاضيملاو

 ؟ال مأ لمعتسي له «هبرش ىلع ردقي داكي ال ىتح
 .ثتيكحأ ؛ب يفو .م ع يف )١(

 .هريغ :ع (9)
 ءلكا :ع/ "مص /6 :م/و؟5:ق (۴)
 . ءوضولا ع )ء(

 .ةأضيملاو ؛م (ه)



 بيط ءاملا معط عجريف ءرئبلل بوكلا يرتشي ناسنالا كلذكو
 يف «ةبطرق رهن :مظعالا رهنلا كلذكو «ديدجلا لبحلا كلذكو «زرألا
 ؛ةنيدملا لفسأ ىلا "'ناشتشر نم هيف ("!ناتكلا) ""عقنت « فيصلا مايأ
 له ءهنول (ریغت) امرو .كلذك هتحئارو ؛ةلمجلاب اريغتم همعط دجتف
 .؟ال مأ هلك اذه لمعتسي

 [۱۹۳]«اذه كلاؤس تحفصت /باوجلا اذهب كلذ ىلع ءهللا هقفو «باجأف
 . هيلع تفقوو

 ريغتي مل يذلا ءالاب الا ساجنألا الو ثادحألا نم ةراهطلا حصت الو
 دق ةانقلا ءام ناك اذاف «هيف لح «سجن وأ ءرهاط ءيشب هفاصوأ دحأ

 نم ءيش يف هلاعتسا حصي الف ءزرألا ةراشن نم هطلاخ ((*'ناك) ا ريغت
 عوقنملا ناتكلا نم ريغتملا رهنلا يشاوح يف رقتسملا ءاملا كلذكو «كلذ

 بجي الف ءديدجلا لبحلا وأ ءديدجلا بوكلاب ىقسي ءاملا امأو
 ‹بوكلا يف ءاملا ثكم لوطي نأ الا ةراهطلا يف هلاعتسا نم عانتمالا

 .( "هل كيرش ال) ؛قيفوتلا ىلاعت هللابو

(00) 

(r) 

(r) 

(٤) 

(o) 

(1) 

 .دعب هجالع دصق هيف هرقأ ؛ءاملا يف ناتكلا عقن

 .نيئانكلا :ب يفد .نيناتكلا هيف عقنت اص ۰۶ يقو .م !نم

 ص ,ناستسر :

 نم
 نم
  ~mمعصم _- نم



 بارتلاب ريغتم ءا ءوضولا - [١؟]

 .بارت هيف عقو ءام ءوضولا نع ءهنع هللا يضر ءاضيأ «7لئسو

 ءءام نم ءانإ ذخأ لجر يف «كنع هللا يضر كباوج :كلذ صنو

 «بارٿ نم ردم ئاج ىلا طئاح نم هيف تطقسف «هب أضوتيل

 .؟ال مأ هب أضوتي له «ءاملا رّيْعَتف

 .زئاج هب هءوضوف «بارتلا نم ءاملا رّيغتل كح ال :باجأف

 .( “هل كيرش ال) «قيفوتلا ىلاعت هللابو

 اهربقب رم نيذللا نيلجرلا ثيدح لوح - [؛07+]

 نابذعي اهو هلم ينلا
 يف مالسلا هيلع هلوق ىنعم ىلع (ا"لهنع هللا يضر) ,ا"ألئسو

 ال ناكف (هدحأ امأ» :لاقف «نابذعي اهو ءاهب رم نيذللا نْيرْبقلا

 دارأ ناك نا « لوبلا نم رثتسي ال» :هلوق ىنعم ام ؛!"!لوبلا نم رتتسي
 .ةساجنلا دارأ ناك ناو «ةروعلا (اارتس)

 .لوبلا نم يقوتلا كلذب دارملا :باجأف

 :("هل كيرش ال) «قيفوتلا ىلاعت هللابو

 YEA‘ !عرو !م/ااال 3/۸ ؛ص (1)

 .هيلج !م ع )+(

 .خوبطم ريغ نوكيو ءانبلل لمعتسي ةيواستم عطق يف كساتملا نيطلا وهو :ردملا درفم ةردلا (؟)
 م ٠ع !نم )4(

 1۹1 !ع/0 :م/۳۸ :ص/ ۲۲۷ ؛ق 10(

 م € نم )3(

 ؛هماقو ء(۲۹۲ :مقر) :كلذك لسمو ؛سابع نبا نع (10/1) حيحصلا يف يراخبلا ثيدحلا جرخأ (۷)
 ,ءقربتسي «هزاتسي ءرثثسب :تاياور ثالث ةبلكلا تيور دقو 2« ةميمنلاب يشي رخ الا ناکو

 اٿ 2ص :نم )۸(

 م ؛ نم و(



 ره اهيف طقس رئب ءام لابعتسا - ]۱۷٤[
 مو « تامو ءره هيف طقس ءامب ًاضوت نمع «هنع هللا يضر « ا لئسو

 .مايأ دعب الا كلذ معي

 ءطق هل ناك لجر ىف ؛كنع هللا ىضر «كباوج :لاؤسلا صنو

 «هراد رئب ءام نم ًاضوت هنا مث ءرصعلا ةالص دنع ءهراد نم هدقفف

 كلت ءام نم رهطتف « ةليللا كلت بنجأ مث « ءاشعللو «برغمللو ءرصعلل
 «نيموي يقب مث «هزبخ ءاملا كلذ نم نجعو « حبصلا ةالص ىلص مث ءرئبلا

 .اتيم رئبلا يف طقلا دجو «حبصلا ةالص دعب «ثلاثلا مويلا يف ناك الف
(r) . . 

 هيلع له هنيجعو هلسغو «هئوضو يف روكذملا لجرلا ىلع ىرت ام
 يقب اب عنصي امو ءرخآلا نود (هدحأ ةداعا وأ « رهطلاو « ةالصلاةداعإ

 : .؟زبخلا نم
 .كرجأ هللا مظعي .كلذ يف بجاولاب انتفأ

 :هصنو ءباوجلا اذهب كلذ ىلع ءهللا هقفو «باجأف

 الو «لسغلا ديعيف «كلذ نم هفاصوأ دحأ ريغتي مل ءاملا ناك نا

 هباصأ ام ءهبايث نم حضنيو ءهتقو يف ناك ام الا تاولصلا نم ديعي
 الو «لكؤي الف هب هنجع يذلا زبخلا نم يقب امو «ءاملا كلذ نم ءيش
 .متاهبلا معطي نأ سأب

 .(!"الل كيرش ال) قيفوتلا ىلاعت هلابو
 .ءوضولا دعب لوبلا طقن طوبهب حكنتسم - [1+0]

 صنو «هئوضو دعب ةطقنلا دجي لجرلا نع ءهنع هللا يضر ا(“ لئسو
 :لاؤسلا

 هلحا :ع/و :م/۳۸ :ص (1)

 .هلجع !ق (9)

 ,م 2ع !نم )م

 لكك !ع/م :م/۳۹ :ص/ ۲۲۷ :ق (4)



 ىجنتسا دقو ءاملا تيب نم جرحي لجر يف «كنع هللا يضر كباوج
 « ةطباه ةطقن دجيف ءاهيلإ ارئاس وأ ةالصلا يف نوكيف ءأضوت مث « ءاملاب

 لك يف داكي « كلذ هيرتعيو ءاهدجي ال ةراتو ءاهدجي ةراتف ءاهيلع شتفيف

 نم ءوضولا ديعي نأ - ظفحتي ما نا - كلذ نم هل لصحيف «ةالص

 .ايظع ادجو هسفن يف كلذ نم دجيو ءهركذ سَم

 :هصنو «باوجلا اذهب كلذ ىلع «هللا هقفو «باجأف

 ىلع ىداقيو ءهيلا تفتلي الف «تركذ اک ءاريثك كلذ هارتعا اذا

 .رسي هللا نيدو «هتحكنتسا دق «ةلع كلذ نأل «هتالص

 .(!"هل كيرش ال) ءقيفوتلا يلو هللاو

 . ءوضولا دعب جرخت دق لوب ةطقن نم ةسوسولا - [171]
 نأ فاني مث « ءاملاب يجنتسي لجرلا نع ءهنع هللا يضر « "لئسو

 :لاوثملا صئو .(؟الغش هل ثدحتف) ةطقن طبهب
 ديري مث ٠ ءاملاب يجنتسي لجرلا يف - كنع هللا يضر - كباوج

 «لوب نم ةطقن كلذ دعب هل طبيب نأ دب ال هنأ هسفن نم معيف ؛ ءوضولا

 حلصيأ)  أضوتي ذئنيحو « طبب# (ا!!يك) ءردحنيو دعصيو «لزنيو «موقي
 .؟ال مأ ( اذه

 اما ههبشو اذه نأل كلذ نم ائيش لعفي نأ هل يغبني ال :باجأف
 « ةنغ عطقنا ٠ هب نواپتو هيلا تفنلي م اذاف , نيطايشلا نم ساوسو وه

 م ع نم )۱(

 لوك !ع/0 :م/۳۹ :ص/ ۲۲۸ ق (؟)
 .العس ال ثدحيف !؛ب يفو .ص ؛م ءاق :نم )۳(

 . ىح :ب يفو .ص !نم )٤(
 ,؟ اذهب يلصيأ م ايف (ه)

 6٠م



 .("ال كيرش ال «قيفوتلا هللابو)

[vv]ءوضولا دعب الا لزني مو عم اج وأ ماتحا نم - . 

 أضوتو ماق ىتح لزني ملو «متحا لجر نع ءهنع هللا يضر لسو

 . ةالصلل

 نأ مهو ؛لتحا لجر ف ‹ كنع هللا يضر 2« كباوج :لاؤسلا صنو

 ًاضوتو «ماق نأ دعب ناك الف ؛ًائيش لزني ملف «ةبنأ وأ ةَبَتْناَف «لزني
 [ ۱۹٤ ]مطقف ٠ هلهأ / عماج نا فيكو ؟ال مأ لسغ هيلع له .لزنأ ‹ ةالصلل

 هيلع له ءلزنأ لسغلا دعب ناك الف «لستغاف ء(“لسكأ) وأ «هيلع

 .؟ال مأ ناٿ لسغ

 قح «لزني ماو متحا يذلا امأ :كلذ ىلع «هللا هقفو باجأف

 لستغا ىتح لزني ملو عماج يذلا امأو .لسغلا هيلعف «ًاضوتو ظقيتسا

 ءرهظأ لوألا لوقلاو .لسغلا ديعي :ليق دقو .ءوضولا الا هيلع سيلف

 .معأ هللاو

 .هل كيرش ال «قيفوتلا هبو

 مامالا مالس دعب هتئاف يضقي نم مامأ رورملا - [۱۷۸]
 هل له «ةالصلا نم هتاف ام ربجي لجرلا نع «هنع هللا يضر !*'لئسو

 .؟ال مأ هرورم يف مآ راما لهو ؟ال مأ هيدي نيب رج نم علمي نأ

 ةالصلا نم ‹ هلناف لجر ف « كلع هللا يضر , كباوج :لاٌوسلا صئو

 رمف «هتاف ام ربجيل ماق «مامالا مس الف «ناتعكر وأ ةعكر ءمامالا عم

 قيفوتلا هبو :ب يفو .ع :نم )١(
 14۲ :ع/و :م/ ۹ :ص/7؟:ق (9)

 . لنج م )ع

 .لقاثث :لسكأو .لسك :ب يفو .ع :نم (4)
 ءكاكك :ع/۲۸ !م/۲۰ 1ص /۲۲۸ ق (ه)

A۸۱۱ 



 يف همكح نوكي لهو) ؟هعنمي ال مأ ءهعني نأ هل له «ناسنا هيلع

 ؟.ال مأ اموثأم هيدي نيب راما نوكي لهو ؟(('!دماما عم همكحك « هئاضق

 تناك ناف «هتالص نم هتاف ام ءاضقل ماق اذا :هللا هقفو باجأف

 مل ناو ءهتالص ةيقب يف «هل «ةرتس تناكو ءاهيلا "راس ةيراس ةبرقب
 .عاطتسا ام ؛هيدي نيب ری نم أردو ءوه اک یلص ةيراس هبرقب نكت

 موقلا ناك اذا فوفصلا نيب رم نم امأو ؛مثآ وهف هيدي نيب رم نمو

 .مهل ةرتس مامالا نأل ؛كلذ يف هيلع جرح الف مهماما عم ةالصلا ف

 .("هل كيرش ال قيفوتلا هللابو)

 لصي مل هنأ ركذتف رهظلا يف مامالا دجو نم - [1؟]
 حبصلا

 ءرهظلا ةالص يف مامالا دجي يذلا نع ءهنع هللا يضر «(؟!لكسو

 صنو) ءاهيلصي نيأ «هموي نم حبصلا لصي مل هنأ وه ركذتيف
 :(!؟!لاؤسلا

 يلصي مامالا دجوف دجسملا لخد لجر يف «كنع هللا يضر «كباوج

 هدحو مامالا ءارو اهالصف «حبصلا لصي مل هنأ ("اركذتف ءرهظلا

 له ءهعم لخد مث « عماج لا ءانف يف اهالص وأ «مامالا عم لخد مث ءاعيرم

 ؟ال مآ كلذ هل زوجي

 يف رهظلا ةالص يف مامالاو «حبصلا يلصي نأ هل يغبني ال :باجأف

 .ةعمجلا اهيف ىلصت يتلا «هتينفأ نم ءيش يف الو ءدجسملا

 .هماما دعي ةيكحك هماما عم همکح نوكي لهو ؛ب فو ءاق 2م 2ع اص !نم 0

(r)راص :م , 

 .قيفوتلا هللابو ؛ب يفو .م ؛ع :نم (۳)
  Û (4)!ض/ + / !p!عركذ 14

(o)هصنو ب يفو .م !نم . 

 . ركذتيف م )3

A1۲ 



 .(")هل كيرش ال) «قيفوتلا ىلاعت هللابو
 5 ت 3

 .ءوضو ىلع نوكي الأ نآرقلا دهاعتل صخري - ]۱۸٠[
 اريثك «نآرقلا ةسارد ءدهاعتي يذلا نع ؛هنع هللا يضر « '"'لئسو

 فحاصملا سيو «نايبصلا حاولأ لكشي بدؤملا "ىلعو .فحصلا يف
 ما ءوضو ريغ ىلع لاحلا كلت يف نوكي نا ةعس اهنم دحاول له « ًاريثك
 .ال

 .لاؤسلا ّصنو
 ف ‹ هدهاعتو «نآرقلا ةسارد ديري لجر ف كنع هللا يضر , كباوج

 نم هل دب الو «نايبصلا بدؤي بدوؤملا وأ « فحصملا ف ‹ نيح لك

 اهبتكي يتلا حاولألاب فيكو ؟ال مأ ءءوضو ريغ ىلع «هكسي نأ هل له

 نيب ؟ال مأ فحصلا ةلزنب يه له ءاهلكشيو ءوه اهصحميف «نايبصلا

 .كلذ انل

 : كلذ ىلع « هللا هقفو « باجأف

 يذلل صخر دقو «ةراهط ىلع الا فحصل | سم دحأل زوجي ال

 لكش نأ بدؤمللو ءءوضو ريغ ىلع حوللا يف أرقي نأ نآرقلا اعتب
LE 0" 0 9 ٠. 

 ةراهطلا مازنلا يق جرحلا نم مهيلع ال ؛ ءوضو ريغ ىلع نايبصلا حاولا

 . ءوضولا ةراهط ينعأ «كلذل

 .("هل كيرش ال «قيفوتلا ىلاعت_هللبو)
 ٠م (خ نم )0(

 147 :عرال /p %1 !ض/ ۲ :ىق (0

 .بدؤملا وأ ف )۳(

 .ءوضو !م )4(

 .ءوضولا ؛م (ه)

 .قيفوتلا هللابو ؛ب يفو .م ءع :نم (5)

A1۳ 



 .ساحنلاب بوشملا رانيدلا ةاكز - ]١8[

 ةيقرش ارانيد نيرشع يف ةاكزلا بجت له ءهنع هللا يضر ؛!'!لئسو
 .؟ال مأ «ةصلاخلا بهذلا يف بجي اك !'لاههبشي ام وأ

 نورشع هل لجر يف - كنع هللا يضر - .كباوج :(!لاؤسلا صنو
 تناك نا فيكو ؟ال مأ ةاكز اهيف هيلع له «ةيدابع وأ « ةيقرش ارانيد
 .؟ال مأ ءةاكز اهيف له ءالاقثم نيعبرأ «ةيدابعلا وا «ةيقرشلا

 :لاق نأب كلذ ىلع ءهللا هقفو باجأف

 بهذلا نم ءالاقثم نيرشع يف الا بهذلا نم ةاكزلا بجت ال

 «هريغ وأ ساحنب ةبوشم بهذلا تناك اذاف ءاههبشو ةيطبارملاك ؛ةصلاخلا

 نيرشع نزو بهذلا نم اهيف ام نوكي ىتح ؛اهيف ةاكزلا بجت م

 . الاقثم

 ةبوشم ثناك ناو ءالاقثم نيرشع يف بجت ةاكزلا نا :ليق دقو

 .حيحصلا وه لوألاو .هريغ وأ ساحنب

 .هل كيرش ال «قيفوتلا ىلاعت هللابو

 ةاكز ىلا ءارقف ىلع نيد ليوحت - [١م١]

 سانا دنع مهارد هل نوكت لجرلا نع ءهنع هللا يضر «لئسو
 نع اضوع مه اهكرئي نأ ديريف ةاكزلا لوح هيلع لوحيف « ءافعض

 .؟ال مأ هلأ"! ومي له «هتاکز

 :لاؤوسلا صنو

 )١( علال :م/ ۵۲ :ص /5؟5:ق 1۹۳
  )0.اهتميق ؛ص .اههبشأ امو :ع

 .هصنو ؛ع (9)
 1۹1 !عرذا :م/و5 ص/۲۹ :ق (:)

 .؟ال مأ كلذ زوجي.له :م (ه)



 ىلعو «ناهرد ناسنا ىلع هل لجر يف - كنع هللا يضر - كباوج

 تقو هيلع ('''لاح) الف «مهارد ةرشع ثلاث ىلعو «مهارد ةعبرأ رخآ
 ١؟و]نأ دارأف ءةلق /لهأ ءنيدلا مهيلع نيذلا ءءالؤه نأ ىأر «ةاكزلا
 تناك نا فيكو ؟ال مأ كلذ هل له ءهتاكز نم اهعطقيو « مه اهكرتي
 .؟اهلك هتاكز

 :كلذ ىلع ءهنع هللا يضر «باج اف

 .لعف نإ هئزجي الو «هتاكز نم كلذ دعي نأ زوجي ال

 .قيفوتلا هللابو

[ar]لكأيو عماجي ناضمر يف برشلل رطضم -  
 يف ديدشلا شطعلا هبيصي يذلا لجرلا نع «هنع هللا يضر لسو

 .هصنو «باوجلا اذهب كلذ ىلع باجأف

 نأ الا «ةرافكلاو ءاضقلا هيلع نأ حيحصلاو ءاذه يف فلتخا دق

 .هل زوجي كلذ نأ یری «الوأتم نوكي

 .(ا"اهل كيرش ال ءهتحرب قيفوتلا يلو هللاو)

 ءركذت وأ رظنل ءىذم هنم لیسی متاص - ]۱۸٤[

 .ظاعنإ نود

 «ظعني الو ءرظني وأ :ركذتي متاصلا نع ؛هنع هلل يضر «'!لئسو
 ال دقو ءادبأ داكي اذه يف وهو «يذم هنم طبببو ةعاس سلجم مث

 .ناح :ب ينو .ع :نم )١(

 4F‘ !عرالق !م/و؟ !ض/ ۲۲۹ ق (0)

 .قيفوتلا ىلاعث هللابو :ب ينو .ع :نم (م)

 14 !عر"و p/ T۹! بق )£(

 ماله



 مايص وأ «ناضمر يف ناك نا « ءاضقلا هيلع بجي :هللا هقفو لاقف

 .بجاو

 .("هل كيرش ال «قيفوتلا ىلاعت هللابو)

 رشع ةثالث هرمع نم ىلع مايصلا بجي له - [145]
 .؟اماع

 «تتبنأو ءاماع رشع ةثالث نم ةيبص نع دمحم نب غبصأ ""لئسو)

 اهمزلي ال :لاقف ؟ال مأ مايصلا اهمزلي له «ضيحلا َرَث لف "7تدهو
 .(ىلاعت هللا ءاش نا «مايصلا

 ناضمر يف هسرض ىلع ءاودلا عضول رطضم - [141]

 نم عجولا رتفي الف ءهب عجو نم هسرض ملقي لجرلا نع « لسو

 .هصنو ؟ناضمر يف لعفي فيك ءهيلع ("اهعضي ءاودب الا عضوملا
 ؛ةدم هب ناك عجو نم هسرض علق لجر يف ؛كنع هللا يضر ؛ كباوج

 , "نابل ةبح ناكملا يف لعج اذإف «ميظع عجو عم بقث ناكملا يف يقبو

 يف عنصي فيك ءرتفي ال ءمظع عجو هدواع تلاز ىتمو ءهعجو لاز
 .؟ال مأ اهليزي له «مايصلا يف «ناضمر

 نأ يف ةعس هلف «تفصو ام ىلع هلاح تناك اذا :هللا هجر «باجأف

 .كلذ ىلا هيف
 .هل كيرش ال «قيفوتلا ىلاعت هللابو

 .قيفوتلا هللابو ؛ب فو ,م 2غ !نم )۱(

 .۵۲ :ص ؛نم (۲)
 ,عفتراو زرب ؛يدثلا دهب (5)

 اقل :عرالو 1/0۲ ص/۲۲۹ بق (4)
(o)هلمجي ؛م , 

 .اغمص زرفي تابن :(ءابلا فيفختو ماللا مضب) نابل (1)

415 



 .هقالطو ناركسلا حاكن - امال
 نازئاج اه له «هقالطو ناركسلا حاكن نع « هنع هللا يضر و

 ال مأ هل نامز ال هيلع

 كلذ ىفو :زئاج ريغ هحاكنو «هل مزالو ‹ هيلع زئاج هقالط :لاقف

 .فالتخا

 .قيفوتلا هللابو

 فلح ام نأ نيبت مث «ةمزاللا ناهالاب فلح نم - [۱۸۸]

Myىلع «ةمزاللا ناهالاب «فلحي يذلا نع ؛('"اهنع هللا يضر)  
 .مونلا يف ناك هنأ ركذتي مث كلذ ١ هنأ نظي ءيبثلا

 نيبو هنيب تعقو لجر يف «كنع هللا يضر «كباوج :كلذ صنو
 لاقو « هللا هجر « يفوت دق ءاهدحا لاقف «هاركذ لجر ف ةرباكم رخآ

 :همزلت ناهألاب |هدحأ فلح ىتح كلذك الازي مف «يَح وه لب :رخآلا
 وه لب :بناج لك نم هل ليقف «ةحرابلا هتملك دقلو «يح وه دقل

 يلعلا) هللاب الا ةوق الو لوح ال :لاقو «ةعاس ركفأ مث «تيم
 نم همزلي ام «مانملا يف الا ءهتملك الو ءهتيأر ام هللاو يطا

 .؟كلذ ريغ وأ قالطلا

 ناهالا يف همزلي ام رئاسو ءاثالث قالطلا همزلي :هللا هجر باجأف

 14 :عرالل 1/14 :ض/ ۹ :ق (1)
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(e)ع !نم . 

 .ركتفا :م .ركذا ؛ص )٤(

 ص نم )«(



 نوكي ال وغللاو ‹ ول هنيه نأل «یلاعت هللاب نيميلا ةرافك الا « ةمزاللا

 .لجو زع هللاب نيميلا يف الا

 .قيفوتلا ىلاعت هللابو

 :تارم ةدع ةحبارم ةعلسلا عيب - [184]

 اهعاتبي مث ؛نمثب ةعلسلا عيبي لجرلا نع ؛هنع هللا يضر «"'لئسو
 يأب «("اهنم) هب اهعاب ناك يذلا نمثلا نم لقأب «هنم اهعاتبم نم
 :لاؤسلا صنو ؟هنم اهءارش دارأ نم فرعي نينئمثلا

 (ةحبارم ‹« ةعلس عاب ‹ رجات لجر ف ( كنع هللا يضر 2, كباوج

 حلصت م « ينم تعب يتلا ةعلسلا نا :هل لاقف لجرلا هاتأ «هوحن وأ مويب
 فرعي فيك .لعفف «لاقثملا يلا ْفِرّصاو «حبرلا كل ىلخأ نكلو «يل
 ءارشلا ىلا وأ ءلوألا ءارشلا ىلا اهدري له «ةعلسلا ءارشب رجاتلا

 .؟لعفي فيك مأ «يناثلا

 هب اهارتشا يذلا لاقثملا ىلع الا ةحبارم اهعيبي نأ هل زوجي ال لاقف

 .قيفوتلا لابو .عاتبملا نم ارخآ
 لاقثملاب ءاضتقاو «يدابعلا لاقثملاب عيب - ]15١8[

 يطبارملا

 لف ؛نمث ريغ لاقثمب ةعلس ىرتشا لجر نع ءهنع هللا يضر ؛'''لئسو
 لاقثم ''اهتنزو . يطبارم لاقثم يدنع :عئابلل لاق نمثلا "'يضقيل ءاج

 .م :نم ةطقاس ةرقفلا رخآ ىح انه :نم )١(
 ءاكإ :ع /لاخلم /؟0ال :ص ۰ ق ()

 م ع :نم )م

 ۹4 !عر/تطرا خم /الك :ص |۲۳۰ ق (4)
(o)هنزو م )1( . ءاضقل :ص . 
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 .؟ال مأ كلذ زوجي له ءيدنع كلام يف هذخ «نمث ريغ

 .ةئيسن اهرتشي مث ءادقن ةعلس عيبي عئاب - [191]

 ءرخآ لجر نم «هتعلس عيبي لجرلا نع «هنع هللا يضر « "لسو
 .؟ال مأ كلذ زوجي له «ةيسنب «هنم اهبرتشي نأ ديري مث

 يف هتعلس عيبي «لجرلا يف «؛كنع هللا يضر «كباوج :لاٌؤسلا صنو

 «لجأ ىلإ ينم اهعيبت نأ ديرأ :لاق ءهنمم ضبق اذاف « رجات نم قوسلا

 ؟ال ما كلذ زوجي له ءمدقي مل وأ ءائيش اهنمم نم كيلا مدقأو

 :هصنو «باوجلا اذهب كلذ ىلع ءهللا هجر «باجأف

 [1+]:هنم اهعاب نأ دعب ءاهعايتبا يف هل تثدح /ةينل اهارتشا ناك نا

 .زجي مّألإو «كلذ زاج ءاهعايتبا ديري ال وهو «نمثلا دقتناو

 .("هل كيرش ال) « قيفوتلا ىلاعت هللابو

 .ةئيسن «ةدايزب ءاهرتشي مث ءادقن اراد عيبي عئاب - [15١؟]
 ضبق الف ءادقن « ةئا اراد عاب لجر نع «هنع هللا يضر ,"!لئسو

 مأ كلذ حلصيأ ء “ماع ىلا نينئاب ينم اهعيبتأ :يرتشملل لاق :نمثلا

 .اهلبق يتلا ةلأسملا لثم يهو ؟ال

 :كلذ ىلع هللا هجر باجأف

 نطب يف (*!تمدقت يتلا ةلأسملا يف باوجلاك ةلأسملا هذه يف باوجلا

 ءافأ !ع /۱۱۲ :م /اءال :ص /۲۳۰ بق (1)

 م 6ع :نم )0

 ءكلفإ :ع /11۲ م /١١ال :ص /۳۰ ق (9

 .نيماع :ص )4(

 .باتكلا اذه نطب يف نيمدقنملا اهلبق يتلا :م (ه)

۸1۹ 



 اهيرتشي مث ءدقنب ةعلسلا رجاتلا نم ('اعيبي يذلا) يهو «باتكلا اذه

 .لجأ ىلا «نمثلا نم رثكأب ءهنم
 .( "هل كيرش ال) .قيفوتلا ىلاعت هللابو

 .ةبوجالاو ةلئسالا ةباتك ةيفيك

 سفن يف ('"'هللإ يضر ءانخيش ءدشر نبا) ديلولا وبأ يضاقلا لاق
 اذه نطب يف تمدقت ىتلا» ((؟'اهنا) ءافنآ روكذملا «باوجلا اذه
 .ةريبك ةقرو رهظ يف هنع لئس ناك باوجلا اذه نأ :هانعم «« باتكلا

 انطب ةقرولا تلم ىتح 'ةفلتخم «ةريثك لئاسم ةلمج نع اهيف لئس ناك
 ("البق) ءرخآلا حفصلا يف مدقت يذلا ءلوألا لاؤسلا عقوف ءارهظو
 ةلأسم وهو - يناثلا لاؤسلا "اذهو .ةقرولا كلت نطب يف ءاذه
 اذه نطب يف» :هباوج يف لوقب نأ جاتحاف ءرهظلا يف - رادلا
 .اهيلع تهبن يتلا "'ةصقلا هذه «« باتكلا

 ةقرولا كلت نم «ةبوجألا نم هريغ عم ءاذه هباوج انأ تلقنو

 ءهدي طخب اهيف تبث ام ىلع ءهظفلو «همالک نم ائيش ريغا ملو ءاهنيعب
 .ةكرابملا

 .(“هف دمحلاو) «قيفوتلا ىلاعت هللابو

 .عبب يتلا :ب يفو .م ؛ع ءق ءص ؛نم )1(
(r)٠م ٣ع 2ع !نم  

 ٠ع نه )۳(

 نم (4)

 نم (ه)
 .وهو ۴ )1(

 .ةيضقلا .ع ؛ف (۷)
 ۰ع نم )۸(
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 .ًايجبردت ىضتقت ةمدخب ةعلس عيب - [15+]
 ع 0 5 5 1 ) 8

 نأ داراو ‹لجر نم ةعلس عاب لجر نع «هنع هللا يضر < لسو

 .هل اهغبصي ءهايا اهيطعي بايث يف «ءيش دعب ائيش ءاهنم عطقي

 :هل

 :هيف فرح رخآ ىلا هلوأ نم لاّوسلا صنو

 لاقو ءاهوحن وأ ليقاثم ةرشعب غابص نم ةعلس عاب لجر يف كباوج
 عيبلا مت اذه ىلعو ."'محالم ليقاثملا ةرشعلا هذه يف ("أيلإ غصت

 هل عطقيو ءغبصي ام نث فصن ةعلسلا بحاص هيطعي نأ ىلعو «اهنيب
 ءالاقثم هل عطقو ءالاقثم هاطعأ «نيلاقثم ابايث غبص نا يناثلا فصنلا

 ةوسكلاو «لاقثب (("ىسك) «ثالث رضخألاو :نيلاقثب رجحأ وأ (يامس)
 لمعلا هجو فيكو ؟ال مأ هلك كلذ زوجي له ءاعارذ نيرشعو ةعبرأ نم

 .؟كلذ ىف

 :باوجلا. اذهب كلذ ىلع ءهللا هقفو «باجأف

 نيدلا كلذ نم ءداسفلا نم هجو ام ريغ هلخدي هنأل «كلذ زوجي ال
 .« "ىل اکلاب ءىلاكلا نع » , هلع يبنلا ىبن دقو ‹ نيدلاب

 ةمدخ نمثلا نوكي نأ ىلع لجأ ىلا ةعلسلا عيب - ]١54[

 نمثب «لجر نم ةعلس ىرتشا لجر نع «هنع هللا يضر « "لسو

(03) 

(r) 
(r) 
(£) 

. )( 

(1) 

(9 
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 .نطقلا عم «فوصلاك هتمحل عون نع ءادس عون فلتخي «بايثلا نم عون (لعافلا مما ةغيصب) محلا
 .نابس ٠ ې فو 3: نم

 , ماسك ؛ب فو ع نم

 - مارملا غولب) .رمع نبا نع «فيعض دانساب ءرازبلا ثيدحلا جرخأ دقو .نيدلاب نيدلا عيب :هانعم
 .(الق مقر

 ءلكق :عا/لاا" م /۱۰۸ :ضص /؟»١ ق

A۲۱ 



 ءابايث عئابلا هيلا عفدي نأ يرتشملا اذه دارأو «مولعم لجأ ىلا «مولعم
 مئابلاو ءهنع فخيل «هيلع يذلا نمثلا نم اهرجأ /"عطقنيو «هل اهطيخي
 ْلَّه ءلجألا دعب ناك نا فيكو «لجألا لبق هلك اذهو «كلذ ديري
 .؟ال مأ كلذ نم ءيش زوجي

 مل وأ «لجألا لح «كلذ زوجي ال :هصن اذه ا « هللا هجر «باجأف

 دعب ابساحتي مث « طرش ريغ ىلع ("'هل) غبصي وأ ءهل طيخي نأ الا ءلحي
 . كلذ

 .("هل كيرش ال) قيفوتلا هللابو

 ةيشحلا بايثلا يف شغلا - [190]
 يهو ءزوجي ال يذلا شغلا نم ةلأسم نع «هنع هللا يضر ا

 مه دنع )ت راص ىتحو «قاوسألا يف يشاحلا ةماقا لهأ هب حماست "ام
 .ًافرع

 مقي لجر يف ؛كنع هللا يضر ؛كباوج :اهرخآ ىلا اهلوأ نم اهصنو
 (""يولعجم) نئاطبلا نادبأ نأ كلذو « ةمولعم ةريس اهو « عيبلل « يشاحلا
 ءاًبيانَخِل ءاهثدر نم اهماكأو ءاهروهظ لجأ نم بايثلا ديج نم

 عضاوم يف نطقلا لج لعجيف «ةريسلا مع دقو نالا اهنطقيو
 ةيحان نم ًائيش نطقلا نم كرتي مث ؛ةدمعألاو ٠ مدقملا "نم تابيلقتلا

 . عطقيو م )1(

 .م نم ))

(e)م € نم  

 الا م ملاحم ¡ع /۱۰۸ ص /۲۳۱ ق (4)
 .اهيف حماست ام ؛ع ءم )٥(

 .راص قح م )3

 ,م نم 6

 .يف عاق )۸(
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 اهب كسي يتلا عضاوملاو «بكانملا يف هلعجيو طايخلا هذخأيل ؛ يحاونلا
 .هلك كلذ معي رجاتلاو ,هعيبيو «قوسلا يف هلخدي مث ءرشن اذا شعلا

 ('"له) «هؤارش هيلع ناك نم وأ «يودبلا ("هیرتشیل) هب رمأي لب
 .؟ال مأ كلذ زوجي

 لاق دقو ءزوجي الو ‹ يغبني ال يذلا شغلا نم اذه : هللا هجر «لاقف

 .« انم سيلف انشغ نم » :مالسلا هيلع ينلا

 «هتماقا يف ءةفصلا هذه ىلع ًاماقم ًائيش لعفي ل صلختلا دارأ نمف
 دنع «عاتبملا ىلع كلذ نيب «ةفصلا هذه ىلع اماقم ائيش ىرتشا ناف
 .عيبلا

 .قيفوتلا هللابو

 .ةنوحلملا بتكلاو فحاصملا عيب - [151]
 ءاباتك وأ ءافحصم ى رشا لجر نع «هلع هللا يضر "!لئسو

 هيلع له ةعببب نأ ديربو « حيحص ريغ ءأطخلا ريثك (“انوحلم) هدجوف

 ؟هنم رتشي مل هيب ناو «نيبي نأ

 [1510] .كلذب نيبي ىتح عيبي نأ /زوجب ال :لاق نأب كلذ ىلع باجأف
 قيفوتلا هللابو

 .ةيلابلا سبالملا عيب يف شغلا - ]٠۹۷[

 قل

(r) 

)۳( 

)4( 

 هللا يضر كباوج :اهصنو «ةشوشغملا عويبلا نم ةلأسم نع ("لئسو

 .طشنيل ؛ب ينو .ص !نم

 .لهو :ب يو .م ع :نم
 1۳۷ !م /اؤو اح /۱۰۸ :ص 58١/ ف

 .اوجلم ؛ب يفو .ع ءق ءص ؛نم
 ءكلكو !ع /۱۳۷ م /۱۰۸ ص ۲۳۱ ؛ق
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 ناكم اهيف نوكيف ءأ'ةرافغلا وأ بوثلا هدنع.نوكي لجرلا يف
 نا «هيفخيو همزلي ام هيلع يشي نأب « هحلصيو هذخأيف « ريظي 2

 يشم رمحأ ناك ناو ءموحن وأ دادم نم اًئيش هيلع يشم « ايئامس ا

 ال هنأ ريغ ؛هب فرعي الو «قوسلا يف هعيبيو ءاركع وأ ءانارفعز هيلع

 ‹ نم نم صقنل هنول ىلع هكرت ول نكلو ءوفرلا عضوم يرتشملا ىلع ىفخي

 عنصيو « اهدّمكيَو اهغبصيف « نطق نم ةيلاب ةفحلم ذخأي طايخلا كلذكو
 اهنم عنصيو ءاهدمكيل «ناتك نم ةيلاب ةفحلمو «اهعيبيو « يشاحم اهنم

 ءطقف رجاتلا الا اهفرعي الو ءددج اهرهاظ يف يهو ءاهعيبيو «ليوارس

 ؟كلذ نم ءيش زوجي له

 الع طاحأو كلذ ىلع "رجاتلا فقو اذا :هللا هجر باجأف

 ‹كلذ عيمجب نيبي نأ رجاتلا ىلع بجيو «مئابلا ىلع ءيش الف :هعيمجب

 .عاب اذا

 .هل كيرش ال ؛قيفوتلا هللابو

 فرصلا در ريخأت عم ماعطلا عيب - [154]
 ريغ« نيلاقثمب ماعط يدم ىقرتشا لجر نع « هلع هللا يضر « لسو

 ١ يعابرلا فرص هيلا دري لو ‹ نیلاقثم مئ دالا ىلا عفدو «لاقثم عبر

 . رخأتملا فلا )٥( ےل دف ؛كلذ ةرضحب

 ؛ ماعط يدم یرتشا لجر يف « كنع هللا يضر « كباوج :لاؤسلا صو

 فرص هيلا عفدي نأ ىلع «نيلاقثم هيلا عفدف «لاقثم عبر ريغ نيلاقثب

 )١( ءافلا فيفخنو نيغلا يسكب يهو ؛هب ىلعي ام لكو .اهسأر ةأرملا اهب يطغت ةقرخ .
  (0ضعب ىلا هضعب مهو هحلصأ ! ؛بوثلا افر

 . مئابلا ؛ ص غم )۳(

FY (4)140 1 :م محو :ص g 
(o)هلخ ديف م , 
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 :هل لاق مث « يرتشملا لزنم يف راصو ؛ماعطلا لخأ يف عرشو ءأ '"'يعابرلا

 ءاذه يقو يف ؛مهرد يدنع ام هللاو :لاقف « يعابرلا فرص ينطعأ

 .ةليح هل نكت مو ءهنم ىيحتساف ءاذه لهجب ال هنأ يرتشملا نظو
 يف ءهنم ذخأي نأ هل لهو ؟هنم جرخلا فيكو «كلذ يف ام انل نيب

 ؟ال مأ اماعط ءلاقثم عبرلا نم

 نزو دنع هرضحي ءادحاو نيلاقثملا نم كسي نأ كلذ دعب هلأس دقو
 .يلع ناك نيد يف ''!اهتعفد دق :لاقف «لاقثملا عبر فرص

 .هنم هجارخا هيلع رذعتي ناكم يفو «فورظ يف مقلا راص دقو

 هيف بجاولاب انيتفت ىتح ((7فوقوم) رمألاو ؟خسفي ناك ناو
 .كرجأ هللا "©هظعي

 عفدي نأ ىلع ماعطلا يف اهنيب عيبلا دقعنا ناك نا :هللا همحر لاقف
 هيلا عفدف :لاقثملا عبر فرص هيلا دريو «نيلاقثملا عئابلا ىلا عاتبملا
 ‹تركذ ام ىلع ؛كلذ ةرضحب لاقثملا عبر فرص هيلا دري مو «نيلاقثملا

 هعشيو . عئابلا ىلا ماعطلا عاتبملا دري ءزوجي ال «ضقتنم عيبلاف

 «لاقثملا عبرب هنم ذخأپو ؛ عيبلا ايضمي نأ امل زوجي الو (ےھ ذب)

 .اماعط

 .هل كيرش ال قيفوتلا هللابو

 اهريغب ءاضقلاو «عيبلا دقع يف ةلمعلا ليجست - [199]
 لاقثب «لجأ ىلا ؛هتعلس عيبي لجرلا نع «هنع هللا يضر « ”!لئسو

 .عبرلا ؛م )١(

 ,اهتمفد :ق (۲)
 ,فقوم ؛ب يفو .ق ص :نم (۴)

 .مظعيف :ع )٤(
 .بهذب ؛ب يو - ق :نم (ه)

 1۰۲م /لؤ5 1ع /۱۱۹ :ص /؟#؟ ق )٩(
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 موي هفرص وأ «لاقثملا عبر ريغ الاقثم يرتشملا ىلع بتكيأ « عبر ريغ
 .؟كلذ يف زئاجلا هجولا امو ؟ةقفصلا تعقو

 نأ "هل زوجي الف ءبهذب هنم عاب اذا :هصنو :باوجلا اذهب باجأف

 نم هتعلس هنم هب عاب يذلا ءزجلا هيلع بتكي اناو «هفرص هيلع بتكي
 .ءاضقلا موي فرصب هنم هفرص ذخأ ءلجألا لح اذإف «لاقغملا

 .قيفوتلا يلو ىلاعت هللاو

 :رانيدلا نع مهردلاب ةلاوح - ]٠٠[

 « "بهذ رانيدب ةعلسلا عيبي لجرلا نط ءهنع هللا يضر ؛''!لئسو
 .مهارد هضعب فرصب عاتبملا هليحيو

 لاقثب هتعلس عاب لجر يف «كنع هللا يضر «كباوج :لاؤسلا صنو
 ام نآلا يدنع سيل :يرتشملا هل لاق (''!هئاضتقال) ءاج الف ءبهذ
 ذئموي فرصلاو «كلذ العفف ءاهب كليحأ ءاهرد رشع ْيَنْنا َرْيَغ كيطعأ

 .لاقثمب اهرد رشع ةعبرأ

 مويلا فرصلا :هل لاق ءهقح يقاب هنم يضتقيل كلذ دعب ءاج الف

 ريغ يدنع (اكل) قبي ملف ءمهرد فصنو اهرد رشع ينثاب لاقثم
 كيطعأو ءاهب كتلحأ يتلا اهرد رشع ينثالا لا در وأ ءمهرد فصن
 تابح رشع ريغ لاقثمب اهرد رشع ينثا ينتيطعأ امنا :هل لاقف ءالاقثم

 فرص نم تابح رشع كل يقبو «مويلا كلذ فرص نم اهل ("'تبجو)
 .مويلا ("كلذ)

 اع )١(
 للبث م ملكت ع /117 !ضص /۳۲ ق (0)
 ءايهذ :م (۳)

 .هب ءاضتقالا ؛ب يفو .ق ؛نم (:)
(o)ص :نم  

 .اه بجو ؛ب يفو .عءقانم (5) '
 ص نم )۷(



 نأ بجاولا ناك نا فيكو ؟ال مأ هلك كلذ نم ءيش زوجي له

 ؟هللا ءاثشنا ؟ارخآ كلذ يف بجاولا امو ؟الوأ العفي

 [١؟م] الو ءبهذ نع ""مهاردب لاتحي نأ /لجرلل زوجي ال :هللا همحر لاقف
 .كلذ لحب

 هيلع لاحلا نم ضبق يتلا « مهاردلا هيرغ نع فرصي نأ بجاولاو

 ال کلاومأ سوؤر مكلف تبت ناو» «لجو زع هللا لوقل هرانيدب بلطيو

 .« نوملظت الو «نوملظت

 هنم هضبق اذا ("!لاقثملا) فرص ضعب هنم ضبقي نأ زوجي امناو
 ءزج هلبق هل ىقبي نأ ىلع «فرصلا ((أديف) هنم عطقي ءازجان اضبف
 .اهنيب زوجي ام ىلع ءاضقلا دنع ءهيف ناقفتي «لاقثملا نم مولغم

 .(!*امل كيرش ال) «قيفوتلا ىلاعت هللابو

 نمثلا نم ءزج ءاضتقاو «رانيدلاب ةعلس عيب - [501]

 مهردلاب
 هيلا عفديو «رانيدب ةعلسلا عيبي لجرلا نع ءهنع هللا يضر « "”لئسو

 ةلأسملا هبشت يهو «فرصلا فلتخي مث هارد هنم ءزج فرص يرتشملا

 .اهلبق يتلا

 :رانيدب ةعلس ىرتشا لجر ىف «كنع هللا يضر «كباوج :كلذ صنو

 «مهارد ةعبرأ نمثلا نم يرتشملا هيلا عفدف «رانيدب «كلذك ءاهعابو

 .مهاردلاب م )0(

 .۲۷۹ !مكر «ةرقبلا ةروس (؟)

 .لاقثماف فرص :ب يفو .ع ؛نم (6)
 م ع ؛ نم )4(

  (o)“ف !نم ع٣ م٠

 ءلفالع /1۰۲ !م /)356 :ص /۳۳ ق (5)

AYY 



 دجوف ؛ ىرخأ مهارد ةعبرأب ءاج مث «رانيدب اهرد رشع ةتس فرصلاو
 عفترا دق فرصلا

 ةسخ هيلا عفد نإ فيكو ؟ال مأ ءنآلا وه اب هنم ذخأي له
 ؟لقأ وأ «لاقثملا عبر فرص نم رثكأ يهو « مهارد

 هيلا عفد نإ زوجي الف ءبهذب هنم ىرتشا اذا : "هللا هجر لاقف
 ىقبتو «فرصلا هيف ( ("هعم) عطقي ؛لاقثملا نم مولعم ءزج يف الا مهارد

 مهاردب ىتأ اذاف ءهيف هنيبو هنيب ةبجاوم ال «لاقثلا ةيقب هيلع
 هيلع نايضارتي اب وأ ءءاضقلا موي فرصب هنم اهذخأ «هيضقيل

 .هل كيرش ال «قيفوتلا ىلاعت هللابو
  [r]مهارد ءاضتقاو «رانيدب .ةحبارم ‹ةعلس عیب :

 اقفتاو بهذ رانيدب هتعلس عيبي لجرلا نع « هنع هللا يضر « "لسو
 :هل لاقو ؛مهارد ةرشع هيلا عاتبملا عفدف « هيلع دئاز ءيشب جيرلا يف

 (“هبشت) يهو ؟ال مأ اذه زوجيأ كيلا هقوسأ ىتح «يقابلا لع ىقبي
 .تمدقت يتلا ةلأسملا

 :لاقثملا نم مولعم ءزجب الا ءمهارد هنم ذخأي نأ هل زوجي ال :لاقف

 هيف هنيبو هنيب نوكي ال «لاقثملا ءازجأ نم يقب ام هيلع هل ىقبيو
 .اضرص

 .قيفوتلا هللابو

 ,هللا هقفو :ع اق 1(

 .فوملا هيف هلم ؛ب يفو .ص ؛ع :نم (؟)
 1۹71 1ع /1 ۰۲ م 1١١15/ :ص |۳۲ :ق قفل

 ,ةبيش ب يفد ص !نم )4(

A۸ 



 :رانيدلاب نمثلا ءاضتقاو مهردلاب ةعلس عيب - [0*]

 هل لوقيف «نيمهردب هتعلس عيبي لجرلا نع ءهنع هللا يضر "'!لئسو
 ءهفرص كيطعأ انأ :عئابلا لوقيف «بهذ رانيد الا يدنع سيل :عاتبملا

 .؟ال مأ كلذ زوجي له .يقابلا كيلا عفدأو «نيمهردلا هنم عطقأ

 .هصنو «باوجلا اذهب باجأف

 .زئاج كلذف ءهيف ريخأت ال ءديب ادي هلك كلذ ناك اذا

 .(ا"'ل كيرش ال) «قيفوتلا ىلاعت هللابو

 ةدحاو ةقفص نيتعلس ءارش - ]۲٠٤[

 لك موقيو «ةدحاو ةقفص !؟!نيتعلسلا عاتبي لجرلا نع '"'لئسو
 .نمثلا نم اهتصحب ءاههنم ةدحاو

 «نيتعلس عاتبا لجر يف «كنع هللا يضر :كباوج :لاؤسلا صنو

 .كلذك هذهو نمثلا فصنب هذه موقو «ءيش اهنيب سيل ءادحاو افنص

 نم اهل حلصي اب ةعلس لك موقو سنجلا يف ((كاتفلتخا) نا فيكو
 هذه عم اهتيرتشا هذه :هل لوقي «يرتشملا فّرع نا فيكو ؟نمثلا

 ؟ال مأ هلك كلذ نم ءيش زوجي له ءاذكب اهتموقو ءاذكب

 هب اهموق ام ىلع ؛هل «ةجبارم اهعيبي نأ هل زئاج :هللا هجر «باجأف

 .عاتبملل كلذ نيب اذا «("هيلع)
 .قيفوتلا يلو ىلاعت هللاو

 1۹۷ €/۱۰۸ ام ١١5/ ص /؟*»# ق (۱)

 .عانم (0)
 لقال اع ر/لاذ م /۱۹۳ ص /»* ق (۳)

 نيتقفصلا ؛ص (؛)
 .افلتخلا :ب يفو .ع :نم (ه)
 ,م نم )3(

 مه



 بوشملا رانيدلاب صلاخلا رانيدلا ةلطارم - [00]
 وأ « ةيدابعلاب ةيطبارملا بهذلا ةلطارم نع «هنع هللا ىضر ؛''لثسو

 ؟ضعبب كلذ ضعب زوجي له «ةيقرشلا
 ةيطبارملا بهذلا ةلطارم زوجت ال :لاق نأب «كلذ ىلع باجأف

 .ةيقرشلاب ةيدابعلا الو «ةيقرشلاب الو « ةيدابعلاب
 تناك ناو ءالاقثم نيرشع يف ةاكزلا بجوأ نم كلذ زوج دقو

 .حيحصب كلذ سيلو ءاهوحجنو ةيقرشلاك «ساحنلاب ةبوشم
 .("هل كيرش ال) قيفوتلا ىلاعت هللابو

 ةكرشلا جراخ لمعي نأ ديري ةراجتلا يف كيرش - ]۲٠٠[
 هسفنل عنصي نأ (هدحأ ديري «ةراجتلا يف نيكيرش نع "لسو

 «ةراجت يف اكراشت نيلجر يف «كنع هللا يضر 2, كباوج :لاؤسلا صنو

 تقولا :هل لوقي نأ لثم «ىرخأ ةعنص هسفنل عنصي نأ اهدحأ دارأو

 تنك نإف « يلغش انأ لمعأ ءارضاح نوكي وأ ائيش هيف لمعي ال يذلا
 يضرو ؛ةروكذملا ةكرشلا يف اعيمج انعنص «لغشلا انيلع رثك وأ ءابئاغ
 .كلذب رخآلا

 ؟ال مأ ءدحاو وه له ء«ٌضري مل نا فيكو ؟ال مأ كلذ هل له
 يتلا تاقوألا يف ءاش ام هسفنل لمعي نأ نيكيرشلا نم دحاو لكل :لاقف

 .كلذ يف هكيرشل مالك الو «ةراجتلاب اهيف لغتشي ال
 .("ادل كيرش ال) قيفوتلا_ىلاعت_هللابو

 AY ع 16١/ م /114 :ص /؟"#» نق (0)
(e)٠ع نم  

 ءلوك 1م /)ؤ0 ع /1۳۱ !ضص / ۴ ق (۳)
 . لمعت :ص )+(

 .ع نم (ه)

 م



 سأر ىف ةدايزلل ءرخالل نيكيرشلا دحأ ضارقا - ]۲٠۷[
 ١ :ةكرشلا لام

 فلسي نأ ديري كيرش نع - (("لهنع هللا يضر) - ا"لكسو
 .لاملا سأر يف اهديزي ءابهذ هبحاص

 [١؟و]امهنيب نيكيرش يف - / - كنع هللا يضر كباوج :لاؤسلا صنو
 ماوعأ (ف) تضم الف ءالاقثم نوسخ اهنم دحاو لكل لاقثم ةئام
 دنع نكي مو ءالاقثم نيسخ “لالا سأر يف ديزي نأ اهدحأ دارأ
 نورثعو ةسمخ ءاهفصن اهنم كفلسأ :لاقف ءاذه ىلع ديزي ام رخآلا

 نوعبسو ةسمخ اهنم دحاو لكل نوكي «ىناثلا فصنلا انأ ديزأو « الاقثم

 ؟.ال مأ كلذ زوجي له ءإلاقثم
 الف كلذ وحنو ةراجتلا يف هذافنل ءهب هعافتنال كلذ لعفي ناك نا :لاقف
 الإ ببس نود«فورعملاو ةلصلا هجو ىلع هنم كلذ ناك ناو ءزوجي
 .هللا ءاش نا زئاج كلذف ءهب 'قفرلا ةدارإ

 .("هل كيرش ال « قيفوتلا هللابو)

 :ةميقلا هيف عفدي نأ رجؤملا ديري ماعطب ةراجإ - ]۲٠۸[
 هيلا عفدي ملو ءدلب يف «ماعطب اريجأ رجأتسا لجر نع "لئسو

 .رخآ دلب ف اعمتجا ىح ؛ةرجألا

 ءلوك e /اؤال ig 7/1۳1 :ص 4 :ق )0(
 م 0 :نم )+(

 ,اهَل ؛ب يفو ءص :نم )٣(
a (4)هلام  , 

 .هل؛م ع يف (ه)

 .قيفوتلا هبو ؛ب يفو .ع؛نم (5)
AV ig NNE: )0 
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 اريجأ رجأتسا لجر يف «كنع هللا يضر كباوج :لاؤسلا صنو

 هجولا ىلع ءاهنم مهجورخ قفتا م هللا اهداعأ « طيرجم يف «ماعطب

 ةوعدب هللا اهرمع) ةبطرقب هبحاص عم عمتجاف ءاوجرخ يذلا
 نال اماعط كيطعأ ال :رجأتسملا لاقف «هماعط هنم بلطف (("ءالمالا
 .كانه يواسي ناك ام لثم الا كيطعأ الو ء.فعاضم انه هنُم

 ؟ اهنيب هجولا امو ؟ال مأ اهنيب كلذ زوجي له
 يضر نإف « طيرجب هماعط ةليكم الا ريجألل سيل : "هللا هجر لاقف"

 ذخأي نأ هل زوجي الو «كلذ زاج ءاذه هماعط ةليكم يطعي نأ رجأتسملا
 نإف . "هئافيتسا لبق ماعطلا عيب نع ء هرم ينلا يهنل ءانم كلذ يف هنم
 ىلا اعفتراو ءهماعط ةليكم انه هيلا عفدي نأ رجأتسملا ضري مل

 .طيرجم ىلا لوصولا رذعتل ؛هلمع ةميقب هيلع ريجألل ىضق ءناطلسلا
 .(هل كيرش ال «قيفوتلا ىلاعت هللابو)

 لالدلا لعج يف فرعلاب ذخألا - [209]

 لوقيو «ةعلسب لجر هيتأي '7طايخلاو هتوناح يف رجأتلا نع "لئسو
 فصنب لالدلا ينأي مث ."!لمفيف ؛ يل اهعيبي ؛لالدل ةعلسلا هذه طعأ :هل
 هل لاق ءهذخأ ىبأ ناف ؛ توناحلا بحاصل هعفديف «ةعلسلا كلت ةرجأ
 , كلذ“ هذخأ يف هيلع مزعيو ؛ نیلا رئاس عم عنصأ اذكه :لالدلا

 .؟ال مأ هنم 56 نأ هل زوجي له

 م ماع ف نم )۱(

 . هللا هقفو ٠ م ع )+(

 حيحصلا يف يراخبلا هجرخأو ءرمع نبا نع (؛١ :مقر ؛عويبلا باتك) ىيحي أطوم يف كلام هجرخأ )۳(

 }04 :مقر) لسم كلذكو «قرط ةده نم م/م

 ,قيفوتلا هللابو ؛ب يفو .م ءع ؛نم )٤(
 ءاقكنع /لعؤ :م (ه)
 . طايخلا وأ ع )1(

 ,لعفف ق (۷)
 ,سانلا :م :ع (۸)

 م1



 .("هل) غئاس كلذف تفصو ام ىلع رمألا ناك اذا :هللا همر لاقف
 .قيفوتلا ىلاعت هللابو

 هل ةعلس عيبي امدنع لالدلا لعج - ]۰[

 زوجي له «ةعلس هسفنل عيبي لالدلا نع «("هنع هللا يضر) « "لئسو
 ؟ كلذ زوجي ال مأ ةرجأ اهيلع ذخأي نأ هل

 ءهل اهنأ عاتبملل نيبي نأ الا ءاهيلع هل ةرجأ ال :هللا هجر لاقف

 .هل كيرش ال قيفوتلا ىلاعت هللبو '

 يقن ريغ ضيبب ماعطلا رودق ريمخت -- ]1
 هرمخي نأ داراو ءردق يف اماعط خبط نمع «هنع هللا يضر لسو

 ؟ال مأ كلذ زوجي له «جاجدلا ىذأب ةءولم يهو ( لغت م) « ضيبب

 دقف «لعفي 1 نإف « نسحأ اهلسغ «باوصب اذه ام ‹ هللا همحر «لاقف

 .ماعطلا نم ردقلا يف ام كلذ دسفي الو « ءاسأ

 .قيفوتلا هللابو

 .« نيراسيلا دحأ رهظلا ةفخ» :ثيدح لوح - [؟؟؟]
 رهظلا ةفخ » :مالسلا هيلع < لوق ىنعم نع ءهنع هللا يضر « "لشو

 ىلا
 نيراسيلا دحأ

 ةفخ عم لاملا ةلق نأ :كلذ يف ىنعملا :لاق نأب «كلذ ىلع باجأف

 ع نم )1(

 1۲۰ ص 1۹ ضع ۹ :م (9)

  (r)نم ع٠

 .۱۹۸ :ع /4 :ص (4)

 ,لسغت ضيبب :ب يفو .ع ءق :نم (ه)

 ءلاكه :ع /علو :م /؟اا١ 1F» :ص /9»و بق (5)
 .« نيراسيلأ دحأ لايعلا ةلق» :ظفلب (۴۳/۲) قئاقحلا زونك يف يوانملا فوؤرلا دبع هجرخأ (۷)
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 .رهظلا لقث عم ًارسي نوكي الو ءرسي رهظلا

 .قيفوتلا ىلاعت هللابو

 زورينلا بعالمو روص لخد - ]۲٠۳[
 يتلا «بعاللا هذه نم ءيش لمع لحي له ءهنع هللا يضر ؛ '!لئسو

 اهنمث لهو ءاههبشي امو «نيداكلاو ('"تافافزلا) نم « !"ازورينلا يف عنصت

 ؟ال مأ (“اهعناصل) لالح

 الو ءروصلا هذه نم ءيش لمع لحي ال :لاق نأب كلذ ىلع باجأف
 . كلذ نم اوعني نأ بجاولاو ءاهب ةراجتلا الو ءاهعيب زوجي

 .("هل كيرش ال ؛هتمحرب قيفوتلا يلو هللاو)

 ع ينلا مارتحاب لالخالا - ]٠٤[

 نع هلأسي «ةسايب ةروك يضاق - (ةّنع هللا يضر) - هيلا '"بتكو
 ٠ .اهصلو ,ةطانرغ ةنيدم تلزن ةلزان

 رخآلا هيلع درف ءرخآ الجر بس لجر يف كنع هللا يضر «باوجلا
 لجرلا مهف الف ءهب هعجار ام لوألا لجرلا ىلع زعف :هل هلاق ام لثم

 يذلا لاب «يل هتلق ام لثب كعجارأ نأ «كيلع تشي :هل لاق «كلذ هنم

 هيلع تددرل « ينبس ءابرقم اكلم وأ ءالسرم ايبن نأ ول ءوه الا هلا ال

 .هب ينبس ام لثمب

 14A 1E /"؟و ¢ /1۸ ص /9»و نق )1(

 .لافشحا موي وهو ؛سرفلا ىدل ةيسمشلا ةنسلا يف موي لوأ :زورينلا (؟)

 .تافاررلا :ب يفو ,م :نم ()

 .اهبحاصل :ب فو م قا'نم )¢(

 .قيفوتلا كابو :ب يفو ٠ع :نم (ه)

 14A !عر/تذل طم YD ضل )35

(v)ع ٠م !نم  
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 هدده لجرلا نأكف ء'"ةلابق لجر نم بلط ءاضيأ «'"'راشع لجرو
 تنأ كتشاو ءمرغا :هل لاقف «كلذ هنم راشعلا مهفف ءهبوكشي نأب

 .كرجأ هللا مظعي «هالاق ايف اعيمج اهيلع بجاولا ام
 عقاولا «لاٌؤسلا تحفصت :هصن اذه اب هلاؤس ىلع «هللا هقفو «هعجارف

 .هيلع تفقوو ءاذه قوف

 مهيلع ةكئاللاو ؛ءايبنألا ةمرحب نواهتم هيف هتركذ مب فلاحلاو

 [؟0١٠]نوكي نأ الا عجوملا بدألا «كلذ ىلع «بدؤب نأ بجيف «/مالسلا
 رمؤيو «هتبوقع نع ىفاجتيف ءهداقتعا يف مهتي ال نم «ريخلاب افورعم
 .لاحي هنيميل هيلع ةرافك الو «لاق ام رافغتسالاب

 لك ىلع ؛عجوملا بدألا بدؤيف ءلاق ام لاق يذلا ءراشعلا امأو

 . لاج

 .(""هل كيرش ال قيفوتلا ىلاعت هللابو)
 ةوبنلا مارتحاب لالخالا ةلأسم يف جاحلا نبا باوج

 [ع 158]ءانخيش جاحلا نبا هللا دبع وبأ هيقفلا /ءراشعلا ةلأسم يف « باجأو)
 .هصن اذه امم ءهنع هللا ىضر

 مظعب بوبسملا لجرلا ىتأ دقو «هيلع تفقوو ءاذه كلاؤس تلمأت
 مهيلع «هئايبنأو هللا ةكئالم ىلع أرتجاو «مالكلا نم ركنمو «لوقلا نم

 «مهزيزعت نم ضرفو « مهقوقح نم هللا مظع اب فَحتْساَو «مالسلا
 لو ‹ هللا هدعبأف ؛ مهريقوتو

 .ةدلبب رورملا دنع وأ «قوسلا ىلا لوخدلا دنع اسكم علسلا ىلع ىلع ذخأي نم :راشعلا )١(
 ةيابج بيلاسأ نم بولسأ يهو ؛نيد وأ ليع ءادأ ناسئالا اهب مزتلي ةقيثو (فاقلا حتفب) :ةلابقلا (۲)

 .جارخلا وأ بئارضلا

 .قيفوتلا هللابو :ب يفو :ع (9)

 .حبقو نعل :ًايحل يحلو «مالو لذع :ًاَْحَلَحَل (؛)

 مله



 نأ نكمأ ولو «هنم دجو الو « هلقي مل ءهب دعو يذلا ءبسلا نأ الا

 .ةباتتسا نود ءهمد كفسو ء«هسفن ثحيبتسال «هنم دجوي وأ ءهب موقي

 ‹طوسلاب حربملا برضلا برضي نأ .:ددسملا هللاو - هارأ يذلاف

 . نجسلا يف هسبح لاطيو

 .محلا ؛هتقمو هللا هقحسأ «قسافلا راشعلا يف نوكي كلذكو

 يحلو «نيدلاب فافختسالا نم اذه هابشأب فرع نم اهدحأ ناك ولو

 .ةباتنسا نود «لتقلاب نيموكحم اناك «مالسلا مهيلع لسرلاو ةكئالملا

 «لمعلاو لوقلا يف ؛للزلا نم ظفحلاو «قيفوتلاو ةمصعلا هلأسأ هللاو)

 .(هاوس بر ال كلذ يلو وهف

[1o]مهموصخو ةيرعشألا لوح :ساف نم -  

 نع لأسي «ساف ةنيدم نم - ("اهنع هللا يضر) «هيلا "بتكو

 .مهنم ةعامج هيف هل ىمسو «مهتقيرط لحتنا نمو «ةيرعشالا

 ءدحوألا مامالا «لجألا «"'يضاقلا هيقفلا لوقي ام :لاوؤسلا صنو

 ةحلاص لك ىلا جنو «هقيفوتو ءهديدست هللا لصو - ديلولا وبأ
 يلأو ؛ ينيارفسالا قحسا يأو ؛ يرعشألا نسحلا يبأ خيشلا يف - ةقيرط

 ‹يجابلا ديلولا يبأو ؛يلاعملا ياو «كروف نبا ركب يبأو «ينالفابلا ركب

 ,("!تانايدلا) لوصأ يف مكتيو «مالكلا ماع لحتني (''!نم) «مهئارظنو

 ةداق مه مأ ‹ةيادهو داشرا ةئأ مه ءءاوهألا لهأ ىلع درلا يف فصنيو

 ؟ةياعو ةريح

 ءاقك اع /لذل ip / FO نق (1)

 مم نم )+(

 .ةعاجلا يضاق م م (6)

 ,نم اب فو .ع نم )4(

 .تاپدلا ؛ب ينو .ق ؛نم (ه)

 ملك



 ىلا يمتني نم لک نوبسيو «مهوصقتنيو مهوبسي موق يف لوقت امو

 تايالولاب نوفرحنيو «2مهنم نوؤربتيو «منورفكيو ةيرعشألا بهذم
 « مه لاقي اذام «ةلاهج يف نوضئاخو ؛ةلالض ىلع مهئأ نودقتعيو « مهنع

 (")نم) فكي مأ مهئاوهأ ىلع نوكرتيأ « مهيف دقتعيو 2 مهب عنصيو

 زوجن لهو «مهنايا يف لخدو «مهتايدأ يف ةحرج كلذ لهو ؟مهئاولغ
 ؟ال مأ مهءارو ةالصلا

 ىلع انل حصفأو «نيدلا نم مهلحمو «نيروكذملا ةّمألا رادقم انل نيب

 ‹مهيف بحلاو ءمهل يلوتملا لاحو ءمهنع فرحنملاو « ممه صقتنملا لاح

 . المج

 ىلا هلوأ نم هصنو «باوجلا اذهب كلذ ىلع شا هجر «باجأف
 :هيقف فرح رخآ

 .هيلع تفقوو (اذه !كلاوتس - ماياو هللا انمصع) - تحفصت
 ؛ ءادتقالا مهب بجي نم ؛ىدهو ريخ ةا ءالعلا نم تيمس نيذلا ءالؤهو
 «ةلالضلاو عيزلا لهأ هبش اولطبأو «ةعيرشلا ةرصنب اوماق مهأل

 ءمهف ؛تادقتعملا نم هب نادي نأ بجب ام اونّيبو ؛تالكشملا اوحضوأو

 زع «هللاب مهملعل «ةقيقحلا ىلع ءالعلا :((*!تانايدلا) لوصأب (؟!ههتفرعل
 عورفلا ملعت ال ذا ءهنع يفتني امو « هيلع زوجي امو ءهل بجي امو «لجو
 .لوصألا ةفرعم دعب الا

 نيذلا مهف «مهقباوسب مهل رقيو ؛مهلئاضفب فرعي نأ بجاولا نمف
 فلخ لك نم «معلا اذه لمحي» :هلوقب ءملعأ هللاو « همم ينلا ىنع

 ,نع !ق يلو .ىلع :ب يفو .م ؛نم )١(
 .عافتنالاو عاتمالا هب هللا مادأ ع (0)

 .لاؤنسلا تحفصت ؛ب يفو ءم .ع :نم (؟)

 ؛ مهتف رعب ع ق )£(

 ,تايدلا ؛ب يلو ف ؛نم )م(

ATTY 



 ليوأتو .نيلطبملا لاحتناو .نيلاغلا فيرحت هنع نوفني «هلودع

 عدتبف وأ .لهاج يغ الا ةلاهجو ةلالض ىلع مهنأ دقتعي الف « نيلهاجلا
 الا هيلع مه ام فالخ مهيلا بسنيو « مهبسي الو ءلئام قحلا نع « غئاز

 ريغب .تانمؤملاو نينموملا نوذؤب نيذلاو» :لجو زع هللا لاق دقو «قساف
 .« !'"انيبم اًماو ءاناتبب اولمتحا دقف ءاوبستكا ام

 ,عدتبملا باتتسيو ٠ قسافلا بدؤيو مهنم لهاجلا رصبي نأ بجيف
 ادبأ برض الاو «بات نإف .هتعدبب الهتسم ناك اذا «قحلا نع غئازلا

 يف مهتملا ْعْيَبصب «هنع هللا يضر باطلا نب رمع لعف اک ؛«بوتی ىتح
 ديرت تنك نا .نينمؤملا ريمأ اي :لاق ىتح هايا هبرض نم «هداقتعا
 زهجأف .يلتق ديرت تنك ناو « ءادلا عضوم (!"'ينم) تغلب دقف يئاود

 .هليبس ىلخف ؛ يلع
 .("هريغ بر ال) ءهتجرب قيفوتلاو ةمصعلا هلأسأ هللاو ۰

 ءوضولا ضاقنإ رابتعاب مثانلا لاوحأ - ]51١[

 ثالث ةنسب ءهسلجب يف ةرظانملا مايأ ءهنع هللا يضر ءانيلع ''أىلمأو
 مئتانلا لاوحأ :هصنو .متانلا لاوحأ يف انسح الصف « ةئام سمخلو ةرثع

 .متاقو «دعاقو « دجاسو عجطضم :"!لاوحأ ةعبرأ

 عجطضملا
 مل مأ همون لاط .لاح لك ىلع ءءوضولا هيلعف ؛عجطضملا امأف

 . لطي

 )١( :مقر - بازحألا ةروس ۵۸.

 .ف !نم (؟)

  (r):نم 04

 ٠٠ ع /1 1م /۲۳۷ ف /4۰ :ص (4)

 .ةعبرأ ىلع ؛:ق م :ع (ه))

ATA 



 دجاسلا

 «ءوضولا هيلع نأ :اهدحأ :نيلوق ىلع هيف فلتخاف دجاسلا امأو

 نأ الا «هيلع ءوضو ال هنأ :يناثلاو ءعجطضللاك لطي مل وأ همون لاط

 .عجطضملا نم الاح فخأ هنأل «لوطي

 دعاقلا

 .لوطي نأ الا ,('اهيلع) ءوضو ال ءدحاو لوقف «دعاقلا امأو

 يتحلاو ماقلا

 ىلع ؛همون لوطي الو «تبثي ال هنأل «هيلع ءوضو الف ماقلا امأو

 بكارلا ءدنتسملا «عكارلا
 اهمكح ماقلاك هنأ ؛اهدحأ «نيلوق ىلع هيف فلتخاف عكارلا امأو

 «دجاسلا ف فالتخالا مدقت دقو «دجاسلاک هنأ ىناثلاو « ءاوس

 .لاوقأ ةثالث عكارلا يف !"'لصحتف

 ءعجطضملاك هنأ :اهدحأ «نيلوق ىلع هيف فلتخاف دنتسملا امأو

 .دعاقلاك هنأ :يناثلاو

 [؟.1] .دحاو امهمكح ( ءاوس دعاقلاك هنأ :ادحاو / الوقف بكارلا امأو

 .(هتحرب '"!قيفوتلا يلو هللاو)

 هباب رادلا بحاص حتف ببسب قرهنت تيز ةرج - [؟٠1+]

 لسع وأ تيز اهيف ةرج دنسي لجرلا نع ءهنع هللا يضر ؛''/لئسو

 .ق ءمءعانم (1)

 .قيفوتلا لابو :ب يفو .ع :نم (۳)

 لماع Yee tp FR ق )4(

۸۹4 



 «ةرجلا رسكنتف «هباب رادلا بحاص حتفيف «لجر ("راد) باب ىلا
 .اهيف ام قرهنيو

 ؟هيلع نامض ال مأ ءاهيف ناك ام نامضو ءاهنامض هيلع له
 الو هيلع تفقوو «كلاّوس تحفصت :هصن اذه اب كلذ ىلع باجأف
 ءمهوصأ يف ؛("!يرجت) ةلأسم اهنأ ريغ ءدحأل ةصوصنم ةلأسملا هذه ركذأ
 ناهض ال هنأ :يناثلاو ءرادلا بحاص نمضي هنأ :|هدحأ ؛نيلوق ىلع
 بحاص ىلع ناض الأ :هب يضقأ تنك يذلا «يدنع حيحصلاو « هيلع
 .رادلا

 .هل كيرش ال ؛«هتمحرب قيفوتلا يلو ىلاعت هللاو

 ماوتألا ثاريم - [؟1]
 .مهثيراومو «ماوتألا ماسقأ نع ءهنع هللا يضر «'"ألئسو
 مسقلاو «ةنمأتسملاو «ةيبسملا ماؤتأ :ماسقأ ةعبرأ ماوتألا :لاقف

 :عبارلا مسقلاو « "ةنعالملا ماوتأ :ثلاثلا مسقلاو ءانزلا ماوتأ :يناثلا
 ."!ةبصتغملا ماوتأ

 :ةنمأتسملاو ةيبسملا ماوتأ
 :مألاو بألا لبق نم نائراوتي اهنإف ةنمأتسملاو ةيبسملا ماوتأ امأف

 .هملعأ فالتخا هيف بهذملا يف سيل

 :ةينازلا ماوتأ
 معأ ال ءلاح ىلع بألا لبق نم نائراوتي الف ؛ةيئازلا ماوتأ امأو

 .م نم )0(

 ,ق «م ؛ع نم (0
 .1 ع ۹۷ م 55١/ :ص /۳۸ ق (۴)
 .(۱۹4/⁄4) ةفرع نبا دودح) هبيذكت ىلع اهنليسو ءايلج يفن وأ هتجوز انز ىلع جوزلا فلح :نامللا )4(

(o)١ يمرش هجو ريغ ىلع , اهرك مطولا: باصتغالا  

Af» 



 نم ناثراوتيو «عفان نبا اهلاق ةذاش ةلوق الإ .ًافالتخا هيف بهذملا يف
 .لاح لك ىلع مألا لبق

 :ةنعالملا ماوتأ

 هنأ :لالدتسالاو رظنلا قيرط نم سايقلاف ةنعالملا ماوتأ امأو

 ناسحتسالابو ءاعيمج مألاو بألا لبق نم اثراوتي نأ :نانسحتسالاو
 .ماكحألا يرجت هيلعو ءاضقلا ىرج

 :ةبصتغملا ماوتأ

 اأ :اهدحأ «نيلوق ىلع اهيف فلتخاف «ةبصتغملا ماوتأ امأو
 لبق نم الا ناثراوتي ال اهنأ :يناثلاو ءمألاو بألا لبق نم ناثراوتي

 .ىوتفلا هبو ءاضقلا ىرج رخآلا لوقلابو « طقف مالا
 .قيفوتلا هللابو

 ةالصلا ماما ةيحضألا حبذ يف عبتي - [؟5١]
 حبذب ةربتعم يه له : يحاضألا حبذ نع «هنع هللا يضر "العسو

 ؟ةالصلا ماما وأ ؛ةعاطلا هيلا ىدؤت يذلا «مامالا

 نأل «سانلاب يلصي يذلا مامإالا يحاضألا حبذ يف ربتعملا :لاقف ٍ
 .ةالصلاب ةطبترم ةيحضألا

 .(!"اهتحرب قيفوتلا يلو ىلاعت هللابو)

 ع /45 م /50 ص /۲۳۸ 3 (۱)

 م ع س )+(

4:١ 



 قالطلا يف كيلمتلا هبشي ام - [؟]

 نع لأسي .سلدنألا دالب ضعب نم «هنع هللا يضر ۰ "هيلا بتكو
 :اهرخآ ىلا اهوأ نم اهصنو كيلمتلا هبشت ةلأسم

 مالك هتجوز عم هل عقو لجر يف «كنع هللا ىضر «كباوج

 :اه لاقف لاحلا اذه ىلع «كعم ءاقبلا بحأ ال :هل تلاقف « ةرجاضمو

 جوزلا اهررقف) «كتكرت دق :لجرلا معز ىلع ؛ةأرملا تلاقف .تئش نا
 اهلوق ىلعو «هيلع تفلحو كلذ لوق تركنأف .('"ااهلوق ىلع لاح يف
 وهو ءا اباوج ناك امناو «الصأ ۰ "اقالط هب ثدارأ ام اأ :لوألا

 ءلاجا نود ءالصف الصف انل هحرشاو «كلذ يف بجاولا ام انل نيبف

 هذه ىلا لجرلا اذ ليبس ال :لاقف كلذ نع لئس نيتفملا ضعب ناف

 . ًالاكشاو ًاماَهْبِإ هدازف «ةأرملا

 زوج لهو «لامجحا .نود 7 سفت , ةلزانلا هذه « كلضفب ذفب ءانل رسفف

 مأ ؛ةدحاوب اَهَقاَرِف لهو ؟ال مأ تلاق ام لك يف ةأرملا قيدصت لجرلل

 .هيفشي نم هيف دجب ملو ءهرمأ هيلع سبتلا دق هنإف ؟عنصي اذام
 .اروجأم

 , .هيلع تفقوو « اذه

 «ûl : ؛اهل هلوقب ءقالطلا هنج وز كيل دري م جوزلا ناک ناو

 .« يش ؛كتكرت دق د: !اهوقب) ‹ همزلپ الف « اهوق لع اباوج « تش

 كحك 1ع الاخ م /۸۷ ص /۲۳۸ ق (0)
 .ص ام ؛ع س (0
 .اهعم وه ميقتسي ىح ؛هيلع جوعتت نأ ثدارأ امناو ءاقالط :ع (0)
 .اماهبا ؛ص (4)

(o)اشوقف ې يلو ص «۾ ٤ع !نم . 



 دق » :اهلوقب همزل قالطلا اهكيلق «كلذ هلوقب دارأ ناك ناو
 فلحيف «ةدحاولا قوف ايف اهركاني نأ الا «تاقيلطت «ثالث «٠ كتكرت
 اهكيلمت كلذب دري مل هنأ يف قدصم وهو ءهاوس همزلي الو «كلذ ىلع
 .تركذ اک انيتفتسم ىتأ اذا «قالطلا

 ءاطوق ىلع اباوج « تئش نا» :اهوق ىلع ةنيبلا هترضح نا امأو

 نم «هسفن ىلع هب رقأ اب همزليو «قالطلا كلذب دري م هنأ يف قدصي الف
 دري مل هنأ فلحي نأ الا «تاقيلطت ثالث «« كتكرتدق » :هل تلاق اأ
 نوكي نأ ركنأ نأ دعب ءهللا ءاشنا هلو «ةدحاو نوكتف «قالطلا كلذب

 5 فالتخا ىلع ؛ةدحاو تدرأ اما :لوقب نأ . كيلمتلا كلذب دارأ

 . كلذ
 .وه الا هلا ال ؛هتجحرب قيفوتلا يلو هللاو

 ىلع ءاعرتسالا دقعب ةارابم دقع طورش ليدعت - ]۲۲١[
 :برضلا

 برغ ةيصاق «ةنوبشألا «ةنيدم نم «("هنع هللا يضر) "بطوخو )0.
 [؟.؟]عقو قالط /ةلأسم نع لأسي «(مالسالا ةوعدب هللا اهرمع) «سلدنألا

 .هيلا اهل هكالمأ نم ريصت ناك ام تدر نأو ءهيلع امل ناك ام

 :كلذ عيمج صنو

 :ةارابم دقع

 يأر هلجوز يدزألا نماكأ نب دج نب دم نب هللا ربع أراب »

 ۲۱ ع /۷۷ م /دك ص ۴۳۹ ق (۱)

 .ع نم (۲)

  (r)س 02 ۳

 .هللا دبع ص (ء)

AE 



 تمقافت ذا ءاهب هئانب دعب «قازرلا دبع نب سنوي :ديلولا يبا هيقفلا تنب
 امل هرهمأ ناك ام عيمج ("!هتطقسأ نأ ىلع ‹ |هؤاوهأ فلتخاو « |اهرومأ

 ناك ام عيمج هيلا تفرص نأ ىلعو «هددعب اهتفرعم دعب «ءىلاك نم
 ةبصق نم ا"يبرغلا ضبرلاب رود نم هعم اهقادص باتك يف اهل هرهمأ

 ةهجلا يحاونب تانجو ءروكذملا يرابملا دلول ةروهشملا « ةنوبشالا

 "رخو ؛ اهتاهج عيمج نم «ةنوبشألا 'ةليدم برقب نيضرأو «ةروكذملا
 نم عاهل هرهمأ ناك امم «تالغ نم اهل بجو امو «اهئاصقنا ىلا ةدعلا

 .هلك كلذب ةعئاط «ةروكذملا ةهجلاب راقع

 هآر ذا ءروكذملا ديلولا وبأ هيقفلا اهدلاو اهلعف نم هلك كلذ ىضمأو
 .اداشرو «ةحلصمو .ةطبغو ءال ارظن

 هللا ديبع اهكلم «فوصوملا ءاضمالاو ءروكذملا طاقسالا اذه ىلعو

 ءيش روكذملا هللا ديبعو روكذملا يأر نيب قبي مو ءاهسفن رمأ روكذملا
 ةروكذملا يأر تدرفتاو «تاعبتلاو يواعدلا عيمج نم ءايشألا نم

 اهقادص باتك يف هيلع تناك «ةبوثكملا ءهنم ةضوبقملا بايثلا عيمجم
 قح ال كلذكو «هنم ةضوبقملا بايثلا عيمج يف هللا ديبعل قح الو .هعم

 ء("سنوي) هيقفلا اهيبأ لبق الو «ةروكذملا يأر لبق روكذملا هللا ديبعل
 . ءايشألا نم ءيش نم الو «ةراجت وأ قادص نم ءايشألا نم ءيش (ي)

 نب سنوي هيقفلاو ءدمحأ نب دمحم نب هللا ديبع داهشا ىلع دهش
 ءاهنم هعمس نم اههنع باتكلا اذه يف. ام عيمجب اهسفنأ ىلع قازرلا دبع

 .تطقسا ؛ق )١(
 .يبرغلاب :ع (0)

 .نوكسف حتتفب ؛جرخلاو ءددعلا ةقفن ينغي (۳)
 .ثاعابتلاو :م (4)
 ۰م نم )0(

 .نم ؛ب يفو .م ع :نم (1)



 نابعش ("'هللا) رهش نم نيقب عبرأل ءزاوجلاو ةحصلا لاحب اهو ءارهفرعو
 .ةئام سمخحو ةرشع ("!يتنث ةنس نم

 ءاهنم هلك كلذ عمس نم اهنع هيف ام ىلع ةروكذملا يأر هتدهشا نم

 .خيراتلا يف كلذو ءاهفرعو

 ‹ديعس تنب دنبلا لبق هل قح ال هنأ :دمم نب هللا ديبع هدهشأ نم

 ءءايشألا نم ءيش نم ةجح الو ةوعد الو «سنوي نب دمحم لبق الو
 .« خيراتلا يف كلذو

 :ررضلا ىلع ءاعرتسالا ةداهشب دقع
 هللا ديبع نوفرعي مهنأ : ءادهشلا نم اذه دعب همسأ بتكي نم دهشي»

 ءايشاف ًاعامس «هنع اوعمس مهنأو ءهمساو هنیعب (" !ةنوصقر) نب دم نبا

 يأر هتجوزب رضي هنأ :ناريجلاو مدخلاو ءاسنلا فيفل نم ءاضيفتسم

 ؛ مسمل هيلع ربص ال اررض اهسفن يف ؛يعالكلا قازرلا دبع نب سنوي تنب
 ةرملا اهيلع هنم كلذ رركت دق هنأو ءهنم يدتفنل ءاهيلع قيضي هنأو

 عاسلا ىلع ؛كلذب دهش نم مع يف ؛كلذ نع علقي ل ,ةرملا دعب
 .هذه مهمداهش نيح ىلا «روكذملا

 مهتداهش دقعو .صْنَو رسه اهسح رمألا مع نم هلك كلذ ىلع دهش

 .« ةثام سمحو ةرشع ىدحا ةنس نم ةجحلا يذ يف كلذب

 الهو .؟ال مأ احيحص ةارابملا دقع ناك نا «كنع هللا يضر لمأت

 ررضلا ىلع ءاعرتسالا ةداهش دقع هيف لمعي له ءةارابملا دقع حص نا

 .؟ال مأ

 .ص ا :نم )١(

 .رشع ينثا ؛ص (؟)

 .ةلوصخر :حضاو ريغ لكشب ؛ب ينو .مات حوضوب ءعا:نم (0

 ءملو :ع (؛)

 .حص ناو :م (ه)



 .ةهجلاب تباث كلذ لكو ءهلك كلذ انل نيب

 اهني دعب ؛جوزلا نع تعضو اب ةجوزلا عجرت ءررفلا توبث دنع
 :هرخآ ىلا هلوأ نم هصن اذه ام كلذ ىلع « هللا هجر « باجأف

 تفقوو «هقوف نيخستنل ةنملا نيدقعلاو اذه قوف عقاولا كلاؤس تحفصت

 .هلك كلذ ىلع

 نيدهاش ةداهشب «عامسلا ىلع ءررضلاب ءاعرتسالا دقع تبث اذاو

 اب اهجوز ىلع عوجرلا ةأرملل بجو « اهتداهش يف جوزلل عفدم ال «نيلدع

 ال دهش ام نأ :قحلا عطقم يف ءاهنيمي دعب «هبلا تفرصو «هنع تَعِضَو

 صلختتل الا هب هتراب اب هرابت م اأو وحل : اہ اهجوز رارضا نم هب

 .كلذب اهنم سفن بيط نع ال ءاهب هرارضإ نم
 .هل كيرش ال ؛(!'"اهتجرب) قيفوتلا يلو هللاو

 ءاعرتسالا دقع دوهش 0 ماع نم نأ :هباوج ٤ هكردتسا امو

 اع عجر (!"اهنوملعي) ال أ :مهتداهش يف اوديزي نأ عامسلا ىلع ررضلاب
 .امل نق راف م لصتا نأ ىلا اهب هرارضا نم. هوعمس

 .هتمحرب قيفوتلا يلو هللاو

 لقأب اهئارشو ةعلس عيبابر نم للحتلا ةيفيك - [؟؟؟]
 عيبلا نم نم

 نم يهو ؛ اهنع لأسي , هلأسملا هذه ةشسول ةروك نم هيلا ا"! بتكو

 .ابرلا لئاسم

 (هنيب ناكو ؛ةعلس لجر نم ذخأ لجر يف ؛كنع هللا يضر «كباوج

 بجوت ةبارقو ءهبحاص لام يف ءاهنم دحاو لك هب محتب «جازتما

 ءم نم (1)
 م ع س (0)

Te ig 1 ip /1۸ ص 4۰ 8d )۳( 
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 ءالجر اهب نيادأل اهديرأ :ةعلسلا ''بحاصل ذخآلا لاقو ءاضيأ «كلذ
 [؟.7]فرصنتو ءهنم اهبرتشي / نم طسوأس امبرو .ةئيسنب هنم اهعيبأو م 00 هل ac) مع 0 .٠ .٠

 هلجأ نمثب ءرخآ لجر ىلا اهعفدو ءائيش نزي مو ءهنم اهذخأف
 اهدرو « ةميقلا كلت '"نزوب انزو ءهنم اهارتشا نم هيلا طسوو « هيلع
 هاتأ يذلا يف هيلع جرح ال هنأ :كلذ يف هداقتعاو ءلوألا اهبحاص ىلا
 ىلع اهعيب لاح يف هتين داقعناو ءهب اهؤارش مي مل (“اةعلس عيب نم

 هضبقو نيدلا ناح م هلك كلذ لهج «لوالا اهبحاص ىلا اهدرو ‹ اپ

 .هنم زيمتي ال اجازتما هلام جزتماو

 مف ‹ للحتلا دارأو « ىبرأو : أطخأ دق هنأ كلذ دعب مع هنأ م

 .ةنيادملا حبر ىلع فقي هنا ريغ «لعفي فيك “ردي
 دريأ ءالهج هيف عقو ام للحتلا فيك - هللا كمركأ - انل نيب

 قدصتلاب مأ «نيملسملا ءارقف ىلع هب قدصتلاب مأ ؛هبحاص ىلا حبرلا

 ةبوتلابو حبرلا درب ابرلا نم ليلحتلا متي
 هللا انمصع - تحفصت :هصن اذه اب كلذ ىلع « هللا هجر «باجأف

 .هيلع تفقوو ءاذه كلاس - كاياو

 .ةعلسلا بحاص رخآلا :ق )١(

 ,كمواس ارو ؛ق (؟)

 .نودب :ص ()
 , هقعلس ص )4(

 .ركذي :ص (ه)
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 مث «ةملسلا هنم عاب "يذلا ىلع دري نأ لجرلا اذه ىلع بجاولاو
 :لجو زع هللا '!لوقل «هاطعأ ام ىلع هنم هذخأ ام دازام «هنم اهارتشا
 .« نوملظت الو نوملظت ال مكاومأ سوؤر ملف متبت ناود»

 دقتعاو «لعف ام ىلع مدنو «لجو زع هللا رفغتساو «كلذ لعف اذإف
 لوقل , جرحلا هنع عفتراو «مثالا نم صلخو «هتبوت تحص «دوعي الأ
 .« "ل بنذ ال نمك بنذلا نم بئاتلا» :مالسلا هيلع ينلا

 ‹ نينمثلا نيب اب قدصتي الو «ةقفصلا عيمجب قدصتي نأ هيلع سيلو
 .هدوجو نم سئيو ءهنع باغ وأ «هعياب يذلا معي مل اذا الا

 .(اأهل كيرش ال) ءهتحرب قيفوتلا يلو هللاو

 ؟نيجوزلا نيب لاملا يف ةءافكلا ربتعت له - [؟١؟]

 هذه نع لأسي «ةدنر ةروك نم ("هنع هللا يضر) ءهيلا بتكو
 .اهصن اذهو ءحاكنلا ةلأسم نم يهو «ةلأسملا

 تمدق ؛همأ رظن تحت هيلع ىوم متي يف «كنع هللا يضر «كباوج
 متبلا ىلع ("روكذملا) «مدقملا حاكنلا دقعف « حاكنلا هيلع "دقعیل الجر
 ,هثئبال الو ءانطاب الو ءارهاظ هل لام ال مدع لجر ةنبا نم « روكذملا

 لجعم قادص ىلع ءراسيلاو ءاللا لهأ نم هيف بوغرم روكذملا متيلاو
 كلذ ىدأتي ءالاقثم اذك هنم لجعملا» :حاكنلا دقع يف «لاقو «لجؤمو

 .يذلل ع (١)

 ٠۷۹. مقر ؛ةرقبلا ةروس )+(

 ؛ريغصلا' عاجلا يف يطويسلا هجرخأو ٤,٠٠١(. :مقر) ةيبأ نع ةديبع يبأ نع ؛ةجام نبا هجرخأ (؟)
 .لوهجم وهو ينارهنلا هيف ؛هنع« لاق .(,۳ :مقر) ةاكشملا بحاص نأ الإ .هئسحو ء(٠"5/1)

 ۾ نم )+(

 12/0۸ م /الا ص/4۰ ق (0)
 .ع !نم )3

 .دقعي :ع (0)

 م نم )۸(



 له هللا كمحر «لمأتف) ء« اذك لجأل» :لجؤملا يف لاقو «« ءانبلا دنع

 ؛هيلا رظنلا نم راع وهو (('اروكذملا متيلا ىلع حاكنلا اذه زوجي
 دقع ىف ءاضيأ «هلوقو «ناريقف اهدلاوو ةجوزلا ذا «ةدئافلاو ء«دادسلاو

 فلت دلبلا يف ءانبلاو« غانبلا دنع كلذ ىدأتي » :دقنلا يف « حاكنلا
 .لوهجب لجأب دقنلا قلع دقف

 «حاكنلا هب دسفيو «دقعلا نهوي ام - هللا كزعأ - كلذ ىرت لهف

 حاكنلا ذفني مأ «متيلل دادسلاو رظنلا نم ايراع هنوكب دسفي ؛(('!مأ)
 ۰ .؟ال مأ لاؤسلا يف ةروكذملا هوجولا ىلع

 ,"القأ وأ ءاهلثم قادصب اهنم هجوز ناك نا « هللا هجر «باجأف
 .زئاج حاكن وهف

 .قيفوتلا ىلاعت هللابو

 :ةنوبشألا نم ناتلأسم - [؟؟:]

 ؛نيتلأسلا نيتايب ةنوبشالا ةنيدم نم «هنع هللا يضر «'!بطوخو
 . اهنع لاسي

 *هئارش نم رهشأ ةتس دعب سرفب بيعلا مدق ءاعدا - ١

 ءارش لجر نم اسرف ىرتشا لجر ('يهف) ءاهنم ىلوألا امأف
 ("ةنيبب) تبثأف يرتشملا ماق ءرهشأ ةتس تضم الف ؛ةحصلاو ةمالسلا

 ماع ؛ ف نم )۷

 .وأ :ب يفو .م ؛نم (۲)

 .لقأف ؛ص «م ؛ع ()
Ire r1 ê )4( 

 ۱۳۷ !م /۱۰۹ ص (ع)

 يف ؛اب يفو .ع ف :نم (ه)

 .ةنيب ب يفو .ع :نم (1)
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 فوخلا ؛افوخم اضرم ءاضيرم عايتبالا تقو ناك سرفلا نأ :هل تدهش

 .ءاجرلا نم بلغأ هيلع
 .هللا ءاشنا «بيعلاب درلا كح اهمكح :اهيف لاقف

 .قيفوتلا هبو

 * ل تانبلا ةزاجا عم روكذلا ىلع سبح - [؟]
 ,"!نايثنأو ناركذ :دلولا نم ةعبرأ هل لجر يهف «ةبناثلا امأو

 .هل ضرأ عم هراد عيمج ءهينب روكذ ىلع «هضرم يف ؛سبح

 اتنبا «ةنالفو ةنالف :هتدهشأ نمم» :روكذملا سيبحتلا دقع نمضتو

 .« اهيوخأل سبحلا ءاضما ىلع سبحلا «("نالف)

 بألا ددجي م «ماوعأ ةعبس نم وحن نهجاوزأ عم تانبلا ءالؤملو

 .ةيالولا نم نهقلطأ الو ءاهفس نهيلع
 بألا اضر لهو ؟ال مأ سبحلا توم لبق اهتزاجا حصت له

 مال مأ ةيالولا نم العا نهدامشاب
 .هيلع تفقوو .كلاؤوس تحفصت :هللا همر ءاهيف لاقف

 ىلع تالومم نهف تركذ ام ةدملا نم نهجاَوْزَأ عم تانبلا يقب اذاو

 ("لبق) سبحلا ءاضما نم نهسفنأ ىلع هب ندهشأ ام نهمزليو ءدشرلا
 ./هللا ءاشنا بألا توم[ ؟.ع]

 .۲۷۱ م /۱۹۱ :ص (*)

 .نائئباو ؛ق )1١(1

(r)ص نم  

 .لهف :ب يفد ق ٠ع نم ليل
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 ءاشي ُثْيَح هفرصو ءاركلا ضبق ىلع ميدقت - [؟؟0]
 :ضباقلا

 هذه نع لأسي «ةغاب ةنيدم نم ؛(!"!هنع هللا يضر) ؛هيلا "بتكو
 تابهلا هبشتو «ىرمعب تسيلو «ىرمعلا هبشت ةلأسم يهو «ةلزانلا
 .ةيصو الو ةبهب تسيلو «ءاياصولاو

 ءهسفن ىلع دلبلا يضاق هب لجس امو ءاهيف دقعنا ام عيمج صن اذهو

 هفرصو ءاركلا ضبق ىلع ميدقت دقع

 هنأ «نهذلاو لقعلا تباث ء مسجلا ليلع وهو «باتكلا اذه ءادهش هسفن
 رودلا تاعاق ف رظنلل «دم نب هللا دبع « هقيقش «هاخأ مدق دق

 ءاهديدحت نع اهراهتشا ىنغأ اذكب ةفورعملا ةنجلا يف ةانتبملا ("ةليطملا)

 هفرصيو كلذ قفني نأو «ءاركلا نم اهيف عفتري ام ضبق هيلا لعجو
 هللا دبع داهتجا ىلا كلذ عيمج يف رظنلا لكوو ؛هوجولا نم هآر اح
 نم ىأر ام ؛هتافو دعبو ‹«روكذملا دمحأ ةأيح ةدم .هيأرو «روكذملا

 (*تاعاقلا تعجر «هيف رظنلا نغ ىلختو ؛كلذ عطق ىأر اذاف «ةدملا
 .لجو رع هللا ضئارف ىلع «روكذملا دجأ ةثرو نيب اثاريم ةروكذملا

 نم 'هنع ركذ اب ءركذلا مدقنملا ءدمش نب دمحأ داهشا ىلع "دشا
 .اذه قوف ءهنع ةفوصوملا لاحلاب وهو ءهنم "هعمسو هفرع
 كد !عا/لوذ !م /۱۹۰ ص /۱ ق (۷)

 ۰ع :نم )+(

 .ةفترملا ينعت (ءابلاب) ةليطملاو .ءابلاب خسنلا عيج يف دجوتو :حارتقا (۴)
 .هأآر ثيح ؛ع )٤(

 .رودلا ةيضرأ يه (ه)
 .دهش مق (5)

 .عمسو ۴ )9و

 6١م



 ءدمحأ هيخأ ميدقتل هلوبق ىلع روكذملا دمحم نب هللا دبع هدهشأ نم

 دمحأ) داهشا ناكو ءهيف رظنلا هيلوتو هيلا لعج ام عيمجل همازتلاو
 ثالث ةنس نم ةدعقلا يذ فصتنم يف روكذملا دمع ينبا (('أبللا دبعو
 .« نالفو نالف « ةئام سمحو

 :هيدل قباسلا دقعلا توبثب يضاقلا ليجست

 ,اهلمعو «ةغاب ةنيدمب يضاقلا دنع دهش مجرا نمرلا هللا مسب »

 ءدقعلا لفسأ ةعقاولا (”ابتداهش) نأ (نالفو ,"نآلث) «دحأ نب دجأ

 نافرعي اهنأو ءهيف اهعوقو بسح ىلع قح «باتكلا اذه ىلعأ رطسملا
 لبقف ؛ادهش نيح ءدمخ ينبأ هللا دبعو : دجأ مل نيدهاشلا نيع'

 تبثو ءامط هلوبقو «هدنع اهتلادعل ءاهتداهش دمحا نب دمحأ :ىضاقلا
 .هيف ادهش ام هدنع

 دقعلا ءاضماب هوتفأف «ملعلا لهأ نم هب (*/قثو نم) كلذ يف رواشو
 اف ءهئمضم ذافنا هل لوعجلا هللا دبع قيدصتو «هذيفنتو «روكذملا

 ثيح هلعج ىلع وأ «ةئيب فلكي وأ هنع فشكي نأ ريغ نم «هركذي
 .مهوقب لخأف «هل هقافئاو «هلعج ركذي

 ءهب كحو ءهيف «هبهذم مهبهذم ةقفاومو ءهيأر نم هآر يذلا اذه
 ام محلاو « هذيفدتو ؛ روكذملا دقعلا ماضما بجوأ ارظن كلذ يف رظنو

 ام ٽوہث ىلعو «هيلع دهشأو ءهب كحو هاضمأف ("يىرواش) نم هب ءاتفأ ْ
 «روكذملا دمع نب دمحأ جوزل كلذ يف ةجحلا أجرأو ءهدنع هيف هتوبث ركذ

 .ذيفنتلا اذه نيح ىف اهتبيغل دم هنباو
 ,هللا دبعو داهشا :ب يلو هاف ام ؛ع :نم )۱(

(r)نالفو دج نب ب يفو ءق :نم . 

 .انثداهش :ب يفو .م ٠ع .ف :نم م

 ال .ق منع )0

(to)لهأ نم هب كلذ پب ف ف ام ع نم , 

 .هرواش :ب فو ق “م 04 :نم 5(
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 باتكلا اذه يف ركذ اب ءدمحأ نب دمأ ؛ يضاقلا داهشا ىلع دهش

 «لوألا عيبر ةرغ يف كلذو .هيف هتوبث ("رکذ) ام توبث ىلعو «هنع

 .« ةثام سمحو «رشع ةعبرأ ماع

 هدمأو ؛هتعاطب هللا همركأ - يضاقلا «مامالا لجألا هيقفلا لضفتي

 دهاعلا ناف ."اقّرلا اذه ىلعأ رطسلا ؛ميدقتلا لمأتب - هتنوعب
 روكذملا مدقملا ىلوتيو «نينسلا نم ةدم ذنم «هللا همحر يفوت هيف روكذملا

 ةثرو رئاس نود ء«هسفنل ضبقو «كلذ نم هيلا لعج امف هدعب رظنلا

 .دهاعلا

 ءةلغلا كلتب هدارفنا نم هب يتأب ام - هللا كمركأ - هل زوجي لهف

 رظانلا ىلخت ىتم هنا :« ميدقتلا» يف هلوقب دهاعلا دارأ يذلا امو ؟كلذ

 نيذلا هتثرو ("!له) دهاعلا دمحأ ةثرو نيب ءاثاريم كلذ عجر رظنلا نع

 لت دنع هثاريمب سانلا قحا نوئوكي نيذلا مأ ,هتافو نيح هوثرو

 .؟مهضعب كله وأ «كئلُوا كله ناك نا ءرظنلا نع رظانلا

 :ةيصولا كح ميدقتلا ذخأي

 هللا انمحر - تحفصت :هصن اذه اہ كلذ ىلع « هللا هجر «باجأف

 .هلك كلذ ىلع تفقوو «هقوف تخستنا امو ءاذه كلاؤس - كاياو

 تاعاق يف رظنلل هتوم دعب هيخأ ميدقت نم ىفوتملا هب دهشأ ام کحو

 مح ءهوجولا نم ىري ایف ("هفیرصتو) اهيف عفتري ام ضبقو «رودلا

 ق م € نم )۱(

 .دقعلا ؛م (؟)

 .وأ ؛ب يو .م :نم (۴)

 .اهنيرصتو ؛ب يفو .ق ءع :نم (4)



 هيخأل هتيصو تذفن ةروكذملا .تاعاقلا هثلث لمح ناف «ةيصولا
 يف هفرصي نأ الو «هسفنل هنم ءيشب رثأتسي نأ هل سيلو ءهيلا هب ىصوأ

 دهع تيملا نأ معز ناو ؛ ةثرولل /هنمض كلذ لعف نإف ‹ هعفانم ۰ ه]

 كلذ ذ يف قدص ۽ ''هركذي ام ءاذكو ءاذك هجو يف كلذ فرصي نأ هيلا

 نأ الا «ىاح هب حي ل ناو بجاولا وه هنأل ؛ يضاقلا هب. كح ام ىلع
 .هب را تيا لا نأ ب ال هيف مهي ام هجولا ٠ كلذ نوكي

 .رظنلا نع 0 موي ال «تام

 الا ءاهنم ثلثلا لمح ام كح اذه ناك تاعاقلا هثلث لمحي إل ناو
 .ةثرولا كلذ زيجي نأ

 .("هل كيرش ال) قيفوتلا هللابو

 :مثلتلا نم نوطبارملا هيلع ام كح - [؟؟1]
 وه يذلا «مثلتلا نم نوطبارملا هيلع أشن اع هللا هجر «لئسو

 ممل هوركم وه وا 9 مل كلذ بحتسي وأ «همازتلا مهيلع بجي له «مهبز

 ؟هل كلذ بحتسي ال مأ هحرطي نأ «مهنم ةدابعلا ىلا لام' نل « بحتسي

 : يثلتلا ةقرافم نيطبارملل هرکی

 .هيلع تفقوو ءاذه كلاؤس تحفصت :لاق نأب « كلذ ىلع باجأف

 يف مهنيب دعابو « لئابقو ابوعش مهلعجو «نيعمجأ قلخلا هللا قلخ دقو
 مهنم دحأ ىلع بجي الف ؛تائيهلاو « ءايزألا يف مهنيب فلاخو «دالبلا
 كلذ نأل ؛ هتأيهو هاوس يز ىلا هتأيهو (هيز نم هراتخا اع عوجرلا

 .هركذ ع )0(

 .لختي :م قف

 ۾ اع نم يف

 ارو اع /۲۹ م /وك :ص ۹ ق (4)



 ةنيز مرح نم لق» :لجو زع هللا لاق ؛دابعلل حابملا ءزئاجلا ليبق نم
 يف اونمآ نيذلل يه لق «قزرلا نم تابيطلاو هدابعل جرخأ يتلا هللا
 ."» :فارعألا .« ةمايقلا موي ةصلاخ ايندلا ةايحلا

 هيلع اوأشنو « مهسفنأل هوراتخا يذلا «مهيز وه نيطبارملل مثلتلاو

 لب :("!هيلع) هيف ةهارك الف ءفّلُخ نع افلس « هيلع اوجردو «هوثراوتو
 مهراعش هنأل ء هتقرافم مه هركيو «هيلع ةظفاحلاو «همازتلا مل بحتسي

 «قحلا ةوعدب اوماق ذا ؛مهرمأ لوأ يف «سانلا رئاس نم هب اوزيمت يذلا

 سانلا نيعأ يف رفوتيو « مهترثك رهظتل هايا مهمازتلا يفف «نيدلا ةرصنو
 ا"!نوباذلا "متاح مهنأل ؛نيملسملل زعو «نيكرشملا ىلع ظيغ « مهددع

 .مهود نودهاجلاو « مهنع

 ءةدابعلا ىلع لبقأو ءايندلا ذبنف «مهنم هب افورعم ناك نل هركيو
 ؛ ءايرلا هيلا بسني الئلو «ةرهشلا باب نم «ةداهزو اعضاوت هحرطي نأ
 ابرف «عباصألاب ('اديف) هيلا راثي ىتح كلذب ركذي نأ ةفاخمو «ةعمسلاو
 لك نم ناسنالا يتأي هنأل ءناطيشلا لبق نم ةلخاد كلذب هيلع تلخد

 نالجر ىوتسا ام» :لاق «مالسلا هيلع يبنلا نأ يور دقف ءهجو

 هيلع هنع يورو» “هيلا راشي ال يناثلاو ءهيلا راشي اهدحأ «ناحلاص
 عباصألاب هيلا راشي نأ راشي نأ رشلا نم ءىرماب ىفك» :لاق هنأ مالسلا
 .« "هللا ممع نم الا «هايند (('"وأ) هنيد يف

 .ص نم (۱)
 .مهتعامجج :م )م

 .نودئاذلا ؛ص (۴)

(e)قام :نم  

 مقر) عماجلا يف يذمرتلا كلذكو «ةمامأ يبأ نع ؛(١١ :مقر نآرق) ىيحي أطوم يف كلام ءانعم جرخأ (ه)
 .(,۱۱۷ :مقر) ةجام نباو ١(

 .هائيدو :ب يفو .م ؛نم (5)

 هجرخأ سنأ ثيدح :يروفكرابملا هنع لاقو .سنأ نع ء(١۷٠۲,۵) :مقر عماجلا يف يذمرتلا هجرخأ (۷)
 عماجلا يف يطويسلا هجرخأ اك )٠١١/۷(. مهتم هيف دانساب ؛يوانملا لاق ءنايالا بعش يف يقهيبلا
 .(١9/؟) :هنسحو ريغصلا
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 ىلع ةوقلل يجارلا ءهللا نيد يف يوقلا الا كلذ لعفي نأ ىغبني الف

 .ىلاعت هللا لضفب كلذ يف ءهسفن نع ناطيشلا عفد

 تمت هب ىلص نإف «ةالصلا دنع هليزي نأ هل بحتسي همزتلا نمو
 .جرح الو ما كلذ يف هيلع نكي مو ‹ هتالص

 .(""هل كيرش ال قيفوتلا ىلاعت هللابو)

 :ةرعاشألا نم نوفرطتملا هيلا وعدي ام - [؟؟9]

 ديلولا وبأ «ةعاجلا يضاق « ظفاحلا مامالا «لجألا هيقفلا "لسو

 :لاؤؤسلا اذه يف باوجلا حاضيإ ءهنع هللا يضر ءدشر نبا

 ملعب مالكلا لهأ لوقي اف - كاضرأو «كنع هللا يضر - باوجلا
 الا ناهالا لمكي ال هنا :نولوقي مهنإف « مهبهذمو «ةيرعشألا نم لوصألا
 ىلع نيعتي هنأو ؛هقيقحتو هتعلاطمو « هلاغتساب الا مالسالا حصي الو ءهب
 مهوق نم « هللا كقفو كلذ حصپ لهف ؛هتساردو هت ءارق ly ماعلا

 غوسي ال مأ ءمهبهذم ىلع نوروبجمو «مطوق ىلا نوبودنم نيملسملا نأو
 .؟هل بلطلاو هيلع ثحبلا مهمزلي الو كلذ مهل

 لوأ يف ؛نيملسملا نم دحأل يغبني ال هنأ ءاضيأ ءمهطوق نم نأو
 رمأ هب مقي ام ةفرعم يف لوخدو «هللا نيد رمأب هترصبتل «هئادتبا
 الا كلذ نم اًئيش معتي نأ :ةالصو ءوضو نم «هيلع ةضورفملا هتالص
 كلذ فلاخ قمو ! ! مهبهذمب هئادتق أو ؛مهوصأ ملعل هتءارقو «هرظن دعب

 ىلا كلذ هجرخأ امر ,هلهج ' م هللا كقفو ءوهو .هورفك مهرمأ نم
 .هيلع ضئارفلا ءادأ نع “هليسكتو «ليطعتلا

 ,قيفوتلا هللابو :ب فد هم ١ع !نم 1

 هلك 1ع / م /او ص /اركثك ؛قف (؟)

 .نم ؛ص 5

 .هلبكيو :ص ()
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 ءاحورشم هحضوأو ءانل هرسفو ءهلك كلذ هللا كقفو ءانل نيب

 كقفو - انزجع امو ءلجو زع هللا ءاش نا هيلع اروجأم «كلذل اقفوم
 ءانتعزن موهفم هب متي يذلا ءركذلا نم هانلفغأو «لوقلا نم - هللا
 اروجأم ءهب مالعالاو «هيلع هيبنتلا يف لضفلا كلف ءانتراشا ةياهنو
 «باوجلا اهنم يتلا بتكلا ىلع ةلاحإلا يف لضفلا كلو ءهللا ءاش نا
 [؟.<] ./يىلامت هللا ءاش نا كنم انباوج يف ماعلا لهأ نم لاق نم لك هلوقو

 بوجولا بجاو ىلع لالدتسالا يف نارقلا جهنم

 كاياو هللا انمصع - تحفصت :لاق نأب «هقيفوت هللا مادأ « باجأف

 لهجلا ةريح نم كاياو اًنّداعُأو «ةريحلا نتفلاو ةيوغملا ءارآلا نم

 ءاهب كسمتلاو ‹ةنسلا ىلع توبثلا كاياو انقزرو «لطابلا (''يطاعتو)
 مهدعب اهجهتناو «فلسلا اهيلع جرد يتلا «ةميقتسلا قيرطلا موزلو
 .هيلع تفقوو ءاذه كلإؤس - قلخلا حلاص

 «لوصألا ملعب «مالكلا لهأ ىلا ةلئاملا «'"!ةفئاطلا نع هيف هتركذ امو

 مالسالا حصي الو «هب الا نايالا لمكي ال هنأ نم « ةيرعشألا بهذم ىلع

 الا مهيلع هلوأتي الو «مهتْأ نم دحأ هب رقي ال ؛هتعلاطمو « هلاعتساب الا

 رظنلاب الا حصي ال مالسالاو «لمكي ال نایالا ناك ول ذا « يغ لهاج

 ىلع مالكلا لهأ اهبتر يتلا نيناوقلا ىلع ءلقعلا قيرط نم لالدتسالاو

 دوجو نم « مولصأ ىلع اهوجبن ينلا جهانملاو ‹ةيرعشالا بهذم

 ةلدأ نم كلذ هبشأ اند ءاهيف اهئاقب ةلاحتساو ءرهاوجلاب ضارعالا

 ؛ مهيلا هغلبو « سانلل « كع اء ينلا كلذ نيبل ءابب نولدتسي يتلا لوقعلا

 لزنأ ام غلب لوسرلا ا 8 :لوقي ثيح ءهباتك يف ىلاعت هللا هرمأ اك

 .رطانتو ؛ب يفو ع نم )4(

 .ةقيرطلا :ص (؟)

':861/ 



 .« ""تالاسر تغلب اف لعفت ل ناو كبر نم كيلا
 لالدتسالا ىلا سانلا ٌعْدي ل هلم ءهنأ 'انيقي انملع ("الف)

 ذا «كلذب ملكت هباحصأ نم ادحأ نأ الو « رهاوجلاب اهقلعتو ضارعالاب
 اذه نم اهقوف اف «ةدحاو ةملك مهنم دحاو نع الو : هَل هنع وري م

 الو حيحص هجو نم ءداحآ الو رتاوت قيرط نم «مالکلا نم ("!طمنلا)

 وه ام ىلا هنع اولدع ءمهنع هللا يضر « مهو « هل نأ ('*!لع) ؛مقس

 «لوقعلا لئاوأب اهيلا هقبسل ؛ماهفالا ىلا برقأو ىلجأو «نيبأو «ىلوأ
 نم ةيآ ام ريغ يف «هتاقولخمب رابتعالا نم هب هللا رمأ ام وهو ءاهئادبو
 ام مهيلا غلبو ("مهيلا لزن ام) سانلل نيب ىتح هل ءتي مل ذا ؛هباتك
 يفو ءعادولا ةبطخ يف « هل لاقف « مهيلا هغيلبتو «مهيلا هنايبب رمأ
 يذلا ناكف .« "تغلب له الا» :هباحصأ ةماع ةرضحب ؛ىتش هل تاماقم
 :ىلاعت هلوقل «همامتو «نيدلا لاك وه هغيلبتب رمأو «يحولا نم هللا لزنأ
 .« "يتمعن ميلع تمقأو كنيد ميل تلمكأ مويلا»

 ‹تافصلا نم هل بجي امو .ديحوتلا تابثا يف دحأل ةجاح الف

 ؛هباتك يف هللا هلزنأ ام ىوس ىلا ءاهب هفصو ليحتسيو ءاهنم هيلع زوجيو
 رمأو ءاهيلع هبن يتلا تابآلا نم (!*1هنم) هلوسر ناسل ىلع هنيبو
 ,"!نورصبت الفأ كسفنأ يفو» :لجو زع هلوق كلذ نم ءاهب رابتعالاب

 ¥1۷ :مقر «ةدئأملا ةروس )۱(

 .اف :ب يفو .ص :نم (؟)
  (r)طالا :ب يفو ص ق ام ٤ع :نم .

 . ىلع :ب ينو ٠م ؛ص !نم )4(

(o)م م  

 .(۱,۹۷۸ :مقر) قرط ةدع نم سم هجرخأو ؛ةركب يبأ نع )١191/9( حيحصلا يف يراخبلا هج رخأ 3(
 ۳ ! مقر , ةدئاملا ةروس 0

(0) 
(۹) 



 ىلع نيلادلا «ةمكحلا فيطلو «ةعنصلا راثآ نم اهيف ام ىلا هنم ةراشا

 هلثمك سيل» ديرم «ملاع رداق ءدحاو هنأو ءمكحلا عناصلا دوجو
 «لقاعلا نأل ؛« '"ريصبلا عيمسلا وهو » هباتك كح يف ركذ اک «« ءيش

 عقي اهنع يتلا «ساوحلا نم اهيف بكر امو «هسفن ىلا رظن اذا

 ةدعملا ءاضعألاو «طسبلاو ضبقلا اهب رشابي يتلا حراوجلاو «كاردالا
 نع هئانغتسا دنع هل ثدحت يتلا سارضألاك اب صتخت يتلا «لاعفألل
 مث ءماعطلا اهيف جضني يتلا ةدعملاكو «ماعطلا ىلا هتجاحو «عاضرلا
 :كلذل ('"!ةأيهلا) :قورعلا يراجم يف باصعألا ىلع اهنم "مضني

 .(“ندبلا) نع زريي ىتح «ءاعمألا ىلا هلفث بسريو

 لبالا ىلا نورظني الفأ» :هلوقب رابتعالا ("نم) هب رمأ ام ىلاو
 ىلاو ؛«تبصن فيك لابجلا ىلاو «تعفر فيك ءامسلا ىلاو ‹ تقلخ فيك
 تاوامسلا قلخ يف نا» ىلاعت هلوق ىلاو .« ""تحطس فيك ضرألا

 ىلاو «« "ابابلألا يلوأل تايآل «راهنلاو ليللا فالتخاو «ضرألاو
 رخآ ىلا:« "نوقلاخلا نحن ما هنوقلخت متنآ نونمت ام متيأرفأ» :هلوق
 يتلا ؛ةمئاللا ججحلاو ؛ةحضاولا ةلدألا نم كلذ هبشأ ام ىلاو «تايآلا

 يف يهو «باطخلا كح همزل نم ةماعو «لوقعلا يوذ ةفاك اهركذي
 دوجو هدنع "تبث ؛ ىصقتست نأ نكمي الف «ىصحت نأ نم رثكأ نآرقلا

 كل :مقر «ىروشلا ةروس )١(

 .خسفلي م (۲)

(r)ةأيهلاو پب يلو ع ‹ق !نم . 

 .زربلا اپ يفو € ؛ص «ق نم )ل

(o)ع 'نم . 

 ۰ مقر ‹ ةيشاغلا ةروس 3(

 ۰۱۹۰ !مقر «نارمع لآ ةروس (۷)

 .69 :مقر ءةعقاولا ةروس (4)
 .«رابتعالا نم هب رمأ ام ىلاو «...هسفن ىلا رظن اذا لقاعلا نأل» باوج )٩(

A۸0۹ 



 اب .هتراداو «هتردقو هلمعو. .هتينادحو نقيت م «يكحلا عناصلا

 اهيرجو ءاهليبس يف اهدارطاو ةمكحلا ىلع «هلاعفأ قاستا نم ''ءدهاش

 يذلا /لزنملا باتكلا (""ىلع افيقوت) ('"'اهتافص) رئاس معو ءاهقرط ىلع [ ۴ .]
 نم هيدي ىلع رهظ اب .هقدص رهظ يذلا « لَ ميبنلا نعو ءهقح ناب
 يذلا لالدتسالا اذه ىلع داقتعالا ناكف ؛ةداعلل ةقراخلا ؛تازجعملا
 حصأ وه ذا بجاولا وه ةمألا فلس هيلع لوعو «نآرقلا هب قطن

 يلقع (!"رظن) هنأل ؛(*برقأ) دوصقملا ىلا ليصوتلا (“ينو) «نيبأو
 .اهتلالد يف ُكْلُخلا عقي ال ءلعلا نم تامدقم ىلع بكرم « يبيدب

 دوجولا بجاو" ىلع لالدتسالا' يف نيملكتملا جهنم

 ناك ناو ؛نييرعشألا نم نيملكتملا ةقيرطب كلذ ىلع 'لالدتسالا امأو

 عاطقئالاو ءاهبكار ىلع "تنعلا نمي الف ؛ةحيحصلا ماعلا قرط نم
 مو «نيعباتلاو ةباحصلا ةمأ نم مدقتملا فلسلا هكرت كلذلو ؛اهكلاس ىلع
 ماهفأو ءةرفاو لوقع يوذ اوناك دقف ؛هنع مهزجعل ال هيلع اولوعي

 .اطوأ هيلع ناك امم ىدهأب ةمألا هذه رخآ تأي لو «ةبقاث

 نيئدتبملل نيملكتملا دئاقع ماعت ال

 ةماعلا يهني نا «نيملسملا رما هللا هالو نم ىلع بجاولا قحلا نمف

 كلذ نم مهعنيو؛ نييرعشألا نم نيملكتملا بهاذم ةءارق نع نيئدتبملاو

 مهمزليو ءاهتءارقب نولضيف « اهمهف نع مهماهفأ وبنت نأ ةفاخع ,عنملا ةياغ
 نآرقلا هب قطن يذلا لالدتسالا ىلع «هداقتعا مزلي ابف ءاورصتقي نأ

 ,دهاشي :؛ق )١(

 , هتافص ؛ب يفد 2م !نم ف

(r)باتكلا نع ؛ب يلو ,نص 2م 2ع !نم , 

 .لصوتلا يف :ب يفو ؛ع !نم )٤(

 .برقأو ؛ب ينو م :نم (ه)
 .مظن !ب يفو ۰ع ؛ص !نم )1ا

 ,ةنتفلا : (v) ص

A۰ 



 «حئال ءحضاو نيب وه ذا ؛ليزنتلا محم يف ةدابع ("!هيلع) هللا هنو

 ام ملعت ىلا دعب اوردابيف «نيحلا يف لمأت رسيأب ''!لقعلا ةبيدبب كردي
 ‹ مايصلاو ,ةاكزلاو ةالصلاو ‹ موضولا ماكحأ نم هيف هقفتلا مهمزلي

 .مارحلا نم بساكملا يف لالحلا ةفرعمو ؛ماكحألاو عئارشلا رئاسو

 ةساردلا يف مدقت نم الا نيملكتملا بهذم ماعتي ال
 هل ظحلا نمف ؛مهفلا نم رفاو ظح هلو «بلطلا .يف "!ادش نم امأو

 دادزي هنأل « “اهقلغنم هيلع حتفي ءاهيف امامإ دجو اذا اهأرقي نأ
 داسف كلذب فرعيو «هداقتعا نم ةريصب ‹ اهيلع فوقولاو ‹ اپت ءارقب

 كلذب زوحيو هيلع درلا هنكميف ؛ مههبش لالحمضاو «عدبلا لهأ بهاذم

 هيلع «ينلا مهانع يذلا ("!فئصلا) هب لخديو « ماعلا يف لاكلا هجو
 هنع نوفني « هلودع فّلخ لك نم معلا اذه لمحي» :لوقي «مالسلا

 .« نيلهاجلا ليوأتو «نيلطبملا لاحتناو نيلاغلا فيرحت
 «ةروكذملا ةفئاطلا نع هتيكح ام ال ءهنع تلأس اف بجاولا اذه

 نم «نيملكتملا بهاذم ةءارق ءلهاجلاو ماعلا ىلع نيعتي هنأ نم

 «هئوضو نم "هللا رمأ هب مقي ام ملعت لبق كلذب ةيادبلاو «نييرعشألا
 كلذ َفلاَخ نم ا"!نورفكيو هيلع ةضرتفملا تادابعلا رئاسو ‹ هنالصو

 الو اولصي ل اذا مهنأل ؛كلذ نم هيلا اوبهذ ام داقتعا يف الا رفكلا امو

 . ةدملا دعب الا ةقيرطلا كلت نم ةفرعم ىلا نولصي ال دق «ةديعبلا

 ١ع نم )01(

 .لوتعلا :م (؟)

 .دش م ص ول

 ,اهقلغم ع ق )£(

(o)فصلا :ب يفو .ص ءاق ٤ع ؛نم  . 

 .هنيد رمأ :ع (5)

 ,رفكيو :ق ع )۷(

A1۱ 



 مهماَهفَأ وبنت وأ  ةليوطلا
 .نيملسملا ةلج

 مقتسملا جهنملا نع انب بكن الو ءمجرلا ناطيشلا نم هللا انذاعأ
 .ميرك معلم هنا (هتمحرب

 .دشر نب دمح هلاق ءهل كيرش ال قيفوتلا هللابو

 ةنودملا نم :ودعلا ضرأ ىلا ةراجتلا باتك لوح - [؟؟4]
 وبأ «ةعامجلا يضاق « ظفاحلا مامالا «لجألا هيقفلا انيلع '''ىلمأ

 هذه ءهنع يضرو ءهب عاتمالا هللا مادأ ءدشر نب دمحأ نب دم ديلولا
 ضرأ ىلا ةراجتلا باتك» ةءارق دنع "ةرظانملا سلجم يف ةلأسملا
 . "ةنودملا نم « برحلا

 مسملاو يمذلا نيب لماعتلا عاونأ

 .نيملسملا نيب زوجي ايف ءزئاج يمذلاو ملسملا نيب نواعتلا - ]١[
 لخي مل «نيملسملا نيب زوجي ال ايف اهنيب لماعتلا عقو ناف - [؟]

 :هجوأ ةثالث نم كلذ

 بارتك «هعيب زوجي الو ءهكلم زوجي ايف الماعتي نأ :اهدحأ

 .كلذ هبشأ امو ءدراشلا '؟لمجلاو «قبآلا دبعلاو ؛نيغاوصلا

 نم زوجي ال هجو ىلع ءهكلمو هعيب زوجي اهف الماعتي نأ :يناثلاو

 نم نوجرخيو «نيدلا نع نوقرميف ةلمج اهنع

Y0 iE NTF م 11.۹ i 4 N (0) 

 نم « برحلا ضرأ ىلا ةراجتلا باتك» ةءارق مايأ ءةرظانملا سلجم يف ؛هنع هللا يضر ءىلمأ :ع ()
 .ةئام سملو ةرشع عبرأ ةنس ةئودلا

 ,(؟990/4) :ةنودملل (۳)

 .ريعبلاو ص )+(

AY 



 ,ةتيملاو «مدلاو ءرمخلاك ءهكلم زوجي ال اف الماعتي نا :ثلاثلاو

 .كلذ هبشأ امو ريزنخلا محلو

 مسملا نيب اعقو اذا - اهيف كحلاف ءيناثلاو لوالا هجولا امأف

 .نيملسملا نيب اعقو اذا اهنيب ايف كحلاك - يمذلاو

 «يمذلاو نيملسملا نيب عقو اذا ءهيف مكحلاف ثلاثلا هجولا امأو

 ال !!قفاوم ءهوجولا ضعب يف ؛نيملسملا نيب عقو اذا هيف كحلل قرافم
 .اهرثكأ يف

 ثلاثلا هجولا تالاح

 نم ملسم وأ «ملسم نم مسم رمخلا ىرتشا (("!اذا) هنأ كلذ نايبو
 :لإوحأ ةثالث نم رمألا ولخي الف ءاسم نم ينارصن وأ «ينارصن

 [؟.م]اهزربأ دق «عئابلا /ديب رمخلاو كلذ ىلع رثعي نا :اهدحأ - [1]

 .يرتشملل

 مل يرتشملا ديب ةمئاق رمخلاو ؛كلذ ىلع رثعي نأ :يناثلاو - [؟]

 .دعب اهكلهتسي
 .عاتبملا اهكلهتسي نأ دعب الا كلذ ىلع رثعي الأ :ثلاثلاو - []

 .اهيف عيبلا صقتنيو ‹ هيلع رسكت

 دق ناك نأ . هيلا ,رريو مفدي مل ناك نا «عاتبملا نع نمثلا طقسو

 اذه ف ءاوسو هَل ابدأ هب قفدصتيو ‹ هيلع دري ال هنا : ليقو ‹ هعفد

 , قفاومو ق (1)

 '.ق ام نم (0)



[+] 

 ءدعب اهكلهتسي مل «يرتشملا ديب ةمئاق يهو :كلذ ىلع رثع نا امأو
 .نالوق كلذ يفف

 طقسيف ءاهيف عيبلا ضقنيو « عئابلا ىلع ءاضيأ ءرسكت اهنأ :اهدحأ
 ءهعفد دق ناك نا هيلا دريو «هعفدي مل ناك نا «عاتبملا نع .نمثلا

 ديب دجو اذا ةلزنمم هل ًابدأ هب قدصتيو ؛ هيلع دري ال هنا :ليقو

 . ءوس عئابلا

 هضبق «نمثلاب قدصتيو «عاتبملا ىلع رسكت اهنأ :يناثلا لوقلاو
 نأ حصي ال ذا السم عئابلا ناك نا «قافتاب «هضبقي م وأ  عئابلا

 ,عئابلا هذخأي نأ الو ءرمخلا هيلع ترسك دقو «يرتشملل نمثلا كرتي
 .ماسم هنأل ءهل لحي ال وهو

 ىلع نمثلاب ءاضيأ «قدصتي هنا :ليقف ءاينارصن عئابلا ناك نا امأو
 ال هنا :ليقو .نونحس لوق وهو ءهضبقي مل وأ «عئ ئابلا هضبق «لاح لك

 .هجولا اذه يف «قرتفيف ؛مساقلا نبا لوق وهو هضبق اذا ءهب قدصتي

 ام ىلع ءاينارصن وأ ءالسم عئابلا نوكي نأ نيب نونحس نع محلا
 .هانركذ

 ىلع رسك «نمثلا ضبق دقو «اينارصن عئابلا ناك اذا هنا :ليف دقو
 ؛نمثلا ضبقي مل ناك ناو «هضبق يذلا « عئابلل نمثلا حصو , عاتبملا

 . عاتبملا نع نمثلا طقسف «عيبلا ضقتناو ('"'عاتبملا ىلع) رمخلا ترسك

 ةثالث ؛ ينارصن عئابلاو ‹يرتشملا ديب رمخلا تدجو اذا لصحتسيف

 «عاتبملا ىلع رسكت اأ ؛يناثلاو «مئابلا ىلع ٌرَسْكت اهنأ اهدحأ :لاوقأ

 ,هيلا ؛ق )١(

 ,هيلع غاب يفو .ص :نم )0



 / وأ «نمثلا ضبق دق عئابلا نوكي نأ نيب كلذ يف قرفلا :ثلاثلاو

 اهنأ (هدحأ :نالوق الا كلذ يف سيلف السم عئابلا ناك نا امأو

 كلذ يف قرف الو «عاتبملا ىلع رسكنت اهنأ يناثلاو « مئابلا ىلع رسكنت
 .دحأ دنع هضبقي مل وأ «نمثلا ضبق دق عئابلا نوكي نأ نيب

[r] 

 ةليكم رمخلا - أ
 ناك ناف ءرمخلا يرتشملا كلهتسا ىتح كلذ ىلع رثعي مل اذا امأو

 الوق «ءضبقي مل وأ ‹«ضبق «نمثلاب قدصتي «ملسم نم اهارتشا ءامللسم
 .ادحاو

 مل ناك نا نمثلاب قدصت «ينارصن نم ىرتشا السم ناك ناو
 مساقلا نبا نيب فالتخا ىلع ءهضبق دق ناك ناو « قافتاب « هضبقپ

 .نونحسو

 ءرمخلا لثم مرغي هنا :ليقف ءملسم نم ىرتشا ينارصن ناك ناو

 ناو «يرتشملا نع نمثلا طقسيف « عيبلا ضقتنيو عئابلا ىلع رسكتف
 «هيلع دري ال هنا :ليقو ؛هعفد دق ناك نا هيلا دريو « هعفدپ 1 ناك

 نع نمثلاب قدصتيو «يضي عيبلا نا :ليقو .هل ابدأ هب قدصتيو
 .اليكم رمخلا ناك اذا هلك اذهو .ضبقي مل وأ ضبق ؛نيكاسملا

 فازج رمخلا - ب

 يضم «اينارصن وأ ءالسم عاتبملا ناكأ ءاوسف ءافازج ناك اذا امأو

 .السم عئابلا ناك نا «ضبقي مل وأ ضبق «نمثلاب قدصتيو « عيبلا
 هضبق ناك ناو قافتاب ءهضبقب مل ناك نا «هب قدصت ايئارصن ناك ناو
 .فالتخا ىلع



 .ةلأسملا هذه يف لوقلا ليصحت اذهف

 .هل كيرش ال قيفوتلا هللابو

 اهمزالي اب ريغتت امدنع ءارحصلا رابآ هايم - [؟؟1]
 :هنع هللا يضر ("ادشر نبا ديلولا وبأ) يضاقلا !"!هيقفلا لاق

 'اهيط ىلا ةرورضلا وعدت يتلا «ىراحصلا رابآ نع «ةدم ذنم . تلئس

 ,ءاملا نول ريغتيف ؛كلذ ىوس هب ىوطت ام مدعل «بشعلاو بشخلاب

 ؟ال مأ هب ءوضولاو «لسغلا زوجي له «كلذ نم همعطو هتحئارو
 (“اةفام سمو ةرشع سمح ةنس) تلئسف .زئاج كلذ نأب :تبجأف

 .هيف فلاخ نم ةفلاخل «كلذ ((*!نم) هب تبجأ ام ةحص ىلع ليلدلا

 اقلطم ءام ىمسي نأ حصي ام
 هايملا يف لصالا نأ :كلذ يف هتلق ام ةحص ىلع ليلدلا :تلقف

 ءام ءامسلا نم انلزئأو» :لجو زع هللا لوقل ؛ريهطتلاو ةراهطلا
 ا"! رهطيل عمام ءامسلا نم مكيلع لزنيو» :لجو زع لاقو «« ا"! روهط
 ف هانكسأف ردقب ءام ءامسلا نم انلزنأو» :لجو زع هلوقو «« هب
 ,« “"ضرألا

 هللا اهزْنَأ ء ءامسلا نم ءراهنألاو ؛رابآلاو نويعلا :اهلك ضرألا هايمف
 الأ بجوف ءم ةحرو «هدابعل اريهطت ءاهيف اهنكسأو «ضرألا ىلا
 ۰۲۰۸ ع /5 1م /4۸ ص 4۷ ق )۷
 ,ءابملا ىلع ملكتلاو .ءارحصلا رابآ ةلأسم :ع (؟)
 .م عانم (۳)

 .يف :ب ينو ؛ع نم )0(

 . ٤۸ !مقر ,ناقرفلا ةروس )0.
 .¶ مقر :ةدئاملا ةروس )۷(
 ٠۸. مقر ء«نونموملا ةروس )۸(
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 [م..]/الا مميتلا ىلا ءاملاب ةراهطلا نع ءرغصألا الو ربكألا ثدحلا يف لقتني

 اومميتف «ءام اودحت ملف » :لجو رع هللا لوقل ,ةروكذملا هايملا مدع دنع

 نم ءام لك ىلع هقالطاب عقي «قلطأ اذا « ءاملا نأل .« "ًابيط اديعص
 يهو هفاصوأ دحأ ريغتب نأ لثم «,أريغتم وأ ناك ايفاص ءهايملا هده

 وأ : "هيلع نوكت "ةاىل وأ هدوكرل ءةحئارلا وأ ءمعطلاو نوللا
 هعني ال ءايشألا هذه نم هرييغت نأل ؛كلذ هبشأ امو هيف دلوتي بلحطل

 .ريهطتلا نم هعنم يف ريثأت كلذل نوكي الأ بجوف «هريبغت نم

 بشعلاو بشخلا نم ىراحصلا رابآ نم رئب ءام ريغت اذا كلذكو

 « ىنعملا يف كلذ نيب قرف ال ذا ؛كلذ ىلا ةرورضلل (“اب) تيوط يذلا
 دكارلا ءاملل ريغملا ببسلا نم كاكفنالا مدع يهو ‹ةلعلا ف اهئاوتسال

 يتلا رابآلا ("هذه) نأ اك «هريغي بلحط وأ ةأح نم بلاغلا يف ولخي ال

 ةمعطألا نم هيلا فاضنا اب ؛هايملا نم هفاصوأ تريغت ام فالخب
 عقني كلذ هبشأ ام وأ صمحلا وأ «لوفلاو زبخلاك ةبرشألا نم تاعئاملاو

 وأ «درولا ءام وأ «"برلا وأ ‹ لسعلاك وأ كلذ نم ريغتي نح « هيف

 ميج كلذ نم ريغتيف ءهيلا فاضي .كلذ هبشأ امو «ناجيرلا ءام

 ءاذه نم ءيشب  هفاصوأ دحأ ريغت اذا ءاملا نأل ‹ اهضعب وأ ‹ هفاصوأ

 ىلع ‹« لجو رع « هللا باتك لد يذلا , قلطملا ءاملا دح نع جرخ دقف

 .1* :مقر ؛ءماسنلا ةروس قل

 .ةأمح هنم ةدحاولا .نتئملا دوسألا نيطلا (اكرحم) :أحلا (0)
 .اهيلع ؛ع )۳(

 .اهب پب يفد ص 032 نم (٤)

Ko)م نه . 

 .يلغتست :ب يفو ٠ع ءص :نمه ((3)

 ,خوبطملا بنعلا وأ ءرمتلا ريصع :(ءابلا ديدشتو « ءارلا مطب) :برلا ((۷)

AY 



 ءاملا مما قالطاب هتيمست يف يفكي ال ذا «هب ءوضولاو لسغلا زاوج
 ,صمحلا عام وأ « لوفلا ءام وأ زبخلا عام هنأب فصوي نأ تود ‹ هيلع

 ,ةاش وأ 2ريعب لوبي وأ « درو ءا وأ « برب وأ « لسعب فاضم ءام وأ

 .كلذ هبشأ امو
 ىلع «هايملا هذه نم ءيش نع ('"'زابخإلا يف) يفكي نأ حصي مل الف ' ) 5

 هذه نم هب ريغت ام نایب نود « هيلع ءاملا مسا قالطاب < ؛ هيلع يه ام

 ‹درولا ءامب زوج ال امك هب ءوضولا الو لسغلا روج الأ بجو ءءايشألا

 . قلطم عامع سيل ذأ ‹كلذ هبشأ امو « ناحيرلا ءامو

 ثنحلاو ربلاب ريظنت
 بشخلا نم ريغتملا ءاملا نيب قرف ال هنأ ىلع ارهاظ اليلد لدي امو

 ,ةدوكر نم ريغتملا ءاملا نيبو ىراحصلا رابأ اهب ىوطت نيذللا « بشعلاو

 :هيف نيدلوتملا بلحطلا وأ ءةأبحلا وأ

 رابآ ءام برشف ءافرص ءام يرتشي نأ فلح ول فلاحلا نأ
 برش ول اک « هنيه يف ربل هب ثيوط يذلا بشخلا نم ريغتملا « يراحصلا

 ريبغت ال « ايفاص وأ كلذ هبشأ امو « بلحطلا وأ ءةأحلا نم اريغتم مام

 .لاجب هيف

 اذه نم ءيشب اريغتم مام برشف ءافرص ءام برشي الأ فلج ولو

 .لاجب هيف رييغت ال ءافرص ءام برش ول اک ءهلك
 .ثنحلاو ربلا يف اعيمج اهئاوتسال «نيعضوملا نيب قرف الا بجوف

 برش «('"هنبرشيل وأ) ءافرص ءام برشي الأ فلح ول ام فالحب
 نأل «ةبرشألا نم بارشب وأ «برب وأ «لسعب ابوشم ءام وأ «درولا ءام

 ,رابخالاب :ب يفد .م 2ع نم )۱(

(r)هنبرشيلو :ب يفو .م ۴٤ع !نم , 

A۸ 



 اذا ربي نأو هبرشف «هبرشي الأ فلح اذا ثنحي نأ :كلذ 5 محلا

 .هبرشف «هبرشي الأ فلح

 ةرهاطلا هايملا عاونأ

 ءامو «قلطم ءام :ماسقأ ةثالث ىلع مسقنت ءاذه ىلع ةرهاطلا هايملاف
 هيلا فاضنا ام ىلا هتفاضاب ديقم ءامو ؛هرصنع ريغ ىلا هتفاضاب ديقم
 . ةرهاطلا ءايشألا نم

[1] 
 وه ام ىلع «هتيمست نم ىفتكي هايملا نم ناك ام وه قلطملا ءاملاف

 .«ثادحالا عفري يذلا ءرهطملا ءاملا وهو «هيلع ءاملا مسا قالطاب « هب

 ءرحبلا ءام كلذو ءاهنيع لاوزب ةساجنلا كح ندبلاو بوثلا نم ليزيو
 مل اذا ءاريغتم وأ ناك ايفاص «نويعلا ءامو ءرابآلا ءامو ءراهألا ءامو
 .هنع كفني ام هيلا فاضنا اب هرييغت نكي

[r] 
 عفري الو ءرهطمب سيلف هرصنع ريغ ىلا هتفاضاب ديقملا ءاملا امأو

 دنع «ندب الو بوث نم ةساجنلا 5 ليزي الو « عيمجلا نع ثدحلا

 نا :هلوق يف ؛ةيفنح يبأل افالخ « نيعلا لازا ناو « هباحصأ عيمجو كلام

 «ناحيرلا ءامو ءدرولا ءام وهو اهمكح لاز ا ةساجنلا نيع لازأ ام لك

 .راجشألا رئاس هايم نم كلذ هبشأ امو

[r] 
 :ةرهاط ءايشأ هيلإ تفاضنا يذلا ءاملا نم ماسقأ ةثالث

 ءايشألا نم هيلا فاضنا ام ىلا هتفاضاب ديقي يذلا ءاملا امأو
 ؛كلذ هبشأ ام وأ ؛لوفلا وأ ءزبخلا هيف (''اعقني) ءاما لثم «ةرهاطلا
1 

 ,عقي ؛ب يفو .ق « ص :نم )0(

۸31۹ 



 وأ ءدرولا ءام وأ) «برلا وأ ركسلا وأ ءلسعلا هيلا ( "فاضي وأ)

 لكؤي ام لاوبأ نم ءيش هيف عقي وأ «ةبرشألا نم كلذ هبشأ ("ام
 :ماسقأ ةثالث ىلع مسقي هناف «هثاورأو «همحل

 ريغي مل ءاريسي هلك كلذ نم هيلا فاضنا ام نوكي نأ :اهدحأ - أ

 . هفاصوأ نم افصو

 بلاغلا وه هلك كلذ نم هيلا فاضنا ام نوكي نأ :ىناثلاو - ب

 .هيلع
 وه سيل هلك كلذ نم هيلا فاضنا ام نوكي نأ :ثلاثلاو - ج

 .اهضعب وأ ءهفاصوأ ريغ هنأ الا ءهيلع بلاغلا

[i] 
 افصو هل زيغي م ءاريسي هلک كلذ نم هيلا فاضنا ام ناك اذا امأف

 نسحلا يبأ نع يكح ام الا ءعيمجلا دنع /هل ريثأت الف «هفاصوأ نما٠

 :هيف هبهذم ىلع «يتأب يذلاف « ءاملا نم ريسيلا يف ُهاَقْثَأ هناف "يسباقلا
 .بهذملا يف ذوذش وهو «مميتيو ءهب أضوتي نأ

 [ب]

 سيلف «هيلع بلاغلا وه هلك كلذ نم هيلا فاضنا ام ناك اذا امأو

 مح عفرپ الو ءعيمجلا دنع هل ءوضولا الو «لسغلا زوجي الو ‹ رهطمب

 .فاضيو ؛ب يلو .ع ؛نم )1(

 .قام :نم (؟)
 حيحص عمس : ىمعأ ناك دنسلاو ثيدحلا ماما .ناوربقلا لهأ نم , يرفاعملا فلخ نب دمحم نب يلع وه )۳(

 يفوت .أطوملا يف صخلملاو  ةئايدلا ماكحأو ؛هقفلا يف دهمملا :هبتك نم .يزورملا ديز يبأ نم يراخبلا
 .(! :ص - ةيكزلا رونلا ةرجش) م۳٠
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 ]ج]
 ‹ هيلع بئاغلا ره سيل هلك كلذ ن هيل فاضنا ام ناك نا امأو

 حيرلاو «قافتاب «نوللاو معطلاو « اهضعب وأ ,هفاصوأ ريغ دق ءهنأ الأ
 هنأ :هباحصأو كلام لوق نم مولعملا «بهذملا يف روهشملاف «فالتخا ىلع
 مح عفري الو «هب ءوضولا الو «لسغلا زوجي الف ءرهطم ريغ « ('''ءام)»
 هنأ كلام نع يور دقو ءاهنيع لازأ ناو «ندب الو بوث نم ةساجنلا
 .ميرحت ريغ نع هاقتاف «هب أضوتي نأ ينبجعي امو :لاق

 امم اهضعب وأ « ءالا فاصوأ رييغت ريثأت نا «كاياو هللا انقفو ءمعاو
 زاوج يف «ةبلاغلا يه نكت مل اذا «ةرهاطلا ءايشألا نم هيلا فاضنا

 .ماعلا لهأ دنع هيلع قفتب سيل ؛هب رهطتلا
 ىلع «هلاوقأ دحأ ىف فالتخالا "كلذ ء هللا هجر «كلام ىعار دقو

 هدرت ريدغلا يف «« ةعومجلا» يف هلوق كلذو «فالحلا ةاعارم يف هلصأ
 ينبجعي ام» :"اهمعطو «هنول ريغتي ىتح «ثورتو ؛هيف لوبتف «ةيشامل
 .« همرحأ نأ ريغ نم «هب أضوتي نأ

 مل ام ءاهداعأو ءهتالص هتأزجأ « ىلصو ءهب أضوت نم اذه ىلعف
 مميتلا ىلع رصتقي مل هاوس دجي مل ناو .“اناسحتسا تقولا بهذي

 ش .هب ءوضولا نود «هدخو
 نم يراحصلا رابآ يف ريغتملا ءاملا يف «لوقي نأ لئاقل حصي فيكف

 ريغ هنوكو «كلذ ىلا ةرورضلا عم ءاهب تيوط نيذللا بشعلار بشخلا
 .هب لحي ال لسغلاو ءوضولا نا :هائيب ام ىلع قلطملا ءاملا دح نم جراخ

 نأ نم نيرخأتملا ضعب نع ىوو ام وحنك الا كلذ امو «ديعب اذه

 .قءمءعانم )١(
 .اذه :ع م ص ءق (0)

 .اهمعطو اهنول :ص (؟)
 .ابابحتسا :ص )4(



 ةتبانلا رجشلا قاروأ نم هيف طقس ام ءردغلاو ةيدوالا يف ريغتما ءاملا

 هب لسغلا الو « ءوضولا زوجي ال ء""اهيلا حايرلا اهتبلج يتلا وأ « "هيلع
 نأ يغبني الف «هايملا يف كلام بهذم لصأ نع جراخلا ذوذشلا نم وهو

 .هيلع جرعي الو «هيلإ تفتلي

 .("هل كيرش ال) «قيفوتلا ىلاعت هللابو

 عست نع لأسي ضايع نبا لضفلا وبأ يضاقلا - [؟.]
 لئاسم

 لاسو هلآ ىلعو دم انديس ىلع هللا یلص .' هج رلا ع نجرلا هللا مس

5 
 هقفو ‹«ضايع نبا لضفلا وبا ةتبسب يضاقلا هيقفلا اهنع لأس لئاسم

 ديلولا ابأ «ةعاجلا يضاق « ظفاحلا مامالا «لجألا هيقفلا انخيش هللا
 ."!هقيفوت هللا لصو ءدشر نبا

 يف ؛هلالج هللا مادأ ءمظعملا يخيش ىلا ةبغرلا :لضفلا وبأ لاق
 ضعب نم ناك لزاون ("7يه) ذإ :اهنع هلأسأ يتلا لئاسملا هذه يف صنلا

 هللاو «هيدبب ءادتهالاو ,هيأرب داجنتسالا تدرأف ؛عازن اهيف باحصالا

 .هتزعب ءهرخذ لزجيو ءهرجأ مظعي

 ,هيلع ؛ع ؛ق )1١(

(r)هيلا ع , 

 م ؛ع :نم )۳(

 ج/۹ ق اهل
(o)يف ام مهدنع هنوک تقو ٠ هللا هسرح «ضايع نبا لضفلا وبأ ةتبسب يضاقلا ؛ هلع هلا نضر هلأسو 1ع  

 ...ةبغرلا ؛اهصنو هباجأف ,مهدنع تلزن لئاسم نامث نع ؛ةئام سمخو «ةرشع سم ةنس رفص

 ,وه (ب يو .م ع نم (5)
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 + لا تابثاو و راكنالا نيي نيب ةيولوألا نات انت - 1

 بيعلا تابثإ مدقي له ؛هنم اهعاب م هنأو «ةعلسلا هيلع ىعدملا 7
 نيب بهذتف بيع اهب نوكي الأ ةفانع عيبلا راكنإ ىلع نيميلا لبق

 .؟عيبلا راكنا ىلع نيميلا ("ءدقت) وأ ءًالطاب لجرلا

 راكنالا نيميل ةيولوألا
 كلاوس - هتماركب كالوتو« هتعاطب هللا لزعأ - تحفصت «باوجلا

 هيلع موقملا فلحي نأ بيعلاب مئاقلا قح نم نأ : ؛اذه يف هارأ يذلاو

 تابثا يف ىنعي نأ همزلي ال ذإ ءبيعلا تبث نأ لبق عيبلا راكنا ىلع

 .عئابلا ىلع ةدهعلا هل ررقتت ىتح بيعلا

 ("نا) عدي مل ناو ؛عيبلا راكنا ىلع ("ايفلجي نأ هل نأ ىرت الأ
 ام هنأ فلح ناف ءاهيلع قاقحتسالا ٌوُرَط نم ىشثخي امل ءابيع ةعلسلاب
 ءاهب معي مل ةنيب هل تناك نا «عيبلا تابثا همزل ءةعلسلا ( نم )عاب

 نأ همزلو « هيلع ةدهعلا قحتساو هوه فلح سيلا نع لکن ناد

 ريغ ال بیعلا تبثي

 .دشر نب دمع هلق «( "هل كيرش 3 9 ‹ قيفونلا هللابو

 رسل م /۱۱۰ :ص (*)

 .لجر نع لاوس ؛ب يفو .ع ٠م :نم (1)
 ,مدقي !ب يلو م !نم 0
 .فلجي م ع

 ,م نم )4(

(o)ق م ۰ع نم . 

 ,عيبلا ص )1(

 ع نم 9
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  - [r]تبنت ال ةعيرز عيب *

 ةعيرزلا ةلأسم نع - هللا هزعأ - هلأسأ كلذكو .رخآ لاس

 نيميلا اهيف مزلي له «برجي ام اهنم قبي مو «تبنت مل اذا .ةارتشملا
 ىلع ؛تمزل نا ,ءفلحي فيكو ؟اتبان الا اهنم عاب ام هنأ عئابلا ىلع

 ؟انه اه معلا ىلع وأ ءتبلا

 ةدئاف امو ءملعلا ىلع اهيف نيميلا ةصوصنملا ةلأسملا يف عقو دقو

 مل اهنأ معلاو ةبرجتلا دعب الا بجت الف «نيميلا باجيال له «ةبرجتلا
 ؟ةجح يرتشملل نوكي /الف «تبنت اهلعل اهتدئاف ام مأ تبنت [؟١١]

 اذه كلاس - !'اهتعاطب) هللا كزعأ - تحفصت كلذكو «باوجلا

 .هيلع تفقوو

 ءاهنم يقب ام تبني مل اهنأ اه عاتبملا ىعدآ اذإ ةعيرزلا ةبرجت هجوو
 اذا هل بجيف ءهبذك نم «يرتشملا ىوعد قدص فرعي كلذب هنأ وه
 عيمجبو ءاسلدم عئابلا نكي ل نا بيعلا (""'ةميقب) عوجرلا هقدص فرع
 .هبذك فرع اذا ءيش هل بجي الو ءاسلدم ناك نا نمثلا

 يف اهعرز هنأ تبثي نأ عاتبملا فلك هب برجي ام اهنم قبي م اذاف
 ام ىلع هيف رمألا ناك «كلذ َتَبْنَأ اذاف « تبنت ملف «تبنت ةيرث ضرأ

 .بيعلا ةميقب وأ «نمثلا عيمجب عوجرلا نم مدقت
 «تبنت ال اهنأ مع ام هنأ :معلاىلع عئابلا فلح كلذ تبثي مل ناو

 هيلع نيب ال هنأ :نيلوقلا دحأ ىلع جرختي «لصألا اذه يف فالتخا ىلع

 .عاتبملا دنع بيعلا رهظي ىتح

 ال اأ معي نأب «ةعيرزلل الا هيف ةعفنم ال ايف نوكي سيلدتلاو

 .۱۳۷ نم ١٠١/ ؛ص (*)

 ع :نم )۱(

 .اهنم يقب اب تبنث ل :م ءع (»)



 اهعيبي نأب ؛ههبشو ريعشلاك ةعيرزلا '"'ريغو ةعيرزلل نوكي ايفو « تبنت
 .تبنت ال اهنأ معيو « ةعيرزلا طرشب

 تطرش امناو تبنت ال اهنأ معأ مل :لاقو ؛ةعيرزلا طرشب اهعاب ناف
 ("!ىلع) فلح :«ْتسْنَت ام اهتفصو اهئاقن يف يدنع تناك اهنأل ةعيرزلا
 ال اهنأ معي وهو اهعاب نا كلذكو .بيعلا ةميق الا همزلت ملو «كلذ

 .بيعلا ةميق الا همزلت ملو « ةعيرزلا طرتشي ملو « تبنت
 .دشر نبا ُهَلاَق .هل كيرش ال «قيفوتلا ('"!ىلاعت) هللابو

 × محلا وأ ىوعدلا يف ريغلا لاخذإ - [؟]

 «تانج مهل موق نع - هللا هزعأ - هلأسأ كلذكو :لاق .رخآ لاوس

 ماقف «ءاحرألا هب رودت يذلا ءاملا نم تانجلا يقسو «ءاحرأ مهل رخأو

 همصخي «هقوف نيذلا « ءاحرألا باحصأ ضعب ىلع تانجلا باحصأ ضعب

 . يقسلا يف
 تانجلا باحصأ ىوعد نأ معي وهو ءاذه لثم يف ملا مزلي لهف

 « مهلك مهعمجي (“'نا) « ءاحرألا !'؟باحصأ نم ةلمج ىلع دحاو مهمايقو

 مل نم نود ءمصاخ نم رمأ يف رظني مأ ءادحاو ارظن مهرمأ يف رظنيف
 .؟ماصخلا هيلع عستاو ءرمألا هيلع تتشت كلذ لعف نا وهو مصاخي

 كلاؤس - هتعاطب هللا كزعأ - تحفصت كلذكو «هيلع ''!باوجلا

 . هيلع تفقوو اذه

 .ريغلو م )۷

(r)۰ع ؛ص نم  

 ع :نم )م

 ۰.۱۸۷ :م /۲۸۲ :ص (*)

 . باحصأ ةلج ع )+(

(o)م 04 :نم  

 .اهباوج :ع (3)
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 *لثم مهاوعد نأ مع ناو تانجلا باحصأ عمجي نأ ماحلا مزلي الو

 ايف ءهل قحلا هبجوي اب هدنع متاقلل محي نأ همزليوهدنع مئاقلا ىوعد

 نم. ناك « مهنود هب صتخي ال ام كلذ يف هيلعو هل محلا ناك ناف

 ,هاوعد لثم اوعدا ناف ‹ هنوعدي ام ىلع مهفقوي نأ هيلع موقملا قح

 هنولكوت کنم لجر ىلع وأ .مكنع مصاخي لیکو ىلع اوعمتجا :مل لبق
 ءاعم مدجحب نولدتف «اعيمج ا"! نوعمتجت وأ ع معيمج نع ماصخلا ىلع

 رضح اذاو ءاذه رضح اذه باغ اذا ؛ ماصخلاب هورواعتت نا کل سیلو

 .ءاش ام ةجحلا نم ''اددجي ءاذه باغ اذه

 .هل كيرش ال «قيفوتلا هللابو
 + ىوعدلا يف ةثرولا عيمج لاخدإ هيلع يعدملا بلط - [:]

 ىلع مهيبأل نيد بلطب مهضعب ماق ةثرو كلذكو .رخآ لاؤس

 .هابتشا هلئاسم صوصن ضعب يفف «بابلا اذه نايب يتبغرو

 ءهماصخل ةثرولا عمتجي نأ نم هيلا اعد ام بولطملا قح نمو

 نع هنولكوي لیکو ىلع (''اعيمج) نوعمتجي وأ ءاعم مهتجحب نولديف
 نمع مهلم رضح نم بونليف « ماصخلاب هورواعتي نا مه سيل ذا ؟ مهعيمج

 .نوعمتجتو ع )0(

 , ثدحي م )0

 اوال :م /۲۸۲ :ص (*)
 ',ائيد بلطي م :ع (۳)

(e)ءاق !نم  
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 .ةيبتعلا نم ؛ةيضقألا باتك نم « ىسيع عامس يف مساقلا نبا

 .دشر نب دمع َهَلاَق «قيفوتلا هللابو

 + ؟سلفلا وأ توملاب رادلا ءارك ًالأح حبصي له - [0]

 اراد ىرتكا نمع هلأسأ - هللا هزعأ - كلذكو .('"ارخآ لاوس

 لِحَت له «سلف وأ تاف ءنينسلا 03 روهشلل ةمولعم موجنب «نينسل
 ةثرولا ثريو «نكس ام الا لحب ال وأ «ةتباثلا نويدلاك نوكتو « موجنلا
 ؟مهيلع ءاركلا نوكيو « عفانملا

 نييورقلل تيأرو «لئاسم بابلا اذه نم !"اةنودملا نم سيلفتلا فو
 .هيلع دمتعنل كلذ يف «هللا هزعأ « "هيأرف « يمخللا هركذ افالخ اهيف

 .هيلع تفقوو ءاذه كلاس تحفصت «باوجلا

 :نيلوق ىلع بهذملا يف جرختت «هتعاطب هللا كزعأ «ةلأسملا هذهو

 سلفلا وأ توملاب لحي ال ءاركلا نأ مساقلا نبا بهذم - ]١[

 [؟7١] الو /يرتكملا توم ءاركلا لحي ال هنأ رظنلا يف ("اًمهْنِي) حصألا
 الو ءهِتَْمِب لحي ال ذا «نكسي نأ لبق «سلف وأ تام اذا «هسيلفتي
 ال هنأل «مماقلا نبا بهذم لصأ وهو «هضوع دعب ضبقي مل ام « هسيلفتب

 ناو . ىنكسلل اضبق اهيف ىنكسلا ءافيتسال ؛ةارتكملا رادلا ضبق ىري
 .ةنومأم رادلا تناك

 ىلع يتأيف «نيدلا نم ءاركلل رادلا ذخأ زوج ال هنأ ىرث الأ

 . ىركأ نع يهو ,ةساخلا امأو ع )۱(

 كاك م /۱۲۳ :ص (*)

 )( :ةنودملا )۴۲١۹/۶(.

 .هللا كزعأ كلذ يف كيأرف :ص (۴)

 ءاهنيب :ب يفد مع ءق ؛نم :نم +(
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 لزنيو .هتومب يرتكملا ىلع لحي ال َءاركلا نأ :ةلأسملا هذه ىف ءهبهذم

 ,"!يهتمذب ىضرأ ال :يركملا رادلا بر لوقي نأ الا ؛هتلزنم هيف ةثرولا
 .هراد ذخأيو 2, ءاركلا حسفي نأ هل نوكيف

 سلفلاب وأ توملاب لحي ءاركلا نأ بهشأ بهذم - [؟]
 نأ هل نوكي الو «هراد ذخأي نأ 'سيلفتلا يف هبهذم ىلع ينأيو

 هل نا :هلوق نمو « ءامرغلا ىضرب الإ) ءاركلاب ءامرغلا صاحيو « اهملسي
 ءهلوق نم بارطضا كلذو ('"ءاركلاب ءامرغلا صاحيو اهملسي نأ
 بهشأ نأل بهشأ بهذم ىلا هنم عوجرو «هلصأ ريغ ىلع هيف نايرجو

 رادلا ضبق زيجيف ءءاركلا عيمجل ًاضبق ءءاركلا لئاوأ ضبق یری
 .نيدلا نم ءاركلل

 سلفملا ىلعو «هتومب يرتكملا ىلع لحي ءاركلا نأ هبهذم ىلع يتأيو
 اهملسي وأ ءهراد ذخأي نأ نيب رايخلاب رادلا بحاص نوكيف «هسيلفتب
 اذه يف هلوق بارطضال « مساقلا نبا لاق اك . ءاركلاب ءامرغلا صاحيو
 . لصألا

 .دشر نب دمع هلق .(**هل.كيرش ال «قيفوتلا ىلاعت هللابو)
 *اهتنضاح روزن نأ «حاكنلا دقع يف «ةنوظحلا طرش - [1]

 ةنضاحلا نع - هللا هزعأ - هتلأس كلذكو :لاق .رخآ لاوس

 محب ؛هتنضح نمل ةرايزلا تبلطف « ةبارق ("تاذ) نكت مل اذا ةيبرملاو
 يف ةرضملاو «كلذ اهل بجي له ءاسنلا نم اهلهأ ةرايزب «قادصلا طرش

 .مهيمولب :ص «ع :ق )١(
 .(ةاال/4) :ةنودملا (0)

 ق ع :نم )ع

 .هنم ع (4)

 09 :م /۸۷ :ص (*)

 .م ؛نم (ه)



 نم لاجرلا مراَحَمو «براقألا ديعب نم ةرضملا نم دشأ اهعاطقنا
 .رهصلاو ١ عاضرلا

 .؟("هللا كمركأ) كلذ يف هارت ام
 قوف عقاولا لاؤنلا ىلع - هتعاطب هللا كزعأ - تفقو :باوجلا

 .اذه

 نم اهلل نوكي نأ :هتمحرب باّوّصْلل قفوملا هللاو ءاذه يف هارأ يذلاو
 ال يناعملل يه امنا ماكحالا نأل < اهتبارق ف الام اهتنضاح ف طرشلا

 نم نيبو اهنيب لاحي الأ ("اي ) وه امنا هتطرتشا اف ىنعملاو ؛ ءامسألل

 ةنضاحلا نأ ةداعلا رقتسي مع دقو ءاهتيؤرب عافتنالا وج رتو ا سنأت

 يوذو ءاهتبارق نم ريثك نم ال عفنأو « اهيلع قفشأو ةنوضحلا يف بحأ
 . ةعاضرلا نم اهمراح

 .ةبارقلا نم اهمراع يوذ ةلزنممب كلذ يف رهصلاو

 .دشر نب دمحم هلاق «قيفوتلا هللابو

 * طقف عابرلا عيب عنب ؛هيفس ريغ ىلع «ضاق ريجحت - [۷]
 «لجر ىلع دهشأ عاح نع - هللا هزعأ - هلأسأو :لاق .رخآ لاوس

 ؟كلذ ذفني له «ةصاخ «هعابر يف هيلع عيبلا ري ريجحتب « هيلع ىلوم ريغ

 ؟هعابر ريغ م ر ردق هلام عاب فيكو ؟م ءات انارجح وه لهو

 تفقوو ءاذه كلاؤس - هتعاطب هللا كذعأ - تحنصت .باوجلا

 . هيلع

 م س )۱(

 .م !نم (؟)
 لوك م /۲۸۲ ص )»(

 1 .هعابر ريغ نم كلذ هلام عاب نأ :ع 0

۸۷۹ 



 توبث دعب الا هلام يف دحأ ىلع رّجحي نأ زوجي ال ذا ‹«ةصاخ هعابر ىف

 رظني نأ بجو ءاهيف هل عفدم ال ةئيبب هفسلا هيلع ('7تبث اذاو)
 فرصتلا نم عنو ءهنيبو هنيب لاحيو «هيف هيلع رجحي نأب «هلام يف هل
 يتلا .ملاومأ ءاهفسلا اوتؤت الو» :لجو زع هللا لوقل ءهنم ءيش يف

 .ةيآلا "ايق كل هللا لعج

 .دشر نب دمحم هلاق .هل كيرش ال «قيفوتلا 'هللابو

 *ةمهتلا نيبو ةققحلا ريغ ىوعدلا - [۸]
 يف قيقحتلا مدع ةلأسم نع - هللا هزعأ - هلأسأو .رخآ لاوس

 ؟نيلوقلا نم هدنع حجرتي ام :اهيف فلتخملا ىوعدلا

 * اهب نيميلا بوجوو ةلاقالا ىوعد - [و]

 ام) ءاهوحنو «ةلاقالا ىوعد يف ىوعدلا نم '"ارركتي ام ةلأسم نعو

 ىلإ ءاهيف نيميلا '*!باجيإل جاتحي لهو ءالوطتم' انتم كلذ يف ('؟يتفت
 ؟ىوعدلا سفنب ("7بجت) وأ « ةهبش

 - هتلوعمب كدمأو «هنعاطب هللا كزعأ - تحفصت - باوجلا

 .هيلع تفقوو ءاذه كلاؤس

[۸] 

 ءاذا :ب فو .ماعانم (1)

 .6 ؛مقر ؛ءاسنلا ةروس (؟)

 ,”لال؟ خم /۲۷۰ !ص (»)

 .رركت ؛ق (۳))

 ءكالك م /۲۷۹ ص (*)

 . ینتفاف ؛ب يفو .ق «ع نم (:]

 .باجيا ؛ع (ه)

 بجي ب يفو .م !نه (1)
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 دقف) «هيلع ىعدملا ىلع ققحت ال يتلا ىوعدلا يهو « ةمهتلا نيم امأف
 ىلع "'تقحل اذا فلتخاو « ءادتبا اهقومل يف ءكملع ىلع ء('"فلتخا
 بجت الأ سايقلا يف رهظألاو ؟ال مأ عجرت له «قحلت اهنأب لوقلا
 «يعدملا ىلع ةنيبلا » : هلل« ينلا لوقل «ىوعدلا قيقحتب الا نيميلا

 .ناسحتسا اهباجياو «« ركنأ نم ىلع نيميلاو
 ىلع لوقلا ققحي نأ بجت اهنأب لوقلا ىلع «تبجو اذا رهظالاو

 فلكي ال ذا « يعدملا ىلع نيميلا عجري نأ نود «لوكنلاب هيلع ىعدملا
 .فرعي ال ام ىلع فلحي نأ

 طقستو «تيوق اذا ةمهتلا نيي فلحت نأ :اذه يف هراتخا يذلاو
 .تقحل اذا عجرت الأو ‹ تفعض اذا

]4[ 
 [١7]دقو «فورعملا ىوعد باب نم يهف اهوحنو /'"ًاتلاقالا ىوعد امأو

 .فالتخا كلذ يف انخويش نيب ناك

 هنأ ىلا ؛"7تاهمألا (يف) كلذ نم عقو اف «بهذي ناك نم مهنمف

 يف ىنعملا نأو لوقلا نم فالتخاب كلذ سيل لوقي ناك نم مهنمو
 هيف ")هل ناك وأ «يعدملا ديب ناك نأ «هيف ىعدملا ءيشلا نأ :كلذ

 ؛هديب نكي مل ناو «هیلع ىعدملا ىلع) كلذ يف نيميلا هل تبجو «ثبشت
 ليصفت وهو .(نيميلا “كلذ يف هل بجي ل ءثبشت هيف هل ناك الو
 .فالتخا دعب ؛ب ينو .م :نم )1(

 .تققحت :ع (۲)

 .هلاقأ هنأب ءاعدالا امأو :ع (۳)
 نم غب يفد ق م ع :نم )4(

 - 4 ينعلل :ةجرختسملا - * زاوملا نب دمحل ةئزاوملا - ۲ «نونحسل ةنودملا - ١ :يه تاهمألا (ه)
 .(58/1) - ليلجلا ْبِهاَوَم) - بيبح نب كلملا دبعل ةحضاولا

 .فالتخا ال :ب يفو .ع :نم (5)

 اٿ :نم 659

 م ۰ع نم )۸(



 مل اب محلا بوجو يف فالخلا ةاعارم وهو ءرظنلا نم هجو هل «نسح
 .تابطا نم ضبقي

 بوجو يف فالتخا ال ذا . نيميلا بوجو ةلاقالا ىوعد يف رهظألاو
 فعضتف «نادبألاب قرفتلا لبق اهيف هلاقأ هنأ يعدي نأ الا ءاب محلا
 قارتفالاب الا مزلي ال عيبلا نا :لوقي نم لوقل ةاعارم «كلذ يف نيميلا
 .نادبألاب

(0 

 نم ةبوتلا ةيفيك نع لأسي نيطبارملا ةالو دحأ - [؟81]
 ةيعرلا ماظ
 ني ا ضعب اهنع لأس ا

 نم لجر ف «هزع هلأ مادا «ديلولا يبا , لجألا هيقفلا باوج

 - هللا كاقبأ - كلذ دعبف «ةيعرلا ضعب مرغي نم ناك ''!نيمثلتملا
 فرصو « باتو «هلاح نسحو , ىلاعت هللا ىلا برقتو ‹ هيف ناک ام ملخنا

 ,ةفرعملاو معلا لهأ لأس نأ دعب «هيلع بجي اهف اں یف ام عيمج
 قيرط نم هورمأ ام ثیح ("دفرصو) ءلاملا كلذ يف بج ام هل اونيبف

 .ةنسلا

 ماقبأف ؛هديب ناك ام ريغ نم لامب هيلع ("'یلاعت) هللا ءافأ هنأ من
 .قيفوتلا هللابو اس يلد 04 :نم 0(

 ۳ :عا/ترط م /567 :ق /۲۲۹ 1ص )(
 هللا هرصن .نيملسملا ريمأ ةلحم لهأ نم .هللا مهامنأ نيطبارملا ضعب ؛هنع هللا يضر هلأسو :م ع ف (9)

 نسحأو ءهلام نم علخناو باتو هبر ىلا عجرو ؛بانأ مث ؛مضلا ملأو ؛ملظلاب ةيعرلا ىكوتي باك نم
 .ةريطخ ةدئاف اهنم لاوس لك تحت ؛ةريثك ةلئسأ ىلع ىوتحا لوطم لاؤس وهو «هلاعفأ ميج يف ةريسلا

 ,نيطبارملا م 34 )4

 . هديب ام م )۵(

 .هوفرصو اب يلد ,م نم )3

 اف :نم 9
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 امو «معزي ايف ءلالح لام وهو .ةعيضلاو .ةجاحلا ةفاخم هكلمتو .هسفنل
 رمتسم - هللا كحلصأ - هنأ ريغ ءهل غئاس هنأ :ملعلا لهأ هيف هل ركذ
 تيقب ىتلا .تاعابتلا هلم يدوي ءدافتسملا لالا كلذ نم فاصنالا ىلع

 هللا دم نإ .كلذ عيمج ىلع ينأي ىتح ..اهئادأ يف دهتجي نأ هتينو «هيلع
 .كلذ ىلإ هرمع يف

 ؟ديدجلا هلام نم تارافكلا يطبارملا اذه جرخي له

 وأ هللا نيب ةرافك هيلع تبجو نا - هللا كاقبأ - ىرت اف -

 نم رفكي نأ هل حابي له «تارافكلا نم كلذ ريغ وأ .ناضمر ةرافك
 نم هيلع بجوأ موصلا نأ /''ىرت وأ ؟ال مأ هديب يذلا ءلالا كلذ

 الو (ا"!هوصلا عيطتسي ال) روكذملا لجرلا ناك نإ فيكو ؟ماعطإلا

 : ؟هيلع بجي اذام ءهيلع ردقي

 يف يوتست له موصلا هيلع بجو اذا - هللا كحلصأ - انل نيبتو
 .؟اهنيب قرفت مأ ؛هريغو ءناضمر ةرافكو «نيميلا ةرافك كلذ

 رفكي نأ هيلع بجو «هديب ناك اذإ ام - هللا كزعأ - انل نيبو
 اع ةلضف ((*!ناك اذا وأ) ءهيلع امل ًافافك ('"ناك) اذا ءلالا نم هنم

 .هيلع بجي ام نيهجولا يف انل نيب هيلع
 ؟يلاولل ناكسلا اياطع نم تاعابتلا يدؤت له

 مهناوخا مهيطعي ايف كلذو «ناث هجو يف - هللا كاقبأ - انل نيبو

 باودو ؛منغو ءرقبو «بايث ةوسكو ريئاند نم مهوديعيو ,!؟!نيملسملا نم
 مأ مهنم هلوبقو «هذخأ ممه حيبي له «لام مسا هيلع مقي امم كلذ ريغو

 .یرتو ع )۱(

 .موصلا ىلع عيطتسي ال ؛ب يفو .م . ع:نم (۲)
(e)ق نم › E 

 .هتلضف تناك اذاو :ب يفو .م ؛ع ءق !نم )£(

(o)نيطبارملا 2 ع . 
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 مأ «تاعابتلا نم مهيلع ايف هعفد مهل غوسي له مهل (!"'هتحبأ) نإف ؟ال

 هجو ىلع هوطعي نأ ءمهيديأب عقو اذا ءهنم ("'"صلختلاو) ءال
 ماكو ةئربتلا

 ؟لاملا تيب نمو «ةاكزلا نم نايدملا ذخأي له

 ءهفرعت مل امو ءانلاؤنسب اهنم انفرع ام :اهلك هوجولا هذه انل نيب

 ةاكزلا ذخأ هل غوسي له ءهلاب نيدلا طاحأ نم لاح ام ءاضيأ ءانفرعتو

 هيلع نم لاح امو ؟ال مأ ءنيملسملا لام تيب نم هذخأو ءةضورفملا
 (“لام) تيب لامو ءةاكزلا ذخأ يف ةعس هل له ءسانلا تاعابت
 .؟نيملسملا

 هيلع انفشكو ءهنع (*!كانلأس) ام ميج - هللا كزعأ - انل نيب
 - هللا كاقبأ - انل نيبو « كنوع هتعاط ىلع نسحيو «كرجأ هللا مظعي

 هتيمستو ؛ كلذ يف ملكت نم لوق صنتو «كلذ يف كلام باحصأ فالتخا

 .كيلع كلذ فخو «تعطتسا نا

 اذه نم رطفلا ةاكز «لاؤسلا اذه يف ءروكذملا لجرلا ىلع لهو

 .؟ال مأ للملا

 .ىلاعت هللا ءاشنا ءاذه عيمج ف انل نيب

 تفقوو ءاذه كلاؤس - كاياو هللا انقفو - تحفصت .اهباوج

 . هيلع
 يف سانلا تامالظ نم تاعابتلا هيلع يذلا «لجرلا ناك اذاو

 ام ىدأف ءهبر ىلا عجرو «كلذ نم فرتقا امم هللا ىلا بات دق مهلاومأ

 ,هتمقأ ؛ب يفو .ع :نم )١(

 ,مُهِْي صلختلاو :ب ينو .م «ع :نم (5)
 .هزنتلا :ع (0)

 ع ءم نم )4(

(a)انلأس اپ يلو .م(ع ف : نم , 
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 مث هلق هلام ءاقحو ''"'ةعابت هلّبق هل نأ فرع نمل ءلالا نم هديب
 مل ىتح «مهتفرعم نم سئيو « مهنم هفرعي مل نمع هدنع ام يقابب قدصت

 [م١غ]ىلا ىهتناو «ةبوتلا يف هيلع يتلا ةياغلا غلب دقف ؛ ءيش هنم /هدنع قبي

 وأ ءلالا نم كلذ دعب بستكا اف ءاهيف هيلع بجي يتلا «ةياهنلا
 هنم يدؤيو ؛ هلايعو «هسفن ىلع هنم قفني نأ هلف « زئاج هجوب (("!هدافأ)

 هيلع قدصتلا سيل ذا ءرطفلا ةاكزو «تارافكلا نم هيلع بجي ام
 ناو ؛هلح ريغ نم هذخأو «هيف ىدعت ناك يذلا لاملاك ءابجاو هعيمجب

 . كلذ هل بحتس

 لدي امو هللا هجر «كلام لوق جهانم ىلع كلذ يف ىتأي يذلا اذه

 الاو , اهبحاص ءاج نإف ءةنس اهفرع» :ةطقللا يف ؛ هلم ينلا لوق هيلع
 .« اهب (”كنئاعف

 «مهاردلاو ءريناندلا نم نوطبارملا هناوخا هاطعأ ام امأو
 نأ هلف «!كزئاج هجوب مهيلا تراص يتلا «لالحلا ناويحلاو «ضورعلاو

 نم هيلع اب ةمذلا قرغتسم ريغ مهنم كلذ هيطعي يذلا ناك اذا هذخأب

 ام لثم «تاعابتلا نم هيلع ام دعب ءلالا نم هديب نأ معي «تاعابتلا

 .رثكأف هيطعي

 تامالظلاو تاعابتلا نم هيلع اب ةمذلا قرغتسم مهنم ناك نم امأو

 ءعروتلا دارأ اذا ءهيطعي ام ءائيش هنم ذخأي نأ هل يغبني الف

 وهف «كلذ يف معلا لهأ فلتخا دق ذا ؛('"ادضرعو) هنيدل ءاربتسالاو

 .ةعبث :ع )١(

 .هاخأ ب يفو .م ءعاق :نم )+(

 كلذكو . ينهجلا دلاخ نب ديز نع ٠١( :مقر - ةطقللا يف ءاضقلا باب) ىيحي أطوم يف كلام هجرخأ (۳)

 .(۱,۷۲۲ :مقر) ملسمو (4۳/۳ ۳۱/۱) يراخبلا هجرخأ

 .ةزئاج هوجوب .م ؛ع (ء)
 ءق نم (ه)
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 ىقتا نمف » : هي« هللا لوسر اهيف لاق يتلا ('"تاهبتشملا) نم

 .« هضرعو هنيدل أربتسا (!'!تاهبتشملا)

 معي يتلا «ضورعلا ذخأ نم هل هركأ هنم مهاردلاو ريناندلا ذخأو

 .ثاريم وأ ءارش نم زئاج هجوب هيلا تراص اهنأ

 اهذخأ هل لحي الف ءزئاج هجو ريغب اهنم هيلا راص ("ام) امأو
 كلذو :("!هتلزنمب «كلذ يف ءناك لعف ناف ءهوجولا نم هجوب (("هنم)
 اهنا :اهيف ليق ("دق) ذإ امايعأب ةبصتغملا مهاردلاو ريناندلا فالخب

 نأ هل ناك «روكذملا هجولا ىلع كلذ نم مهنم هذخأ زاجتسا "اذاو

 .تاعابتلا نم هيلع ايف « هب قدصتي
 ناك اذا «ةضورفملا ةاكزلا ذخأي نأ هلف ءهلاب نيدلا طاحأ نم امأو

 .(!ةيآلا) «٠ نيمراغلاو » :لجو زع هللا لوقل نيدلاب ابولطم
 هجوب مامالا هنم هاطعأ ام هنم لخأي نأ هلف لالا تيب امأو

 .نيد هيلع نكي مو «لام هل ناك ناو «رظنلاو داهتجالا

 .دشر نب دمع ُهَّلاَق .("هل كيرش ال) «قيفوتلا ىلاعت هللابو

 .م ٠ع ق :نم (1)

(r)٠م ٠ع اق : نم  

 ع ق :نم (0)

 م ٠ق نم )¢(

 .هئلزنب ناك كلذ لعف ناف (ه)

 ٠م ؛ع نم (7)
 .زاجتسا امو :م ع ق (9)

 ۰ :مقر ؛ ةبوثلا ةروس نم ةيالاو ۰م نم )۸(

 ع نم )٩(



 ةطقللا ثيدح نم لالدتسالا عضوم لوح لاؤسلا ةداعا

 ءهلوصف ضعب نع لاسلاب بقع «باوجلا اذه ىلع لئاسلا فقو الف

 عيمجلا ("انع) ىَّضَقو «كقيفوت هللا لصو - تفقو :لاق نأب

 نم ُهَبَسَتُكأ يذلا لاملا يف كلوق ىلعو «ميركلا كباوج ىلع - كقوقح
 ىلع يتأي يذلا هنأو ءهعيمجمب قدصتلا هيلع بجي ال هنا :زئاج هجو

 هلت ءينلا لوقب هيلع“ كلالدتساو ءهللا هجر «كلام لوق جهانم

 . ؟"!ةطقللا

 يف لضفلا كلف ءهنم ليلدلا هجو - هللا كزعأ - يلع يفخ دقو

 .ىلاعت هللا ءاشنا (!"7اروكشم) اروجأم «كلذ نم هيلا ترشأ ام نايب

 هللا كقفو - تفقو :كلذ نع - هقيفوت هللا لصو - بواجف

 عضوم نم «هيلع فوقولا تدرأو ءهنع تمهفتسا ام. ىلع - ياياو

 يف هب ((؟!كتبجأ) ام ةحص" ىلع هتركذ يذلا ءثيدحلا نم ليلدلا

 .باتكلا اذه نطب يف عقاولا لاؤسلا

 . ةطقللا لقتال حابأ دق (اهارتل) )؛ينلا نأ وه هنم ليلدلا عضومو

 اهب قدصتلاب هرمأي لو ءاهقفنتسي نأ ءاهبحاص تأي ملف ءةنس اهفرع اذا

 ذإ ؛« اهب كنأشف » :مالسلا هيلع «هلوق معلا لهأ هيلع لمح ام ىلع «هنع

 معلا لهأ نم نأ الا .ثيدحلا اذه ريغ ين ايلج اصن كلذ ءاج ("دق)

 ناك اذا هل "'اههرك نم مهنمو ءاريقف وأ اينغ ناك ءاهلكأ هل هرك نم

 .ىلع ؛ب يفو .م ءع :نم (1)
 ؛ ةلاض ناك ماعنأ لكش يف لالا اذه ناك اذاو ءزرح ريغب «ضورع وأ ةلويس لكش يف ءلام :ةطقللا (؟)

 .ةطقل ال

  (r)ماعلا :نم .

 ,ثبجأ : :ب يفو ٠ .م نم (٤)

 .م ع !نم (ه)

 .م نم )1(

 .ههرك :ع (۷)
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 يف اهبحاص يتأي نأ ةفاخم ؛اريقف ناك اذا هل لاههرك نم مهنمو ءاينغ
 .("9هلك) كلذ نم ءيش

 قدصتلا بوجو طقسو ءاهلكأ ةحابا ىلع ءالعلا نم عامجالا لصحف

 .كلذ نم نمأو ءاهير نايتا "بوجو شخي مل اذا ءا

 يف ىح هل ناكل ءاج ول اهبحاص نأ عم ءةطقللا يف كلذ زاج اذاو
 هْجَوِب هبستكا يذلا ءلالا (اذه) يف كلذ زوجي نأ ىرحأ ناك ءاهنيع
 ؛مهنم دحأ ءاج وأ اوؤاج ول ذا «مهفرعي ال نمل تاعابت هيلع نم «زئاج

 .هتمذ يف «لبق «مهقوقح توبثل :ءهنيع يف قح هل نكي م

 نم ءهنع بهشأ ةياور يف ؛هللا همر «كلام لاق ىنعملا اذه ىلعو

 يف دجوف «هدلب ىلا وزغلا نم فرصنا نميف «ةيبتعلا نم داهجلا باتك

 :الاقثم نوعبس هتئز «بهذ بيلص « منغملا نم اهارتشا « طويخ "ببک

 ىلا "!سيمخلا لهأ قرفتو «هدلب ىلا عجر دق ذا هيف هيلع سأب ال هنأ
 .مهفرعي ال وهو «مهدالب

 نم نأل ءهللا هر « كلام لوق جاهنم ىلع /يباوج نا :تلق اَدَهِلَق [٠٣ه]
 نا «هدجو يذلا ةمذ ىفو «بيلصلا (ا""اذه) نيع يف قح هل نيعتي
 اذه ىلع يتلا «تامالظلاو تاعابتلا نأ اك « مهفرعي ال تاعاج « هلكأ
 زاوجلا يف اذه لب «ىنعملا يف ايوتساف «مهفرعي ال تاعاجل ءلجرلا
 دحأ مدق وأ ءاومدق ول «تاعابتلا هذه باحصأ نأ لجأ نم «ىرحأ
 لاملا اذه نم هدي ىف ام نيع يف ال ءهتمذ يف الا قح هل نيعتي م «مهنم

YT 
 .موعنس (0)
 .اہر نايتا شخي مل :ع (0)
 .ع:نم (4)

 .ةناوطسا لكش يف وأ ؛ةرك لكش يف عمج «لزغ يهو ءةبك اهدرفم :ببك (ه)
 ١) ص  ۴ ETشيجلا .

 ) )۷.م ع نه
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 كلام هيف لاق يذلا بيلصلا فالخب ءزئاج هجوب « هبستكا (""دق) يذلا
 ةحابإب ‹ هل ينلا نع ءاهيف ثيدحلا ءاج يتلا «ةطقللا فالخبو «لاق ام

 .اهطقتلمل اهلكأ

 ديب يذلا لالا اذه نا :'"!لوقن نأ كلذ يف سايقلا "'اريرحتو

 هيف هبلطي نأ نم نمأ دق ءزئاج هجوب هيلا راص تاعابتلا هيلع يذلا
 بجي مو «لكأي نأ هل زاجف «مهفرعي ال ذا ؛"هتاعابت لهأ نم دحأ

 دجاول « هيب ىنلا لوق كلذ لصأ ؛ابابحتسا الا هب قدصتلا هيلع

 كنأث » :بلاط اهل يتأي نأ نم نمأو ءاهيف هيلع يذلا غلب اذا «ةطقللا
 ءهوبلاط ياي نأ نم نمأ دق يذلا «بيلصلا دجاول كلام لوقو «« اه

 .« هيف كيلع سأب الد pe هلهجو (!*!ههقرفنل)

 ‹هنایبو ءدحرشب تينع «ءائيبم احورشم هنع تلأس ام نایب اذهف

 ءهنع ينتلأس ("ايف) ءهب كتبواج ام ىلا كسفن نكستل «هتبغر ام ىلع
 نئمطيل نكلو ءىلب :لاق ؟نمؤت م وأ لاق» ءهيف ةجحلا ىلع كفوقول
 0 ا"! لق

 .هأوس بر ال ( هلم رب ‹كلو انل قيفوتلا يلو هللاو

 تئاوف ضئارف هيلعو «لفاون يلصي نأ دارأ نم - [00؟]

 تاولص هيلعو «لفاون يلصي يذلا نع ءهنع هللا يضر « “السو

 .؟اهئادأ يف لعفي فيك ءاهعيض دق ةضورفم

 .ق :نم )١(

 .ديدجتو :م .يّرحتو :ع (0)

 .لوقت :م (0)

 .تاعابتلا )٤(

 .مهقيرفتل :ب ينو .م ءع ؛نم (ه)

 .ينتلأس امو:ب ينو .ع ق :نم (1)

 ٠٠١. :مقر - ةرقبلا ةروس (۷)

 .515 ع /۱۷ :م /۳۱ :ص /۲۵۵ نق (۸)

A۸۸۹ 



 :كنع هللا يضر «باوجلا :"ءرخآ ىلا هلوأ نم لاؤسلا صنو
 نم ‹«تاضورفم تاتئاف تاولص هيلعو «لفاونلا ىلصم يف «كاضرأو

 ءعناوم اهتداعا نم هعنم دقو اهبتر حيحص ملعي الو ءاهققحتي ال ةنمزأ

 .اهملع نأ دعب «اهلهج ىتح

 هل نوكت ال مأ «تاتئافلا ضئارفلا هذه عم ةلفان ةالص هل غوست له
 نيد هيلعو ةلفانلا هل حصت الو ؟ةمئاق نضرف ةالص هيلع ام «ةلفان

 . ةضيرفلا

 ناف «هلمع ي رقت «هضئارف لمكت مل نمو : :روكذملا ثيدحلا لهو
 :هقيقحت دارأ لب لقانلا هققحتي مل ثيدحلاو .« هل رظن لفاون هل تناك
 .هنيبتو ‹«هحضوتل ءهركذ ىلع لدف

 ىتح « اهتوفم ')اهتالصىّرَحتَي فيك انل نيب تانئافلا ضئارفلا هذهو
 .لجو زع هللا ءاشنا ابيدؤي

 اروجأم ءهيلع ًاقّقوم احورشم هحضوأو ءهلك كلذ انل نيب
 . هللا ءاش نا

 هجولا ىلع ء«ضئارفلا هيلعو «لفاونلا يلصم ىلا ءبسن نمو
 نم «كلذب وه لهو ؟هتجح ام «نايصعلا :فوصوملا ببسلاو ؛روكذملا
 .("!ىلاعت) هللا ءاش نا انل هنيب ؟بيصم وأ ءىطخم « كلذ هيلا هتبسن

 :تئاوفلا ضئارفلا ءاضق ليجعت بجي

 تفقوو ‹«كلاوس تحفصت :هصن اذه اب كلذ ىلع ءهللا هقفو «باجأف
 . هيلع

 وأ ءاهنع مان وأ ءاهعيض دق «تئاوف تاولص هيلع نمل يغبني الو

 .هيف فرح رحأ .م ع )١(

(r)اهتقو :م ؛ع ءص . 

(r)م ۴ نم  

 5٠م



 اهئاضق نع لغتشي نأ ءاهتقو جرخ ىتح ادمعتم ءاهكرت وأ ءاهيسن
 لوقل ؛ ؛ عاطتسا ام اهءاضق لجعي نأ هيلع بجاولا نأل ؛ةلفانلا ةالصب
 ءاهيلا عزف مث ءاهيسن وأ ةالصلا نع ؟ دحأ دقر اذإ» : هع ينلا

 مقأ» :لوقي لجو زع هللا نإف «« اهتقو يف اهيلصي ناك اك اهُلصيلف
 .« يركذل ةالصلا

 ىلا ليبسلا دجوو ءردق ("!ام) ىتم يلصي نأ رهأ «ةريثك تناك ناف

 نأ نود «كرت وأ يسن ام عيمج ىلع يتأب ىتح راهن وأ ليل نم كلذ
 تاقوأ يف لغتشي نأ هل زوجي الف «'"هایند جئاوح نم هنم دب الام عيضي
 نم هيزجت ال ذا ؛ةلفانلا ةالصب ءءاضقلا ىلا ليبسلا دوجوو «غارفلا
 .ةضيرفلا ةالص

 ‹ةنئافلا تاولصلا ءاضق نم هيلع ام مات لبق ىلصي نأ هل زوجي امناو
 ءرجفلا ىتعكرك «اهيف بغرملا لفاونلا نم فخ امو تانونسملا تاولصلا

 هتوفي نأ ىش ال ذا ؛كلذ هبشأ امو ءرتولاب ةلصتملا « عفشلا يتعكرو

 .تاولصلا نم هيلع ام ءاضق «هتفخل « كلذب

 [م] /ل هللا لوسر نأ نم يور ام هبابحتساو كلذ زاوج يف لصألاو
 ةالص نع يداولا يف مان ذإ «حبصلا ةالص لبق رجفلا يتعكر ىلص

 .سمشلا تعلط ىتح « حبصلا

 يف مامالا عم ءناضمر مايقك ءاهيف بغرملا لفاونلا نم رثك ام امأو

 "يل يغبني الف ءهنم دكأ لجرلا ىلع بئاوفلا ءاضق ليجعتف ءدجسملا

 ءمامالا عم ناضمر مايقب هنع لغتشيو «ءاضقلا نم هيلع ام كرتي نأ

 عم ‹«تئاوفلا ءاضق ريخأت ةيحان "نم جرح كلذ يف هقحل لعف ناف

 .م :نم )١(
 .(1/."1) :ةنودملا رظنا (0)

(r)كرتي نأ يغبني ع  

 . نمف 0 )4(

۸۹۱ 



 همايق يف روجأم هنأل «مامالا عم همايق ةيحان نم ال ءاهئادأ ىلع ةردقلا

 لاغتشالا نم هب ىلوأ وهف تايسنم تاولص هيلع تناك ناو .مامالا عم
 .هئاضق ريغب

 .« 'ةضيرف هيلعو ةلفان دحأ نم لبقت ال» هنأ نم ءاج امو
 لبق «ةضيرفلا تقو رخآ يف ةلفانلا يلصي لجرلا يف :ملعأ هللاو «هانعم

 .ةضيرفلا ةالص كلذب هتوفتف «ةضيرفلا يلصي نأ
 رادقمب «سمشلا عولط برق ىلا حملا ةالص كرتي نأ :كلذ لاثم

 ةالص كرتيو .لفاونلا نم اهريغ وأ ءرجفلا يتعكر يلصيف « نيتعكر

 بيغم برق ىلا رصعلا ةالص كرتي وأ «سشلا علطت ىتح < ؛ حبصلا
 بيغت ىتح رصعلا ةالص كرتيو «لفنتيف «تاعكر عبرأ رادقمب «سمشلا

 موي رجفلا يتعكر ىلص « ع« هللا لوسر نأ نم ىور ام ليلدب «سمشلا
 .هانركذ ام ىلع <« ‹ حبصلا ةالص لبق « سمشلا تعلط نأ دعب يداولا

 :تئاوف تاولص هيلعو «لفاون ىلص نم نإ :لاق نم لوق حصي الف
 هريخأت يف صاع هنأ ديري نأ الا كلذ هلعف يف ىلاعت هلل صاع هنا
 ,(!"!لفاونلا هتالص يف ال) «لفاونلا ناكم (!"ايف) اهلصي مل ذا ؛ضتئارفلا
 .هانيب ام ىلع ءدجو كلذل نوكيف

 ءركذت نيح «تاتئافلا تاولصلا وأ «ةَّمئاَقْلا ةالصلا تقو سيلف
 دنع ءرصعلا تقو رخآك :لاحب هنع ريخأتلا زوجي ال ؛قّيضم تقوب

 اهتقو تاف دق ذا ؛عولطلا لبق ءحبصلل حبصلا تقو رخآكو «بورغلا
 نيح اهل ليجعتلاب رمؤي امنإف ءهتدم يف اهؤاضق بترتو ءاهل تقؤملا

 نيتمكر الا ةبوتكملا الا ةالص الف ةالصلا تبقأ اذا« »)١56/1(:: ةعيرشلا هيزات بحاص جرخأ ()
 ,اه لصأ ال ةدايزلا هذه :لاقو ؛ةريره يأ ثيدح نم يقهيبلا هجرخأ :هنع لاقو « رجفلا

 .م ءص :نم (۲)
(r)ةالص يف :ب يو .ق ءلص م :نم . 
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 اهرخوي نأ هل زوجيف ءاهئادأ لبق ةينملا "!همرتخت نأ ةفاخم ءاهركذي
 ال امه هءاضق نأ هنظ ىلع بلغي يذلا عضوملا يف ءاهل هركذ تقو نع

 .روفلا ىلع ال ركذلاب بجت يهف «كلذب هتوفي
 .هنع تلأس أم هجو اذهف

 :« دبعلا هب. بساحي ام .لوأ» :ثيدحلا جيرخت

 وهف هقيقحت نع تلأسف ,هققحت نأ نود ءهتركذ يذلا ثيدحلا امأو
 ام لوأ» :لوقي هعمس هنأ « هلع ينلا نع ةريره وبأ هاور ثيدح

 له اورظنا :ليق الاو ءاهمتأ نإف « ةبوتكملا ةالص ملسملا دبعلا هب بساحي
 لعف مث ءهعوطت نم ةضيرفلا تلمكأ ؛عوطت هل ناك نإف ؛عوطت نم هل
 .« "كلذ لثم ةضورفملا لاعفألا رئاسب

 اهركذي ملف ءاهيسن «تاولص هيلع ناك نميف كلذ ىنعم نا :ليقف
 ال ءاهتقو جرخ ىتح ءاهكرت دمعت تاولص هيلع تناك نم ذا) تام ىتح

 ةلفان ءىزجت ال ذا ءةلفانلا اهنم ("!ةئزجت الو ءاهب نايتإ الا اهل ةرافك
 ءاهيس تاولص هيلع نم نأل ءحيحصب يدنع كلذ سيلو «ةضيرف نع

 هللا زواجت » :هليَعءينلا لوقل ءاهب ةببساحم ريغ وهف تام ىتح اهركذي ملف
 .« هيلع اوهركتسا امو «نايسنلاو ءأطخلا نع يتمأل

 اهءاضق رخأو ءاهركذف تاولص يسن نميف هانعم نوكي نأ لمتحيف

 ةرافك ةلفانلا نوؤكتف «تام ىتح ءاهيسن نأ ىلا امل هركذ تقو نع

 .اهايا هركذ تقو نع احل هئادأ ىف هطيرفتل

 .هل كيرش ال «قيفوتلا ىلاعت هللابو

 .همرخت ع )00(

 يماردلاو )1 :مقر) :يذمرتلاو c(rrr/1) :يئاسنلاو NEY) ا :مقر) :هجام نبأ هج رخأ )+(

 )۳٠۳/١(. :نئسلا يف

(r)ص «ق م ع س . 

۸4۳ 



 ةعمجلا مهيلع بجت نم ددع - [۲۴۴]
 صنو .ةعمجلا مهيلع بجت نم ددع نع ءهنع هللا يضر "لسو

 .هرخآ ىلا هلوأ نم لاؤسلا

 ةعمجلا ةماقا هيلع بجت يذلا ددعلا يف «كنع هللا ىضر «باوجلا
 مأ «كلذ يف ادحاو لاجرلا ددعو «تويبلا ددع نوكّي له «سانلا نم
 تبجو «تويبلا لهأ ضعب باغ ىتمو «تويبلا ددع لصألا نوكي
 ددع ىلع ةعمجلا بجت نيذلا «تويبلا يف مهنم يقب نم ىلع ةعبجلا

 « لاجرلا نم صوصخ ددع ىلع الا ةعمجلا نوكت ال مأ ‹ مهنم صوصخم

 .؟لاجرلا تويبلا نم دارملا ذا «تويبلل ىنعم الو

 وأ تويبلا ددع نم لقألا نوكي ؟و «كلذ يف (("!بجاولا) انل نيب

 .؟كلذ يف ةياعرلاب ىقحأ نمو ؟لاجرلا
 .هللا ءاش نا افقوم احضوم اققحم ("7كلذ) انل نيب

 - كاياو هللا انمحر - تحفصت :هصن اذه اب « هللا هقفو «باجأف
 .هيلع تفقوو اذه كلاس

 ددع ةعمجلا اهيف بجت ىتلا ةيرقلا تويب ددعب ثيدحلا يف دارملاو

 ىف «دحاولا لجرلا نكسم تيبلا نأ مولعملا نأل ؛مهبراق ام وأ لاجرلا
 .لاوحألا بلغأ

 نباو فرطم نع يكح ايف بيبح نبا بهذ( '!ثيدحلا اذه ىلاو
 .ةعمجلا اوعمج « مهبراق ام وأ ءالجر نيثالث اوناك اذا / :لاقف «نوشجاملا [؟1؟]

 ال ةعمجلا :لاق امناو ءادح كلذ يف دحي ملف ؛هللا هحر كلام امأو

 TY :عا/عا ip /ال :ص |0۷ ق )۱(

 .باوجلا ::ب ينو .ع :نم (م)

 ا E ام

 = اذا » :لاق هنأ لرم ينلا نع دمم نب مساقلا نع )٠۵۳/١( ةنودملا يف نوئحس هجرخأ ثيدح ىلا ريشي (:)

A۹٤ 



 .« ''!قاوسألا اهيف يتلا ءنايئبلا ةلصتملا « ةريبكلا ةيرقلا يف الا بجت
 ىف الا بجت ال ةعمجلا نأ هبهذمف «قاوسألا طارتشا نع تكس ةرمو

 .راصمألا هبشت يتلا «ماظعلا ىرقلا يف وأ ءراصمألا

 مهنكي اددع اونوكي نأ :كلذ دح :باهولادبع دمحم لاقو

 . ةيرقلا مم ىّرقتتو «"ءاوغلا)

 .هل كيرش ال «قيفوتلا ("ىلاعت) هللابو

 :عوضوملا ةفلتخم لئاسم ثالث - [؟8:]
 ‹ قتعلا نم ةلأسمو , ةكرشلا نم ةلأسم نع «هنع هللا يضر لسو

 .عرزلا صرخ نعو

 ‹ةعاجلا يضاق ءلضفألا مامالا «لجألا هيقفلا لضفني :كلذ صنو“
 .باوجلاب « هلع يضرو «هللا هقفو «دشر نب دمخ ديلولا وبأ

 :عرزلا يف ةكرشلا - 0

 ءرذبلاو ضرالا اهدحأ لعج نأ ىلع «عرزلا يف اكرتشا نيلجر يف
 عابرأ ةثالثلاو ("أهديب) لماعلل عبرلا نوكيو لمعلا يناثلاو ءرقبلا3
 .؟ال مأ كلذ زوجي له «هبحاصل

 :سلفملا قتع - ]+[

 ؟ال مأ ("7كلذ) زوجي له هلاب نيدلا طاحأ نم قتع ينو

 .« ةعمجلا مهب ىلصي ,مهلم الجر مهيلع اورمؤيلف ءاتيب نوثالث عمتجا =

 )١( :ةنودملا )٠۵١/١(.

 .ددعلا ديدجتل :(511/8) راطوألا ليئو )۳٠١/۲( ء(۳۲۰/۲) حتفلا .رظنا) .رتاوتلا :م (؟)

(r}۾ نم . 

TV ع: /Yo¥ ق: (4) 

(o)ص ٠ق م ۰ع :نم  

 .ص : نم )3

 م6



[r]ةاكزلا ف عرزلا صرخ - : 

 .؟ال مأ ءزوجي له عرزلا صرخ يفو
 ءايفاك احرش هحرشاو ءايفاش انايب ءهللا كمري ءهلك كلذ انل نيب

 .هلضفو هللا لوحب ءاددسم اقفوم تلز ال ؛كباوثو ‹«كرجأ هللا مظعي

 ةلئسألا تحفصت :لاق نأب هلك كلذ ىلع «هقيفوت هللا « مادأ «باجأف

 .اهيلع تفقوو «(''!قوف) ةروكذملا
]1[ 

 هجولا ىلع ءعرزلا يف كارتشالا ةلأسم يهو ءاهنم ىلوألا ةلأسملا امأف

 اهادقعي نأ :اهدحأ :هجوأ ةثالث نم اهيف رمألا ولخي الف «تركذ يذلا

 ايمي الأ :ثلاثلاو «ةراجالا ظفلب اهادقعي نأ :قاثلاو « ةكرشلا ظفلب

 ."ةراجإ الو "ةكرش اهدقع يف
 م ةراجالا ظفلب اهادقع ناو .تزاج ةكرشلا ظفلب اهادقع نإف

 كيلا عفدأ :هل لاق امناو «ةراجا الو ةكرش اهدقع يف ايمسي مل ناو ءزجت

 وأ ءعرزلا عبر كل نوكيو «لمعلا تنأ ىلونتو ؛ يرقبو يرذبو « يضرأ
 ءةراجالا ىلع مماقلا نبا هلمحف « هنايمسي «هئازجأ نم ءزج وأ «هسخ

 ةكرشلا ىلع نونحس هلمحو «بيبح نبا بهذ هيلاو «هزجي ملف
 .(!"ءزاجأف)

 اةاانكردأ نم ناك دقو ءةلأسملا هذه يف يدنع لوقلا ليصحت اذه
 € ٠ص :نم )۷

 « مهنيب ةكرتشم نوكتل ءاعم اه وأ مهلمع وأ « مملاومأ ءرثكأ وأ .رداصخش عضي هاضتقب دقع ةكرشلا (۲)
 لك لمتشي فيرعت وهو (يبرغملا.ع ءلءق :نم ۹۸۲ ةداملا) اهنع أثني دق يذلا ءحبرلا سقت دصقب
 .يمالمالا هقفلا يف تاكرشلا عاونأ

 .راقعلا وأ ضورعلا وأ ناويحلا راجئتسا ينعي يذلا ؛ءاركلا هلباتيو . يمدآلا راجئتسا :ةراجالا (؟)
 . راجيالاب ءاركلا نع «انوناق ربعيو

 .ص ءاق ماع نم )4(

(o)ءاتكردأ :ص . 

۸۹٦ 



 ةلأسم اهنأ ىلإ نوبهذيو «ليصحتلا اذه اهنولصحي ال خويشلا نم
 .حيحصب يدنع كلذ سيلو «ليصفت ريغ نم ةلمج فالتخا

[r] 
 نأ الا ءزوجي ال هنأ ىف فالتخا إلف هلام نيدلا طاحأ نم قتع امأو

 تزاجو ءرمألا لاط ىتح هب اوملعي مل نا فلتخاو «ءامرغلا هزيجي
 نأ مه سيل :ليقو «هودري نأ مه نا :ليقف ءرارحألا ثراوو «هتداهش
 مم أدب معي ل ءالام ةدملا لالخ يف دافأ دق نوكي نأ لاتحال «هودري
 .قتعلا ةمرح عم بهذ

 ال تاعابت نم هتمذ تقرغتسا دق هيلع يتلا نويدلا تناك ناف

 بابرأل رجألا ناكو ءدري لو «لاح لك ىلع هقتع ذفن ءاهبابرأ معي
 .نيملسملا ةعاجل ءالولاو « تاعابتلا

[r] 
 ل نا فلتخاو «نومألا لجرلا ىلع هصرخ زوجي الف عرزلا امأو

 حصألا) «نيلوق .ىلع ءهيلع هيف بجاولا تكي نأ ىشثخي ءانومأم نكي
 .هنسحي نم دجو اذإ «هزاوج ("!يدنع اهنم

 .( "هل كيرش ال) هتحرب قيفوتلا يلو هللاو

[rro]ءاريثسا نود جاوز هبقعي انز - : 

 نيمداقلا ‹ةودعلا ربارب نم لجر - هلع هللا يضر - لاسو

 ‹«ةئام سمو ةرشع سمح ةنس عومج يف «( "شا اهمصع) ةبطرق انيلع

 .هب معي ال ام :ع 1(

 .تاعبت :ع (۲)

 .اهيف يدنع حصألا :ب يفو .م :نم (۳)

 .بوبحلا نود ؛مركلاو لبخنلا رم الا ,صرخي ال ۲۷١( :ص) ىيحي ةياورب أطوملا ينو .ع :نم )٤(

 .كا8 :ع /1۵ ءم /الا :ص /۲۵۸ :ق (ه)
 ق م ع: (0)

AA 



 .دساف حاكن ةلأسم نع

 اهنا مث ءاينز ةأرماو لجر يف «كنع هللا يضر «باوجلا : "يهو
 اقرافت اهنا مث ءًادالوأ ادلاوتو ءدسافلا ءاملا نم ءاربتسا ريغب احكانت
 .("ناث) قالطب ةيناث اقرافت مث ءقالطلا دعب اعجارتو ءقالطب

 كلذ اهلعف نع الأسو ءاهيلع اهلعف اركنأو ءاهسفنأ اهنا اهْنإ مث
 ريغ ىلع تناك اهناو ءاملاعفأ داسفب اهيلع اوتفأف ءاهدنع ىوتفلا لهأ
 .ةدشر ريغل اهدالوأ نأو « ةماقتسا

 ثروي ملف «كلذ لالخ يف تام ةروكذملا ةأرملا جوز لجرلا نا مث
 .نيكاسملا ىلع تقرفف تيملا ةكرت تذخأو ءاريثك الو اليلق هنم دالوألا

 ءانزلا دعب اهجاوز نم ءالوأ ءاهلعف يف - هللا كقفو - انتفأف
 كلذ رخآ ىلا «قالطلا دعب اهعاجتراو ءامههقالط ينو « ءاربتسا ريغ نم
 ال مأ ثاريم مل بجي له ءدلاولا نم دالوألا ثاريم ينو /املاعفأ نم ]۲٠۸[
 .؟بجي

 ثاريملا مل بجي ناك ناو «هيلع اروجأم هرسفو ءهلك كلذ انل نيب
 احورشم كلذ انل نيب .؟ال مأ «هب اوقدصت ام ناض نيتفملا مزلي له
 امنا - هللا كمركأ - ناجوزلا ناذهو .لجو زع هللا ءاشنا ءاحضاو
 نوكي له «تارم ثالث ءروكذملا هجولا اذه ىلع اهنيب قالطلا عقو
 مأ جوز دعب الا ناعجارتي ال ء.حيحصلا جاوزلا ىلع محلاك اهيلع محلا
 .؟ادحاو اهيف حلا نوكي ال

 .هللا ءاشنا ءهيلع اناعم اقفوم .اضيأ «كلذ انل نيب
 هللا انمصع - تحفصت :لاق نأب كلذ ىلع ءهنع هللا يضر «باجأف

 .هيلع تفقوو ءاذه كلاس - كاياو
 .لاوسلا صنو :م )١(

 .ص ءقءع نه (۲)
(r)ريغب ۴ . 

۸4۸ 



 ‹«دساف ءانزلا ءام نم ءاربتسالا لبق هدنع عقو يذلا لوألا حاكنلاو

 .قالط ريغب اخسف قالطب هيف اَهاَيِإ هتقرافم نوكتف «قالط هيف هقحلي ال

 عقو ناك ناو ‹ ثاريم امل نكي مو ‹ قادصلا فصن ا بجو ‹«لوخدلا

 .انئاب اهقلط يذلا قالطلا نوكي نأ الا «ةدعلا ءاضقنا

 ءهنم ثاريملا مل بجي «لاح لك ىلع هب نوقحالف دالوالا امأو

 .هناض ءهب قدصتف هيلع روست نم مزليو

 رورغلا نم رثكأ مهنم نكي مل ذإ «مهيلع نامض الف نوتفملا امأو
 «هاوتفب مهثاريم ىلع روستو « مهاتفتسا نم ىلع ناضلا امناو لوقلاب

 ال) قيفوتلا هللابو لاح ىلع بجاو رمأ الو تثبثت نود هب قدصتف

 .("!هل كيرش
 ءارحص لئابق نيب لدابتملا بصغلا تاعبت - [؟1]
 برغملا

uyنع « ءارحصلا '"'يمثلم نم . يطبارم لجر «هنع هللا يضر  
 .مهدنع ةلزان بصغ ةلأسم

 نم موق يف «هقيفوت هللا مادأ «لجألا هيقفلا باوج :لاؤسلا صنو
 ريغ لام مط سیلو « مهنيب ايف نوبصاغتي « ءارحصلا ف ‹ یس لئابق

 تابا نم ميدق نس مهنيب ايف روكذملا بصغلا اذهو ,ةيشاملا

 . مهنيب اف بوصغملا )ا( كلذ نوثراوتي مهنأو , مهدادجأو

 .ع :نم )1(

 كلك :ع مؤ :م /؟6١ :ص / 0۹ نق (0)
 .ءارحصلا يطبارم نم لجر :ع (۳)
 .كلملا :ب ىفو .م نم )0

 م5



 لالا كلذ نم عاتبي نأ هل زوجي له «عروتلا دارأو «تاعابتلا نع

 ؟ال مأ بوصغملا

 «نيدلا رصانو «نيملسملا ريمأ ىلا نودبي نيروكذملا موقلا ءالؤه نأو

 دارأ ءدحأل غوسي له «مهنيب ابف ةبوصغملا لبالا كلت نم ءهللا هديأ

 ؟ال مأ ءهذخأي نأ ءائيش لبالا كلت نم نيملسملا ريمأ هبهو نإ : عروتلا

 «نيملسملا لام تيب نم مهتيده ىلع مهبيثي نأ « هللا هديأ «هل غوسي لهو

 مال مأ

 نم وهو كفا هديأ) نيملسملا ريمأ مهيلع هرمأ ريمأل نودبي مهنأو
 هللا هديأ «نيملسملا ريمأ ىلا يدبي رمألا كلذ نأو مهبصغ لثم بصغي

 ريما هاطعأ نا ءهذخأ دحأل غوسي له ءةبوصغملا لبإلا كلت نم

 ؟ال مأ هايا نيملسملا

 بصغ وأ ءمهبصغ نم الا نوبصغي ال نيروكذملا موقلا ءالؤه نأو

 . مه ءابا

 هللا ءاش نا ءاروكشم اقفوم ("ادحرشاو) ؛لاؤسلا اذه انل نيب
 - تحفصت :هصن اذه اب كلذ ىلع ءهنع هللا ىضر «باجأف .ىلاعت

 .هيلع تفقوو ءاذه كلام - كاياو هللا انمصع

 .هنيعب هنم بوصغملا فرعي ال امدنع - أ

 دق «لئابقلا نم موقلا ءالؤه يديأب يتلا « ةيشاملا هذه تناك ناو

 «ةبوصغم لصألا يف يهو تركذ اك « مهدادجأو ؛مهئابآ نع اهوثراوت

 .عار :ق )١(

 ءق ءم :نع (؟)
 .هلأسو ت يفو .م 2ع :نم قيل



 ءمهتثرو الو .مهنم تبصغ نيذلا اهباحصأ دُعا مدقل «مويلا معي الو

 هبحاص ىلا اهنم ءيش فرص الو «مهنايعأب اهباحصأ ىلا اهفرص نكي الو
 نم تركذ اب مهيديا يف يه نيذلا يديأب اهمكحف ءهب لهجلل هنيعب
 ,("!اي) فيرعتلا دعب ءةطقللا كح «مهدادجأو مهئابآ نع ثاريملا
 :اهدجاول اهيف « هي هتلا لوسر لاق ىتلا ءاهبحاص دوجو نم سأيلاو

 ۰ .« اهب كنأش»

 ال ءابجاو اضرف «مهيلع كلذ بجي الو ءاهب قدصتلا مه بحتسيف

 اهؤارش زوجيف ءاهلاسنأ يه امناو ءاهنايعأب ةبوصغملا يه نكت مل نا اهس
 .اهنم اًئيش يرتشي نأ سانلا نم دارأ نمل ‹ مهنم

 ءدحأل هبهوف - همايأ هللا مادأ - نيملسملا ريمأل اهنم اودهأ امو

 ما كلذ يف هيلع نكي مو ؛هكلمت هل لحو «هذخأپ نأ هل بهو نمل غاس

 .لجو زع هللا ءاش نا ءجرح الو

 مهنم ىدهأ نم بيثي نا - همايأ هللا مادأ - نيملسملا (ا"اريمألو)

 [؟9١1]هفرصيل مهنم كلذ لبقي اإ ذإ / ؛نيملسملا لام تيب نم اهنم اًئيش هيلا

 .نيملسملا عفانم يف

 هل غوسي الف « مهيلع نيملسملا ريمأ يلاول كلذ نم نودبي ام امأو
 ءىفاكي نأ الا «« لولغ ءارمألا اياده» نأ نم ءاج امل «مهنم هلوبق

 ريمأل اًئيش اهنم ىدهأو «باوشلا نم اهتميقب اهيلع ًافاك ناف ءاهيلع
 هتيطعب هل حص دحأل هاطعأف ءهدييأتو هقيفوت هللا مادأ - نيملسملا

 .هل غاسو ءهايا

 .رصعلا :ص )١(

(r)۴م :نم  

(r)نم  aريمأل الو اب يفو . 



 نمل وأ « مهبصغي نمل اهوبصغ ةيشاملا هذمل نوبصاغلا ناكأ ءاوسو

 تبصغ دق ةليبقلا تناك دقو « مهلبق « مهءابآ بضغ نمل وأ «مهبصغ

 هلام هيلا راص نم لام دخأ هنأ هنيعب مهنم دحاو لك معي ملف .ةليبقلا

 هنيعب هنم بوصغملا فرعي امدنع - ب
 دق «مهيديأ يف ةيشالا هذه نيذلا .موقلا ءالؤه ناك نا امأو

 «مهبصغنمل « مهلبقع مهدادجأومهئابآ نممهنع اهوثرونم وأ مه« اهوبصغ

 اهدر مهنكمي الو «مهنم تبصغ نيذلا « اهبابرأ نوفرعيو « مهبصغي نمل وأ
 نأ :مهل مزاللا «مهيلع نيعملا بجاولاف « مهتثرو ىلا وأ . مهناّيعأب مهيلا

 مل ناف ءاهنم ءيشب اوكسمتي نا ءمهل لحي ال ذا :مهبابرأ ىلع اهوفرصي

 الو ءاهنم اًئيش مهنم يرتشي نأ دحأل لحي الف ءاهب اوكسقو ءاولعفي
 ناف ءهيلا تراص هجو يأب « مهلبق نم "ديلا راص نم الو «ةبه اهلبقي
 .بصاغلا كح كلذ يف همكح ناك ءهب ملاع وهو «كلذ نم ائيش لعف

 .هل كيرش ال قيفوتلا هتلابو

 ؟جحلا مأ ءسلدنألا لهأل لضفأ داهجلا له - [50]

 نب ىلع «نيدلا رصانو) نيملسملا ريمأ ءهنع هللا يضر «هيلا ا"ابتكو
 جحلا له :هلأسي ء(هرصن "ازعو ءهرمأ هللا مادأ «نيفشات نب فسوي
 ؟داهجلا وأ « سلدنألا لهأل لضفأ

 .لاؤسلا صنو

 .مهيلا ق :ع )0(

  (r)م /وذ :ص /۰ :ق ٤۵/ 1ع ۲۲۰.
  (e)م ع ؛ص :نم

  (4).مأ :ع



 ."!لسو هلآ ىلعو دجم انديس ىلع هللا ىلصو .محرلا نمحرلا هللا مس

 انتقو يف «سلدنألا لهأ نم جحب م نميف «كنع هللا يضر «كباوج
 ةجح جح دق ناك نا فيكو ؟داهجلا ما ءهل لضفأ جحلا له ءاذه

 .؟ةضيرفلا

 .("ىلاعت) هللا ءاش نا اروجأم اقفوم ءهارن اب كلذ يف انعجار

 انمحر «تحفصت :هصن اذه اب كلذ ىلع «هقيفوت هللا مادأ «باجأف
 .هيلع تفقوو ءاذه كلاس «كاياو هللا

 مدعل ءاذه انتقو يف «سلدنألا لهأ نع طقاس جحلا ضرفو
 ةردقلا :ةعاطتسالا نأل «بوجولا يف ًاطرش هللا اهلعج يتلا « ةعاطتسالا
 اذه يف مودعم كلذو ءلاملاو سفنلا ىلع نمألا عم «لوصولا ىلع
 .نامزلا

 ررغلا محقتل ؛اهوركم الفن راص «ةلعلا هذهل ءجحلا ضرف طقس اذاو

 .هيف

 نآرقلا ىف «هلئاضف ىصحت ال يذلا ءداهجلا نأ :هانركذ اب نابف
 ىلا جاتحي نأ نم نيبأ كلذ نأو «هنم لضفأ ءراثآلاو ةرتاوتملا ننسلاو
 ليبسلاو «ةضيرفلا ةجح جح نميف وه امنا لاؤسلا عضومو ؛هنع لاؤسلا
 هل داهجلا نأ :هب لوقأ يذلاو .؟داهجلا مأ ءهل لضفأ جحلا له « ةنومأم
 .مظعلا لضفلا نم هيف درو امل « لضفأ

 ىلع كلذ جرختيف « ةنومأم ليبسلاو «ةضيرفلا ةجح جحي ل نم امأو
 ؟. يخارتلا ىلع ما ءروفلا ىلع وه له :جحلا يف فالتخالا

 امأو هب ماق نم مايقب نايعألا ىلع داهجلا ضرف طقس اذا 'لاذهو
 .ةطقاس ةيلصتلا :م ع )١(
(r)عا:نم . 

(r}اذا وهو م . 

۹۴۳ 



 "!ةبح نم لضفأ وهف نايعألا ىلع هيف نيعتي يذلا ناكملا يف

 ىلع "ما روفلا ىلع وه له هيف فالتخالل ءادحاو الوق ؛ةضيرفلا
 . يخارتلا

 .( "هل كيرش ال) قيفوتلا هتلابو

 .برغملا لهأل ةبسنلابو
 ع(! نييلسملا ريمأ هلأس ذا ‹هباوج ف ‹هنع هلأ ىضر ‹ هکردتسا امو

 مه له « ةودعلا لهأ نع ‹ ةئام سمحو «ةرشع سمح ةنس لوأ «ةتبسب

 ؟ال مأ كلذ يف سلدنألا لهأ لثم

 ليبس مهليبس «ةودعلا لهأ نم «سلدنألا لهأ ىوس نم نا :لاقف
 ءمهسفنأ ىلع (*فونجب الا ةكم ىلا نولصي ال اوناك اذا ءسلدنألا لهأ

 ىلا لوصولا يف «مملاومأ ىلع الو ؛مهسفنأ ىلع نوفاخي ال اوناك ناو
 ىلع هنا :ليق دق ذا «جحلا ليجعت نم لضفأ مل يدنع داهجلاف «ةكم

 . هلئاسم

 ("ءوقي) نم امأو .داهجلا ضرفب موقي نم ادع نميف اذهو
 ال ذا ؛ مهيلع بجاولا وه داهجلاف «مهدانجأو نيملسملا ةامح نم هتضيرفب

 بجاولا نأل ؛"كرتعملا مهنم غلب نم ىلع الا مهنم جحلا ليجعت نيعتي

 .جح نم ق )0(

(r)وأ م . 

(r)نم : Ee 

 .نينمؤملا ريما :م (4)

(o)فوخ عم :م . 

 .ص 2م ٤ع :نم )1(

 ةحجارلا نسلا ء«صنلا يف ءابب دصقيو «هحور جورخ نيح ناسنالا اهب رمي يتلا ةاناعسلل مما كرتمملا (۷)
 .ةافولل
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 هنأ فلكملا نظ ىلع بلغي نأ وهو ءاهيف نيعتي ةلاح هل يخارتلا ىلع
 نيب ام يتمأ كرتعم » هع هلا لوسر لوق كلذ نم دحلاو . هريخأتب توفي

 [rr] .« "'نيعبسلا ىلا /نيتسلا
 .هل كيرش ال ‹قیفوتلا ىلاعت هللابو

 .شكارم ةنيدم نم لئاسم ثالث - [۲۳۸]
 هيقفلا ىلا ىليطتلا هللا دبع وبأ ءلدعملا هيقفلا '''بتك «ةلأسم)

 رخآ يف ؛هللا اهاج «شكارم ةرضح نم ('"ادشر نبا ديلولا يبأ « يضاقلا

 .اهنع لأسي «لئاسم ثالثب «ةئام سخو ةرشع سمخ ةنس رهش
 :اهب لصتي ءاهنم ةدحاو لك ىلع هباوجو ءاهعيمج صن اذهو

 + قالطلا يف ةداهشلا قيفلت - ]١[
 ,ةنودملا نم قالطلاب ناهألا باتك يف عقو ام يهف ءاهنم ىلوألا امأف

 ىلع نوقرفتم لاجر هيلع دهش لجر يف» «باهش نباو «دانزلا يبا نع
 هلم تبهذ :ةدحاوب رخاو «نينئاب رخاو «ثالثب دحاو .قالط

 دحاو نوقرفتم لاجر هيلع دهش» :ىرخأ ةخسن ينو :هل ليق
 .« نيتقيلطتب هنم تبهذ ثالثب رخاو «نيتنئاب رخاو «ةدحاوب

 .هيلع تفقوو ءاذه كلاّوس تحفصت :اهيلع باوجلا

 يف ةنودملا خسن (ا"!نيب) عقاولا فالتخالا نم تركذ يذلا اذهو

 نيتسلا هنيب ام ايالا كرتعم » :ظفلب ؛ةريره يبأ نع ء(۲/١١٠) :ريغصلا عماجلا ىف يطويسلا هجرخأ )١(

 .يطويسلا هفعض دقو (45/8) قئاقحلا زونك بحاص هجرخأ اك « نيعبسلا ىلا
 . ع /الك نق (5)
 .ةرضحب ءاهقفلا ضعب ءهنع هللا يضر ءهيلا بتكو ؛ب ينو .م ؛ع ءاق :نم (5)
 ۰.٩۸ :ص /۷۳ م (*)
 .(9/"1) ةعوبطملا ةئودملا ةياور يه (4)
 .خسن نم :اب يفو .م 2ع :نم )0(



 ىلع ؛ةداهشلا قيفلت نم حلا هبجوي ايف هل ريثأت ال باهش نبا ثيدح
 .قفلت اهنأ ىري نم لوق

 يف عقو اك «ناتقلط همزلت نأ :قيفلتلاب لوقلا ىلع بجاولاو
 ؛ اهيف كلام نع هتياورو « مساقلا نبا بهذم وهو «باهش نبال ةنودملا
 مل وأ «هتداهش دوهشلا نم دحاو لك خرأ ءاوس ءاهريغ يف امل ام فالخ

 ايف خيراتلل ريثأت ال ذا ءهيلع اوقفتا وأ خيراتلا يف اوفلتخا ءاهخرؤي

 ةداهش لوبق بجو ول هنأل ؛اهقفلي نم دنع ةداهشلا قيفلت نم بجي
 قلط هنأ هيف دهش يذلا مويلا نييعت يف «هدارفناب دحاولا دهاشلا
 مل الف ءقالط نم هب دهش اف «هدارفناب «هتداهش لوبق بجول «('"اديف)
 الأ بجو ؛قالطلا نم هب دهش امف هدارفناب دحاولا دهاشلا ةداهش لبقت
 ‹ خيراتلاب ربتعي الأو «خيراتلا نم هب درفنا ايف مهنم دحاو ةداهش زوجت
 .قالطلا نم همزلي ايف تبثي مل ذا ؛هل ريثأت ال ذا

 خرأ ناو «كحلا موي نم الا كلذ يف نوكت ال ةدعلا نأ ىرت الأ
 .خرؤي مل اذإ اک «هتداهش مهنم دحاو لك

 .هنم ةدعلا نوكت نأ بجول «دحاو خيرات ىلع نادهاش عمتجا ولو
 نأ نيب قرفلا نم «هترصبت يف يمخللا هلصف يذلا ('"!ليصفتلاو)

 وأ «نيدهاشلا ةداهش خيرات نع ارخأتم ثالثلاب دهاشلا خيرات نوكي
 .حصي هجو هل سيل اهدحأ ىلع وأ « (“هيلع) امدقتم

 «ناتقلط همزلت له « خيراوتلا تمدع اذا «فلتخيو » :هلوق كلذكو
 طلغ «« قالطلا يف كشلا باب نم نينثالا ىلع دئازلا نأل «ثالث وأ
 «كشب ركنملا ىلع محي ال احلا نأ يف فالتخا ال ذا «حصي ال «رهاظ

 .مل نم :ص )١(

 ۔ق م ع :نم (0

(r)ليصفتلاب :ب يفو .ع :نم . 
 .ع 1س )+(



 .هسفد ىلع هب رقأ اذا «كشلاب هيلع محي له فالتخالا امناو

 .قيفوتلا هللابو

 * بهذلا ىلحب ريناندلا نيد ءادأ - [؟]

 اهنزو هاضقف «لجر ةمذ يف ريناند هل تناك ءلجر يهف ةيناثلا امأو
 «ةداع نود ءاهنزوب « ''اهنم ًارايع لقأ وأ ءهبهذ ةدوج يف بهذ يلح
 دجو «ةدرفنم «نزولاب تنحتما اذا ريئاندلاو ءةدع الو ءطرش الو

 تقدص اهر ''!ةجنصلاب اهنم ةئالا تعمج اذإف ءضعب نم ىَقْوُأ اهضعب

 .؟ةيدابع نع ةيطبارم هاضق نإ فيكو .نزولا نم تصقن وأ
 .هيلع تفقوو ءاذه كلاّوس تحفصت :اهباوج
 نزوب «بهذ "يلح ءاددع زوجت ءهل ريناد نم ىضتقا يذلا امأف

 دصقلا عم «كلذ يف ةلثاملا مدعل زوجي الف «ىندأ وأ هنيع لثم «هريناند
 .ضارغألا فالتخا نم كلذ يف امل «ةعيابملا ىلا

 لضفلا نأل ؛زئاج وهف ةيداّبعلا نم ةيطبارملا بهذلا هؤاضتقا امأو

 .نزولا يف لقأو ءرايعلا يف ىندأ ةيدابعلا ذا «ةدحاو ةهج نم كلذ يف

 .هل كيرش ال «قيفوتلا ىلاعت هللابو

 * عماجلا دجسملا يف نيميلا هب بجت يذلا غلبملا - [؟]

 يف افلتخا مث ءادعاصف ءرانيد عبر يف الياقت نالجر يهف ةثلاثلا امأو

 دق :عاتبملا لاقو ءرانيد نمم كدنع يل يقب :عئابلا لاقف « يضاقتلا

 مأ عماجلا دجسملا يف نيميلا بجت له «ةعلسلا نم عيمج عم «كيلإ هتعفد

 - ؟ال

 :اهتزول ةبسنلاب اهل ًاساسأ ذختملا صلاخلا ندعملا نم اهيف ام ءدوفنلل ةبسنلاب رايعلا )١(

 لعل :م /لاو ص (*)

 .ةيقوألا وأ لطرلاك هب نزوب ام :ةجنسلا وأ ءةحنصلا (0)

 .ماللا رسكو ءاحلا مضب يلح عمجلاو :نييزتلل ءاسنلا هذختي ام :(نوكسف حتفب) :يلحلا ()

 .۱۷۲ :م /۲۷۹ :ص (*)

¥ 



 دق هنأ عئابلا معزف «بيعب هيلع ماقف «ةعلس هنم عاتبا نا فيكو

 نيأ - رانيد عبر نم لقأ بيعلا ةميقو «عاتبملا كلذ ركنأو ءهل هنيب
 .؟اهروضحو ةعلسلا تاوف يف محلا فلتخي لهو ؟نيبيلا بجت

 . هيلع تفقوو اذه كلاس تحفصت :اهباوجو

 كلذ عفد هيلع ىعداو «رانيد عبر نم لقأ هقح نم يقب يذلا امأف

 .عماجلا يف ؛كلذ يف نيميلا همزلي الف / «هيلع هركنأف «هيلا[ ۲ ]

 تناك نإف ءهيلا أربت هنأ عئابلا ىعداف ءرانيد عبر نم رثكأ اهتميق

 « عماجلا يف «كلذ يف نيميلا ('"هتمزل) «بيعلاب اهدر بجي :ةٌئاق ةعلسلا

 ءرانيد عبر نم .لقأ يف «ةعلسلا نمم يف ناعيابتملا فلتخا اذا اك

 ء«تتاف دق ةعلسلا تناك اذا ام فالخب « عماجلا يف نافلاحتي «ةمئاق يهو

 باتك نم مساقلا نبا عامس (يفو) زاوملا نبا باتك يف عقو دقو
 هرهاظ ام ((!ةعلسلا يف) بيعلا يف يعادتلا يف «ةيبتعلا نم '!بويعلا
 حصي ال ذإ ؛هانركذ ام ىلع' لوأتي نأ باوصلاو .انركذ ام فالخ
 .هاوس

 .هل كيرش ال «قيفوتلا ىلاعت هللابو

 نيراج نيب ءانبلا ةيلعت ررض - [م عوز

 هذه «( "شا اهداعأ) «ةلبل ةنيدم نم « هلع هللا يضر "| بطوخو

 ءهمزل :ب يفو .ق ٠م 2ع :نم )01(

 عامس يف :ب يفو .ع :نم (۲)
 .عويبلا :م )م

 ءق :نم )كك

Ye iE FEA ip 1. iJ (o)هللا اهسرح :ب يو .ع :نم )3( . 
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 ‹«كباوج :اهصنو .راج فقس ىلع عالطا ةلأسم يهو ءاهنع لأسي « ةلأسملا
 ةنيدمب) ءهراد ناوطسأ ىلع ةفرشم ةفرغ هل لجر يف «كنع هللا يضر

 «هراج راد نم تيب فقس رهظ ىلع «برغلا ةهج ىلا باب اهو «("ةلبل
 ةفرغلا بابو ءولعلا يف اهنودو ء«ةروكذملا ةفرغلاب لصتم روكذملا تيبلاو

 لزي ملو ءدعب وأ ("!هنم) برق ءدحاو ىلع هنم فشكي الو «هرهظ ىلع
 دارأف «هراد تيبلا بحاص نآلا عاب نأ ىلا ءرهدلا نم ("!ةدم) كلذك

 سيمطتو «ةروكذملا ةفرغلا عم هتيوستو ءروكذملا تيبلا عفر اه عاتبملا
 .كلذ هغوسي ال ةفرغلا بحاصو ميدقلا اهباب

 .كرخذ لزجيو «كرجأ هللا مظعي كلذ يف بجاولاب انتفأ

 كلاؤؤس تحفصت :((؛!لاق نأب) كلذ ىلع «هقيفوت هللا مادأ «باجأف
 .هيلع تفقوو ءاذه

 دسي نأ هل سیلو «ءاش ام هتيب عفري نأ تيبلا بحاص قح نمو
 عفر ("دعب) «ةيقاب «ةعفنم هيف هل تناك نا ةفرغلا بحاص ىلع بابلا
 ةعفنم اهنأل «تئش نا كسفن ىلع رتسا :تيبلا بحاصل لاقيو « تيبلا
 بابلا يف ةفرغلا بحاصل نوكي ال نأ الإ «هنم رادلا عئاب ىلع اهزاح دق

 هدسي نأ هقح نم نوكيف «هيلع علطلاب الا «تيبلا عفر اذا « ةعفنم

 .«رارض الو ررض ال» : هِي ينلا لوقل «هيلع

 .هل كيرش ال قيفوتلا هللابو

 .ةيلاد هراد ؛ب يلو ءاق ءم ءع :نم (01)

 .م ءع :نم (۲)

 .ص ؛ق ٤م ٤ع :نم )م

(e)ع نم  

 .عفر ردقب !ب يفو .م عع :نم (ه)



 :عوضوملا يف جاحلا نبا باوج
 تيبلا عفري نأ هل :لاقف «جاحلا نبا هللا دبع وبأ هيقفلا اهيف ىفأو

 .هراجب رضي 0 ام « بحأ ام

 .هل كيرش ال قيفوتلا هللابو

 سبحلا يف نينبلا عم نينبلا ونب لخدي له - [0:.]
6) 

 ؟ىبقعملا

 هلأسي :نايجم نيرواشملل ءاهقفلا دحأ هنع هللا يضر « هيلا "!بتتكو

 : ةئام سخو ةرشع ثالث ةنس كلذو «سبح ةلأسم نع

 ؛هينبا ىلع اكلم سبح لجو يف - كقفوو ؛كانع هللا يضر - كباوج

 3 «نالفو نالف ينبا ىلع سبح اذه يكلم » :(؟ اب) هداهشا ف لاقف

 ونب الو «ءانبألا تاف « اولسانت ام ءاهبباقعأ باقعأو ءارباقعأ ىلع

 .مهقوف نم عم اولخدي نأ نينبلا ''اونب ب دارأف « نينب

 نوكي لهو « كلذ يف محلا هجو - كددسو «هللا كقفو - انل نيبف

 نوكي وأ «ريغ ال ("!باقعأ) ىلع مث ءاهيف ركذ يتلا ةجردلا يف بيترتلا

 ؟ههجوو ؟هنم راخت اف فالتخا كلذ 5 ناك ناو ءاهدعب اف وأ ‹ اهيف

 .ىلاعت هللا ءاشنا «اددسم ؛ ًاناعم ‹ اقفوم

 ‹ كلاؤس تحفصت :باوجلا أذبب كلذ ىلع «هقيفوت هللا مادأ « باجأف

 .هيلع تفقوو

 ءلكك :ع /؟ال :م / "+ :ق ماوخ :ص (1)

 ىلا هلوأ نم لاؤسلا صو «ىبح ةلأس نع لأني «نايج ءاهقف ضب :هنع هللا يضر هيلا بتكو :ع )0

 ... كباوج .هيف فرح رخآ

(r)م :نم . 

 .نينبلا ينب ونب :م (4)

 .اهباقعا :ب يفو ع نم )0(
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 نيئبلا ""ينبلف ءهيف هتركذ ام ىلع سيبحتلا صن ناك اذاو
 .(نينبلا نم) مهقوف نم عم سبحلا يف لوخدلا

 مهنأ يف هظفحأ فالتخا الو «'"ةنودملا يف كلام لوق صن اذه
 لاخدإل (كاهعضوم) يتلا ءواولاب مهنيب كرش دق هنأل ؛مهعم نولخدي
 مهنيب كلذ مسقي له فالتخالا امناو «لوألا هيف لخد ايف يناثلا
 كلذ مقي نأ :لمعلا هب ىرج يذلاو ءةجاحلا ردق ىلع وأ «ةيوسلاب
 .ريقفلاو ينغلاو « ىثنألاو ("ركذلا) ةيوسلا ىلع مهنيب

 ‹كلام دنع ‹تانبلا دالوأ ‹كلذ ف لخ دی له ءاضيأ ‹ فلتخاو

 .لاوقأ ةثالث ىلع

 تنبلا دلو نأل «لاحب ءهبهذم ىلع ءهيف نولخدي ال مهنأ :اهدحأ

 .هدنع بقعب سيل

 «نييمسملا نّينبالا تانب دالوأ «هبهذم ىلع ءهيف لخدي هنأ :يناثلاو
 [۲۲۲]اولخدي نأ ّبّجوف « اهبقع بقع نم نهدالوأن « /اهبقع نم اتانب نأل

 ىلع ؛هيف لخدي الو «« اهباقعأ باقعأ ىلعو » :هيف هلوقل «سبحلا يف
 نأ الا ءاهتانب تانب دالوأ الو ء("نينبالا تانب) دالوأ :لوقلا اذه
 .« اهباقعأ باقعأ باقعأو اهباقعأ باقعأو ءاهباقعأ ىلع مث» :لوقي
 يتلا ةجردلا كلت ىلا تانبلا دلو لخدي ابيقعت داز "الك كلذكو

 مو «« اولسانت ام اهباقعأ ىلع مث» :هلوق ىلع رصتقا ولو .اهيلا ىهتنا

 .نينبلا ينب ينبلف :م (1)
(r)نيئبلا ينب نم :ب فو ۰ع ٠م ءص :نم . 

 ١ ١(. /5) :ةنودملا (۳)

 .اهعوضوم :ب يفو ءم :نم )٤(
(o)ركذلاو :ب فو .م :نم . 

 .نينبالا ينب تائب دالوأ :ب ينو .ع :نم )3(

 .داز ام كلذكو :ع (۷)
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 تانب دالوأ نم دحأ سبحلا يف لخد امل ؛« اهباقعأ باقعأو» :دزي
 .هللا هحر «كلام بهذم ىلع نينبالا

 هللا هجر «قزر نبا رفعج ابأ ةيقفلا انخيش ترضح لوقلا اذببو

 .لاوقألا رهظأ وهو «لّمعلا ىرج هبو يتفي
 تانب دالوأ «كلام بهذم ىلع «كلذ يف لخدي هنأ :ثلاثلا لوقلاو

 ام» :هلوقل "اولسانت ام اهتانبو (('![يينب تانب دالوأو) «نينبالا
 فالخب :« اهباقعأ باقعأو ءاهباقعأ ىلع مث» :لاق نأ دعب «« اولسانت
 ام» :لقي لو «« اهباقعأ باقعأو اهباقعأ ىلع مث» :هلوق ىلع رصتقا اذا
 .« اولسانت

 ماد ام «سبحلا يف هيبأ عم نيِيِّمسلا نينبالا ينب نم دحأ لخدي الو

 ءهعم لخدل « اهباقعأ ىلعو» :لاق ولو .« اهباقعا ىلع مث » هلوقل ءايح
 مهنأل «ةجاحلا ردق ىلع :ليقو «ةيوسلاب :ليقو ءهنع لضف ايف :ليق
 دلو مح نيبو ءدلولا دلوو ءدلولا كح نيب ءلاوقألا دحأ يف ءاوقرف
 رثؤي :هيف اولاقف ءواولاب مهنيب ("؟كرشأ) اذا ءدلولا دلو دلوو ءدلولا
 لو «دلولا نع لضف ايف الا دلولا دلو لخدي الف ءدلولا دلو ىلع دلولا
 .دلولا دلو عم دلولا دلو دلو ("يف) كلذ اولوقي

 .هل كيرش ال «قيفوتلا ىلاعت هللابو

 نبا لضفلا يأ يضاقلا نم الاؤس رشع دحأ - [؟41]
 ضايع

 نع ‹ ضايع نبا لضفلا وبأ 'ةتبسب يضاقلا (هنع هللا يضر « لاسو

 .اهينب ينب تاني دالوأو :ب يلو .م 0ع نه )0(

 .اولفس ام :ع (؟)

  (r)كرش :ب ينو ٠م :نم .

(e)ق “م 34 نم . 

TN eg NY 3 AY) (a) 
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 سخو «ةرثع سخ ةنم رخآ يف ('"'هيلا اهي) بتك «ةلأسم ةرثع ىدحا
 .ةئام

 :اهولتي اهنم دحاو لك ىلع باوجلاو ءاهعيمج صن اانهو

 * فيلحتلا وأ راذعإلا يف يضاقلا ههجوي نم طورش - ]1١[
 يف وأ ءراذعإلا يف يضاقلا ههجوي نمع يهف ءاهنم ىلوألا امأف

 وأ « بيع ىلا رظنلا ( ف وأ) ,("!هترضح) نع باغ نم فيلحت

 هتلادع يف طرتشي (له) دحاولا هيف زيجأ عضوم لكو «دحب فارتعا
 نوكي نأ ءالعلا صنل ؛ةداهشلا ءىيجم ءاج نم “"ةلادع يف طرتشي ام
 ,ةداهشلا كح همكح سيل ذإ ؛(""اذه) كلذ يف طرتشي ال مأ ءالدع

 فورعم ريغ ؛ةقث نوكي نأب هبسحف ءربخلا لقن باب نم وه امناو
 هنا :اولاقو «ثيدحلا ةاور لدعي نميف ءملعلا لهأ هدح اك «ةحرجب

 .دهاشب سيلو ربح هنأل ةأرملاو ء دبعلا ليدعت هيف حصي

 كنم «ةلعت اهيف يسفنب ماق دق هنإف ءاذه نايب ىف لضفلا كل

 . هريغ هلا ال «ناعتسملا وهو ‹ ىلاعت هللا ءاش نا ‹ اهۋالج

 :نالدع نادهاش هوحنو راذعالا ف هجوي نأ :راتخلا

 - هتنوعمب كدمأو ‹هتعاطب هللا كزعأ - تحفصت .اهيلع باوجلا

 باغ نم فيلحت ("يفو) راذعإلا يف يضاقلا هجوي الأ :رايتخالاو

 .اهب اهيل بتك :ب يفو .ع :نم )١(
 كح :م /۱۹۲ :ص (*)

(r)انثرضح د فو ف مهر ۰ع :نم . 

(r)رظنلا يفو :ب يفو .ر ءع :نم . 

 .لهف :ب ينو .م :نم )4(

 .- ةيكزت يف طرتشي ام هتيكزت :ق :ع (0)
 .ق م هر “ع :نم 3

 .فيلحت يف وأ :ب يفو .ع :نم (۷)
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 هجو ناف ؛نيلدع نيلجر الا ءهنع بيغي امم كلذ هبشأ امو «هترضح نع
 رصق ناف «هلاح لهجي نم ال .هتلادع فرعت نم الا نوكي الف ادحاو

 م ءهتلادع فرعت ال نم هجوف ‹«كلذ نم هلعفي نأ هل يغبني ايف
 ةيكزتب ءهتلادع هدنع حصت نأ دعب الا هيلا لقني اب حلا هل حصي

 رسلا يف هنع لأسي نأب وأ « ءاضرلاو لدعلاب ةلادعلا يف نيزربم نيلجر
 .ةلادعب فرعي الو «ةداهشب هدنع دهاشلا يف لعفي اك ءهب قثي نم

 «هلاح نع دحاو لاؤيسب يفتكي الأ ءًاضيأ ءهنع لأس اذا رايتخالاو
 ناك ناو ءدحاولا ربخ لوبق ةيحان نم ((''زاج) كلذب ىفتكا اذاف
 يف قرفي كلام ناك ناو  سايقلا هجو يف ًادبع ناك نا كلذكو «ةأرما
 هدنع زوجت ال دبعلا نأ لجأ نم ءاناسحتسا ءدبعلاو ةأرملا نيب كلذ
 اك «ةداهشلا لوبقم هدنع كلذب نوكيو «عضاوملا نم عضوم يف « هتداهش

 هلقن لبقي يذلا ةقثلاف «كلذب ربخلا لوبقم هثدح نم دنع ربخلا نوكي
 .ةقث الا !'لدع الو ءالدع الا ةقث نوكي ال ذإ ءلدعلا وه ربخلل

 هتفرعب صتخي اب ("اهنع) يضاقلا هلأسي ايف بيبطلا لوق زوجيو
 .هاوس دجوي مل اذا «اينارصن وأ «لدع ريغ ناك ناو «ءابطالا

 ‹ةمسقلل هجوملا مساقلا كلذكو « نيلدع نينثا انوكي نأ رايتخالاو
 .|ههبشأ امو

 ./هل كيرش ال قيفوتلا ىلاعت هللابو [؟؟*]
rJةزايحلا ف نیده اش هيجوت راتخلا -  * 

 ىف نيدهاشلا ىلع ةزايحلا ف هج وپ نأ م احلل زوجي لهف ةيناثلا امأو

 راذعالا باب هيابف .روضحلا ف هبانم بئاث وه ذا ؛ادحاو كالمألا

 ؟نينثا نم دب ال مأ ‹ ههبشو

 .ق ءم ءر ع :نم (۱)
 .الدع الو :ع (۲)
 .هدلع :ب يفو .ق«م ر 2ع :نم 6

 .۱۹۹ :م /لح؟ :ص (غ)
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 ("يل) حال دقف ؟خايشألا نم دحأل صن هيف لهو ؟كلذ يف هارت ام

 .هللا قيفوتب ءهيف يماما يأر تدرأ ءيش هيف

 .هيلع تفقوو اذه كلاس تحفصت .اهيلع باوجلا

 (رئاس) نيبو « دوهشلا هب دهش ام ةزايح روضحل هجوملا نيب قرف الو

 « ءىزجي دحاولا لدعلا ءههبشو راذعالا نم يضاقلا هيف هجوي ام

 .نينثا انوكي نأ رايتخالاو

 .هل كيرش ال قيفوتلا ىلاعت هللابو

 * ؟ءاضقلا جب وأ ءنئادلا نم بلطب ليفكلا مدقي له - أ - [+]

 نم ىلع ههجوي نأ ماحلا مزلي له «نماضلا ةلأسم يهف ةثلاثلا امأو
 نم هكرتي نأ الا ءهجولاب وأ « لالاب نماضلا ذخأ هيلع بجو

 قرفي وأ «كلذ هل بجي نم بلط دعب الا كلذ همزلي ال مأ ءهل بجو

 مهضعب هددح اک بم ال ام كلذ نم بجي ام فرعي نم نيب كلذ يف

 .؟كلذ لثم يف

 ؟بلاّطلا ةبغرل مأ « ءاضقلل لاجآلا ديدحت عضخي له - ب

 أدبي له «كلذ نم هليوطت بجي ام ليوطتو «لاجآلا ةدم كلذكو
 . نم معلا لهأ هدح ام ىلع ابرضيو «كلذ هل نم بلط اذا عاجلا كلذب

 ءماكحلا نم هتدهاش نم ريسو «ءاللعلا لاوقأ نم رهاظلا وهو «اهدامآ

 دمأ ليوطتو ء((“هلجأ دح) يف «بلاطلا ةبغر ىلع كلذ فقي مأ

 ٠م ءر :نم (1)

(r)٠ر «م ٤ع ق !نم  

 كف :م /۲۸۹ ص (*)
 .هل لام ال ناك اذا وأ ءنيدملا دري ل اذا لاملاب مزتلي لالا نماض (5)

 يف انوجسم وأءارح ناك ءاوسو ءال مأ ايلم ناك ءاوس ءلجألا دنع نيدملا راضحاب مزلي هجولا نماض فل

 .رخآ قح

 .ةلجاؤم :ب يقو .ق ءم ءر :نم 1(
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 ؟("!ىلاعت) هللا ءاشنإ ءرهاظلا يف هجو اذهو ؛(!'!هتعفنم)

[i] 
 .هيلع تفقوو ءاذه كلاؤس تحفصت . اهيلع باوجلا

 معي نأ همزليف «نامضلا هيلع بجوي اب لجرلل يضاقلا كح اذاو

 اما هنأ نظي الئل ءكلذ لهجي نأ نكي نم ناك اذا ءهل هبوجوب همصخ

 لثم يف كلذو ءهب هل ىضق الاو هكرت ناف «نماض نود هيلع مح

 ىتح «هب لجؤي نأ بولطملا لأسيف ءلجرلا ىلع نيدلا هل لحي لجرلا
 لجرلا لثمو «ءبلاطلا ىلع هب هل محيو « يضاقلا كلذ یرف «هرضحي

 نم قلطي نأ لأسيو « معلا تبثيف ءنيدلا نم هيلع لحي ابف نجسي

 .كلذ هبشأ امو ء'""هتنيب يف بلاطلا ىلا راذعالاو «نجسلا نم هقالطاب

 لثم كلذو .هل كلذ بوجوب هملعي نأ هيلع سيلو ‹بلاطلا كلذ لأسي

 هل ذخؤي نأ بلاطلا لأسيف «ركنيف ءاقح لجر ىلع لجر يعدي نأ

 [ب]
 ام لح يف بولطملا ىلع لاجآلا برض يف معلا لهأ هدح يذلاو

 نم لقأب عنقي مل اذا هيف "لجۇپ ام ىهتنم وه انا بلاطلل هيلع تبث
 .كلذ

 :هيف هيلع عسويل «(هل) لجألا برض بلطي اإ هنأ هنم مولعلاو

 .ةعفنم :ب يفو ءم ءر 2ع :نم 0(
 ٠ع :نم )0

(r)هليمي ر . 

 .ەلجۇي :م )٤(
 .ر :نم (4)
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 ("!لاجآلا) نم ءالعلا هدح ام هل برضي نأ ىلع لمعلا رمتسا كلذلف
 .ءيش نع لأسي نأ نود «هعفانم بلطيل ءلجؤي نأ لأس اذا

 .( "هل كيرش ال) قيفوتلا هللابو
 * ةداهشلا يف نيقيلا بجوي يذلا دحلا - [:]

 نإ فيكو «ةلادعلاب نيموسوملا ريغ ةفاكلا ةداهشف ("!ةعبارلا امأو

 هيف مهتداهشب عطقي يذلا دحلا ام« ا“ وتو ؛ ةنايصو رتس لهأ مهيف ناك
 ؟(6!كدنع)

 ءيش ىلع هيف فقأ مف «لاؤسلا اذه يف باوجلا يل عبشت نأ يتبغرو

 باب ديرأ تسلو «هلثم نعو هنع « يشتفو ("يتعلاطم) ةرثك ىلع « يفشي
 ةلقن دح يف نويلوصالاو نوملكتملا هرطس ام الو ءرفسلا يف ةداهشلا

 .ربخلا رتاوتم

 .("هل كيرش ال «قيفوتلا ىلاعت هللابو)
 .هيلع تفقوو ءاذه كلاس تحفصت - اهيلع باوجلا

 مهلف ءملعلا بجوي يذلا نم ءرتاوتلا دح دوهشلا ددع غلبي مل امو

 .اههجو ىلع ةداهشلا كح

 )١( :ةرايم حرش يف لاجآلا هذه رظنا .لجألا :ب يفو .ع ءنم )53/1(.

(r)ر نم . 

 هلك" م /۱۹۲ ص (*)
 .ةعبارلا ةلأسملا :ر (۴)

 ةوادعلاب الا حرجي الو ءيش لك يف هتداهش لبقت ءةلادعلا يف زربملا لدعلا - ١ :ةتس دوهشلا بتارم (4)

 ةلادعلاب موسوملا - ٣ ةحرج ةيأب حرجيو ءيش لك يف هتداهش لبقت زربملا ريغ لدعلا - ؟ ةبارقلاو
 «.مهتداهش لبقت ال ةثالثلاو .ةحرجلا هيف مسونت يذلا - ه ءةحرج الو ةلادع هيف مسوتت ال يذلا - ؛

 نيناوقلا) هاكز نم هتبوت ملع اذا الآ هتبوت لبقت ال ةحرجلاب فورعملا - 5 .ةيكزتلا دعب الا
 )86/١(. - ةفحتلا ىلع ةرايم حرشو .؟"5ص - ةيهقفلا

 .يدلع :ب ۾ ؛ر يفو .ص ؛نه (4)

 .يثحب !ب يفو .ص ءقءر عع :؛نم (1)
 ر نم )۷(



 موسرملاو ‹ ةلادعلاب مولعملا :اهنم « ةبترم ةرشع قدحا ىلع دوهشلاو

 . ةلادع الو ةحرج هيف مسوتت ال يذلاو ءابب

 عضاوم ةتس يف الا ٠ ءيش لك يف هتداهش زوجتف ةلادعلاب مولعملا امأف

 ءاوس ةلزنمب ءانزلا ادع ايف ءاهقوف اف نانثاو ءاهضعب يف فالتخا ىلع
 ال هنأ نم ديشرتلا يف ءالعلا ضعب هلاق ام الا « مهتداهشب قحلا توبث يف

 .ةعاجلا ةداهش الا هيف لمعت

 نيب عقي ايف الا هتداهش زوجت الف ةلادعلاب موسوملا دهاشلا امأو
 .اهقوف اف نانثالاو «بيبح نبا هيلا بهذ ام ىلع رفسلا ف نيرفاسملا

 . ءاوس ةلزنمي

 يف هتداهش زوجت الف ءةلادع الو ةحرج هيف مسوتت ال يذلا امأو

 نم يردأ الو .اكح بجوت ةهبش /نوكت دقو «عضاوملا نم عضوم [م؟:]
 ‹ةداهشلا ليبس ىلع بهذملا يف «تركذ اك ءمهنم ةفاكلا ةداهش زاجأ

 .رتاوتلا ةهج نم مهربخم معلا عقو اذإ زوجت اماو
 .قيفوتلا (لاعت) هفلبو
 * ىرمعلاب ةلمع :كالمأ ثلثب ةيصو عيب -

 تصوأ مث .اهكالمأ يف هتايح اهجوز ثتعتما ةأرما يهف ةسماخلا امأو

 ركل كالمألا قوس كرتت لو ‹ نيكاسملل اهشلث جارخاب اهضرم يف

 ‹ ةنيبب عقل 0 ر ف | ناك اهعاتمإ نأ يعدي اهثداو ماقف

Eهباصن بجوتسيو ,هتعتم جوزلا 3158 نأ ىلع ثراولا  › 

 .عانم )١(
 .806:م /۱4۸ :ص (*)

 .ءاضعألا نم ًاوضع بيصي روتفو ءاخرتسا :نيتحتفب ءردخلا (؟)
(r)طقسأ :ص  . 
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 صخريو «كالمألا ثلث يف هل حمسي نأ نيكاسملل رظانلل غوسي لهف

 « نيكاسلا ارظن كلذ  لاجعتسا نوکیو ‹ هلعام طقسيل ( هه كلذ ع

 .(9بيرق نع) همارتخاو ءراعألا ىصقأ ىلا هيدامت يف

 .ىلاعت هللا ءاش نا ءاقفوم اروجأم «كدنع قحلا هبجوي ام انل نيب

 - هتنوعمب كدمأو :هتعاطب هللا كزعأ - تحفصت :اهيلع كباوج
 .هيلع تفقوو اذه كلاؤس

 حلاصي نأ نيكاسملا ىلع ثلثلا ذيفنت يف رظانلا يصولا دارأ ناو
 عاتمالاب هاوعد طقسي نأ ىلع «كالمألا نم ثلثلا نع هلام نم جوزلا

 .مساقلا نبا بهذم ىلع ارئاج كلذ ناك ؛ نيكاسملل هذديفنت

 .نيكاسملل هب ىصوملا ثلثلا نم كلذ ىلع هحلاصي نأ هل زوجي الو

 عجرملا عيبي نأ هل زاج «عاتمإلا هل حصو «كلذ ىلع حلاصي مل ناو
 نم هعيبي نأ هل زوجي الو «مماقلا نبا بهذم ىلع جوزلا نم ثلثلا نم

 ناو «عويبلا يف هنع يهنمل ررغلا نم كلذ نأل «هريغ نم الو ‹ثراولا

 .هتوم ىلا رمألا ريخأت نم دب نكي مل «هءارش جوزلا دري م
 a) كيرش ال «قيفوتلا ىلاعت هللابو)
 *رفسلا ءاهتنا عقومب نمثلا ضبق طارتشاو ةبادلا ءارك - ا

 هيلا يذلا دلبلا يف ءدقنلا ىلع باودلل يرتكملا يهف ةسداسلا امأو

 لهو ؟ ءيش هلخ دپ له ‹ نيعلاب ءاركلاو ‹ مولعم وهو ءرفسلا یهتنم

 .عاجرتسا :م )١(
 .ق «ر :نم (۲)

a (r)نم  
 كلك ۷۲ م /۱۲۳ :ص (*)

 .ريسلا : 03 ص



 باجياو « ءاركلا يف جورخلا لاجعتساب ء('"فرعلل) عيبلا فالخ ءاركلا

 ؟كلذ يف محلا

 هيلع تفقوو ءاذه كلاؤس تحفصت :اهءاوج

 هيلا تيرتكا يذلا دلبلا يف اهءارك ذقني نأ ىلع باودلا ءارتكاو

 ناكأ ءاوسو «تركذ امك ءلاح بوكرلا نأل «كلذ ىف ررغ الو «زئاج

 .انومضم وأ انيعم ""بوكرلا
 ةرورضلل «نيدلاب نيدلا هلخدي ناك ناو «نومضملا يف كلذ زاج امناو

 يف هللا هحر كلام لاق دقو «يراكملا 'ردغ فوخ "يهو «كلذ ىلا
 يف هلخدي هنإ :ليق دقو !هباحصأل كرتو بره دق اهأيرك 1 كلذ

 الا ءائيش ائيش الا ىضتقي ال بوكرلا نأل ؛نومضملا ىف هلخدي ام نيعملا

 زوجي ال اذه ىلعف «ءايركألا "اردغ فوخ «ةرورضلل ءاضيأ زيجأ هنأ

 .نيدب راد ءارك

 نأ روهشملاو ءكلذ ىلع لدي ام زاوملا نب دمحم باتك يف عقو دقو

 .قافتاب زجب مل ءاهنيعب ةعلسب اذه ىلع ءاركلا ناك ولو ءزئاج كلذ

 وأ ريناند وهو ءرخآ دلبب اهنُم ضبقي نأ ىلع «ةعلسلا عيب امأو
 نأ الا ءزوجي ال كلذ نأ روهشملاف "لجأ كلذل برضي الو «مهارد

 ءافورعم هيلا ريسملا ردق نوكيو .دلبلا كلذ ىلا جورخلا تقو ىمسي

 ءقاءر :نم )0

 لوقي نأ «نومضملا ءاركلاو .هذه ءكتلحار وأ كتباد ينركأ :يرتكملا لوقي نأ :نيعملا ءاركلا (5)
 1۳١۹(. :ص - تامدقملا) «كلحاور وأ ءكباود نم ةلحار ةيأ وأ ةباد ةيأ ينركأ :يرتكملا

(r)ءوهو :ع  

 .ررغ € )4(

 .رکم م :ع (ه)

 .ررغ :ع )1

(v)الجأ م رع . 
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 «هدجو اثيح هقح هنم ذخأ «لح اذاف «بورضملا لجألاك كلذ نوكيو
 .لولحلا ىلع لمحيو ءزوجي ال كلذ نإ :ليقو

 ۰ قيفوتلا هللابو

 * هشاشفنا توبث دعب لمحلا ةقفنب عوجرلا - [۷]

 ضرفف ءاهقلط جوز نم لمح اهب رهظ ("!ةأرما يهف) ةعباسلا امأو

 شفنا مث ءةقفنلا تبلطف < ءرهظ- مث ؛كلذب دهشو «لمحلا شفنا مث ءاهل

 ماقف «لمحلا يعدت كلذ لك يف يهو .ءيش اهب سيل ناب ءاسنلا دهشو

 ىضم دقو « "اذه لبق ءلمحلا ضرف يف هنم تذخأ ام بلطي جوزلا

 . نيماع نم ديزأ اهقالط دمأل

 تماقأ نإ فيكو ؟عوجرلا هل ىري نم ير ىلع كلذ جوزلل له

 ال ءالكشم ارمأ نيري نهنأو ءاهرمأ يف كشلاب ندهشي رخ ءاسن يه

 ام ذخأ نع جوزلا فاقيا كلذ بجوي له «(""ءاد) مأ دلو وهأ نيردي

 عجري له ؛لمحلا تابثاب ًادوهش نآلا «تماقأ نا فيكو ؟ال مأ ىطعأ

 [٠۲۲]لوطو ءاهرمأ فالتخاو ءاملاح /بارطضال «( فقوتت) مأ ءذخأتف
 ام دمألا نم يضمي وأ «هلاوزو «هفاشكنا نيقتي وأ دلت نأ ىلا ءاهتدم

 .ناعتسملا هللاو ؟هنم سئوي
 .هيلع تفقوو ءاذه كلاٌؤس تحفصت :اهيلع باوجلا

 هل ناك شفنا دق لمحلا نأ ءاسنلا ةداهشب ؛ يضاقلا دنع تبث اذاو

 دقو .كلذب هل عوجرلا بوجوب لوقلا ىلع « هيلع قفنأ اب عوجرلا

 ء كلذب عوجرلا هل نأ :اهدحأ ؛لاوقأ ةعبرأ ىلع كلذ ف فلتخا

 .1۷ :م /۸۵ :ص (*)
 .ةأرما :ب يفو .م ءر ؛ع :نم )١(

 .اذه قوف :ر (0

(r)ال ما :ب يو .ص «ر ؛ع :نم . 

 .فقوتي :ب ينو .ع :نم ا(٤)

۹۲۱ 



 تناك نا قفنأ اب عوجرلا هل نأ :ثلاثلاو ءهب هل عوجر ال نأ :يناثلاو
 مكعب :عبارلاو .اعوطتم قفنأ ناك نا ‹ هب عج ري الو « ءاضقب هنقفن

 .ةقرفتلا "هذه

 .نهنم هتداهش ف كش نم ةداهش ىلا تفتلي الو

 راذعالا دعب كلذو «قافنالا هيلع داع كلذ دعب لمحلا "تبث نا مث
 ةيعدم تناك اذا « شفنا دق لمحلا نأ دهش نم ةداهش يف ةجوزلا ىلا
 نكي م اذإ ‹ لمحلاب دهس نم ةداهش ف جوزلا يلا راذعالا دعبو « لمحلا

 قيفوتلا هللابو

 *؟بيعلاب درلا تيفي عيبملا سيبحت له - [۸]
 دجسم < اسبح فقوت «راد ءارشب ىصوأ لجر يهف ةنماثلا امأو

 ترهظ مث ؛رادلا سبحو «اًئيش هسفن لام نم دازو كلذ ةيصو لثتماف

 بجوت ءاهعفانم نم ريثكل ةدسفم ةحيبق ةريثك بويع «دمأ دعب ءا

 , هئارشب ىصوملا دبعلا ةلأسمك نوكتو « سيبحتلا اذه اهتيفي دقي اهتيفي له < اهدر

 .؟هارت ام مأ «تيفم سبحلا نأ مهصنل «هقتعو

 . هيلع تفقوو« اذه كلاس تحفصت : اهيلع باوجلا

 «بيعلاب اهدر نم عني رادلا يف اتوف سيبحتلا نوكي امناو «بيعلاب
 .اهسبح مث ءهسفنل لجرلا اهارتشا اذا

 .ةقرفتلا هذمل سكعلا :م )«
 . تتبثأ :ص )م

 .هل اركنم ناک اذا ص ءمءرءع (9)
 كلك :م ۱٩۱/ ص (ع)

 .دجسملل :م ()

 .اهدر عني :ع (ه)

۲۲ 



 هيلا ءاصيإلل «سبحلل اهارتشا امناو ءهسفنل اهرتشي مف اذه اماو

 تناك اع) ءءارشلا دعب ءاهايا هسيبحتب اهيف كلملا لقتني مف «كلذب
 مالعا وه امنا (!""ءارشلا دعب اهايا هسيبحت نأل ءهل اهارتشا امم هيلع

 ام ىلع « يصوملا لام نم (!"ااهارتشا ال هيلع تناك امع) اهارتشا امنا هنأب
 ءابيع اهب دجو اذا اهدري نأ هلف ؛اسبح نوكي نأ نم هيلا هب ىصوأ

 ناضلا !"اهمزلي ءاهئارش ىلع لیکو هنأ لجأ نم «هل اكلم نكت م ناو
 ىلع لکو نمک ءىرتشا ام لثم يف «هلثم فختسي ال ابيع ىرتشا نا
 هذه هل اكلم نكت ل ناو اهدري نأ هلف ءابيع اهب دجوف ؛ةعلس ءارش
 .ةلعلا

 ءهدر نم عنمت ةمرح قتعلل نأل «قتعلا ةلأسم ةلأسملا هذه هبشت الو

 رحلا هب نيبي ام كلذ هبشأ امو «هتداهش زاوجو ءرارحألا هتثراوم وهو
 .دبعلا نع

 .(هل كيرش ال «قيفوتلا ىلاعت هللابو)

 * ؟ةجاحلا رابتعاب وأ ءءاوسلاب بقعملا سبحلا مسقي له - [4]
 «نالفو نالف ؛هينبا ىلع نالف سيبحت نمضت ((*ادقعف) ةعساتلا امأو

 ىلعو ءاهيلع اهسبح «لادتعالاو ءاهنيب ةيوسلاب ءاذكلا احرلا عيمجب
 بألا تامو ءهزوحو ءهبجاو ىلع سبحلا دقع مث ءادبؤم ًاسبح ءامهباقعأ

 ءرخآلا بقع نم رثكأ اهدحأ بقعو ءاريثك ابقع اكرتو «هدعب نانبالاو

 .ةجاح مهضعب ينو
 ىلع) له «باقعألا ءالؤه نيب سبحلا اذه ةمسق ىرت فيكف

 ع : س )1(

(r)ل هم نس  

 .همزلف :ع (۳)

 هر ع نم )£(

 لك :م (*)

3 

(o)دقف ب يفو .رز نه . 



 .؟هبيأ دي يف ناك ام بقع لك دي يف ىقبي مأ «ةيوسلا مأ «('!ةجاحلا

 .هللا ءاشنا هيلع دمتعن «كلذ يف كيأر انل هجو

 ةحلاص لك ىلا جنو «كقيفوت هللا مادأ - تحفصت :اهيلع باوجلا

 .هيلع تفقوو ءاذه كلاّوس - كقيرط

 نأ :تفصو ام ىلع هيف رمألا ناك اذا ءسبحلا اذه ىف بجاولاو
 دلولا بقع ناك ناو ءمهددع ىلع اعيمج نيدلولا باقعأ ىلع مسقي
 ناف ءمهتجاح توتسا نا «ءاوسلاب ءرخآلا بقع نم رثكأ دحاولا

 ,داهتجالا هيلا يدوي اب هاوس نم ىلع مهنم ةجاحلا وذ لضف تفلتخا

 ام "'!ههنم دحاو لك دلو ديب ىقبي الو « مهترثك وأ «هلایع ةلق ردق ىلع

 .(ا"اهلبق نم) «هيبأ دبي ناك
 .( هل كيرش ال) «قيفوتلا ىلاعت هللابو

 * ىنكسب اهابأ ةجوزلا عاتما يف جوزلا ةضراعم - ]٠٠[
 كلمت ال ءراد يف ةامسم نينس اهابأ تعتمأ ةأرما يهف ةرشاعلا امأو

 اهتيوفت :لاقو ؛ اهلعف درب اهجوز ماقف ءاهثلث نم رثكأ يه وأ ءاهاوس
 ىه مأ ءاياصولا ةلأسمك نوكتو «كلذ هل له «لصألل تيوفت عفانملل
 هقاقحتسا انا جوزلاو «تيملا توب لاملا ةثرولا قاقحتسال ءاهفالخب
 . ؟الصأ توفت م يهو « بقرتم

 .هيلع تفقوو ءاذه كلاس تحفصت :اهباوج

 ةدم قرغتست ىلا «ةريثكلا نينسلا ءرادلا /هتعتمأ تناك اذاو ]۲١١[

 .۵۹ م (*)

 . ةجاحلا لهأ ىلع ب قد م ع : نم )۷

(r)مهم م  . 

(r)هلق :اب قد ع :س . 

 هر 04 نم )£(

۹۲٤ 



 «هب رارضالا تدصق امنا اهنأ اهلعف نم ((1)نيبتف ة) اهجوز كرتعم

 يف هل مالك الو «تيفوت نا ('"هیلع) كلذ در هلف «هيلع رادلا تيوفتب

 .ةيح تماد ام كلذ

 .(ا"اهل' كيرش ال) «قيفوتلا هللابو

 * اهلهجي طسو يف ىلحنلا كح - ]1١[

 علام «قادصلا دقع دنع ءاهتنبا تلحن ةأرماف ةرشع ةيداحلا امأو

 ام وه :هل تلاقف ءاهيبأ نم ةنبالا ثاريب جوزلا اهبلط هتزربأ الف

 .هتقحتسا ام ريغ يهو «ةيطع ةلحنلا :اهل لاقف .هيف ('“اهتلحم)

 اهرذعي ملف تلزن تناك دقف ؟ال مأ كلذب اهتلاهجب ةأرملا رذعت لهف

 .نيلاملا اهمازلاب ىتفأو ءانخويش ضعب
 ماحلا ناك وهو ؛("روظنم نبا) دمع وبأ يضاقلا اهيف يعم ذخأو

 نوفرعي ال سانا نأو ةأر رذع ىلا تلمف <« ميج امر ‹اهیف

 تدارأ ام ابن :ةأرملا فلحأ نأ دعب هتيأرو ؛ كلذ ىلا لام هنأكف < لام

 . هللا هجر «هتخا نبا جوزلا ناك دقل ‹ يرمعلو « اهثاريم ىوس ةلحنلاب

 .اروجأم «كلذ يف يلاعلا كيأر تدارأف «يدنع نآلا «تلزنف

 دنع ءاج اذاف «كلذ ىلع دهشأو :ةلحنب هئيلو مهضعب لحن ابرو

 . تدرأ يذلا اذه :لاق «هيلع مق اذاف «ةقدص اهبتك ءاهزاربا

 .ىلاعت هللا ءاش نا ءاناعم كلذ انل نيب

 .نيبتيف س يفو .م ٠ع :نم )١(

 .م :نم (0)

 .ع :نم (0)

 )*( ؛ص ۱٤۸.
 .كتلغن :ب يفو € : نم ع(

 .روصلم نبأ :ب يقو .ص :نم (ه)
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 . هيلع تفقوو ءاذه كلاؤس تحفصت : اهيلع باوجلا

 هذه ف هيلع كتراشاب هللا همحر دمع وبأ يضاقلا هب مح امو

 ءاناعم اقفوم ءاهيف كمكح نم كلذ ذفنأف «كدنع تلزن دق اذإف
 .لجو زع ءهللا ءاشنا

 .هتاكربو هللا ةمحرو ١ يضاقلا هيقفلا ىلع مالسلاو

 «!هومهفتسا ؟رجهأ هلام» :ثيدحلا لوح - [؟:؟]
 نم "دلاخ نبا دمه وبأ ("اهيقفلا) «هنع هللا يضر «هيلا )تکو

 حيحص ف عقو) كيدح ىبعم نع هلأسي « ةشول )1 !ةروك) لهأ

 .يراخبلا

 :ةلمسبلا دهب لاؤسلا صنو

 « ؟رجهأ هلام » :هيف هلوق نم «مالسلا هيلع « ينلا توم يف «سابع نبا
 « ىذه ىلعمب : :ليقو ءرجملا نم اپنا :ليق دقف ؟ةظفللا هذه ىنعم ام

 ينو ءنيذه نع هزنم «مالسلا هيلع وهو ("”لاذه ريغ ىنعم ليقو)
 دنع يغبني الو » : هلوق وهو ‹ نيليوأتلا نيذه ((" !عفد) ىلع ليلد ثيدحلا

 . حيحص مالك اذدهو cC عزانت ين

( 

 o :ع FA :م /ؤك نر / 0 نق /۱۲ :ص (0)
(r)نه  : Sd 

 نب سنوي ؛رصم ءاهض يقل ةلحر هلو .دلخ نب يقب نع كور ٠ .نايج نم ىلعثلا دلاخ نب دحأ وه (؟)
 .س ۲٤١ ةنس ىلعألا دبع

 .(4٠١٠/؟ ء١٠٠ع/١) - ةلمكتلاو ليذلا

 .ص :س (4)

(o)م ۰ع نم  

 .م نم (5)

 .عفر :ب يفو .ص ءاق ءم هر ؛ع :نم 0(

۹۲٦ 



 كلذ يف هارت اب انتعجارم يف - كزع هللا مادأ - لضفلا كلف

 .ىلاعت هللا ءاش نا ؛اروكشم اروجأم

 (ا"!ام ىلعو «هيلع) تفقوو ءاذه كلاس تحفصت :اهيلع باوجلا
 هلوق يهو «سابع نبا ثيدح يف ةعقاولا ةظفللا ىنعم نم هيف تلأس
 ديعس هنع قور اه ام ىلع ءهثيدح يف تعقو ةظفل يهف «« رجهأ » :؟'لاهيف

 تح ىكب مث !سيمخلا موي امو «سيمخلا موي» :لاق هنأ نم نم «ريبج نب

 ؟سيمخلا موي امو ‹ سابع نبا ای : تلقف :لاق ‹ءابصحلا ةعمد بضخ

 ل بتكا فتكب ينوتئا :لاقف « هعجو «مالسلا هيلع « ينلاب دتشا : لاق

 «عزاتن ين دنع يغبني الو ءاوعزانتف ءادبأ هدعب اولضت نل ءاباتك

 ام ريخ هيف انأ يذلاف «ينوعد :لاقف ؛هومهفتسا ؟رجهأ هلام :اولاقف

 , "!كيدمحلا .» هيلا یننوع دت

 ءىرق دقو .انخلا وهو « رجم لا لاق اذا رجهأو «ىذه اذا رجه :ليقو
 a ¥ ےک

 ف .اعيمج نيتغللا ىلع « ؟رجهأ هلامو » 3 ؟رجهأ هلام» :ثيدحلا

 حصي ام ىلع ‹ثيدحلا ليوأت مقتسي هب يذلا « ةياورلا يف حيحصلاو
 ءريرقتلا هب دارملاو «ماهفتسالا ةغيصب « ؟رجهأ هلام» :هيلع لمحي نأ

 ناك ناو « ىنعملا اذه نع (!'اَهَتلَي) ينلا هيزنت ىلْوَألا نأل « يفنلا ىنعب

 .هيف هصيقن ال

 ءرا:نم قل

(r)هىف :م ر . 

(r)ثيدحلا ماقو )۱۹۳۷ :مقر) فرط ةدع نم مامو . (18/5) :سابع نبا نع يراحنلا هجرخأ : 

 :لاق « مهزجأ تنك ام وحنب دفولا اوزبجأو «ترعلا هريزح س نيكرشلا اوجرخأ :ثالثب كيصوأ»

 .(ص) ةماسأ شبج زيهحم يه 'ةثلاتلا :سهلملا لام اهتبسناف اهلاق وأ .ةثلاثلا نع تكسو

 .مالسلا هبلع :ب يو ؛عار :نم )1

۹۲۷ 



 امل ءمالسلا هيلع يبنلا 2 : كحأو «ملعأ هللأو كلذ يف يدنع ىنعملاو

 بتكا ("!فتكب ينوتكا «لاقف «هنم يفوت يذلا ءهعجو هب دتشا

 هوأر ا < . كلذ يف نورضاحلا هباحصأ فلتخا ؛هدعب نولضت ال ًاباتك هيف

 صرحو «هدارأو كلذ ىأر نم مهنمف ؛عجولا نم هب ناك ام ةدش نم
 هب ناك ام ةدشل ءمالسلا هيلع يبنلا نع افيفخت «هري مل نم مهنمو « هيلع

 نبا ثيدح يف ءاج ام ىلع ؛ انبسح هللا باتك اندنع :لاقو ءعجولا نم

 نبا نع دوعسم نب ةبتع نب هللا دبع نب هللا ديبع ''!ةياور نم «سابعلا
 (*فتكب) ينونا :/لاق ءهعجو .('''هليَ) ينلاب دتشا امل :لاق «سابع [م7]

 «مالسلا هيلع ءيبنلا نا :رمع لاق ءهدعب نولضت ال ءاباتك كل بتكأ

 رثكو ءاوفلتخاف ءانبسح «لجو زع هللا باتك اندنعو ءعجولا هبلغ
 نبا جرخف «عزانتلا يدنع يغبني ("الو) ينع اوموق :لاق « ظفللا

 نيبو «مالسلا هيلع دمحم نيب لاح ام ةيزرلا لك ةيزرلا نا :لوقي سابع
 . هياتك

 يتلا ةعزانملا كلت لالخ يف . هلل ينلا ملكت نوكي نأ لمتحيف
 | نم مهنمف هيلع عجولا ةبلغل دنع هوميني م يثش مالكي مهنتي تقر
 مهنمو «هنع فيفختلا ةدارا ءهنع مهفتسي نأ الو « هيف عجاري نأ ري

 ف روكذلا ۷ طغنلا مهنيب كلذ يف رثكف ءهنع مهفتسي نأ دارأ نم
 هلام» :مهنم لئاقلا اذه لوق ظغللا (“"اذه) ةلمجج نم ناكو «ثيدحلا

 .لاق ؛ص يف قل

 .باتكب : ص )+(

 ١,1۳۷(. :مقر) مسمع ةياور يه (۳)
(e)هر ؛ع نم  

(o)نس  : E:باتکب : ٠ب يفو . 

 .يغبني الب يفو .ص م هر ؛ع ؛نم (3)

 . مهفت ال ؛ةمهبم .ةطلتخم تاوصأ :طغللا (۷)

 .م :س (۸)
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 نع ("اوهأ) :يأ ؟ رجهأ «نونظي امف ء هلام : دیری « !هومهفتسا ؟ رجهأ

 ؟همالك نم مهفي ماع هماهفتسا نم عنتميف «سرملا نم رجهلا هب نظي
 .هومهفتساف «كلذ هب نظي ال لب

 «سابع نبا نع ءريبج نب ديعس ثيدح نم عقو ام ('"!ىنعم) اذهف
 ءمالسلا هيلع ينلا عمس الف .« هومهفتسا ءرجهأ هلام » « لئاقلا لوق نم
 يذلاف «ينوعد » :لاقو ءمهنم كلذ هرك « مهطغل رثكو ء مهعزانت نم كلذ

 « ةكئاللا نم هيجاني ناك نم ةاجانم نم ءمعأ هللاو .ديري « هيف انأ
 .ثيدحلا يف ءاج ام ىلع «« هيلا ''ينوعدت امم ريخ

 .انيبم احورشم ءهبع تلأس ام باوج اذهف
 .هريغ بر ال قيفوتلا ىلاعت هللابو

[rer]برحلا رادب نيريسأ ءادفل جلع ةبه - : 

 نع لأسي «سلدنألا دالب ضعب نم ءهنع هللا يضر «“بطوخو
 نم ؛نانيعم «نالسم نالجر هب "كتفيل اينارصن امالغ بهو «لجر
 .هللا اهرمد «برحلا راد

 «برحلارادب ارسأنيلجر يفنءكنع هللا يضر باوجلا:لاؤسلا صنو

 ءاهالك نالجرلا هب كتفيل امالغ نيملسملا نم لجر بهوف <« هللا اهبرخ

 ءالجر هعم يناثلا يلو ثعبو ءهب صوخشلل اهدحأ يلو بدتناف
 ءاهيلع شتفلا عضوم ىلا الصو ىتح. ءهيلع قافنالا ةنوؤم اصصاحتو

 نم ةدم يف ؛ءا|هبلط يف ادهتجاو ءاهنع اصحفف ءاههيلع ءاصقتسالاو

 الو ءرخآلا دجوي لو «هريسأ ريسألا يلو دجوف ءرهشأ ةعبرأو نيماع

 .وه يأ :ب ينو .ق :نم )١(

 .ص :نم (۲)
 .يننوعدتو «ينوعدت :يراخبلا يف نيتياورب ةملكلا دجوت (*)
 1 1ع /فك i /44 :م /١ة6 :ق /۱44 :ص (4)

 .يدفيل :م (ه)

۹۹ 



 .دبعلاب « كفف < ةايح الو توم هل نقيت الو .رقتسم هل مع الو هب عمس

 .دبعلا فصنب يناثلا ريسألا يلو هبلاطف .مدق مث .دوجوملا ريسألا

 . اهب بوهوملا

 ناو ؟هيلع قافنالا يف نوصاحتيو .دبعلا فصنب ةبلاطملا هل لهف

 يف هعفد موي وأ ءهب صوخشلا موي وأ .ةبهلا موي موقي له .كلذ تبث
 ريسألا دوجو ''مدعل بهاولا ىلا هفصن وأ ءدبعلا عجري لهو ؟ةادافملا
 .؟ال ما ءرخآلا

 .ىلاعت هللا ءاش نا :؛(!"اروكشم) اروجأم كلذ انل نيب

 تحفصت :هصنو «باوجلا اذهب كلذ ىلع .هقيفوت هللا مادأ ,باجأف
 .هيلع تفقوو اذه كلاس

 يدف يذلا ءريسألا يلو مزليف ءهتفصو ام ىلع رمألا ناك اذاو
 ءريسألا هب !ايدف موي هتميق فصن مرغي نأ ءدبعلا عيمجب هريسأ

 .هب هكاكتفاو رخآلا ريسألا دوجو يجر ام ًافقوم نوكيف

 (ا"!ىلا كلذ عجر) ءهيف ءاجرلا عطقناو «كلذ نم سئي اذإف
 نم هب هكف دارأ امناو ءريسألل كلذ ببي مل ('"أهنا) :لاق نا «بهاولا
 هنا :لاق ناو .هريغ ريسأ ىف هلعجي نأ هل بحتسيو « هباصأ يذلا قرلا
 .هثاريم بجو اذا ءهنع اثوروم كلذ ناك ريسألل كلذ بهو

 دعب «دبعلا فصن ةميقب هعبتي نأ «هريسأ دبعلاب ىدف يذلا ؛يلوللو
 ةقفنلاو ءاهايا مرغأ ْنِإ ؛هتميقب هعبتي نأ ىلع هب هادف امنا هنأ :هنيمب
 . اهاقفنأ ام ىلع اهنيب

 .مدعب :ص ا :)١(

 م نم 0

(r)هئادف موي م . 

 .بهاولا كلذ ىلا عجر :ب يو .ص :نم ()
(o)نا :ب يلو ص ءقاءر ءع نه . 
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 .( "هل كيرش ال) «قيفوتلا هللابو

[res]؟نويكلام ةيرعشألا ةا له -  

 ريمأ نبا قحسا وبأ ريمألا ء(""هنع هللا يضر) "هيلا بتكو
 نع الئاس «( لنا اهسرح) ةيليبشا ةنيدم نم «( شا هجحر) ‹ نيملسملا

 ‹هژؤارظنو «(ديز يأ نبا لهو ؟ال مأ نويكلام مه له نييرعشألا هتْئأ

 ينالقابلا ("نبا) ركب وبأ لهو ؟ال مأ نويرعشأ «برغملا ءاهقف نم
 .؟ال مأ يكلام

 :هصن اذه اب كلذ ىلع هباجأف

 نأ بجي امو «تانايدلا لوصأ يف ةنسلا لهأ بهاذم فلتخت ال

 راثآلاو نئسلاو «نارقلا ف ءاج ام هيلع لوأتيو ‹ تافصلا م دقتعي

 «تايعرشلا ماكحالا يف ءاهقفلا بهاذم "نع ءابب ةفرعملاب مهصاصتخاو
 [م,م]ناو ءتادابعلا نم هدابع هب هللا دبعت "ایف اهتفرعم /بجت يتلا

 ىلع ءاهلك اهنأل «مهبهاذم كلذ يف تنيابتف ءاهنم ريثك يف اوفلتخا
 ةمنأ اهتفرعب صتخي يتلا «تانايدلا لوصأ ىلع ةينبم ءاهفالتخا

 .مهدعب اهب ىنع نمو «ةيرعشألا

 ىفكو «اهب لهاج هنأ :هئارظن نم هريغو ءديز يبأ نبا يف دقتعي الف

 ر نم قلل

 كك ع 4Y ij FY نم /۲71 :ق /۱۲ :ص ()

(r)هر ع : نم  

 . هللا هقفو :ب يفو ٠ع :نم )£(

(o)ر ص :نم . 

 .ق.س (1)

((v)ق مر ؛غ !نم  

 ىلع :ق ((۸)
 ,ام م ))4(
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 يف هداقتعا بجي ام هتلاسر ردص يف هركذ ام ءاہب هتفرعم ىلع ليلدلا نم

 .نيدلا

 لوصأو «تانايدلا لوصاب فراع وهف ينالقابلا نبا ركب وبأ امأو

 حجرت له فقأ الو «بهاذملا رئاسو ءهللا همر «كلام بهذم ىلع هقفلا

 نم وه امنا يكلاملا نأل ؛ال مأ) بهاذملا رئاس نع كلام بهذم هدنع

 ا"'لوصأب هتفرعمل «(''بهاذملا رئاس ىلع كلام بهذم هدنع حجرت
 ءملاعلاو هيلا لاف مع ريغ نم بهاذملا حصأ هنأ دقتعا وأ «حيجرتلا

 ,عورفلا ظفحب ينع نم ال «عورفلاو لوصألاب ملاعلا وه «ةقيقحلا ىلع

 .(ا"أهل كيرش ال) قيفوتلا هللابو

 نجاعملاو ةبرشألا دقع نم صوربملا عني له - [؟:؛ه]
 ؟اهعيبو

 ‹ هللا اهسرح ‹ ةتبس ةنيدم نم «( نع هللا يضر) هيلا )تکو

 حابي له «سانلا نم اهعيبيو «ةبرشالا عنصي «صوربم لجر نع لأسي
 ؟هنم علمي وأ ‹كلذ هل

 ‹ صوربم ‹ راطع لجر ف ‹ڭكنع هللا يضر ‹ كباوج :لاوسلا صنو

 وهو ءهديب نجاعملا لمعيو ءةبرشالا دقعي وهو صربلا نيب ؛ندبلا
 .فوصوملا صربلا نم ةفوصوملا لاحلاب

 .ص «م هر ع نم )١(
(r)هوجوب ر م . 

(r)ع :نم . 

TV E AY i TA م /71۹ :ق: /ص ٩: (£) 

  5.ر € :نم
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 وأ ؟كلذ نم عونمم وه لهو ؟نيملسملا ةعاجل كلذ لمعي نأ هل لهف
 .؟ال مأ ثيدح ءهلثم ("'ىفوأ) هيف ىتأ له

 .ىلاعت هللا كرجأي ءاحضاو انايب كلذ انل نيب
 هللا انافاع - تحفصت :هصن اذه امم كلذ ىلع ءهللا هقفو «باجأف

 .هيلع تفقوو ءاذه كلاّوس - كاياو

 ءصربلا نم هب هللا هالتبا ام ببسب «لجرلا اذه عني نأ بجي الو

 ءهنم اهيرتشيف ءهيتأي نم اهعيبو «هديب نجاعملاو ةبرشألا لمع نم
 ىفن دقف ؛هاوس ىلا هيدعي "هيف هصربل ريثأت ال ذا ؛اهيلا هتجاحل

 دق سفنلا تناك ناو «« '!ىودع ال» :هلوقب كلذ «مالسلا هيلع « ينلا

 .كلذ فاعت

 ينلا لوقل «هنم يرتشت الا «هنم ءارتشالا هسفن تفاع نمل رايتخالاو

 كلذ قفاوي نأ ةفاخم « ىذأ هنا» :ىنعملا اذه وحن يف «مالسلا هيلع

 .اببس كلذل ناك هلعف ام نظيف «( “هللا ردق)

 الف ءهضرمب معي الو ءاحيحص هنظي نم هنم يرتشي دق ناك ناو
 (“أل) هضرب معي ل نم نأل ءكلذ لجأ نم ءهشاعم نم عني نأ حصي

 .هنم ءارشلاب يضر دقف ءهضرمب مع نمو ءهنم ءارشلاب أتي
 اذا «تفي مام ءهنم ىرتشا ام دري نأ ءملعي ملو ءهنم ىرتشا نلو

 همهويف «هنم يرتشي نأ ديري نمل ءهصربب ءمعي نأ وه همزلي الو ءملع

 .هلثم يفو :ب يفو ءر :نم )1١(
 ءايف :ص ور (۲)

 ءىودع ال» ءأطولا ظفلو .ةيطع نبأ نع (۸ :مقر - نيعلا باتك) ىيحي أطوم يف كلام هجرخأ (6)
 ءهللا لوسر اي :اولاقف «« ءاث ثيح حصملا للحيلو حصملا ىلع ضرمملا لحي الو ءرفص الو ماه الو

 .« ىذأ هنا» ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ؟«كلذ امو

 ١,۲۲۰(. :مقر) مامو (۱۷/۷) حيحصلا يف يراخبلا هجرخأ دقو

 .اردق :ب يفو .ص :نم )٤(

 .ماف :ب يفو .م ؛نم (ه)

a۳ 



 هل زوجي ال هنأ الا «ىودعلا نم «مالسلا هيلع «ينلا هافن دق ام كلذب

 يذلا وه هنا ىلع «سانلا نم اهعيبي نم هديب كلذ نم لمع ام عيبي نأ

 .هنع يهنملا شغلا نم كلذ نأل «هلمع

 .هاوس ام ال ءهنم عني نأ بجي يذلا وه اذهف

 .(!"'هل كيرش ال «قيفوتلا ىلاعت هللابو)

 عجرملاب ةطورشملا ةبهلا زوجت ال - [؟؛1]
 «تيفوت نا اهنأ :اهيف 'طرشو «ةبه ("اهتنبالا بهو نمع ''!لئسو

 ةبهلا عجرتف ءاهتوم موي ءةيح (''اهتخا ةنبا تناكو ءدلو ريغ نع
 ةنبا نكت مل ناو ءاكلمو الام ال نوكت « "اهتخأ ةنبا ىلا ةروكذملا

 مل ناف ءاهدلول ةبملا تناك ءدلو اهل ناكو ءاهتوم موي ءةيح '''اهتخا

 ۽ يح بهاولاو ءامل بوهوملا توم موي « دلو اه ناك الو ةيح نكت

 نع ‹ةئوروم دكنيح ةيهلاف ءايح نكي ' ناو « هيلا ةيملا تعجر

 .اًهلام رئاسك اه بوهوملا

 .هقوف ةروكذملا ةبملا ةخسن ىلع

 ريغ نع تيفوت نا اهنأ نم ؛هتنبال هتبه يف بهاولا (""طرش) امو
 .زئاج ريغ طرش هنأل ءذفني الو حصي ال ءهلوق رخآ ىلا ءدلو

 طقستو «ةبملا (*'لتبت) نأ :هل ليف ءايح بهاولا ناك ناف
 .عا!نم )000

 TV ig AF ty PFS نم 7174 :ق /144 ص (0)

(r)۰ع !نم  

 . اهيخأ م 02 )£(

(o)اهيخأ مع  . 

eee (3اهيحأ . 

 .طرش اڀ يفد ءر نم ف

 .ةيئاهن ةبملا لعح :ليتبتلاو ليفت :ب يفو .ر ءع ءص :نم (4)
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 لطبو «ةبطا تحص تام دق ناك ناو .كتبه ذخأت نأ اماو «طرشلا

 . طرشلا

 .(""هل كيرش ال) قيفوتلا ىلاعت هللابو
٤ 2 

 :مميتلا وأ ةماعلا ىلع حسملا رذع - [۲ء۷٤]
 ( "شا اهسرح) شكارم ةرضاح نم ءهنع هللا يضر « !'ابطوخو

 نأ دارأ «ضرملا ريثك «فيعض لجر نع هيف لأسي لوطم لاؤسب

 ءروهطلا ينو « ةماعلا ىلع حسملا ىلا سأرلا حسم نم « هئوضو يف « لقتني
 ما ىلا لسغلا نم

 ‹كباوج .محرلا ن نمحرلا هللا مسب :هرخآ ىلا هلوأ نم لاؤسلا صنو

 [؟١:] ىلع حلا دارأ یم < عامدلاو مسجلا فيعض لجر ف / « كنع هللا يضر

 . ادبأ 2 كلذك ( ةديدش ةلزن هتباصأو ‹هضرم دیری | ءوضولا ف هسأر

 نم بون هباتنت :ةروكذملا لاحلا هذه نم ("هليبسب) وه ام عم وهو

 كفني ال يذلا ءروكذملا مدقتملا فعضلا ىلا فاضنت «هبيصت ضارمأ

 ناك ناو « ءاملاب ءوضولا ىلع ردقي مل ةروكذملا بونلا هتباصأ اذاف ءهنع

 .ءاوحلا نم فاخيو ءًاراح

 أ مميتلا اهيف هضرف نوكيو , ةفوصوملا لاخلا هذه 5 مميثي له

 .؟لعفي ( فيك مأ) ؟ال

 ىلع مادام «هتبانجل مميتي له ,ةلاحلا هذه 5 هلهأ باصأ ول فيكو

 .ص .ع !نم )0

 (TV iF ۹F i /۸ 1م /1۷۰ :ق /0۱ ؛ص (0)

 .م هر ءعانم (0)

 .هليبس :ب ينو .م «ر ءع :نم (4)

 .فيكو اب قو ر غ ن (o) نم

۳0 



 يف «هلهأ ةسامم نم ةبانج هتباصأ ىتمو ؟كلذ هئزجيو .' !لاحلا اذه

 ايرو «ءاملب هسأر لسغ ىلع ردقي ال ركذلا ةمدقتملا :ىلوألا ةلاحلا

 ءةعبرألا ىلا رهشأ ةثالثلا نم «روكذملا هجولا نم لاستغالا ىلا جاتحا
 ءاراح ناك هسأر ىلع ءاملا بص نإف .هفعضل ءرثكأ وأ كلذ نم لقأ وأ

 .هسفن ىلع فاخو «ضرم «ادراب وأ

 ءهسأر ىلع حسملا ءلاحلا هذه يف «لسغلا يف ءهضرف نوكي لهف

 .؟لعفي فيك مأ ءالاب هدسج لسغو
 .هللا ءاشنا اروجأم ءالصف الصف «كلذ ىلع انعجار

 ؟ةيصعملا ةبانج يف «حسملاو ءمميتلا راذعأ لمعت له

 اهيف مكتف «ةلأسملا هذه - كقيفوت هللا مادأ - اندنع تعقو

 قوف مدقت ام هتلاح نم تباصأ ول نأ :اهيلع بكر نأ ىلا « ءاهقفلا

 ٠ ؟عنصي فيك - هتمحرو «هلضفب هللا انافاع - ةيصعم نم ةبانج ءاذه

 رفس رفاسملا ةلأسمب اهساقو كلذ يف هل ةصخر ال :مهضعب لاقف

 .اهيلا رطضا نإ ةتيملا لكأي الو ءرطفي الو ءرصقي ال هنأ ءةيصعملا

 هل ةصخرلاو «ةيصعملا رفس رفاسملا ةلأسم هبشت تسيل :نورخآ لاقو
 ءاوسو ؛فعضلا :نم اذه قوف مدقت ام هنأث نم ناك اذا هسأر حسم يف
 رفس نأ كلذو :لاق .مارح نم وأ لالح نم هيلع ابترتم لسغلا ناكأ
 دحأ يف) ةتيملا لكأو «رطفلاو ءهيف رصتلا نم عنم افا ةيصعملا
 ةلأسمو «عاس اهيف وه يتلا ؛ةيصعملا نع كلذب ىوقتي هنأل ؛("!نيلوقلا
 ءهيف صخرملا حسملا عقيف «تضقنا دق ةيصعملا ذا .كلذك تسيل لسغلا

 .معأ هللاو ءاهيف ٍلِخاَد الو ؛ةيصعملاب ثبشتم ريغ وهو

 .ةلاحلا :م ءر ع )0(

 .نيلوقلا يف :ب يفو ءم ءد نم (0)
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 ءاهيف باوصلاو ءاروجأم ةلأسملا هذه ءاضيأ «كلضفب ءانل نيب
 ال «هتمحرو هتردقب ,«كقفويو كديؤي هللاو ءانيب احرش كلذ انل حرشاو

 .هاوس بر
 انجر - تحفصت :هصن اذه ا هلك كلذ ىلع .هللا هقفو «باجاف

 .هيلع تفقوو ءاذه كلاؤس - كاياو هللا
 حسملا يف هغامدو ؛همسج فعض نم هفصو اب لجرلا اذهل ةصخر الو

 نم هعني حرج هسأرب نكي مل اذا ءلاح ىلع ءوضولا يف هتماع ىلع
 هبيصي نأ ىنخي ام تركذ يذلا نال ؛هوجولا نم هجوب «هيلع حسملا

 «مهيلا تفتلي نأ يغبني ي ال يذلا نيطايشلا ساوسو نم وهف ءديعب هنم
 كلذكو ءادبأ ةالصلا اع ءءوضولا هيلع بجو «كلذ لعف ىتمو
 ل «مدقتملا فعضلا ىلا فاضناف « بون هباصأ اذا هنأ نم تركذ ام

 نم وه ءءاوملا نم !"'فاخي امل ءاراح ناك ناو « ءاملاب ءوضولا ىلع ردقي
 ىلا لاقتنالا يف هل ةصخر الف «هنيد هيلع دسفيل «هايإ ناطيشلا فيونخت

 هعفر يذلا جرحلا نم ردقلا اذه سيلو .هجوب ءلاحلا اذه يف مميتلا
 .« جرح نم نيدلا يف كيلع لعج امو » :هوقب ؛نيدلا يف هدابع نع هل
 - (جحلا ةروس نم ۷۸ ةيآلا)

 ىلا لاقتنالا يف ةعس هلف ىلوألا لاخلا ف هلهأ باصأ يذلا امأو

 الو ء(9هلسغو) هسأر ىلع ءاملا بص يف ؛هسفن ىلع يشخ نا « مميتلا

 ةباصأ ىلع هتردقو «همسج رئاس لسغيو «هسأر ىلع حسي نأ هل زوجي

 هغامدو ( اهمسج) فعض هب هتني مل هنأ ىلع ليلد لاحلا اذه يف هلهأ

 كلذكو ءءوضولا يف ءاملاب هسأر ىلع حسملا ىلع اهعم ردقي ال لاح ىلا
 هباصأ) يذلا ((*بونلا) نم «ةيناثلا ةلاحلا يف ءهلهأ باصأ يذلا

 .فاخي :ر (0) .داعأو :ر )١(
 .ماع تنم (9)
 .لاحلا ب ينو .هدسج ؛ر فو م عع :نم (؛)

 برقلا :ر يفو ءر «ع :نم (ه)
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 ("'بيتي نأ هل هغامدو) همسج فعض نم هب ناك ام ىلا (!"فاضناف
 مح يف «قرف الو «لوألا نم رذعأ وهو «لسغلا يف هسفن ىلع يشخ اذا

 .مارح مآ لالح نم بجي نأ نيب «لسغلا

 ./("'هل كيرش ال «قيفوتلا ىلاعت هللبو) [؟0]

 ؟عماجلا يف ,نيميلا نوكت ىتم - [؟:4]

 نع هلأسي ءاضيأ « شكارم ةرضاح نم ‹هنع هللا يضر ء هيلا )تکو

 .فرملا نم ةلأسم

 لجر نم فرص لجر يف «كنع هللا يضر كباوج :لاؤسلا صنو

 مهاردلاب رانيدلل فرصملا ضبهنو «مهاردلا ضبقو ءمهرادب ارانيد
 هب فرص يذلا ددعلا نم ةصقان اهنأ معزو ءاهب فرصنا مث «ةروكذملا
 :ةنم رانيدلا يرتشم هل لاقف .مهرد اهنم صقنف « مها ردلا تدعف «رانيدلا

 مهاردلا تجرخ ام :مهاردلا ضباق لاقو ءالماك ددعلا كيلإ تعفد امنا

 .ددعلا ةصقان يلا اهتعفد دقلو ‹ يدي نع

 ؟ال مأ عماجلا يف «تهجوت نا «نيميلا نوكت نبأ

 .اروكشم اروجأم ((0كلضفب) كلذ انل نيب

 هللا انمحر - 2 تحفصت :لاق ناب كلذ ىلع « هللا هقفو « باجأف

 .هيلع تفقوو ءاذه كلاس «كاياو

 «لوؤي رمألا نأل عماجلا دجسملا يف نيعتت اذه ("لثم) يف نيميلاو

 .فاضئاف هلهأ باصأ يذلا :ب يفو ءص ءر ءع :نم )١(

 .مميت وه نا هليغ اهو ءهغامدو :ب يفو م ءر ؛ع ءص :نه )0

(r)م هر ٤ع نه  

 TTA E/N 12/1. :م/كألا قالت :ص (4)

 ر :نم (ه)

 ر :نم (5)

۹۴۸ 



 عيمج فرص صاقتنا ىلا ءاهددع ناصقن نس مهاردلا ضباق هاعدا امي

 .رانيدلا

 .( "هل كيرش ال قيفوتلا ىلاعت هللابو)

 محلا دعب ةداهشلا نع دهاشلا عوجر - ]+4[

 دقع «ةخسنب «"ةيسنلب ةنيدم نم «هنع هللا يضر «""بطوخو

 هب حف ءعضوملا ؟اح دنع تبث «كلم يف نيتأرما نيب عقو «ةعيابم
 ءدقعلا لطبي نأ احلا ىشخف ءنالجر هدوهش نم عجر مث «هاضمأو
 كلذ نع الئاس هتخسنب هيلا ثعبف «ةداهشلا نع اهعوجر ببسب
 .هبقعب لاّؤسلاو

 :هرخآ ىلا هلوأ نم كلذ عيمج صن اذهو

 نيتأرما نيب عيب لقع

 .(!دمع انديس ىلع هللا ىلصو) .محرلا نمحرلا هللا مسب »

 يلاودلا عيمج «نالف تنب ةشئاع نم «نالف دلو مأ «لالدا ترتشا

 اهدح ىهتنمو ءاذك ةموحبو ثدحلا اهروس لخادو «ةيسنلب "ةرضاحب

 ىهتنمو ءاذك عضومب «ةيسنلب ةنيدم جراخي يتلا ءةنجلا عيجو ءاذك
 قوف نيتدودحلا نيتعيبملا «ةنجلاو رادلا قوقح عيمج ةماعب ءاذك اهدح

 كلذ ةعاقبو ءامهنع ةجراخلاو ءاهيف ةلخادلا ءاهقفارمو ءاهعفانمو ءاذه

 بورض نم ةنجلا يف ابو ءهلفسو كلذ ىلع «هضاقنأو «هناينبو ءهلك

 ر ۰ع :نم )0

 ۹ E/E :ربكالا :م/4۱| :ق/1۹۳ :ص ()

 .مالسالا ةوعدب هللا اهرمع .ع :ر (۴)

 .ةخسنب ؛:ع (4)

 .م :نم (ه)

 .ةرضحب :م (5)

۹۳۹ 



 "ءاحيحص ءارتشا «ةرمثملا ريغو «ةرمثملا تاسارغلا عاونأو «تارجشلا

 .رايخ الو ‹ "این الو ءطرش نود ("امات) ءالوتبم ًامات
 ةعاتبملا تربو ءاذك ا؟اهغلبم نمثب ‹هغلبمو ‹كلذ ردق افرع

 .ًابلقم « اديج ًابيط « ةروكذملا ةشئاع ةعئابلا ىلا هعيمجب ةروكذملا لالدا

 هنم اهتأربأو «ةروكذملا ةفصلا ىلع اهنم ةروكذملا ةعئابلا هتضبقو

 لحم هيف تلحو كلذ عيمج كلم لالدا ةروكذملا ةعاتبملل صلخو ءةمات
 ةنس ىلع «هكلم يف كلملا يذ لحمو ءاهتلزنم تلزنو «ةروكذملا ةعئابلا
 .مهنيب ْموِكاَرْدَأ عجارمو « مهعويب يف نيملسملا

 اهسفنأ ىلع نيتروكذملا «ةشئاعو «لالدا :نيتعيابتملا داهشا ىلع دهش

 لالداو ءاههفرعو ((؟!اهنم) هعمس نم ءاهنع باتكلا اذه يف روكذملاب

 لقعلا ةتباث مسجلا ةليلع ةروكذملا ةشئاعو ءرمأ زاوجو ةحص لاحب اهنم
 «لالدا ةعاتبملا نم فوصوملا نمثلل ةشئاع ةعئابلا ضبق نياعو « نهذلاو
 .« ةئام سخو ةرثع سمح ةنس ؛ مظعملا ءناضمر رهش يف كلذو

 :لاؤسلا

 دنع تبث هناف ءاذه قوف خستنملا دقعلا «كنع هللا يضر « حفصت

 مف «هيف نيتروكذملا نيتعيابتملا ىلا هتوبث يف رذعأ هنأو هصن ىلع ماحلا
 هب اهيلع محو «هنمضم اهمزلأف ضارتعا الو ,عفدم هيف |هدنع نكي
 .روكذملا احلا

 مهنم عجرف «لاجر ةثالثب ءاذه قوف خستنملا دقعلا يف ةنيبلا تناكو

 هل ٠١ نم :نم (۷)

 نوكي ىنثتسلا نأ حضاوو ءاهضعب الا راجشألا هذه كتعب لوقي نأك ءميبملا يف ءانثتسالا يه (5)
 .اهنع يب دقو . الوهج

(v)هد لیت م  

 .ارهليب اس يفو م “ر ۰ع :نم )4(

Ai» 



 ضعب نع «كلذ يف مكحلاب هسفن ىلع ماحلا دهشأ نأ دعب «نالجر
 . مهتداهش

 حلاو راذعالا دعب نيدهاشلا عوجر نوكي - هللا كقفو - لهف

 ؟دقعلا حصيو ءالماع نوكي ال مأ ءدقعلا لطبيو ءالماع

 .هللا ءاش نا اروجأم اقفوم ةنسلا هبجوت ام كلذ يف انل نيب

 هللا انمحر - تحفصت :لاق نأب «كلذ ىلع - هللا هقفو - باجأف
 ةعقاولا «عايتبالا دقع ةخسن ىلعو ءهيلع تفقوو اذه كلاوؤؤس - كاياو

 .هقوف

 محلا هيف عقو يذلا ىنعملا هيف '''نيبت مل ذا «صقان لاوس لاؤسلاو
 «اهتداهش نم نادهاشلا هلع عجر ام الو «ناتعيابتملا هيف تعزانت ام

 .كلذ يف محلا هجو فرعي ىتح

 يف نيتدودحلا ءةنجلاو ءرادلا يف عيابتلاب ناتعيابتملا تناك ناف

 [؟١81]لثم ءدقعلا هنمضت ام فالخ اهنم ةدحاو لك تعداف « ميابتلا /باتك

 :ةعاتبملا لوقتو) دقعلا هنمضتي ل اطرش كيلع تطرش :ةعئابلا رقت نأ

 ىلع ماحلا حف ("'دقعلا هنمضتي مل امم اذك هيف كيلع تطرش انأ لب
 هيف نكي مل عيبلا نا نم دقعلا هنمضت اب اهتبحاصل اهنم ةدحاو لك

 "اك ءاهنم ةدحاو لك ىلا راذعإلا دعب ءرايخ الو ءاينث الو « طرش
 ("اتعادت) انوكت نأ نكي ام كلذ هبشأ “امو ,كلاونس يف تركذ
 م عيبلا نأ نم دقعلا هنمضت اب محلا دعب نا دهاشلا عجر مث هيف

 ىلع اهنم ةدحاو لكل دهشف ءرايخ الو ءاينث الو ءطرش هب لصتي

 .نيبي ار )١(

 .م ءر ع :نم )0

 ءا :ر (۳)

 .ام وأ :ر (4)

 .اتعا دق :ب ينو ءر :نم )٥(

5:١ 



 ال ءذفان زئاج مكحلاف .ىرخألا نود (هادحال وأ «هتعدا اب اهتبحاص

 .اهتداهش نع نيدهاشلا عوجر هلطبي

 ةداهشلا نع عوجرلاب دهاشلا حيرجت

 نكي مل انآ ىلع اهاتدهشأ اهنأ ادهش ذا ,''الوأ الاق اناك ناف
 ناك حلا دعب كلذ نع اعجر مث ءرايخ الو ءاينث الو ءطرش اهنيب

 .لبقتسي ايف اهتداهش زجت ملو ءاهيف ةحرج كلذ

 اا ادهش امناو ءاهتداهش يف ءالوأ «كلذ ىلع اصني م اناك نا امأو

 كلذ نوكي الف كلذ نمضت دق دقعلا نأ “الإ الوأ نظن مل :الاقو

 دقعلا هنمضت ام لطبي الو «لبقتسي امف (هتداهش ('”ازوجتو) ءاهيف ةحرج

 نم كلذ يف ىلاعت هللا دنع ام ءاجر كلذ انفلكت اتكل باوجلا ىلا

 .ناوخإالا نم هبغر نم ةبغر عم «باوثلا

 .("اهل كيرش ال) قيفوتلا ىلاعت هللابو

 ضئارف نم نوكتت مأ «ةدحاو ةالصلا ةأيه له - [؟0٠5]

 ؟تابحتسمو ننسو
 ةالص :لأسي سلدنألا دالب ضعب نم «هنع هللا يضر «هيلا '”*!بتكو

 ؟ال مأ مويلا ءانتالص وحن ىلع تناك له ؛مالسلا هيلع ينلاب ليربج

 ادهش اذا م ءر يف قلل

(r)نأ الوأ :ر . 

 زاجو :سب يفو .م نم (۳)
(e)۰م هر س  

(o)۳۰ ع ا/حو ر |۳۱ :م /۲۷۲ :ق /۳۹ :ص  

۲ 



 نع لئاسلا ناك ةشول لهأ نم دلاخ نبا دم ابأ نأ ينظ ربكأو

 . كلذ
 يف ةدراولا رابخألا يف «كنع هللا يضر «كباوج :لاؤسلا صنو

 اهالص له ءسمخلا تاولصلا ءاهيلع هللا تاولص « ينلاب ليربج ةالص

 ةروسلاو «ةحتافلا ةءارقو ريبكت نم مويلا اهيلصن ام وحن ىلع «هب

 .؟ال مأ «كلذ ريغو «ةنينأطو دوجسو ‹ عوكرو

 نأ هلآلْدتسا نم ناكو «كلذ نع «ةرظانم سلجم يف «لأس الئاس نإف

 ؛ضرف ‹ اهتآيهو « اهاوقأ عيمجف .مدقت ام ىلع هب اهالص ناك نا :لاق

 هيلع «ينلا ىلا ء( لجو زع) هللا نع ليربج هب ءاج ام ناك ذإ

 1 .ضرفلا هقيرطف "البلا هجو ىلع «مالسلا
 هلالدتسا لبوقف «ةالصلا يف ننسلل لخدم يأف كلذ ناك اذاو

 . "يبارعالاو « *اةينحب نباو «(؟ادوعسم نباو «"ةريره يأ ثيدحب

 نال ؛؟ دنع هيلع سايقلا زوجي ال ءهيف درو ايف فوقوم كلذ نأ معزف

 ابذ «اهنيب ةعماج ةلعب لصألا ىلع عرفلا سايق دنع سايقلا لصأ
 ؟هركذ مدقت ام وأ «ثيدحلا هيف درو ام :لصالا ؟ دنع

 كبهذمو «ديدسلا كيأر كلذ يف دشرتسن ىتح باوجلا (!"وجرأف)

 .ىلاعت هللا ءاش نا ءموقلا

 لاقف ؛ىيتنثا س ىرصنا لب ہلا لوسر نأ» ؛وهو (0۸ :مقر هالصلا) : ىيحي أطوم ا سَ 0

 :مقر) ممو (1۹/۲) ىراحتلا هجرحأ دقو « هللا لوسر اي تيسن مأ ءةالصلا ترصقأ :نيديلا وذ هل

(ovr 

 5 لِي هللا لور هالص كب ىلصأ الأ» :وهو ۷٤۷( :مقر) دواد وبأ هحرخأ (غ)

 مافف سلجم مف ماف مث نيصكر اک هلا لور ىلص » :وهو (1۵ :ةالصلا) ىيحي ًاطوم يف كلام هجرحأ (6)

 تيرغت) ىسلا باحصأ هل جرح ؛نيسمخلا دعب تام فورعم يباحص (ءاحلاب) ةنيحم نباو « هعم سانلا

 1 .(141/1) :بيذهتلا
 . ةرب ره يأ نع (عورب :مقر) ماسمو )۱۸/١( ؛يراخىلا هج رخأ )1(

 . ءىجرأف :ب يفو ءم ءص :نم (۷)



 كلاؤس تحفصت ءهصن اذه اب كلذ ىلع «هقيفوت هللا مادأ «باجأف

 .هيلع تفقوو ءاذه

 الف «تابابحتساو « ننسو «ضئارف ىلع لمتشت ةضورفملا تاولصلاو

 الو «اهلئاضفو س الا لمكت الو ءاهضئارف عيمجب الا ءىزجتو مث

 تضرف نيح . هلم ؛ ينلاب اهلصي م «مالسلا هيلع < ليربج نأ يف كش

 سيل امم ضرف لمكأ ىلع الا ءاهتيقاوب هملعيل «ءارسإلا يف هيلع

 ءاهيف ةنس نوکیل «ضرفب اهنم سيل ام (7هيلع) موادي امو «ضرفب

 هلعف نم ءاهيف بحتسم كلذ نا هتمأل نيبيل ؛اهنم هيلع موادي ال ام
 هيلع ؛« كلذ نيبف . مب ٠ هلعف نع بغار ريغ ادمعتم هكرت نمو « رجا

 0 ءىزجي ال ضئارفلا نأ :عرشلا يف كحأو ءالعفو الوق هتمأل «مالسلا

 لئاضفلا نأو ءوهسلا دوجس اهيف ءىزجي ننسلا نأو ءوهسلا دوجس اهيف

 .وهسلا دوجس اهيف بجي ال

 ول «مالسلا هيلع «ليربج نأ نم «ضرعتملا اذه هلاق ام مزلي الف

 ‹اهريبكتو ءاهديمحتو ءاهتءارقب «مالسلا هيلع ينلاب تاولصلا ىلص ناك

 دق ذا ؛اهيف اضرف هلك كلذ /عيمج ناكل ءاهلئاضفو اهننس رئاسو [ مم؟]

 .ضئارفلاو تابجاولا هيف تعرش امك «لئاضفلاو ننسلا نيدلا يف تعرش

 .(("ادل كيرش ال «قيفوتلا ىلاعت هللابو)

 ايف ربكالا مهيخأ ىلع جيلوتلا ةوخالا ءاعدا - [؟01]

 هل بألا هريص

 . اهيلع اب ينو م هر نه

(r)نوكتل ع . 

 .زوجي ال :ص (۳)

 ع ` نم )£(

YT ig كك/ i) /FFo ip /TVT قا /۲۱۲ :ص (o) 

٤ 



 رئاس ماق !'اريصملا لجرلا يفوت الف ؛هب داهشالا باتك هركذأ هجو ىلع
 .هيلا ريصملا كلذ يف مهيخأ عم ثاريملب لوخدلا نوبلطي هدلو

 :لاؤسلا صنو

 ؛نونبو لام هلو ءربكلا هباصأ لجر يف «كنع هللا يضر «باوجلا

 ءهسفنب وه ('!نومتي ناكف ءهينب ريبك ىلا یوآف ةأرما هل نكت لو

 .هب نوفطليو «هدنع و

 .ضعبب هنم هينب ضعب ىلع قدصتو «هلام ضعب عابف

 هنبال نأ :لاحلا كلتب وهو «ماوعأب هتوم لبق ءهسفن ىلع دهشأو
 ركذ نويد نمو ؛هيلع اهقفنأ هنأ ركذ ةقفن نم ءايند هيلع هيوأي يذلا
 .ايدق (مهلماع “هنأ ركذ ءامرغ) ىلا ءهنع اهادأ هنأ

 هيبأ ءامرغ ىلا ىدأ يذلا نأ :نبالا دهشأو ءادقع كلذب بتكو

 دقعو ءالام كلذ يف ("اهيلا) ريصف ءهتجوز لامو ءهلام نم ناك

 .("ادقع) كلذب ("'امهل)
 هب دهشأ اب ءهداهشا ىلع داتم بألاو :كالمألا رمتعي نبالا يقبو

 . الوأ
 رهظتساف ؛ اهيف ثاريملاب هعم اولزنيل «هتثرو ماقو ءبألا تام مث

 ليي ناك انابأ نا :ةثرولا لاقف .كلذ هل تبثو ءروكذملا هل هيبأ دقعب

 عم «كعم نوكلا ىلا هتجاحو ءهفعضب ءهكلمتت تنكو ءانع كيلا

(o) 

 ءهنأل .ضىقلا زاجنا هيم طرتشيو .هيلع هل نيد يف (الثم اراد) اكلم رحآل صحش يطعي نأ :رييصتلا )١(

 .(۴ :ص ءجيرعتلا) مارح وهو نيدن نبد عيب ىلا لوحتي :؛ريخأتلاب
 .هنومم .ع 2ص 0

 .نم:ر (0

 .امبدق هلماع هنأ هركذ ام ريغ ىلا :ب ىفو .ر :نم (غ)

  (o)هيبأ نيد يف ىدأ :ب يو .هئامرغ ع .

 .اهيلا :ب يفو ءر :نم ()
 .اه ب يفو .مءر :نم (پ)

 مس (۸)

10۵ 



 .هب هرمأت ام لعفيو لوقي ناك امناو ؟هتعدخف ءایدق كل هليضفت

 اننيب تلحو ‹ هلام كيلا لو ىح «ةوادعلا هنيبو اننيب تلخدأو

 موقي هلام ناك انابأ نأ عم «كنم هب ربا انکل ("'انكم) ولو (""!هنيبو)
 . محتتو) هلام يف فرصنت تنأ تنك لب ءهنم هل لضفيو «هب

 كلذ عيمج اوتبثأو ءءيش ىلع كعم ردقي الو .كعفانم يف ("هفرصتو
 هادأف ءانيد َناَّذا دق ناك هابأ نأ ىلع ةنيب هيلا ريصملا نبالا دجي مو

 نع اينغ ناك هنأ '”'دهش لب «بألا رارقاب الا كلذ فرعي لو ءهنع وه
 . نيدلا ذخأ

 نا «ًاروكشمو ءاروجأم ؟ال مأ كلذب رييصتلا ضقتني اي له انل نيب

 ال ءدهشأ اب هنبال دهشأ موي ءاحيحص بألا ناك اذا :باوجلا
 ال ءهب هل دهشأ ام عيمج نبالل حصيف < ءربكلا نم فعضلا الا هب ضرم

 يتلا بهذلا يف «هيلا ("'اهريص) يتلا كالمألا زاح دق ناك نا امس
 .هيبأ ةايح يف اهرمعو ءاهب هل دهشأ

 .( "اهل كيرش ال «قيفوتلا ىلاعت هللابو)

 ةيسرممب عماجلا دجسملا عيسوتل سبجحلا ذخأ - [؟ه5]
 ىلع ‹ نيدلا رصانو « نيملسملا ريمأل (ةنع هللا يضر ,هباوج اناس

 ةفحتلا ىلع ةرايم) .ضارغالا س كلذ ريغل وأ ءٍزْوحلا ةفلك طاقسال .عيبلا ةروص يب ةبه :جيلوتلا )«
.(rev/y) 

(r)۾ نه . 

(r)انكلم :ب يقو .مءر ءع :نم . 

 .فرصتو .مكحتو :ب يو .ماءر :نم )(
(o)دهشي م . 

 .ريص اب يو .م :نم )3(
(v)م ر عدس . 

PY عا/فك ضر: TF ip 15ا/ i /171۲ ص: (۸) 
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 عماج 5 ةدايزلا نع هايا هلاوس ف « هللا هحلصأ ‹ نينشات ن فسوي

 .(السالا ةوعدب هللا اهرمع) «ةيسرم

 هيخوت يف ءروربملا هبهذم ىلع لادلا ءريثألا ؛ميركلا هباتك يلا لصو
 هتراشإ ىلع تفقوو رومألا عيمج يف «ىلاعت هللا يضري يذلا «قحلا

 اهيلع لمتشا يتلا «ةجردملا يف روكذملا لاملا رمأ ربدت نم ءهيف ةينسلا
 لهو ؟ال مأ هلثب عماجلا ناينب غوسي ام وه له «هيط جردملا «باتكلا
 ؟ال مأ هيلا ءرهاط نبا ىلا ةبوسنملا ءضرألا ةفاضا ءاضيأ ءزوحي

 اهيعدي نمل نكت مل اذا ءرهاط نبا ىلا ةبوسنملا ضرالا ةفاضا امأف

 دحأ نيب فالتخا الو «لاتحا الو «لاکشا الف ءزئاج هجوب هسفنل اكلم

 اذا ءبجاو وه لب ءزئاج عماجلا ىلا ""اهتفاضا نأ يف معلا لهأ نم

 سيبحتلا دقع نم هيف رهظ (“اب) ايس ال ءهلهأ نع قاض دق "ناک
 .هيف دازيل

 لدجسملا يف اهاخدا زوجي ءعماجلا "يقرشب ةسبحلا رادلا كلذكو

 نوكت نأ الا ءاہب هيف عسوتي نأ ىلا جيتحا اذا ءم ريغب عماجلا

 .نمثلاب الا مهنم ذخؤي الف «نينيعم ىلع ةسّبَحَم

 هباحصأ عيمجو «هللا هجر ءكلام لوق «نيملسملا ريمأ هللا ديأ ءاذه

 ىوس ايف اوفلتخا امناو ؛هيف مهنيب فالتخأ ال «نيرخأتملاو نيمدقتملا

 .كلذ يف مهنع ةياورلا هب تتأ ام ىلع دجاسملا نم عماجلا دجسملا

 م هر ع :نم )۱(

 .هتفاضا :ر (۲)

 .قاض دق ذا :م (۳)
 .رهظ اذا :ب ينو .م 2ع :نم )4

 .قرشب :م (4)

 .عماجلا يف :ر (1)

4۷ 



 عماجلا عيسوتل .« ةرحلا» ةديسلا :نيملسملا ريمآ مرح عربت

 ناف ءعماجلا يف ةدايزلا ءانبل « ةرحلا» هتجرخأ يذلا لاملا امأو

 ناو ءزئاج كلذف «لالح هجو نم ''!هتبستكا يذلا اهام بيط نم ناك
 لهأ نيب كلذ يفف «لالح هجو نم بستكملا ءلالا بيط نم نكي م

 .فالتخا معلا

 5 همكح «هتفص هذه يذلا ءلالا ("'نأ) ىلا بهذ نم مهنمو

 يف «لوقلا اذه /ىلع ءلعج ناف «نيملسملا رومأ مهأ يف لعجي ‹ ءيفلا [ ممع]
 ىطعأ نمک « ىضمو زاج ءهنم مها وه ام كرتو « عماجلا يف ةدايزلا ءانب

 ةنكسم دشأو ءهنم رقفأ وه نم كرتو «نيكسم ريقفل .هلام ةاكز

 لاق :اهتين ىلع « اهقلاخ نيبو اهنيب ايف كلذب تدصق ايف وهو «ةجاحو
 9 ثيدحلا «« ىون ام ءىرما لكلو «تاينلاب لاعألا » هلت ىنلا
 ‹ةقدصلا كح همكح ءهتفص هذه يذلا «لاملا نأ ىلا بهذ نم مهلمو

 :عماجلا يف ةدايزلا هنم ينبت نأ زوجي ال لوقلا اذه ىلعف  ءيفلا كح ال

 .ءههجو ىف هعضت ىتح «اهيلع لالا ناض ناك « ىضمو كلذ تاف ناف

 ٠ .اهيف ةالصلا تزاجو ءهب ةينبملا «ةدايزلا تحصو
 .هل كيرش ال ‹ قيفوتلا هللابو

 .ررضلل اعفر سبحلا يف ةضواعملا - [؟5+]

 اررض ىكتشا «لجر ىلع ةسبحم ضرأ نع ءهنع هلل يضر «'لئسو

 . ؟اهيف ةضواعملا زوجي له ءهرواجت لجر راد نم

 ىلع ةسبحم ضرأ ةعطق يف «كنع هللا يضر «كباوج :لاوسلا صنو

 .تيستكا :م )0

 م «ر ٠ع :نم )0

(r)كلذك ١,۹١۷( :مقر) ماس هجرخأو «باطخلا نب رمع نع )١/١( حيحصلا يف يراخبلا هحرخأ . 
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 يف ؛كفنت ال يهو ءرخآ '!لجرل ةعيض راد بابب هلصتم يهو «لجر
 ىذألا فك يف ةليح الو ءهنع ('اولخي الو ءرادلا لهأ ىذأ نم «بلاغلا

 ..ناريجلا نع الضف ('”اةموحلا) نم اهنع

 نم هيلع لخادلا ((ررضلا لجأل) ةعطقلا هذه هيلع سبحلا بهذيو

 (("هضواعي) نأ الا ءررضلا اذه عفر عاطتسي ال ذا ؛اه ةرواجلا ةغيضلا

 رثكأو ءسبحلل طبغأ وه ءهضرأ (؟"رواجي) «هريغ ناكمب ةعيضلا بحاص
 .هل ًاعفن

 .ىلاعت هللا ءاش نا اروكشم اروجأم ؟كلذ زوجي له انل نيب

 ءاذه كلاؤس تحفصت :هصن اذه اب «كلذ ىلع « هللا هجر «باجأف

 .هيلع تفقوو

 ءةلج اهنم ةعفنملا تعطقنا ("دق) ةسبحلا ةعطقلا هذه تناك ناو

 الو ءاهراتعا ىلع كلذ لجأ نم ردقي ملف «تفصو ام ("اهيلع) بلغ اي
 اذه "عفر ىلع ةردقلا مدعل ءاهيف ةدئاف ال ةلطعم تيقبو ءاهئارك ىلع

 ؛ اناكم ًاسبح نوكي ءاهريغ ناكمب اهيف ةضواعملاب سأب الف ءاهنع ررضلا
 كلذ نوكيو «برق اذا سبحلا عبرلا يف « ءالعلا نم ةعامج هلاق ام ىلع

 ءاهيف ةضواعملل حيبملا ببسلا هدنع تبثي نأ دعب « يضاقلا نم محب

 .هيلع دهشيو «كلذب لجسيو «ةضواعملا هب تعقو ايف سبحلل ةطبغلاو

 .رخآ لجرل راد بابب م (1)
 .ولخت :مءرءع (0)

 .ةمدخلا :ب .ةموحلا :ع (؟)
 .ررضلل :ب يو م :نم )4(

(o)هضوعي :ب يفو .ع ؛نم , 

 .زواجت :ب ينو .مءر :نم (3)
(v)ر ۰ع :نم  

 . هيلع :ب يلو «ر :نم )۸(

 .عفد ر )۹(



 .( "اهل كيرش ال « قيفوتلا ىلاعت هتلابو)

 ضايع نبا لضفلا يأ يضاقلا نم لئاسم سمح - [؟04]
 وبأ - هللا اهسرح - ةتبسب يضاقلا ءهنع هللا يضر .هيلا ''بتكو

 .اهنع لأسي «لئاسم سمخب - هللا همركأ - ضايع نبا لضفلا

 :اهرثأب باوجلاو «'"!دارفنا ىلع اهنم ةدحاو لك صنو

 ]١[ - بسنلا تابثا +

 ةمأ نم همالغ هنأ (“رخآ) لجر ف يعدي لجر يهف لوألا امأف

 تب «ةرح ةأرما نم كنبا انأ امنا :("اهيف) ىعدملا لاقو ءهل تناك
 الا ؛هنبا هنأب بألا رارقاب «ةدع لاجر «ةونبلا يعدم دهشو « رح

 : يشافلا عامسلاب لودع (("اريغ) دوهش (ث) ىعدملل دهشو «لودع ريغ مهنأ

 .بألا رارقاب ال (*!همالغ) هنأ

 ىحلا ىلع ةداهشلا لهو ءهيف بجي ام «كلضفب «كلذ يف انل نيب

 نا ءاروكشم اروجأم هيلع '''انبواج ؟قرتفت مأ ءءاوس كلذ يف تيملاو
 .ىلاعت هللا ءاش

 .ر ؛ع :س )0(

 YY ig ۹V :ر /؟الو :ف (0)
(r)دارفتا .ر :ع . 

 .ص م ر ع اس (4)

(o)هيلع ىعدملا :م يفو ءر ٠ع :نم . 

 .نيالا ىلع ىرلا يعدم وه )1(

(v)ص : نم  

 لك م /۲۰۸ :ص (*)

 .هنبا :ب يفو .م ؛نم (4)

 .ابواجو :ع ()
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 «بسنلاب يشافلا عامسلا ةداهش امأو .ةداهش الك لودعلا ريغ ةداهشو

 هب تبثي الف ءهب معلا هل عقي اراهتشا ءدهاشتلا دنع ارهتشم نكي م اذا

 .لاح ىلع هراكناو «بألا ةايح عم بسنلا

 :لاوقأ ةثالث ىلع .توملا دعب - كملع ىلع - هيف فلتخي امناو

 نبا بهذم وهو «بسنلا هل تبثي الو «لام هل نوكي هنأ :اهدحأ

 , مماقلا

 .لاملا هل نوكيو «بسنلا له تبثي هنأ :يناثلاو

 ال لالا نأل ؛لاملا هل نوكي الو ءبسنلا هل تبثي ال هنأ :ثلاثلاو

 .بسنلا توبث دعب الا بجي

 .(ا"اهل كيرش ال) قيفوتلا ""ىلاعت) هللابو

 + هتجوزل نيدب «ضرملا يف جوزلا رارقا - [؟]

 ءهنم يفوت يذلا هضرم يف ءاهجوز ال دهشأ ةأرمأ يهف ةيناثلا امأو

 :هتافو لبق لمح ةأرملاب رهظ مث ءهيبأ ىوس ثراو هل نكي مو «نيدب
 ىلع تبثو «لمحلا اذه ببسب «هاياصو ريثك نم عجرو «جوزلا هب معو

 .يثوت نأ ىلا ("'ةجوزلا) نيدب رارقالا

 الا ةكرتلا يف رظني مل نا فيكو ؟رهاظلا دلولاك ءانهه « لمحلا له

 ؟اهنيدب يه تماق ذئنيحو «“ةأرملا ةدالو دعب
 .كلذ'يف بجاولا انل نيب

 ع: (1)

 .م :س (؟9)

 .۲۰۹ لم ۸/۱۸۱ :ص (*)

 .هيجوزلا 'ب ىفو .م.ءر.ع :سص (0)
 .ةحورلا ؛م ()

۹۵۱ 



[rr] هتنوعب كدمأو ءهتعاطب هللا كزعأ - تحفصت / :اهباوج - 

 .هيلع تفقوو ءاذه كلاس

 هرارقا يف هنع ةمهتلا ف ري لمحلاب هملع نأ :اذه يف هارأ يذلاو

 ىتح هنع هجري ملف یدل اهل رارقالا دعب «لمحلاب مع ناف ؛نيدلاب اهل

 ا"؟ببس «هایاصو نم هنع عجر اع هعوجرو ؛رارقالا اهل زاج «ينوت

 هرارقا يف هنع ةمهتلا ءافتنا ىلع "لئالدلا لدأ نم ءهب مع امل ءلمحلا

 . نيدلاب

 .(“هل كيرش ال) «قيفوتلا ىلاعت هلابو
 * ؟طقف ةبيرلاب مأ «يتيلا عم هماصخب فرشملا لزعي له - [؟]

 نآنش هرظن يف نم نيبو هنيب ىرج «فرشم لجرف ةثلاثلا امأو

 ةبيرلا بجوي ام هنم رهظي ىتح مأ ءاهدرجب هلزع بجي له «ةمصاخو
 ,("!يصولا) دنع نم هسلتخاو ءالام ممه ىفخأ نا فيكو .؟مهنأش يف هل
 هنع نري له ءهيف يصولا هماهتاو ءهذخأب مل هطايتحاب جتحاو

 ؟ال مأ ء("ًالوا) هل هراكناو «هسالتخاب هيلع ترهظ يتلا « ةبيرلا ءاذه
 .؟همعز اب كلذ يف رذعي مأ

 .(“ىلاعت هللا ءاش نا) اروكشم اروجأم انل هنيب

 .هيلع تفقوو ءاذه كلاس تحفصت :اهيلغ باوجلا

 .عفدي :ع )١(

(r)ببسل :ع . 

 .ليلدلا :ع (۳)

 ۰ع نم )4(

 .۵۳ !م /۱۷4 :ص (*)

  (o)يضاقلا :ب يقو .ر ٠م :نم .

  (3)عقدي :م

(v۷)ر نم . 

 .ر نم )۸(
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 ؛هيلع فارشالا هيلا لعج يذلا «متيلا نيبو فرشلا نيب ىرجا امو
 نأ بجوي ؛هيأر نود هرومأ نم ءيش يف لصفي الا يصولا (("!ءزلأو)
 هودع ىلع نمي ال ودعلا نأل ؛هرومأ يف هتروشمو «هيلع هفارشا طقسي

 .هلاوحأ نم ءيش يف

 ىف ةبير «هل راكنالا دعب «هفرصو ءهيصو دنع نم لاملا هسالتخاو
 «هلاح نم اذه تبث اذاف .كلذ "ف هب رذتعا ام هنع اهطقسي ال «هرمأ
 ءهاوس هناكم موقيو «هيلع فارشالا نم هيلا لعج اع فرصي نأ بجو

 . يصولا عم

 .هل كيرش ال قيفوتلا ىلاعت هللابو

 ءاضقنا لبق تجوزت اذا ءقادصلا ةأرملا درت له - ]٤[
 * ؟ةدعلا

 :يهف ةعبارلا امأو

 ةدعلا لخاد جاوزلاب فارتعالا ىلع داهشأ

 اذه ءادهش ءهسفن ىلع «ىمخللا دمحم نب دمحأ نب دهم دهشأ»

 ةنبا ةمطاف هجوزب ىنتبا ال هنأ :'طرمأ زاوجو «هتحص يف "باتكلا
 ام ءاهمد (("ريخأتو) املاح نم (هل) فشكنا «ةموجن نباب فورعملا دم
 يلع اهجوز نم اهتدع ءاضقنا لبق ءاهعم هحاكن دقع هنأ هسفن يف عقوأ

 .اهقلط ناك يذلا «دمم نبا

 .همازلاو :ب ىفو .ر ع :نم )00(

 .نم ع )م

 .مسرلا م (5)

 .هلعف زئاجو :ع (؛4)

(a)اها :ب يفو :ر :نم , 

 .ريخأت وأ :ب فو .رخأتو :ر فو .م ع :نم (3)
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 اهيلع (""ابو) اهمزلي اب اهملعيو ءاهيلع رركيو ءاهلأسي دم لعجف
 يلع :اهجوز قآلَط دعب اهمد اهنأي ل "اا :هل ترقأ نأ ىلا ءاهنيد يف
 .كلذ تلهج اهنأو «نيترم ريغ روكذملا

 هاتفأف «مولعلا لهأ نم هب قثو نم كلذ يف رواشو « دمحم املزتعاف
 .اهقرافف :("أهل) لحت ال اأو ءاهقالطب

 ءةفوصوملا “ةلاحلاب وهو ءهب هدهشأ نم دمحم ىلع كلذب دهش
 كلاثلا ءدحألا موي كلذو ءاهنع هيف اب ةروكذملا ةمطاف هتدهشأو
 ؟« اذك ماع نم ءاذك رهش نم نيرشعلاو

 .ةدعلا بوجوب ةأرملا هذه مالعا ىلع داهشا

 جاحلا رضح هنأ : ءادهشلا نم «دقعلا اذه لفسأ ‹ ىمست نم دهشي»

 ةمطاف نيبو ةنيب ةبطخلا يف «دم نب دحأ نب , دمج ملكي وهو ء ”ارودح

 مظعلا هللا يقتت :اهه لاق :روكذملا دمع هل لاقف «ةموجن نب دمحم تنشب

 ىرت نم تاك نا اهفرعو «اهتدع يضقنت ىتح ءاهسفنب صبرتتو «اهبر
 ال ؛ةلماك رهشأ ةثالثبف «هارت ال تناك ناو «تارم "ثالثبف «مدلا
 نأ اهرذحو .كل تركذ امدعب الا .بطخت نأ الو «جوزتت نأ امل لحي
 دقعت نأ تمزعو ءاهبطخ ناك يذلا « يسافلا عم اهلعف لثم لعفت
 .اهتدع ءاضقنا لبق هعم حاكنلا

 .« نالف نب نالفو ءنالف نب نالف دهش

 .امو :ب يهو .ر :س )1(
(r)هنأ .سص ر بع  

 هم هر س )س(

 . لاجل اب ر )4(

(o)ارودح :م ءر .انودخ :ص . 

 .بالثف 34 )3(
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 ةدعلا ءاضقناب ةأرملا رارقا ىلع داهشا

 هقفو - ضايع نبا لضفلا وبأ .اهلاعأو ةتبسب ىضاقلا دنع دهش»

 مأ نأ :يدزألا يلع نب روصنمو ,يراصنألا دمحأ نب دامح - هللا

 ءارودح اهجوز نأ : (هتدهشأ ءرودح جاحلا ةجوز :مساقلا ('"يبأ)

 عيمجب اهملعتل .ةموجن نباب فورعملا ءدمحع تنب ةمطافل اههجو ءروكذملا

 ‹ هب اهتملعاو «كلذ ال تركذ اهناو ءاذه قوف دمحأ نب دمح هل هركذ ام

 تأر دق اهنأو .تضقنا دق اهتدع نا :احل تلاق ةروكذملا ةمطاف نأو

 .« لوألا اهجوز قالط دعب «تارم ثالث مدلا

 اذه قوف ةخستمملا ةيضقلا يف ءهتعفر هللا مادأ «مامالا هيقفلا باوج

 .لاؤسلا

 يعدتو هب كسمنت ةأرملاو .("'قادصلاب) مايقلا بلطي جوزلاو
 ىلع كلذ اهنفرع نبنأب ءاسن نم تاداهش جوزلل تماق دقو < ةلاهجلا

 نع ديق امسح .لوآلا جوزلا نم اهتدع تقو رمألا ام نيبو ءهناسل

 "فرب ام نايبلا اذه يف :لوقي جوزلاو «يناثلا مسرلا تحت نهضعب

 . ةلاهجلا

 [rro] .( لا ءاش نا) اروكشم اروجأم هلك كلذ كح /نیبف

 كدمأو ,هتعاطب هللا كزعأ - تحفصت :( كلذ ىلع) :باوجلا

 كلذ ىلع تفقوو «هرهظ ىلع ("هتخستنا) امو ءاذه كلاس - هقيفوتب

 . هلك

 .ص :س )1١(

 .قالطلاب :ب قو .ص ءم.ر :نم (۲)
 . مهدي .ر ع ع

 ر ۰ع :نم )£(

 .مدر :سه (0)

 .تخسنتسا ان قو ءر :نم )3
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 اهنأ نم ‹ اهنع جاحلا ةجوز هتكح ام ةأرملا ('"هذهلا تبثي م اذاو
 : امن تلاق

 لبق جوزنت نأ نم اهترذحو «ضيح ثالث ةدعلا نأب اهتملعأ ال -

 دعب «تارم ثالث مدلا تأر دق اأو ءتضقنا دق اتدع نأ :اهئاضقنا

 .لوألا اهجوز قالط
 ام :فلحت نأ - ("!هتحرب) باوصلل قفوملا هللاو - هارأ يذلاف

 الا انالف تجوزت الو «كلذب تملعأ الو ءضيح ثالث ةدعلا نأ تملع

 .تضقنا دق لوألا اهجوز نم اهتدع نأ نظت يهو
 هيلع درت نأ اهيلع .بجي مل حلا عطقم ين «كلذ ىلع تفلح لاق

 ام ردق الا هنم امه نكي مل نيميلا نع تلكن ناو «قادصلا نم ائيش

 .هرئاس هيلع درتو ءجرفلا هب لحتسي

 .("اهل كيرش ال) « قيفوتلا هللابو

 يف ءءاحرأ باحصأو تانج باحصأ نيب حلصلا - [ه]

 .هنولمعتسي ءام

 هب نحطت ءاحرألا لزت مل « ءاحرأو تانج هيلع ءام يهف ةسماخلا امأو

 ءحاشت ءاحرألاو تانجلا باحصأ نيب عقو نأ ىلا هنم ىقست تانجلاو

 باحصأل نوكت «ةمولعم مايأ ىلع اوحلاصتف «ةنس نيرشع نم وحن ذنم
 باحصأل كلذ رئاسو ءاهودحو «ةمولعملا يقسلا روهش مايأ «تانجلا

 (!"!مهضعب) قوقحلا عطق نمضتي «كلذب مهنيب ادقع اودقعو « ءاحرألا

 .هيلع اوحلاصت ام ريغ يف «ضعب نع

 .هذه ىلع :ب ينو .ع :نم ()
 .رءعانم (5)

 ع نم )۱

 .۲۰۱ :م /۱۳۲۳ ؛ص ع (*)

 مهضعب :ع (4)
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 ةجاح «طحقو بدج ناك اذا ءنينسلا ضعب ىف ثدحي هنا م

 ءاهضرأ بيطرتل ةجاحو «ةفورعملا روهشلا ريغ يف يقس ىلا تانج اب
 ءكلذب تانجلا باحصأ ماقف ءراطمألا مدع دنع ("اثرحلل) ةيرثتو
 .ةداعلا ىلع ناك امنا حلصلا نأ اوعداو

 هيلع دقعنا الو ءحلصلا اذه رضحي م نم مح فيكو ؟مايق مه له
 ىلع تيرج دق :ءاحرألا باحصأ هل لاق «ماق الف «تانجلا باحصأ نم
 ككارشا حلاص اب كنم اضر وهف ءةدملا هذه (("!نيحلاصملا) ةداع
 هذه لثم ىف قست ل نا تانجلا نأ ءالؤط دهش نا فيكو «كناريجو

 ١ .؟تكله «تارورضلا

 .كلضفب كلذ انل نيب

 اذه كلاوس - هتعاطب هللا كزعأ - تحفصت :اهيلع باوجلا

 , ء«هيلع تفقوو

 اوأدبي نأ تانجلا باحصأ قح (!لدمف) كلمتم ريغ ءاملا ناك ناو

 نع ءاج ام هيلع لدي ام ىلع ءءاحرألا باحصأ ىلع هب يقسلاب

 («!بيْئَدَمو روزهم ليس يف ىضق هنأ : هع« ينلا
 مهقوقح كرتب تانجلا باحصأ نم اضر وه امنا مهنيب عقاولا حلصلاف

 مهسفنأ ىلع هب (*اودهشأ) ام اوضر اما مهنأ :نيميلا مهمزلتف « يقسلا يف
 نوجاتحي اهف مرضي اصاقتنا « هيلع وه اع ءالا صقني مل ام «كلذ نم

 .رمحلل :م يفو .ريفحلل :ر ييو .زيهجتلل :ب يبو .ثرحلل :ع )١(

  (r)حلاصملا :سبايفو .م :نم ,

(r)نم :ب فد -م : نم . 

 يف كلام هجرخا « غالب » ىلا ربشي وهو ءابهلبس يف ةنيدملا لهأ سمانتب ؛ةيدملاب رطملاب نالبسب نايداو (؛)

 ء(۴,1۳۹ ۳,۹۳۸ :مقر) دواد وبا هلصو دقو مزح نب رمع نع (۲۸ :مقر .ةبضفألا) ىبحي أطوم
 YAY) :مقر) ةجام نباو

 اودهش :ب فو .رءع :نم (ه)
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 ('!ههقح) ىلع اوقب كلذ ىلع اوفلح ناف « مهتانج يقس نم «هيلا
 ام مهمزل نيميلا نع اولكن ناو « ءاحرألا باحصأ ىلع يقسلاب ةئدبتلاب

 ىلع وهف «مهنم هرضحي م نمو «حلصلا دقع يف مهسفنأ ىلع هب اودهشأ
 .همزلت نيمي نود «يقسلا نم هقح

 .("هل كيرش ال) «قيفوتلا (ىلاعت) هللابو

 .قتعلا تابثا - [؟50]
 لب .قتعملا هيلع دهشي مل «قتع ةلأسم نع «هنع هللا يضر «“لئسو

 ءاهقتع یون يتلا ءهنَّمُأ دنع هكرتو «هعقر يف هدي طخ كلذب بتك
 ٠ :بوتكملا صنو .هتافو دعب هب ترهظتساف

 : قتعلاب يطخ رارقا

 ديحم ال يذلا «توملا ثدح يب عقو نا .محرلا نمحرلا هللا مسد

 ةرح «ىتمأ ("ارهز) اذه يدي طنب ةرهظتسملاف ءهنع أجلم الو ءهنم
 ام لكو ءةيطبارم ءالاقثم نوسخ يلام نم امو ءمظعلا هللا هجول
 هتنيع ايف ةقدصم يهو «"اهسبلل حلصي بوث نم اهتنازخ هيلع توتحا

 .اهقح نم ايش اهعنم وأ ءاهقياض نم ىلع مارحو كلذ ريغ نم اهل

 .« يبيجتلا نايفس نب هللا دبع هبتكو
 طخ هنأ :ءاعرتسا دقع ءاذه قوف ء"'باتکلا اذه ىف تبث

 :هصن اذهو نايفس 8 هللا دبع

 .مهاح :ٻ يو .ر ٤ع :نم )1(

 .ع نم )+(

(r)ر :نم . 

YE E 14% iy YoY ip [VY اق ¥71 :ضص (٤ 

  (o)يهو :ب يفو .ر ص :نه .
 . ءاستلل € )3

 .بوتكملا :ر .ع (۷)
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 طخلا ةفرعمم ءاعرتسا

 رظن اورظنو .اوفقو ممنأ :ءادهشلا نم اذه دعب '''ىمست نم دهشي »

 هذه اهنم ةطونملا .قرولا ةعقر يف بتتكملا طخلا ىلا ءلمأتو تابثتسا
 [؟3]امو / .رهز هتمأل يبيجتلا نايفس نب هللا دبع دمح يبأ قتعب ةعقرلا

 ةفرعملاو .نايعلاو رظنلا ًمهَدف ءهركذ ام بسح ىلع هاطعت نأب اهل هركذ

 نورتي الو .كلذ يف نوكشي ال ؛روكذملا ("ادمم يبأ) دي طخ هنأ طخلاب

 .هيف

 ىف ءاهلئس ذا .كلذ ىلع .كلذب هتداهش بتكو .هفرع س كلذب دهش

 ىف لالا صن اذهو .« ةئام سخو .ةرثع سمخ ةنس ةجحلا يذ

 هلل يضر - حفصت :هرخآ ىلا هلوأ نم ءاذه قوف نيذللا نيلصفلا

 ءهدعب خستنملا دقعلا لمأتو ءةحفصلا هذه ىلعأ خستنملا طخلا - كنع

 هنمضت ايف لماع وه ('"'لهف) بجو نم دنع هصن ىلع تبث هنإف
 ءرهز :ةمألا يف محلا امو ؟هيف مكحلا فيكو ؟لوصفلا نم طخلا

 يصوملا طخ ىلع ةداهشلا لهو ؟اهنيع تبثي مل ناو ءهيف ةروكذملا
 .؟ال ما هيف ةلماع قتعلاب

 ءاش نا اروجأم اقفوم ءاحضاو انايب ءهلك كلذ ىف بجاولا انل نيب

 ۰ .ىلاعت هللا

 كلاوس تحفصت :هصن اذه اب كلذ ىلع .هنع هللا يضر «باجأف

 .هلك كلذ ىلع تفقوو هقوف تخستنا ام ىلعو .هيلع تفقوو .اذه

 ناك الو .('''هدي) طخب هبتك اب هسفن ىلع يصوملا دهشي مل اذاو

 .ىمستت ر )0(

 . هللا دنع ىأ م ف )+(

 . له E فو ۰م .س )۴(

 .طحم ؛ن فو .ع.س (4)
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 الف «هتافو دعب هب رهظتستل ''ااهيلا باتكلا عفد هنأب اهل دهشي نم رهزل

 نأ لاتحال ؛(اه) هطخ ىلع ةداهشلاب هنمضت ام ءيشب اهل كىلا بجي
 .هذافنا ىلع دعب مزعي لو .هيف هسفن رماؤيل كلذ بتك نوكي

 .هللا هجر «كلام نع ةروطسم كلذب ةياورلاو

 .("هل كيرش ال) قيفوتلا هللابو

 هتجوز لاب ىرتشا هنأ «ةدم دعب «جوزلا رارقا - [؟61]

 برغ ةيصاق ةنوبشألا ةنيدم نم ءهنع هللا يضر « يلا بتكو
 نيدقع ةخسنو «عويبلا نم ةلزان يف لاوس (“هلا هداعأ) «سلدنألا
 .هصن اذه ام هلك كلذ صيخلتو ةلزانلا يف اناك نينثا

 م . ماوعأ ةتس نم ديزأ «هجوز عم اهنكسو ءراد يثلث عاتبا لجر
 رادلا نأ دقعلا ىف ركذو ءاهمساب هجوزل يقابلا ثلثلا كلذ دعب ىرتشا

 ىلع داهشالا دقع يف ديقتو ءاهرئاسل اهكلم مدقتب اه تصلخ اهلك
 يف ىدامتو ءاهرمأو اها هجوزل ناك امنا رادلا يثلث هعايتبا نأ جوزلا

 هريغ اجوز ةجوزلا تجوزت مث ءاهيف يفوت نأ ىلا رادلا يف ىنكسلا
 .ماع دعب اهنع تيفوتف

 :ةجوزلا ةثرو لاقف ؛راّدلا 5 لوألا جوزلا ةثروو اهتثرو فلتخاف

 اهل ("اهعاتبا) ناك اهنم نيثلثلا نأ جوزلا رقأ دق ذا ء("اه) اهعيمج

 .باتكلا اه عفد ر )۷

 ۾ :نم )+(

(r)ع نم  

 FO :ع /ذك (i 71۲8 م 1۳۷۹ :ق /۰۷ :ص )4(
(o)ع س  

 .هل :ب يفد .م ر :نم )1(

  (v۷)اهعايتبا :ب يفد م ع :نع .
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 ينثا ةدم ء''"اهكالمأل هلالغتسا نم لام هدنع اهل ناك دقو اهرمأو الاب

 .اهل اهعاب ءاهتروش بايث نمم نمو ءاهبحص ءاماع رشع

 ءاهمساب يرتشا يذلا ءرادلا ثلث الا ال سيل :جوزلا ةثرو لاقو

 نأ ىلا ءاهنكسو رادلا كلمتو ؛هلامو ءهسفنل اهارتشا امناف ناثلثلا امأو

 دقع ةجوزلا ةثرو تبثأو «هوتبثأ ءاعرتسا كلذب اوتبثأو ءاهيف يفوت
 .اهيلع ىلوم ةجوزلا تناكو ءال هتبحص ةدم اهكالمأل هلالغتساب ءاعرتسا

 ءاهيف لاؤسلا بتك يتلا ةقاطبلا رهظ ىلع «هقيفوت هللا مادأ «باجأف

 نيدقعلاو «باتكلا اذه نطب يف عقاولا لاؤسلا تحفصت :هصن اذه اب
 .هلك كلذ ىلع تفقوو« هقوف نيخستنملا

 رادلا ثلث نوكي نأ هيف بجاولا نأب هيلع يباوج مدقت دقو

 ناك عايتبالا ("نا) نم ءارشلا دقع هنمضت اب اهنع اثوروم ةجوزلل
 ؛هنع اثاريم انوكي نأ بجاولاو ءاحل ناحصي ال اهنم نيثلثلا نأو ءاهل

 ءةليوطلا ةدملا دعب ءجوزلا رارقا لبقي نأ حصي ال هنأ لجأ نم كلذو

 نوكي نأ مهني هنأل ءهجوزل اهارتشا امنا هنأ ءهمساب اهارتشا راد يفو

 نكسيل ءاهل اهارتشا هنأ دهشأف ءهسفنل اهارتشا :هتافو دعب ءاحل اهبهو

 .هتافو دعب اهل نوكيف ءهتايح لوط اهيف

 هنأ نم (""ءاعرتسالا) دقع هنمضت اب ةرهاظ ةلزانلا هذه يف ةمهتلاو

 مث ءماوعأ ةتس نم ديزأ اهيف نكسو ءاهكلقو «همساب رادلا يثلث ىرتشا
 مو «ءارشلا دعب ءاضيأ ءاهيف نكسو «يقابلا ثلثلا «كلذ دعب ىرتشا
 .كلذب ءادهشلا مع يف ءيفوت نأ ىلا اهنع جرخي

 ءاعرتسالا دقع يف عفدم ةجوزلا ةثرو دنع نكي مل اذا بجوف

 .اهكلل ءر )١(

 م ٤ر : نه )+(

 .ءارشلا :ب يو .ص ق مرغ :نم 69
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 نم نيثلثلا يف «ماوعأ ةتس نم ديزأ دعب «هرارقا "لمحي نأ ءروكذملا
 اهم هجوزل اهارتشا ناك امنِإ هنأ ءهمساب (هارتشا ناك نيذللا ءرادلا

 .ينوت نأ ىلا ءرادلا عيمج يف هانكسب لطبتف ءاهيف ةبهلا لم ءاهرمأو

 يف اهتداهش ىلع اتبث ناذللا /نادهاشلا لأسي نأ مزلي الو [9]

 رادلا يثلث يف نمثلا عفد هنأ الع هجو يأ نم ءالبق )اذا ءاعرتسالا
 ناك ءارشلا نأب هرارقإ لطبي مل اذا «هلام نم «همساب ىرتشا يتلا
 ءارشلا نأ :اهمداهشب لطب امناو هلام ءاهارتشا هنأ ءاهداهشب «اهلاب هجوزل

 لبق «ماوعأ ةتس نم ديزأ «كلذ دعب رادلا يف نکس هنأو «همساب ناك

 هارتشا (اغا) هنأ ىلع لوم وهف ًائيش همساب ىرتشا نم نأل ؛رارقإلا
 ,«كلذ روف يف هسفن ىلع يرتشملا هبّرقي وأ «كلذ فالخ تبث ىتح هلام

 .هيف هيلع ةمهت ال ًارارقإ
 ذا ؛هلام نم نمثلا ذخأي نأ حصي مل هانفصو ا هرارقا يف مهتا اذاو

 تناكف ءاهل ءارشلا نأ يف هانلمعأل ءال نمثلا نأ يف هلوق انلمعأ ول
 ام هلام نم ذخؤي امناو «يفوت نأ ىلا اهيف نكس ناو « رادلا اهل حصت

 دقع هنمضت اهسح اهكالمأ نم هلغتسا وأ ءاهتروش نم عاب هنأ تبث
 .اذه قوف عقاولا « ءاعرتسالا

 اوفقوي نأ بجو ءهتركذ ام مهتداهش يف اوداز دق هدوهش ناك اذاو

 ال :اولاق ناف ءهيف نوكشي ال يذلا رادقملا اوققحي ىتح ؛هوداز ام ىلع

 ةرشع نم رثكا «ةروكذملا ماوعألا نم ماع لك يف ءاهنم لغتسا هنأ كشن
 ام كلذ نم طقسي نأ دعب هلام نم ةنس لكل ةرشعلا تذخأ «ريناند

 كلذ نم اه ("اءارتشا) هنأ هتثرو يعدا نا .اهل رادلا ثلث هب يرتشا

 .دا ر (۲)

(r)ر س  

 .اهارتشا :ب يفو .ر ۰ع :نم )4(
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 صلخت و« ءيش كلذ نم طقس الف اهل ("رظانلا) اهيصو كلذ زيجي نأ الإ

 رمأل نيكلام اوناك نا «هتثرو فلحو «هنع اثاريم نوكتف « جوزلل رادلا

 ءدوهشلا هب دهش امم رثكأ اهكالمأ نم لغتسا هنأ نوملعي ام مهنأ : مهسفنأ

 .اًئيش اهنم اهل لغتسا هنأ نوملعي ال مهنأ وأ

 .هل كيرش ال قيفوتلا هللابو
 يف زوجي اك بوشملا يلحلا يف لماعتلا زوجي له- [؟ه0]
 .؟صلاخلا ىلحلا

 .يلحلا نم ةلأسم "نع - كنع هللا يضر - "لسو

 ءصلاخ بيط (“هنم) ذا ؛بهذلا تارايع فالتخا ىلع ءاسنلا ةنيزل

 ةثالثو ‹ نيثلثو انمتو «(“افصن افصن) نوكي ام هنمو «هبف لخد ال

 براجتلاو ةفرعملا لهأ دنع مولعم وهو ؛ كلذ وحنو « نامثأ ةعبسو « عابرأ

 ‹هناصقن الو هيف ريسيلا رئاز مهيلع يفي ال ,هتارايع ف بهذلل

 بيطلا ديري نم مهنمف ءهنم ىلحلا ءانتقا يف ةفلتخم سانلا ضارغأو
 ردق ىلع «فانصألا رئاس ديري نم مهنمو , هئاسنل ةليزو ‹هنامزل ةريخذ

 ‹هنزو يف هتفخ هضرغف ارايع اهلقأ ىلا بهذ نمو .مهرسعو سانلا رسي

 يف ريقح «نزولا يف ليقث هنم بيطلاو «هنث ةلقو « "مرج يف ةياهو

 .ةرظاملا :ب ينو :حارتقا )0(

 YF ig 1. كر |1۰۰ طم /كالا نق /۱۱0 :ص )+(

 .نع هلأسي شكارم نم ىليطتلا هللا دبع وبأ هيقفلا هيلا بتكو :عءر (6)
 ,ةيفا :ب يفو ١ف ء ص :نم )4(

(o)افصنو افنصنو : ب فو .م نم . 

 .ةدايز م (1)

 .همرج ةيابنو :ع (۷)
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 زوجت لهو ؟ال مأ مهردلاب هعيمج عيب زوجي - هللا كقفو - لهف

 مأ .ديب ادي «نزوب انزو .كوكسملا نيعلا بهذلاب هعيمج يف ةلطارملا

 .هبيط نود هاندأ 56 وأ ,هاندأ نود هبيط ف ةلطارملا زوجت لهو ؟ال

 نم سانلا عني نأ ماكحلا نم احل لهو ؟ال مأ هعيمج يف زئاج وه مأ
 هل لهو ؟ال مأ ءصلاخلا بيطلا نم ارايع لقأ وه يذلا .يلحلا ءانتقا
 يف يوتسي لهو ؟ال مأ « مهسفنأل وأ ‹سانلل هتغايص نم ةغاصلا عنم

 نأ جامل لهو ءال مأ «هعيبل هغوصي نم عم هئانتقال هغوصي نم كلذ

 داسفاو ءاصلاخ ابيط نوكي ال يذلا ىلحلا نم سانلا يديأب ام رسكي
 ةصاخ بيطلا ءانتقا ىلع مهرابجاو .سانلا عيمج ىلع هيف '''تاغايصلا
 ؟ال مأ

 .ىلاعت هللا ءاش نا ءاروكشم اروجأم كلذ ىف انل نيب

 هللا انمحر - تحفصت :هصن اذه اب كلذ ىلع ءهللا هقفو «باجأف

 . هيلع تفقوو اذه كلاوس - كاياو

 ‹ ةضفلاب ةبوشملا ةصلاخلا ريغو «ةصلاخلا بهذلا نم يحل ا ةغابصو

 امك (("ازاتي) كلذ ناك اذا «حابم اهلاعتساو ةزئاج ساحنلاو « رفصلاو
 ريغ ماصخلا يف وهو ءةيلحلا يف أثني نم وأ » : لجو زع هللا لاق ؛ تفص و

 « ؟ "نیب

 هيف بجت م غلب نا. يكز اذا« حابم نامزلل ةدع هؤانتقا كلذكو

 هعببو هيفا تبجو هيلا هفاضأ اذا هاوس لام هل ناك وأ «ةاكزلا

 ادي ءزئاج مهاردلاو ةضفلابو لجأ ( لا وأ) ءادقن زئاج ضورعلاب

 . تاعانصلا :ص 0(

(r)نيم :ب يفر .ص ءقاءر 2ع :نم  . 

 - فاشكلا) .ماذملاو بياعملا نم ةموعنلاو ةنيرلا يف ةأثنلا نأ ةيآلا لدتو ٠۸. :فرخزلا ةروس (؟)
.(tar/r) 

 .لصأ ىلاو :ب يفو- ص:نم )٤(

14 



 وأ) «ةصلاخلا بهذلاب وأ «ضعبب هضعب هيف ةلطارملا امأو

 .هاوس نود هنم صلاخلا يف الا زوجت الف «ةكوكسملا (('؟بهذلاب

 [مم] وأ ءرجألاب سانلل هولمع «هلمع نم ةغاصلا عني نأ يغبني /الف
 .زئاج لالح هلك كلذ نأل ءءانتقالل وأ «عيبلل مهسفنأل

 نأل ؛مهلاومأ كلهتف ءهنم سانلا يديأ يف ام رسكي نأ زوجي الو

 ‹ةاكزلا يف ةراجنلل ريدملا اهموقي ءضورعلا نم ضرع يلحلا يف ةغايصلا
 هالعأ ؛اشوشغم ناك ام هلمع منيو ءرسكي نأ بجي يذلا امناو

 .ساحن وأ رفص هلخادو «(""بهذ)

 .هل كيرش ال «قيفوتلا ىلاعت هللابو

 ؟قادصلا يف الهج ةقايسلا يف لهجلا ربتعي له - [؟58]
 همحر) «ةرسم نبا ناورم وبأ هيقفلا ءهنع هللا "يضر «هلأسو

 يف تعقو ءاهحاكن دقع دنع «هجوزل لجر اهقاس ةقايس نع ء( هلا
 «قادنفلا نصحب ماكحألا هتيلوت مايأ ءاهيف هدنع كتحا ءاهقادص دقع
 :يهو «( "شا هامح)

 قادصلا دقع نم ةقايسلاب صاخلا ءزجلا

 ثلث !"اريسكتو ءاذك ةيرقب ًاراد نالف هجوزل نالف حكانلا قاسو »

 .ةكوكشملا ةصلاخلا :ب يفو .ص :نم )١(

(r)ص ءاق «م ر :نم . 

 PY :ع /.1 ضر /¥0 :م /۲۸' :ق /۸۱ :ص ()

 هيقف .قرشلا ةيرمتنش نم هلصأو .ةبطرق لهأ نم .يصحيلا فلخ نب ةرسم نب كللا دبع وه ((4)
 « "85ص - سمتللا ةيغب) ه ٠٥١ ةنس يفوت .سانلا هنع ذخأ .دشر نبا ديلولا ىبأب صتخا .ثدحم

 .(555/7) :ةلصلاو

(a)ع :نم . 

 .ص ا :نم )٩(
 .ةحاسملا :وه ؛ يسدنحلا ىنعملاب ءريكتلا (۷)
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 .« نوتيزلا يف هفصنو «ءاضيبلا ضرألا يف هفصن ؛هضرأ نم "يذم
 وه الو جوزلا ةيرقب « ريسكتلا » فرعي ال ("اهنأ) لاؤسلا يف ناكو

 هللا انقفو - تحفصت :هصن اذه اب ءهنع هللا ىضر «باجأف

 كلذ ىلع تفقوو ءهنطب يف عقاولا قادصلا دقعو اذه كلاوس - كاياو
 .قادصلا باتك يف ةروكذملا ةقايسلا لصف تلمأتو هلك

 اهيلع دقعلاو «تعقو ام بسح ىلع ةزئاج اهنأ :اهيف هب لوقأ يذلاو
 مهتف رحم ركذي مل ذا؛ بتاكلا نم ريصقت اهيف عقو دق ناك ناو ؛ حيحص

 يف ؛هنوتيزو هضرأ نم اهيلإ جوزلا قاس ايف يدملا ("ةحاسم رادقب)

 ةيرقلا ىف جوزلا ضرأب ةجوزلا الو ءجوزلا ةفرعم الو «ةروكذملا ةيرقلا

 ىلع الو اهيقس نم اهلعبو ءاهئيدر نم اهبيط ىلع اهفوقوو «ةروكذملا
 معلا ىلع نولوجم مهنأل ؛اهتقافص ىلع الو ءاهئيدر نم نوتيزلا ةدوج
 ىلع مهرراقتب ءهب لهجلا ىلع مطوخد معي مل ام ءهلك كلذب ةفرعم او
 .هقادصل دسافلا حاكنلا كح كلذ يف محلا ذئنيح نوكيف «كلذ

 ىف يدملا ('كرذبم) «ريسكت» فرعي نأ هنع تلأس ايف بجاولاف
 كلذ نم عقي ام فرعنف «حاكنلا دقع موي ةروكذملا ةيرقلا كلت ضرأ
 (ة!مأ ؛لق ءغلب ام ءزجلا كلذب هل ةكيرش نوكتف ؛يدملا سدس ريسكت
 «حاكنلا دقع موي «ةروكذملا ةيرقلاب ضرألا نم هل ناك ام عيمج يف ؛رثك
 .هلك كلذ يف هعم ةعاشالا ىلع ءاهيقسو اهلعب ءاهئيدرو اهديح

 .حاكنلا دقع موي ةيرقلاب نوتيزلا نم هل ناك ايف لعفي كلذكو

 .فورعملا دملا ريغ وهو ءاعاص اذ عسي ؛رصمو ماشلا ف فرع لايكم :(ںوکسف مضي) .ىدملا قل
(r)م ٤ر “ع :نم  

 .ىدملا ةحاسمب اب يفد .ق “م “رل ع :س ع

 .ردب :ب فو .ر ٠ق م ٤ع نع : نم )£(

  (a)ر 8
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 ةكيرش هب تناك يدملا سدس ريسكت كلذ نم عقو اف اهضرأ عيمج رسكي
 دلبلا كلذ لهأ لهج ىلا ءاذه يف تفتلي الو «ةعاشالا ىلع اهعيمج يف

 مهتفرعم ىلا الو قادصلا هيف بتك يذلا دلبلا يف يدملا ريسكت هجوب
 .هانفصو ام ىوس اكح كلذ بجوي ال ذإ «كلذب

 ثدح الو «قادصلا باتك يف نيعت مف !''اهيلا قاس يتلا رادلا امأو

 يف معلا لهآ هلاق اغ ء«هدلقتاو ءهب لوقاو «كلذ يف هراتخا يذلاف « هيف

 يف ةروكذملا ةفصلا ىلع راد ةيرقلا يف جوزلل ناك ناف ؛ رظني نأ :كلذ

 كلت ىلع راد ةيرقلا يف هل "نكت مل ناو ءاهل تناك ءقادصلا باتك
 ةفصلا ىلع «ةروكذملا ةيرقلا يف راد ةميقب هلام يف امه يضق ةفصلا
 الو اهاندأ يف ال ءاهعضاوم ("اطساوأ) يف «قادصلا باتك يف ةفوصوملا
 .اهالعأ يف

 .هل كيرش ال «قيفوتلا ىلاعت هللابو

 ةرسم نبا هذيملتو ءدشر نب ديلولا يبأ نيب ةشقانم
 لاق «باوجلا اذه ىلع ةرسم نبا ناورم وبأ (هيقفلا) فقو الف

 هلقن ام ىلع ةحضاولا يف بيبح نبا هركذ امم اذه زيوجت عقي نيأ :هل

 يف ررغلا نمو » :ءاسنلا روهم باب يف ءهلوق وهو ءهرصتخم يف لضف
 عضوم ىمسي الو ءجوزل ضرأب ةأرملا لجرلا جوزتي نأ قادصلا
 ءاهلاحم فصوت وأ « اهنيعب فرعت الو ءاهعرذ الو ءاهدودح الو «ضرألا

 .اه ع )۱(

 .نكي ؛ر (۳)

(r)طساوأ :ب يفو .ر ءع :نم . 

 ع نم )+(

 تاهيبنتو « ةحضاولا راصتخا » :هبتك نم .هيقف ؛يناجللا . ءالولاب ينهجلا ريرج نب ةملس نب لضف وه (6)

 .ه ۳١۹ ةنس تام .« هيقفلا يف

 ,.( 90 :ص - سمتللا ةيغب)
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 ىلا ةأرملا درتو «ءانبلا دعب تبثيو «ءانبلا لبق حاكنلا هب خسفيو

 .ضرألا نم اطسو ىطعت الو .ايلثم قادص

 ل وأ « ةيرقب جزا اضرأ :لاق وأ ءتكسو ءاضرأ اهقدصأ ءاوسو

 أ :لوقي نأ الا .ةنالف ةيرق يف « يضرأ نم اه راتخت ء جوزل اضرأ

 58 تفرع دق تناك ناف ؛ ؛اهراتح لقي مو ‹ ةنالف يرق يف جوزل

 ا زئاج كلذف ءاركب تناك نا ءاهوبأ كلذ فرع وأ «ةيرقلا كلت

 ةثالثل هضرأ تناك نا ءجوز ضرأب ءهتيرق ضرأ يف هل ةكيرش [؟1]

 اأ يل ل اذكهو ءاهفصن اهلف نيجوزل تناك ناو ءاهثلث اهلف جاوزأ

 .« كلام نع «هريغو

 :هنع هللا يضر ءديلولا وبأ يضاقلا هل لاقف

 هانعم «« ةنالف ةيرق نم جوزل اضرأ :لوقي نأ الا» :بيبح نبا لوق

 ال ءانثتسالا نأل ؛ةنالف ةيرق يف يضرأ نم جوزل اضرأ :لوقي نأ الا

 .روكذم برقأ ىلع الا دوعي

 ةيرق يف يضرأ نم جوزل اضرأ :لاق اذا هنأ :هيلا بهذ يذلاف

 نوكتو «كلذ لقي م نا زاجو ,"ااهراتخت :لاق نا ءزجي مل ةنالف

 ةثالثل ةيرقلا يف هضرأ تناك نا «جوزب ءهتيرق ضرأ يف هل ةكيرش
 ةعبرأل اهب هضرأ تناك ناو «ةعاشالا ىلع اهنم ثلثلا اه ناك جادزأ

 ىلع هضرأ تداز نا كلذكو «ةعاشالا ىلع « عبرلا اهنم ال ناك جاوز

 لا تصقن وأ كلذ

 ريغ وأ ؛مركلاو بيطلا يف ةيوتسم هضرأ تناكأ هبهذم ىلع ءاوسو
 len f لك (Î 0-03 J ءه 000

 ف ةفلتخم واع حضن وأ ‹ لعب وا ىقس نم دحاو (“ءیث) ىلع ‹ ةيوكسم
 8 ب 2

 ءاهزاتحت ق 0(

 .زاجو «اهراتخت يأ , اهراتخت .ق ب م يفد 034 ةأرم هذه )+(

 . هله م )۳(

 . يقس :ب يلو ر م اع :نم )¢(
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 الا ءرايخلا ىلع 7بايث نم بوث ءارش زوجي ال هنأ يف هلصأ ىلع «كلذ
 «ضرألا نأل ةدوجلا يف ةيوتسم ةدحاو ةفص ىلع :بايثلا نوكت نأ
 .ةفلتخم اهيحاون يف ضارغالاف ةيوتسم تناك ناو

 , قي وتسم تناك ناو زوجي ال عرذالاب ضرألا ءارك نأ يف ةنودملا

 ةأرملا “لجرلا جيوزت زاوج يف «مساقلا نبا بهذم ىلع زوجيو
 بيطلا يف ةفلتخم تناك اذا «هضرأ نم اهراتخم نأ ىلع جوزل ضرأب

 ؛نالوق ءحضن وأ لعب وأ يقس نم دحاو ( *أءيش) ىلع ءمركلاو

 ةنودملا نم رايخلا باتك ف هزاجأ ام ىلع زئاج كلذ نأ : مدح

 نم لضفأ اهضعب ناك ناو «رابخلا ىلع «بایث نم «بوث ("ءارتشا يف)

 ' .دحاو مقر ىلع تناك اذا « ضعب

 ءارك) باتك يف هل حقو ام ىلع ءزوجي ال كلذ نأ :يناثلاو

 اذا زوجي ال عرذألاب ضرألا ءارك نأ نم ك5 !ةنودملا نم )ن نضرألا

 ىلع عرذألاب اهارتكا اذا وه امنا اهيف ىنعملا نأل « ةفلتخم ضرألا تناك
 .هضرأ نم ءاش عضوم (":اأ) نم ذخأيف , اهراتخي نأ

 ةمسق زاوج يف هلوق فالتخا نم ءاضيأ «كلذ هلوق فالتخا موقيو

 .باوثأ :ع )١(
 .نيضرألاو رودلا ءارك» :ةنودملا .نم ةعوبطملا ةخسنلا يفو .رادلا ءارك :م يفو ءر :نم (؟)

 .ةيناثلا ةرقفلا ء(مه"/ع) :ةنودملا (©)

 .جوزت م “زا € )ل

(o}يقس :ب يفو ٠م ار 2ع :نم  . 

 )٠١٠/4(. :ةنودملا 70

 .ىرتشا نم ةنودملا: ب يفو .ع :نم )۷(
 )۸ا

 .ر «ق :نم

 .ىلوألا ةرقفلا ء(مه"/4) :ةنودملا (1'
 .ق “مر :نم ١.1)
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 تناك) اذا امأو ءمركلاو بيطلا يف ةفلتخم تناك اذا ةمهسلاب ضرألا

 اهجوزتي نأ زوجي الف لعب وأ حضن وأ نيع نم هب ىقست اهف (!"'ةفلتخم

 بهذم ىلع الا كلذ نم تبحأ ايف اهراتخت نأ ىلع جوز ضرأب
 .ةنودملا يف «ةملس يبأ نب زيزعلا دبع

 « مهلك مهبه ذم ىلع زوجيف ءاهراتخت نأ ىلع :لقي مل اذا امأو
 ىقست اهف وأ «كلذ يف تفلتخا وأ «مركلاو بيطلا يف ضرألا توتسا

 يف جوزلا ضرأ غلبي هل ةكيرش نوكتو «لعب وأ «حضن وأ « نيع نم هب
 .هانركذ ام عيمج يف تفلتخا ناو «ةعاشالا ىلع ءاهلك هضرأ

 .قيفوتلا ىلاعت هللابو

[ro۹]تاءارقلاو ‹ةنودملاو ءًأطوملا لوح لئاسم عبرأ - . 

 سويلطب ةنيدم نم ملعلا ةبلط ضعب «هنع هللا يضر «هيلا '''بتكو
 ءأطوملا يف تعقو ءايشأ يف ؛ةلئسا ىلع يوتحي لاوس (""هللا اهتبث)
 .اهريغو ةنودملاو

 :هصن اذهو

 ]١[ - .ىيحي لاق كلام لئس :أطوملا يف حاتتفالا تارابع -
 نع كلام لئس » وحن نم أطوملا يف عقو ايف «كنع هللا يضر «باوجلا

 امم ههبشو اذه له « "كلذ وحنو « ًاكلام تلأس» :ىيحي لاق وأ «« اذك
 .؟هتقيقح ام مأ ءأطوملا يف هفلأ ناك ام ىلع ىيحي هداز

 .ةفلتخم ريغ :ام ينو .ص ؛م ءعخ نه )0(

(r)ذاق  TTA iE 1. j YY 

 هر :نم )س(

(e)اذه وحنو ق هر . 
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 .واولاب « دمحلا كلو انير» :ةنودملا رايتخا - ]+[

 لهو ءواولاب « دمحلا كلو ابر » :رايتخا نم ةنودملا يف عقو امعو

 هرايتخا هجو امو ؟كلام رايتخا نم دل «مساقلا نبا رايتخا نم وه

 . ؟كلذل

 .ةلافكلا باتك يف ةنودملا نم صن لوح - []

 :مماقلا نبا ريغ نع ((”ةنودملا نم) ةلافكلا باتك يف عقو امعو

 فالخ وه له « "دعب هتيبثت يفو كلذ يف رظنلا يف نوكي نأ الا »

 .نيترتاؤتملا نيتءارقلا ىدحا رايتخا هجو - ]٤[

 نيتءارقلا ىدحا رايتخا يف نيئرقملاو نيرسفملا بتك يف عقي اعو
 ناك ناف ل مأ حيحص كلذأ « نسحأ ةءارقلا هذه مهوقو ‹ نيترتاوتملا
 ر

 . ؟ههجو امف

 .كرجأ كلذ ىلع مظعي ىلاعت هللاو

 :هرخآ ىلا هلوأ نم هصنو «باوجلا اذهب كلذ ىلع هللا هقفو باجأف

 .اهيلع تفقوو ءهذه كتلوسأ - كاياو هللا انجر - تحفصت

[1] * 

 نع كلام لئس» :وحن نم أطوملا يف عقو اع اهنم لوألا كلاس امأف

 ٠١ نم وأ 5( )00(

 ٠م نم 0

 ءارضاح ليمحلاو ءابئاغ ايلم ءهيلع يذلا ناك نإ تيأرأ :تلق ::اذكه (؟01/ه) ةنودملا صن (۳)

 كلذك ءمعن :لاق ؟بئاغ هنأ الا ءءيلم نيدلا هيلع يذلاو «ليمحلا ذخأي نا نيدلا هل يذلل نوكيأ

 .هل نيد يف هلاومأ عات ااف ؛ةرضاح لاومأ نيدلا هيلع يذلل نوكي نأ الا كلام يل لاق

 اده لثلو «ليمحلا نم ذخؤيف دعب « هيف ءرظنلا يقو «كلذ تيبشت يف نوكي نا الا :هريغ لاقو

 .ههبشأ امو «ذخأ

 .۳۲۰ :م /۲۸۹ :ص (*)

۹4۷۱ 



 هداز امم ههبشو اذه له» .كلام تلأسو :ىيحي لاق»و «« اذك

 .؟« هتقيقح مأ أطوملا يف هفلأ ناك ام ىلع ("ىيحي)

 ىيحب نأ دقتعي نأ الو (("ألاقي نأ) حصي ال هنأ :كلذ نع باوجلاف

 :هيف سيلو ءهيف كلام هفلأ ام ىلع ًائيش /أطوملا يف داز ىيحي نبا[ ]۲٠١
 لئس»و « ىيحي لاق » :ريثك هيف امناو «هترکذ (ک) اكلام تلأسو»

 لاق :ىيحي لاق »و «« لوقي اكلام تعمس»و « ىيحي لاق »هو «« كلام

 ع« كلام

 .« كلام لئس »و «« ىيحي لاق » :ناترابعلا

 .نيهجو لمتحي .« كلام لئس»و « ىيحي لاق » :هلوق نم هيف اف

 نع تلئسو » :هيف لاق «هديب هبتكو «هفلأ (“ال) اكلام نأ اهدحأ

 لئسو » :هل هخاستنا يف «مهنم دحاو لك لاق ءهل ةلقنلا هخسن الف ءاذك

 وه هنأ مهويف «« تلئس»و :خسانلا بتكي نأ حصي ال ذا «« كلام

 .لوّسملا

 هفلأ ذا أطوملا بتكي م ءهللا هجر ؛كلام نوكي نأ :يناثلا هجولاو

 اذك نع تلئسو » :هنم ىلمأ ايف « ىلمأف ءهبتك نم ىلع هالمأ امناو «هديب

 «كلذ الا حصي ال ذا «« كلام لئسو» :بتاكلا بتكف «« "اذكو

 .نيب اذهو

 لاق»و 2« كلام ينثدحو :« لوقي اكلام تعمس» :تارابعلا

 .« كلام

 هعمس ايف أطوملا يف لاق امناف « لوقي اكلام تعمسو » :هلوق امأو

 ر ‹ع :نم )00(

(r)ءق ءماءر 2ع :نم  

 .اع :ب يفو .ق :نم (۳)

 .ق ءر :نم )٤(

(o)اذك نع تلئسو ءاذك نع تلثسو :ق مرغ . 
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 اما - هللا هجر - اكلام نأل .أطوملا ةلمج نم ريسي وهو  هظفلب ءهنم 3

 هبهذم ىلع ؛(!"!هيلع) ءىراقلا ةءارقب سانلا هعمسيف « هيلع أرقي ناك
 هيلع هعمس اف .ملاعلا ةءارق نم بلاطلل حصأ ماعلا ىلع ةءارقلا نأ يف
 :هيف لاق رثكألا وهو .هظفل نم هعمسي مو «هريغ ةءارقبو «هتءارقب

 .هظفل نم هنم هعمسي نأ قفتا امو «« كلام لاق »و «« كلام ينثدح »

 .«اذک لوقي اكلام تعمسو» هيف لاق

 ءتركذ اک «اذک نع اكلام تلأسو» :هيف عقو دق ناك ولو

 ءأطوملا هنع يوري نأ لبق اكلام لأس دق نوكي نأ كلذ لمتحال
 تلأسو » :ءيشلا كلذ يف لاق أطوملا بتك الف ءأطوملا يف اب هباجأف

 .» اذک نع اكلام

 .هنع تلأس ام نايب اذهف

 .هل كيرش ال «قيفوتلا ىلاعت هللابو

* [+] 

 وه ءواولاب « دمحلا كلو انبر» رايتخا نم ةنودملا يف عقو امو
 لوق فالتخا ىكح مساقلا نبا نأل ؛ رهاظلا هنأل ءملعأ لاو «كلال

 .« دمحلا كلو اعر مهللا يلا هبحأو» :لاق مث ؛كلذ يف كلام

 ةدايز نم هيف ام وه :واولا ةدايزب كلام لوق رايتخا هجوو
 رارقالا نم رثكأ هيف نكي م «مالكلا نم طقس اذا ءواولا نأل « ىنعملا
 رارقالا مالكلا ىضتقا هيف تتبث اذاو «نيلاعلا بر هلل دمحلا بوجوب

 يف ةبلطلاو ةبغرلاو ءهيلا ءاعدلاو «نيملاعلا بر هلل دمحلا بوجوب

 .هظفل نم :ر :ع 0

 ءراع :نم (۲)

 .كلام رايتخا :ق ۴ع )۳(

 .۳۲ م /۳۷ :ص (*)

 لفي



 مي ال يذلا ءريمضلا نم هيف ("نوكي) مالكلا نأل ؛لوبقلاو '"ةباجالا
 ىلع دمحلا كلو ءانتدعو اک انل بجتسا مهللا :هأئعم ام هنود

 رع هللا لاق «مالكلا حيصفو ءنارقلا يف ريثك راضالا اذه لثمو

 « برضف :هانعم «« ° قلفناف .رجحلا كاصعب برضا انلقف »: لجو

 مايأ نم ةدعف ءرفس ىلع وأ اضيرم كنم ناك نمف» :لاقو «قلفناف
 ولو » :لجو رع لاقو .رخآ مايا نم ةدعف رطفأف :هانعم «« ("رخأ)

 هلل لب « ىتوملا هب ملك وأ ضرألا هب تعطق وأ لابجلا هب تريس انآرق نأ
 اذه ناكل :رمضملا نا :ليقو «باوجلا ىلاعت رمضأف .« "اعيج رمألا
 .ملعأ هللاو «نآرقلا

[r] * 
 تلأس يذلا ,ةنودملا نم ةلافكلا باتك ف مساقلا نبا ريغ لوقو

 نمع هانلمح كلذ ىلع هل فالتخا ال « مماقلا نبا لوقل ريسفت «هنع

 . ىنعملا ف حيحص هنأل ؛ لمعلا ىرج هبو ‹خويشلا نم هانكردأ

 .قيفوتلا هللابو

 * [؛]
 نيسحت نم نيئرقملاو نيرسفملا بتك يف عقي امم هنع تلأس ام امأو

 . ةباجالاو ۴ )0

 م : نم )+(

 .انتيهو ع و0
 , هبشأ امو .ر م )4(

 .1۳ :مقر :مقر ءارعشلا ةروس 8
 1١84. :مقر ةرقبلا ةروس 1

 ١". :مقر ءدعرلا ةروس )۷(

AD م («) 

 (») :ص  /56١:م ٣۲ .
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 ةهج نم '''ريظأ اهنوكل .ضعب نع اهرايتخاو «تاءارقلا ضعب
 ؛كلذ ركني الف . طفللا يف رسيأ وأ .""لقنلا يف حصأ وأ «بارعالا

 مامالا ناكف .اندنع .نومدقتملا خويشلا اهراتخا يتلا "اشرو ةياورك

 يف اهقيقحت كرتو .تازمحلا ليهست نم اهيف امل ءابب الا أرقي ال عماجلا يف

 يف “"ربنلا ةيهارك نم كلام نع يور ايف كلذ لوؤت دقو .عضاوملا عيمج

 .ةالصلا يف نآرقلا

 .هل كيرش ال ؛قيفوتلا ىلاعت هللابو

 .قحال ءاصياب ءاصيإ نم ءزج ءاغلا - [510]
 نع ( "ها اهداعأ - سويلطب ةنيدم نم) ءهنع هللا يضر لسو

 .اياصولا نم ةلآسم
 :هرخآ ىلا هلوأ نم لاّوسلا صنو

 هب ثدح یتم هنأ :دهع لجر يف .كنع هللا ىضر «باوجلا

 لعفيو ءهينب ىلع يصو نالف ناف ءهنم دب ال يذلا «تولا (ا"اندح)

 .دهعلا رخآ ىلا اذكو ءاذك

 .ةئام سمحو ةرشع ماع ناضمر ةرغ يف هخيراتو

 هينب ىلع ًايصو اهيف ركذي مو ءًارومأ هيف ركذ « رخآ ًادهع اةادهع 3

 .همدقت دهع لكل ًاخسان اذه هدهع لعجو :هرخآ يف لاقو

 .رتكأ :ق )١(

 .لفملا ىف حصأ ةرئاونملا تاءارقلا لك (؟)

 نع يوري وهو .ه او ةنس رعب قون .هضايب هدسل شروب بقل .ىرصملا ديعس نب باثع :وه شرو (9)

 .(1/1)بذهملا) يندملا عفان

 .قطسلا يب ةملكلا عطاتم دحأ زاربا :رينلا (4)
TFA 1ع NP j /Yot م: /YAF ق: /۱٦1۸ ص: )0( 

 .ر مع: احل

 ءرانم (۷)

 .دقع :ع (۸)

۹0 



 . ةئام سمو ةرشع ماع ناضمر نم فصنلا ف هخيراتو

 خسنلاب اخوسنم لوألا دهعلا يف روكذملا (""يصولا) نوكي لهف

 ا"! دقت تسيل يتلا دوهعلا يف /ةروكذملا ءايشألا رئاس نم ناك ام[ +41[

 .؟كلذ ريغو ‹« قتعو ةقدص نم ناك ام ركذ نم « يصو

 .("!كباوث لزجيو) «كرجأ مظعي ىلاعت هللاو
 ءاذه كلاس تحفصت :هصن وه اب كلذ ىلع <« هللا هقفو «باجأف

 .هيلع تفقوو

 نوكي امناو ءهينب ىلع ميدقتلا نم لوألا (دهعلا) هنمضت امل اخسان

 نأل ؛يناثلا دهعلا يف هركذ ام ىلا هنع عجر امم كلذ ىوس امل اخسان

 ىمسي الف كح ريغب محلا عفر امأو ءهريغ محب حلا عفر وه امنا خسنلا

 .هل لاطباو ‹« هم عوجر وه اغاو ءاخسن

 ‹لطبل همدقت دهع لكل لطبم هنا :يناثلا دهعلا اذه يف ؛لاق ولف

 .كلذ ريغو هينب رمأ نم لوألا دهعلا هنمضت ام عيمج ‹كلذب

 .هل كيرش ال قيفوتلا ىلاعت هللابو
 ضرأ يف رمت ءام ةيقاس يف تبني ام ةيكلم - [؟11]
 .ريغلا

 ضرا ىلع رمت «ىحر ةيقاس هل لجر نع ءهنع هللا يضر ا لكسو

 ر ۰ع :نم )۱(

 .ةيصوب :م (۲)
 ر نس 69 ]

 .دقملا :ع )1(

 كوم ig Net :/ر YY ¢ ]%1 :ق /4%1 :ص اهل

 والك



 نوكي نم.ريثك مشنو ءرجش ''اهيبناجو ةيقاسلا يف تبنف ءرخآ لجر
 .("ةيسرم نم لاؤسلا نأ ينظ ربكأو) ؟اهنم

 دقو «لجر ضرأ يف رمت «"یحر ةيقاس هل لجر :لاؤسلا صنو

 نم كلذ ريغو ءريثك مشن ءاهريفشو ءاهرعق ينو ةيقاسلا يناج يف تبن

 هعنم ضرألا بحاصل له ءاهعطقي نأ ةيقاسلا بحاص دارأف ءرجشلا

 دح هل مأ «ةيقاسلا ريفش ىلع “ثرحي نأ ضرألا بحاصل لهو ؟ال مأ

 اذه ضرأ يف ةيقاسلا نيط ىقلي نا ةيقاسلا بحاصل لهو ؟هدنع فقي

 ,ةيقاسلا يتفاح يف "تبن ام وه نلو ؟ال مأ ءاهتيقنت دارأ اذا «لجرلا
 .؟ةيقاسلا بحاصل مأ ضرألا بحاصل « اهرعقو

 . هللا كمحري كلذ انل نيب

 ءاذه كلاوس تحفصت :لاق نأب هلا هقفو «كلذ ىلع باجأف

 .هيلع تفقوو

 هاحر ىلا ءاملا رورم هل اناو ؛ىحرلا برل ةيقاسلا ةعقر نكت مل ناو

 وهو ءرجشلا نم اهيف "تبني ايف هل تح الف ءلجرلا ضرأ ىلع
 نم اهعضوم وهو «ةيقاسلا ةعقر لصأ هل ناك ناو «ضرألا بحاصل

 ءاش نا ءرجشلا نم اهبناوجو ءاهرعق يف تبن ام عيمج هلف «ضرألا

 .هكرت ءاش ناو «هعطق

 لوقلاف «هاوعد ىلع ةنيب اهنم دحاول نكت مو «كلذ يف ايعادت ناو

 .اهبناوجو م )0

(r)مر : نم  

(r)ءاحرأ ر . 

 .راجشألا :ص «م دار (٤)

 .رضحي :م (ه)

 .ثبني :ر (5)

 .تىن:ر ع (۷)
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 ىلا ءاملا اهيف ري يتلا ؛ةيقاسلا ةبقر نأ :هنيي عم «ىحرلا بحاص لوق

 .هكلمو هلام ءهاحر

 الا ."''اهاقنأ اذا ءهتيقاس نيط يقلي نأ ةيقاسلا بحاصل سيلو

 ("هب) ىرج ام ىلعو «ضرألا برب رضي ال اهف «ةيقاسلا يتفاح ىلع
 جاتحي يذلا ردقلا وهو مرح كلم لكل ذا « كلذ ف ةداعلاو فرعلا

 ريفش ىلا هثرحب يهتني نا ضرألا بحاصلو ءهنع ينغتسي الو «هيلا

 ‹ اهتفاح ىلع اهنيط ءاقلا ىلا ةيقاسلا بحاص جن اذا ‹ ةيقاسلا

 .كلذ يف ةداعلاو فرعلا بسحب

 .هل كيرش ال قيفوتلا هللابو

 ةمزاللا نايالا يف لهج نع ثنحلا - [؟1]

 5 يهو ‹ةمزاللا نالا نم ةلأسم نع «هنع هللا يضر ۳ سو

 نا «همزلت ناهألاب فلحف ءهتجوز عم رجاشت «ةيدابلا لهأ نم لجر
 ماق لبق اهعماج نأ ىلع نيميلاب هلهج هلمحف ءاموي نيثالث ىلا اهعماج
 (هلبمي نم هيلع بج امف ايتفتسم ءاجو . كلذ ف ثدنحو , روكذملا دمألا

 .هريغ وأ قالط نم همزلي امو

 تفقوو اذه كلاؤؤس تحفصت :لاق نأب كلذ ىلع ءهللا هقفو «باج اف

 . هيلع

 ال قالطلا نأ نظي وهو «نيميلا هذهب فلح فلاحلا اذه ناك ناو
 رئاس «ثنح دق ذا «همزلیو ءاهيف هيلع ءيش الف ؛هتأرما يف اهب همزلي
 .ةمزاللا ناميإلا يف همزلي ام

(۱ 

a {1)اهاقب 'ق مهر . 

 م ر نم (0)

 4. E/N iy /الا :م AS/ :ق /۳ :ص (9)

۹۸ 



 .هل كيرش ال :قيفوتلا (''ىلاعت) هللابو

 .ءاركلا اهب ىدؤي يتلا تابحلا عون يف فالتخالا - [؟5]
 ةعاق ىرتكا لجر يهو « ءارك ةلأسم نع «هنع هللا يضر «"لئسو

 يف ("!ةيطبارملا) بهذلا نم تابح ناثب ءاهيلع اقفتا ةدمل لجر نم راد
 نيعبسو ةتس باسح نم تابح نام كيطعأ :يراكتملا هل لاقف . رهش لك
 نيتنثا باسح نم الا ذخآ ال :ةعاقلا بر لاقو ءلاقثملا يف ةبح

 .لاقثملا يف ةبح (؛!نيعبسو

 ناثلا يف هيلع بجاولا :لاق نأب كلذ ىلع ءهللا هقفو «باجأف

 .لاقثما عست ةعاقلا برل تابح

 .هل كيرش ال ؛قيفوتلا ىلاعت هللابو
 .عوضوملا يف جاحلا نبا هيقفلا باوج

 ءاج دق :لاق نأب ءجاحلا نبا هللا دبع وبأ هيقفلا اهيف *باجأو

 : هلم« ينلا نأ هللا دبع نب رباج نع "رشک يأ نب ىيحي ثيدح نم

 [م؛م]تابح ثالث نزو طاريقلاو /« اطاريق نورشعو ةعبرأ رانيدلا» :لاق
 نزو نم ناهرد اهنزوو «ةبح نوعبسو ناتنثا اهعيمجف ءريعُس نم

 .ةبطرق
 نم ةبسنلا يف تابح ناث عقت ام ىرتكملا ىلع يركملل بجي يذلاف

 .ةعست كلذو لاقثملا بوبح ددع

 .ع :نم )١(
Tie E Nt!) اوأ :م/ /A4 ق /1۲۳ :ص: )( 

 .ص «م ار ع :نم (؟)

 .نيعستو :ص )٤(

 .م ءر :نم طقاس جاحلا نبا باوج (ه)

 هع لاقو ءسلدي بيهذتلا بيرقت» بحاص هنع لاق .تش ةقث .ءالو « يئاطلا ربثك يبا نب ىيحي وه )3

 جيراتلاو ء(۲/٦١۵٠) بيذيتلا بيرقت) .ه 1+ ةنس ينوت «كلام نب سنأ ىأر .لدع :يراخبلا

 ريبكلا )۳١٠۱/۸(.

۹⁄٩۹ 



 .قيفوتلا هللابو

 .دحاو لدع ةداهشب هيف ىعدملا فقو - ] ٤]

 ءيشب اهدحأ رثأتسا نيلجر نيب كلم نع ءهنع هلل يضر < "لسو
 .هيف ىعدا مث ءهبحاص ىلع هنم

 «هبحاص ىلع هنم ("؟لضفب) اهدحأ رثأتسا نيلجر نيب كلم :هصنو

 نم هاعدا "ابف ءهل دهشو «هيف اهنيب ةاواسملا هيلع رثأتسملا ىعداو
 نمضتملا دقعلا نا هتداهش ىفو «لدع دهاش «كلذ ىف ةاواسملا

 يف يعدمللو «هبحاص ىلع لضفلاب رثأتسملا ديب اهنيب (كةاوانمللا
 نآلا هنكمي ال ثيحب مهو ءروكذملا دهاشلا ةداهش لثمب دوهش ةاواسملا

 كلملا فيقوت ىلا وعديو «هاعدا ايف اهب مايقلاو «مهتداهشب راهظتسالا
 .؟ال مأ كلذ هل له ءروكذملا دهاشلا ةداهشب

 ردقلا فيقوت كلذب بجي ال :لاق نأب كلذ ىلع < هللا هقفو «باجأف
 .هل تيوفتلاو «هيف ثادحالا نم مني افقو الا "هيف ىعدملا

 .هل كيرش ال «قيفوتلا يلو هللاو

 .عوضوملا يف دمع نب غبصأ باوج

 ىلع رمألا ناك اذا :دمم نب غبصأ مساقلا وبأ هيقفلا اهيف باجأو)
 يعدمل نكمتي ىتح «هلاح ىلع ىقبيو ؛كلملا فقوي الف «تفصو ام

 /.(هللا ءاش نا « هئادهشب نايتالا ةداهشلا[ق ۲۸۵]

 TON E Nrt ty YY ip |0 ق /195 :ص )«

 .كلممب :ب فو .ق ٠م ر ٠ع :نم (؟)
(r)اع :م ءعار  

 .ةاواسملا :ب يو .م ءر :س (٤)

 .هبلع :ق (ه)

 م



 .ريغلا ديب لقح سيبحت ىوعد - [؟0]
 1 5 . ١ ع
 رهظتسا لجر يهو « سيح ةلأسم نع «هنع هللا يضر «لئسو

 ‹ ەلىق هوباو 4 ("اعلم) ‹ لقح هديب لجر ىلع ميدق سيبحت دقعب

 «لقجلا اذه ' سا قفاوو ‹ةلداع ةنيبب سيبحتلاب مئاقلا هيلا فقوو

 ء ءيش يف هفلاخي لو ءروكذملا سبحلا يف (“ ايعوقوو) «هديدحتو « هعيرذتو

 (افارسميو) , مسرلا اذه لثمع مس ري ناكم لقحلا كلذ ةموحب معي الو

 .هريغ « «ريسكتلا كلذ لمتحي لمتحيو .دودحلا كلتب

 ؟هديب وه يذلا مأ « سبحلاب مئاقلل :اهنم '' هيف نوكي نمل انل نيب

 هللا انمحر .تحفصت :هصن اذه اب كلذ ىلع :هللا هقفو «باجأف
 .هيلع تفقوو ءاذه كلاس كاياو

 هنمضت ام َقفاَوَو هب تبثي نأ بجي اب سيبحتلا باتك تبث اذاو
 ةهجلاب سيل هنأ تبثو ؛عرذلاو ءدودحلاو ءةيمستلا يف هيف موقملا ناّدفلا

 «تركذ اک هاوس دودحلا كلتب ("ادنجيو) .مسالا كلذب ىمسي نادف

 ءكلذ نم تبث اهف ءهيف هيلع موقملا ىلا رذعيو ءففقوي نأ بجاولاف

 .هلمح رب قيفوتلا يلو هللاو

 TEN‘ :عا/الإ y VY! :م /۲۸۵ :ق /)5؟ :ص (1)

 .هكلي :ب يفو .ر :نم (۲)
(r)مسر م رع . 

 .هعونو ب يو .هعوقوو :م (غ)

 .لتجيو :ب يفو .م ر ٠ع :س (ه)

 هپ ملغ )3

 .لتحي :ب يفو ءقءر ءع :نم (۷)
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 .عوضوملا يف دم نب غبصأ باوج

 اذا :هنع هللا يضر .دمحم نب غبصأ مساقلا وبأ هيقفلا اهيف لاقو)

 يف هتركذ ام تبثو /هسبح ل سيبحتلا كلم تبثو سيبحتلا دقع تبث[ ع .511]
 .( هللا ءاش نا سبحلاب لقحلا قمل .كلاؤس

 ةمزاللا ناهيالا يف طاسبلا رابتعا - [؟11]

 .ةمزاللا نايألاب فلح لجر نع .هنع هللا يضر ا"العسو

 جوز تزبخف «داصحلل اجرخ ناعرازتم نالجر :لاؤسلا صنو
 كيرش اهعنمف «نيداصحلا ءارو طاقتلالا تدارأف ء امف تنحطو « اهدحا
 يف هدي لخدأ نا .ةمزال هل ناهألا :اهجوز كلذ دنع لاقف .اهجوز

 .ادبأ هعم ةدحاو ةحفص

 .ةدحاو ةفحص يف اعيمج الكأو ءاَفّيضَق

 .هللا ءاش نا ءهريغ وأ «ثنح نم .كلذ يف هارت ام انل نيب

 هللا انجر - تحفصت :لاق نأب كلذ ىلع .هللا هقفو .باجأف
 .هيلع تفقوو ءاذه كلاؤس - كاياو

 «هنيي يف فلاحلا ىلع ثنح الف هيف تفصوام ىلع رمألا ناك اذاو
 ءهتجوز عنصت ام "هعم لكأي الأ "'دارأ امنا هنأ ىلع لدي هطاسب نأل
 .نيداصحلا فلخ طاقتلالا اهايا هعنم ىلع هل ةبقاعم

 هل كيرش ال « قيفوتلا ىلاعت هللابو

 .عاوق :س نى(

 1 نع 0 ر 4۷ أم /۲۸۵ ق /ث5 :ص ()
(r)دارأ هنأ ق ع . 

 .اهعم :ق (٤)
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[rav]علخلا يف ىوعدلا عطق تالومشم - . 

 ‹« هيف تيمس ءايشأ يف ملخب دقعنا دقع يف «هنع هللا يضر «"لئسو

 .هيف اهنيب ىواعدلا عطق نمضتو

 ام «ةمذلاب قلعتي ام عيمج ىلا هيف '"ايواعدلا عطق عجري امنا :لاقف
 .هيف يمس

 .("هل كيرش ال) قيفوتلا ىلاعت هللابو
 .عوضوملا يف دمع نب غبصأ باوج

 يف اهنيب ىواعدلا عطق :هللا اهححر ءدمم نب غبصأ باجأ اهيفو

 .علخلا نم هيف يمس ام ىلا عجري امنا دقعلا

 .!؟اقيفوتلا يلو هللاو

 .ضرملا ةداهش نم لمعأ ةحصلا ةداهش - [؟+4]

 نأ نمضت ةقدص دقع نع «هللا اهمحر «دجم نب غبصأو وه *لئسو
 ىلع ضرعتملا ماقو ءهتحص يف قدصت قدصتملا نأ ءاودهش “"دوهشلا

 .ضرملا لاح يف تناك اهنأب اودهش دوهشلا نأ نمضت دقعب ةقدصلا
 .ضرملا ةداهش نم لمعأ ةحصلا ةداهش :الاقف

 .قيفوتلا هللابو

 ككل ig /1-0 i /الال !م /5مك :ق /۸0 :ص )01(
 .ىوعدلا :م (50)

(r)ر . نم . 

 .ر :نم طقاس غبصأ باوج 2

.555 ig /YAT نق )4( 
ê (1)هدوهش . 
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[r14 ]امههادحال لحن تم دق م «نيتنبل تبهو راد - . 

 ءةلحنو ءاعايتباو هبه تعج ةلأسم يف ءهنع هللا ىضر «'"لئسو

 رقتسا هنأ :هرمأ ازاوجو .هتحص ف دهشأ . معلا ةبلط نم لجر :اهصنو

 ةيالوو ءهرجح يف ءنيتريغصلا هّيتنبال هامس .بهذلا نم ددع هديب

 .لجو زع .هلل ةبه اهدج اهايا هبهو :هرظن

 يتلا ءرادلا عيمج /هسفن نم امل عاتبي نأ يأرلا نم امل ىأر هنأو [مم]
 نم ءهسفنل .ةفوصوملا بهذلا ضبق هناو ءاذك اهدودح ءاذك ةرضاحب هل

 ءاكلمو الام امل تراص ىتح ةفوصوملا رادلا اهيف امل ريصو «هتنامأ

 .اهتبحاص ىلع اهيف اهنم ةدحاول لضف ال «'"ءاوسلاب
 رادلا اهلحنو ءاهوبأ اهحكنأف .تكردأ نيتنبالا ىدحا نا مث

 .كلذ ىلع اهجوز عم اهحاكن دقعناو ءاهعجأب ةفوصوملا
 اهحكنأف ءماوعأ ةرشع نم رثكأ دعب «تكردأ ىرغصلا ةنبالا نا مث

 تناك يتلا ءرادلا فصن نم لضفأ ءاراد هلام نم اهلحنو ءالجر اهوبأ

 .رظنلا ةيالوو ءرجحلا لاح يف ءاهجوز اهب لخدو ءابابسأو ءابايثو ءاحل
 جوزو ءاهجوزو :ىربكلا اهتخأ ةريغصلا ىلع ىصوأ بألا نا م

 بألا عيب تنمضت يتلا ةقيثولا تيفلأف «بألا ىفوت مث .ىربكلا اهتخأ
 ماقو ءاهتبثأو ء«ىرغصلا جوز اهذخأف :نيتروكذملا نيتنبالا نم رادلا
 تخالا تفقوو «ةروكذملا رادلا يف كارتشالا بلطي "اهجوز تخأ ىلع
 ءرادلا عيمج اهحاكن يف اهلحن اهابأ نا :تلاقف ءكلذ ىلع ىربكلا
 هتنبال ةميقلا همزلت اهابأ نأو ءنامزلا لوطب اهديب رادلا تتاف “اأو

 YET :ع /كءو iy /طعو تم كوك :ق ١54/ ١ص (0)

 .ءاولاب :ص (5)

 .اهتخأ جوز ىلع هم هر )(

 .اغاو :م ()
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 ءاسجو نا ةميقلا ةنم ىدؤت ام كرت هنأو «اهتصح ف ‹ ىرغصلا

 1 ع عا ا
 نأ ىلا ءاهيلع قفنأ هنأو «ةروشو ءرادب هلام نم اهزربأ (""ادق) هنأو

 ءاهتخالو ءا دجلا رييصت تبني مو ءامل )توف يتلا «رادلا فصن ف

 .ةروكذملا رادلا ءاهنم عاب يتلا ةفوصوملا بهذلا

 .لاوسلا اذه يف “افصو اهف هب

 جهنمو هيف ءاضقلا هجو - هتعاطب كزعأو عملا كقفو - انل نب

 .ىلاعت هللا ءاش نا ًاروكشم اروجأم انيب ًاحرش كلذ انل حرشاو كح ا

 ءاذه كلاؤس تحفصت :لاق نأب كلذ ىلع هلا هقفو « باجأف

 .هيلع تفقوو

 ءهتنبال هديب بهذلا رارقتسا نم بألا هركذ ام معي مل اذاو

 رادلا رييصت نم ءهسفن ىلع هب دهشأ ام كحف ءهركذ يذلا ((*!هجولاب)

 الامل ةبملا تلطب اهيف انكاس بألا ناك ناف ءةبهلا كح «كلذب امل

 ء ةبملا تحص انكاس نكي مل ناو ءابب ىربكلا ةنبالل ةلحنلا تضمو

 ةميق هلام يف ىرغصلا ةنبالل ("تناكو) ءاهعيمج يف ةلحنلا تضمو

 .ةلحنلا موي ("ةيهلاب) احل بجاولا رادلا فصن

 .اهيف ليق اًمِمهدلقتأو «ةلأسملا هذه يف هب لوقأ يذلا اذه

 .اهظح :ع )۱(

(r)ءاق :نم  

(r)تتوف ع . 

 . تفصو :ع )2

(o)بجاولاب !؛ب ىفو ءق ءم ءر ءع :نم . 
 ءا :ع )3

 .ناكف ب يفو ر :نم )۷(

 . ةمبقلاب ب فو .ص ف :نم )۸(
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 .هل كيرش ال «قيفوتلا ىلاعت قابو

 يف تانبلا تانب دلوو «تانبلا دلو لخدي له - [؟7+.]
 ؟بقعملا سيجلا

 .سبحلا يف .ةعرابلا هلئاسم نم ''!ةلأسم

 تلئس :هنع هللا يضر ؛("'دشر نبا ديلولا وبأ يضاقلا هيقفلا) لاق

 ام «تانبلا تانب دلوو .تانبلا دلو هيف لخدي له .بقعملا سبحلا نع
 نم ("'لوق) هجوو ءهللا هجر .كلام بهذم ىلع ءال مأ اولسانت

 .هنع مهجرخأ وأ «هيف مهلخدأ

 .سبحلا ظافلا يف عاونأ ةمح

 ةسمخ هلو ءهظافلأ فالتخاب هماكحأ قرتفت بقعملا سبحلا :تلقف

 لك ينو .لسنلاو ؛ةيرذلاو ءنونبلاو .بقعلاو .دلولا :يهو « ظافلأ

 ىلع وأ .يدلو ىلع تسبح :لوقي نا دلولا ظفل يف اهادحا

 .كلذ ىلع ديزي الو .يدالوا

 ىلع (“وأ) يدلو دلوو ءيدلو ىلع تسبح :لوقي نأ ةيناثلاو
 .يدالوأ دالوأو «يدالوأ

 ("'هدالوأو «يدالوأ دالوأو) يدلو ىلع تسيح :لوقي نأ ةثلاثلاو

 . مهدالوأو يدالوأ وأ

 لكك E 100 iy FY نم كمال نق /دكع :ص (0)
 .ق ءم ع :نم (؟)
 .ر:س (۳)

 .ىلعو :ب فو م هر :س )£(

 ءق اس (6'
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 الو ءمهثاناو مهروكذ ('"'يدالوأ) ىلع تسبح :لوقي نأ ةعبارلاو
 . مهباقعأ ىلعو « مهئامسأب مهيمسي

 مهروكذ « مهئامسأب مهيمسيو «يدالوأ ىلع تسبح :لوقي نأ ةسماخلاو

 . مهباقعأ ىلعو :لوقي مث مهثاناو

 .يدالوأ ىلع وأ «يدلو ىلع تسبح :لوقي نأ - ]1[

 ىلع وأ ءيدلو ىلع تسبح :لوقي نأ ىهو «ىلوألا ةلأسملا امأف

 دحأ - هلوقب لوقي نمو «كلام بهذم ىلع ءاهيف لخدي الف «يدالوأ
 فرعي « ظفللا مومع نم هدنع ا؟انوصوصخم مهنأل تانبلا دالوأ نم

 :لجو زع هللا لوق مومع نم مهصيصخت ىلع اسايق ءعرشلا لاعتسا
 .عاجالاو ةنسلاب « "اك دالوأ يف هللا كيصوي»

 عقي ال دلولا مسا نأل اهيف اولخدي ل امنا :سانلا ضعب لاق دقف

 ةدالولا ىنعم دوجول < ‹حيحصب كلذ سيلو «ةقيقح ال ازاجم الا مهيلع

 ءةدالولا ىنعم هيف دجوي ال نم دلولاب ىمسي نأ زاجلا امناو «مهيف

 [؟:1]« كلذب هبيرقت ديري «يدلو اي :يبصلل لوقي لجرلاو « ءايعدألا ' /دالوأك
 . كلذ هبشأ امو

 اهيف نولخدي مهنا :لاقف « هللا هجر ءاكلام فلاخ نم معلا لهأ نمو

 تمرح » 5-1 زع هللا لوق مومعب ميرحتلا يف اولخد اك « ظفللا مومعب

 عرشلاب تبث 3 ؛حيحصب كلذ سيلو « ''!كتانبو متاهمأ ميلع
 ع تيقبف مرح رحتل ةيآ صصخي ام هيف تأب مو «ثيراوملا ةبآ صيصخت

 .اهمومع

 .مدر :سص (1)

(r)نوصصخ .ع :نوصوصخم :ر . 

(r)۱١. :مقر ءءاسلا هروس  

(e)۳ مقر ءءاسشلا هروس  
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 نأل «ميرحتلا ةيآ ىلع ال «ثيراوملا ةيآ ىلع هلج حصي امنا سبحلاو

 تانب 'حابتست الأ بجوف ءهب حابب ام ىوقأ ءيشلا هب رظحي ام
 لاتحال ؛نيقيب الا سبحلا يف تانبلا دلو لخدي الأو «نيقيب الا تانبلا

 ةيآ مومع نم عامجالاب مهصيصخت ىلع اسايق « ظفللا مومع نم مهصيصخت
 .ثيراوملا

 عمجلاب وأ ءيدلو دلوو «يدلو ىلع تسبح :لوقي نأ - [؟]

 دلوو «يدلو ىلع تسبح :لوقي نأ ىهو «ةيناثلا ةلأسملا امأو

 ىلا خويشلا نم ةعاج بهذف «يدالوأ دالوأو :يدالوأ ىلع وأ «يدلو
 ء ظفللا رهاظب «كلام بهذم ىلع ءاهيف نولخدي سبحلا تانب دلو نأ

 «يدلو ىلع :لوقي نأ نيب قرف الف «ىثنألاو ركذلا معي دلولا ظفل نأل
 « مهلك مهدالوأ ىلعو ‹مهثاناو مهروكذ يدّلَو ىلع :لوقي وأ «يدلو دلوو

 .محلا هبجوي اهف

 وبأ ("'هيقفلا) انخيش يتفي ناك هبو ءاندنع لمعلا ىرج اذه ىلعو
 .هللا هجر «قزر نبا رفعج

 :هدلو دلوو هدلو ىلع سبح نميف ءهللا هجر «كلام نع يور دقو
 دلو تانبلا دلوب ديري نأ لمتحيف كلذ ىف نولخدي ال تانبلا دلو نأ

 مل نوكي نأ ءاضيأ «لمتحيو سبحلا تانب دلو ال ءسبحلا ءانبأ تانب
 ناو ءهدلو دلوو هدلو ىلع سبح هنأ ىلع صن سبجلا نأ ىلع مكني
 تسبح :سبحلا لوقب ءدلولا دلوو «دلولا ىلع نوكي يذلا سبحلا دارأ
 . طقف يدلو ىلع

 . حاشي م ع )۱(

 .عانم (0)

(r)رادلا هذه :لجرلا لاق ادا ءى تانملا دلول سبل :كلام لاقو » :ادكه )٠١١/١( :ةنودملا صن  
 ,« ءىش ثانملا دلول سبلو «هدلو دلوو «هدلول يهف «يدلو ىلع سبح
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 نوجرخي ('"هدهعب) اوناك سانلا نأل «كلذ لاق امنا هنأ :موق لوأتو
 ىلا تفتلي ملو « مهدنع فراعتملا ىلع رمألا لمحف : مهسابحأ نم تانبلا

 .همومع قحب هبجوي امو ءيدلو دلوو يدلو :هلوق يف سبحلا ظفل

 نولخدي ال تانبلا دلو نأ يف - اهرهاظ ىلع ةياورلا تلمح ناو

 هنأ ىلع سبحلا صن عم «هئانبأ تانب وأ «سبحلا تانب اوناك ءاهيف

 :ناهجو اهلف - هدلو دلوو هدلو ىلع سبح

 ال مناف ءهدلو دلو اوناك ناو :(!'تانبلا) دلو وأ :|هدحأ

 دلو نم دارأ هنأ سبحلا ىلع لمحف «هنوثراوي الو «هيلإ ("!نوبستني
 الو « مهنم هيلإ بستنی ال نم نود « هثراويو « مهنم هيلا بسني نم هدلو

 بغريو «هل دلولا داري يذلا ىنعملا وه بسنلاو ثاريملا نأل ؛هثراوي

 تناكو يئارو نم يلاوملا تفخ ينإو» :لجو زع هللا لإق ؛هلجأ نم هيف

 لآ نم ثريو « ينثري ًايلو كندل نم يل ْبَمَف «ًارقاع يتأرما
 نم ىلع الا هقالطاب هدنع عقي ال دلولا دلو ظفل ناكو «« (؟!بوقعي

 .هيلإ هبسن عجري
 الا“ !كلذملعي ال هناف ءهدلو دلو ناك ناو ءةنبالا دلو نأ :يناثلاو

 ركذلا ىلع الا عقي ال دلولا نا : :نودقتعي مهرثكاو «سانلا نم صاخلا

 :كل لاق ؟ركذ هل نبا الو ءدلو هل له مهدحأ تلأس اذاو . ىثنألا نود

 فرعي ام ىلع سبحلا ظفل لمحي نا بجوف «ةنبا يل اغاو دلو يل سيل

 ناسللا يف ظفللا بجوم كلذ فلاخ ناو « مهظافلأب سانلا دصاقم نم

 لكأب ثنحي ال ءاضيب اضيب وأ ءال لكأي الأ فلح نم نأ ىرت الأ ءيرعلا

 .ناسللا يف احل كلذ ناك ناو ءاهضيبو «ناتيحلا

 .هدعب !ب ىفو ءر ٠ع :نم )0(

(r)هتنبا :ب ىفو .م :نم . 

(r)ءنويسي :م  

 )٤( :مقر ءميرم ةروس ٦.

(o)ءاده :م ار ع  
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 تانبلا نأل سبحلا تانب سبحلا نم جرخي نأ "كلذ ىلع همزلي الو
 .سبحلا نم ("!نهجارخا) هرك دق

 اذا فيكف ءهنم مهجارخا ىلع صن ناو ءهيف نولخدي مهنا :ليقو
 سبحلا نم سبحلا تانب جرخي مف «ناسللا يف ظفللا ةقيقحب هيف اولخد
 صنلاب الا هيف تانبلا دلو لخدأ الو :('"ادنم) نهجارخا ىلع صنلاب الا
 .هيف مهاخدا ىلع

 اذه ىلعو ينج لجر دلو ىلع سيح نيف كلذ هيل يلع مزلي امناو
 :نالف دلول ىصوأ نميف مساقلا نبا نع غبصأ ةياور تأت ىنعملا

 . "!ههثانا نود نالف دلو روكذل نوكت ةيصولا

 هذه ىلع ؛كلام دنع سبحلا يف تانبلا دلو لخدي هّنِإ :تلق اذاف
 اذإ هدنع هيف نولخدي ال اک «يدلو دلوو «يدلو :لاق اذا ءةياورلا

 .دزي و «يدلو :لاق

 هدلو هسبحب صخي نأ /دري مل هنأ :نايبلا «يدلو دلوو :هلوق ةدئافف [+ءه]
 . كلذ ف فلتخا دق ذا .دلولا دلو نم مهتحت نم نود «ةيند

 . عمج اب وأ ,مهدالوأو يدلو ىلع تسبح :لوقي نأ - [«]

 ,مهدالوأو «يدلو ىلع تسبح :لوقي نأ يهو ؛ةثلاثلا ةلأسملا امأو
 نع «هبرقم يف «نيئمز يأ نبا ىكحف < «مهدالوأو «يدالوأ ىلع وأ
 . ظفللا اذهب اهيف نولخدي ال تانبلا دلو نأ :كلام

 دق ذا ؛صنلا اذه ىلع كلام نع ةياورلا تحص نا كلذ هجوو

 اسايق « ىنعملاب اهقاس «ىلاعت هللا همحر «نينمز يبأ نبا نوكي نأ لمتحي
 .اذه : م ٤ر 34 لل

(r)مهجارخا : ٠ت ايفو .م نم . 

(r)مع هر :س  

 )۷٠/١(. :ةنودملا رظنا (4)
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 ناك دقق ؛هدلو دلوو ءهدلو ىلع سبح ("نميف) هنع يور ام ىلع
 يف لوقلا نوررحي الو «نيتظفللا نيب نوزيمي ال - هللا مهمحر - خويشلا

 ىلع الإ عقي ال سانلا مالک فرع يف دالوألا نأ نم هانمدق امل : نيتملكلا

 « مهدالوأو» :هلوق "يف ميلا ريمض عجرف «ثانالا نود ناركذلا

 . ًاعيمج مهيلع
 نم خويشلا نم سبحلا يف ظفللا اذهب ةيند سبحلا تانب دلو لخدأو

 ءةجرد ديزي نأ الإ ءيدلو دلوو ءيدلو ىلع تسبج :هلوقب هيف مهلخدأ
 ءاضيأ ةثلاثلا ةجردلا ىف نولخديف (!"!يدالوأ دالوأ دالوأو) :لوقيف

 نم هلوقب سبحلا ىهتنا ثيح ىلا ('"نولخدي) ةجرد داز ام لك كلذو
 .تاجردلا

 5 وتفپ *'علسلا نب دمت ركب وبأ يضاقلا ىضق ظفللا اذهب مهاخدابو

 1 ذا ءلوألا ظفللاب مهوخد نم نيبأ هب مهوخدو .هنامز (""لهأ) ربكأ

 نم نوصصخي دقو ءدحاو هجوب الا ظفللا اذه نم مهصيصخت نكي

 .هانركذ ام ىلع «نيهجوب لوألا ظفللا

 هللا هجر ءانخيش رفعج وبأ هيقفلا ناك امیج نيظفللاب مهاخدابو
 .لوقأ كلذبو « يتفي

 ىلعو .مهثاناو مهروكذ يدالوأ ىلع تسبح :لوقي نأ - [:]

 مهدالوأ

 مهروكذ «يدالوأ ىلع تسبح :لوقي نأ يهو «ةعبارلا ةلأسملا امأو

 ىو

 .س :ب و .ع .نم )0(

 .هلوق ص ر ۳ )

(r)ىدالوأ دالوأو : :ت ا ىفو .ق ءمءر ٠ع :نم . 

 .U ںولخدہف :س يو .ق ءم ءال ء.ع :س (4)
 .لدعلابو . ماكحألا ليوطتي فرع .رصنتسملا حلا دهع ىلع ةبطرق يضاق ملسلا نب قدسا نب دمع وه 60(

 ۷١(. :ص - ايلعلا ةقرملا) .ه ۳۹۷ :ةنس يفوت

 هم ٤ر ؛ ع نم 6
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 نع صن الف ءمهدالوأ ىلعو :لوقي مث : مهئامسأب مهيمسي الو «مهثاناو
 تانب دالوأ نأ :هللا همحر «هبهذم نم رهاظلاو ؛ كلذ ىف رثؤي كلام

 لو «يدالوأ :لاق اذا ام فالخب ( ىتَس ول اک «كلذ يف نولخدي سبحلا

 نأ نم ءاهانمدق يلا ةلعلل مهدالوأو :لاق مْ ا 2 مهناركذ :لقي

 .ثانالا نود "ناركذلا ىلع الا سانلا رثكأ هعقوي ال دالوألا ظفل

 سانلا ضعب اهب لدتسا ةلأسم زاوملا نب دم باتك يف كلذ عقو دقو

 :لاق ناو كلام بهذم ىلع سبحلا يف نولخدي ال تانبلا دلو نأ ىلع

 نميف « هلوق يهو < مهباقعأ عو « مهئاناو مهنا ركذ يدالوأ ىلع تسبح

 :هتلزنمب هدلوف مهنم تام ("نَمَق) لاقو «ىثنألاو ركذلا هدلو ىلع سبح
 ةفيعض ةياور يهو ءًائيش تانبلا ("دلول) ىرأ ال :كلام لاق
 الصأ لمجي نأ الو ءابب لالدتسالا حصي الف ؛لوصألا نع ('"ةجراخ)
 ىلع ملكت نوكي نأ نكي دق ذا ؛ليوأتلا ةلمتحم اهنأ عم «هيلع سايقب
 تسبح :هلوقب «سبحملا دلو نم ىثنألاو ركذلا ىلع نوكي يذلا سبحلا

 لوقلاف «هتلزنممب هدلوف مهنم تام نمف :لوقي مث ءديزي الو «يدلو ىلع
 .معأ هللاو ءهيف ةهبش ال نيب ةلأسملا هذه يف مهلاخداب

 مبباقعأ ىلعو :مهيمسيو ءيدلو ىلع تسبح :لوقي نأ - [5]

 مهيمسيو «يدالوأ ىلع تسبح :لوقي نأ يهو ءةسماخلا ةلأسملا امأو
 سبحملا تانب دلو ناف «مهدالوأ ىلعو :لوقي مث «مهثاناؤ مهروكذ مهئامسأب

 « نيمدقتملا هباحصأ عيجو ءكلام بهذم ىلع «كلذ يف نولخدي

 نم مهالت نمو «يليبشالا رمع يبأو ‹ نينمز يأ نب 3 :نيرخأتملاو

 ِنْبآ نع يور ام الا ءمهنم كردن مل نمو مهنم انكردأ نمو ءانخويش

 .روكذلا قى 04 )۱(

 سیف :ب قو .ر ۰ع :نم )+(

(r)دلو :ت ينو .ق .ر :نم . 

 . نع ةفيعض س فو .ق م ع س )4(
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 امناو . هيأرب هلقي م هنأل . افالخ دعي الف ءهل هجو ال أطخ وهو «برر

 هنأ كلذو .هريغ ديلقت نم هيلا بهذ ام ىلع ("'دسافلا) سايقلاب هانب
 :لاقف . تلزن نأ ىلا «تانبلا دلو لوخد نم ةعابجلا هيلع اب يتفي ناك

 ىلع سبح نمع اكلام لأس هنأ ديبز '''يضاق «قراط نب ىسومل تيأر
 لاقف . بقعب اوسيل ةلأسملا هده يف تانبلا دلو :لاقف ءهدلو دلوو .هدلو

 ال :لاقف ؟ةنيدملا ءاهقف نيب ("'ام) افالتخا كلذ يف ملعت له ىسوم هل

 .هعوجر ىلع دتشاو .هبهذم نع عجرف .مهنيب افالتخا كلذ يف ملعأ

 .«نالفو .نالف يدلو ىلع سبح يراد :لوقي يذلا ىف هلوق نم ناكف

 ةنالف دلول سيل هنأ .مهباقعأ باقعأو .مهباقعأ ىلعو «ةنالفو نالفو

 كلذكو :لاق ('*'ىثنأ) مهيفو ؛ مهباقعأو يدالوأ ىلع لجرلا لوقك ٠ ءيش

 [؟؛-]لاتحال «مهباقعأ ىلعو « ةنالفو /نالفو .نالف يدلو ىلع سبح :لاق اذا

 .ةصاخ ركذلا ىلا الا عجري سيل ء'*'نينثالا ىلا عيمجلا ريمض عوجر

 ليلد ال محت كلذو .هيف كش ال قحب الا تانبلا دلو كلذ يف لخدي الو

 . هيلع

 ناركذلا مهعيمج ىلع دئاع ريمضلا نأ نم ةعاجلا هيلا بهذ يذلاو

 رهاظلا نال ؛هفالخم لوقلا هيلا حصي ال يذلا .باوصلا وه ثانالاو

 كلذ نم صصخي الف ؛نيروكذملا عيمج ىلا ريمضلا عوجر سبحلا لوق نم
 نم رهظ اب هيف مهلخدأ دق سبحملاو .سبحلا نم نوجرخيو «ثانالا

 .كلذ ىلع ليلدب الا .هظفل

 لجأ نم ؛هنع تيكح ام ('"اىلا) اذهب لوقلا نع برز نبا عوجرو

 اف ٠م ر ' س )0(

 .يضافو :ف (۲)

 .ف ع س (۳)

 .یآ :ب قو .ف.ر ءم .ع :س (رركم) )٤(

 .نيبالا :ر (6)

 .ام الا اب قو ر ۰ع ؛س )3(
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 سبح نميف يه امنا ةياورلا نأل ؛نيب رهاظ طلغ .اهاكح يتلا ةياورلا
 نع عجر يتلا ةلأسملا ريغ «ىرخأ ةلأسم يهف ءهدلو دلوو ءهدلو ىلع
 يف لوقلا ةداعال ىنعم الف ءمدقتت ايف اههجو انيب دقو ءاهيف '''هباوج
 . كلذ

 سبحلا يف بيقعتلا راركت

 ىهتنا يتلا ةجردلا ىلا تانبلا دلو لخدل بيقعتلا ررك ولو .لصف
 (ا"ةلأسسلا) هذه يف ينأي الو «خويشلا هيلا بهذ ام ىلع سبحلا '"'اهيلا
 ىلوألا ةجردلا يف الا تانبلا دلو لخدي نأ ءاذه كلام لوق رهاظ ىلع
 .كلذ ْرّيَدَتَف ءداز اف ةثلاث بيقعتلا ررك ناو ءةصاخلا

 .سبحلا تانب تايعضو صيخلت
 ؛كلام دنع ءاهيف تانبلا دالوأ لخدي ال ىلوألا ''!ةلأملاف .لصف

 .هلصأ ىلع ىرجو ءهلوقب لاق نم دحأ دنع الو

 يف مهو ْنَم الا اهنم سبحلا تانبلا دالوأ جرخي ال ةسماخلا ةلأسملاو
 .هنع هانركذ ام ىلع «برز نبا وهو «همکحو «هسایق يف أطخأو « هلوق

 ىلا اهيف تانبلا دالوأ لوخد رظنلا يف حيحصلاف ةيناثلا ةلأسملا امأو
 كلذ ناك ناو «خويشلا هيلا بهذ ام ىلع ءسبحلا ركذ يتلا ةجردلا
 .كلام لوق رهاظل افلاخ

 قلعت ام انركذ دقو .ةعبارلا يف مث ءنيبأ ةثلاثلا ةلأسملا يف مهوخدو
 .كلذ فلاخ نم تاهبشلا نم هب

 .يباوح :ر )01(

 .ر :ةغسنلا أدبت انه :س (؟)
(r)ق ص س . 

 .ةلأسملا امأف .ر ع (4ل
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 ؟ةيرذلا ءلسنلا .دلولا .بقعلا :ءاوس يه له

 هانركذ ام ىلع «« بقعلا ظفل يف سمخلا لئاسملا هذه حو لصف

 ظفل نيب « ءالعلا نم دحأ دنع قرف ال ذا ؛ءاوس « دلولا» ظفل ىف

 .« ةيرذلا» يف خويشلا فلتخا اناو .ىنعملا يف « دلولا»و « بقعلا»
 دلو لخدب ال .« بقعلا»و « دلولا» ةلزنمب مهنا :ليقف .« لسنلا»و

 .هبهذم ىلع اهيف نولخدي مهنا ليقو .كلام بهذم ىلع « (هيف تانبلا

 :لاقف .« لسنلا »و .« ةيرذلا » نيب هللا هجر ءراطعلا نبا قرفو
 .تانبلا دلو هيف لخدي ال « بقعلا»و «« دلولا » ةلزنمب .« لسنلا» نا

 ظفل ريركت يف هيلا بهذ ام ىلع « ىلسن لسنو :سبحلا لوقي نأ الا

 .تانبلا دلو اهيف لخدي ةيرذلا نأو .بيقعتلا
 دواد هتيرذ نمو» :قحلا هلوقو «لجو زع هللا لوقب كلذل جتحاو

 ىلع هللا ىلص مهاربا ةيرذ نم هلعجف « '''ىسيعو » :هلوق ىلا « ناهلسو
 .لوتبلا ءارذعلا ميرم نبا هنأل .تانبلا دلو نم وهو «('"'هيلعو) دم
 .هتيرذ نم لجرلا تنب دلو نأ يف «حيحص جاجتحا وهو

 نم هنأ اک «هبقع نم هناو «هلسن نم هنا ءاضيأ (""'لوقن) كلذكو
 :كلام جارخا هجو انيب دقو .راطعلا نبا هيلا بهذ ام فالخ «هدلو
 ءانبألا نم مهنوك عم ءبقعملا سبحلا نم تانبلا دلو ءهللا هجر
 .باقعألاو

 ءهتيرذ نم سيل لجرلا تنب دلو نأ ىلا بهذ نم سانلا نمو
 ءهركذل هجو ال اب ةروكذملا ةيآلاب كلذل راطعلا نبا جاجتحا فعضو

 .هداسفل

 Af‘ :مقر ءماعنألا هروس )0(

(r)مهيلعو س يفو ر :نم  . 

(r)لوقي اب يفو رع ص  . 
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 .نينبلا ظفل

 ينبو يتنب ىلع وأ ينب ىلع تسبح :هلوق يف نينبلا ظفل امأو .لصف
 «بقعلاو دلولا يف 0 كلذ يف ''!كحلاف «مهينبو ينب ىلع وأ «يتنب

 ثنؤملا (("'هتحت) لخدي «روكذملا « عيمجج» ظفل نأب لوقلا ىلع
 ينبو «هينب نم ناركذلا درفني هيف نلخدي ال نبنأب لوقلا ىلعو

 .لاوقألا نم حيحصلا وهو «ثانالا نود سبحلاب «هينب

 / وأ مهامس ءمهثاناو مهروكذ ينب ىلع تسبح :لاق اذا امأو

 .بقعلاو دلولا يف هتركذ ام ىلع كلذ يف مكحلاف ؛مهباقعأ ىلعو « مهيمسي

 .هل كيرش ال «قيفوتلا ىلاعت هللابو

 مأ ءمامالا ةالصب ةّيحضألا حبذ طبتري له - [؟01]
 ؟هحبذب

 هنع هللا يضر (دشر نبا ديلولا يبأ يضاقلا هيقفلا ىلا) "7 بتكو
 حبذ نأش يف لاؤسب ( "هللا اهتبث) ةيسنلب لهأ نم معلا ةبلط ضعب
 . يحاضألا

 ءمدنع اهتيأر ةلزان يف .كنع هللا يضر «كباوج :هلك كلذ صنو
 جرخي ال ,ىحضألا ديع موي «كب مامالا نأ يهو ءعرطق يف عقت ةلأسو
 هللا مادأ ءملعاو «ةبطخلا نع هفارصنا دنع اهحبذيف  ىلصملا ىلا هتيحضأ
 سانلا نا مث ؛ ىلصملا ىلا اهجارخا هب ىلوألا نأو «زئاج كلذ نأ ؛كّرع

 دنع الا حبذي ال روكذملا مامالاو ‹« حبذلا نوعقويف ءهفارصناب نوفرصني

 .محلا قر ع ()
 . تحت :سن يد .ق .ر “ع نم قف

  (r)ع ۱ ذر /513 م /558 1/50 :ص ۹

 ع :ص )ع(

(o)هر س  
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 [؟40]: "هرود ىلا لوخدلاب /هنوقبسي سانلا رثكأو «هراد ىلا هفارصنا
 .("!هحبذ لبق) مهجبذ نوعقويف
 مهنا :('"!لوقت) مأ «هلبق حبذلا مهعاقياب «ةداعالا مهيلع نا :لوقت لهف
 «تقولل ةاعارملاو «مهلبق هحبذ ىلا نورقتفي الو ؛«مهيلع بجي ام اولعف

 حبذلا عقويف «ىلصملا ىلا اهجارخا هكرتو «حبذلا هريخأت يف ءاسأ وهو
 . ؟مهلبق

 ‹كيأر ةعلاطم ىلا انبهذو ءاهيف “انرباكتو «''!ةيسنلبب اندنع لزن
 اذه يف دحأل - هللا كمركأ - دجأ ملو «كايتف دنع فوقولاو
 اروجأم كلضفب هربدتف ءامالك ءهنع كلأسأ تبهذ يذلا «ضرغلا

 . ًاروكشمو
 انجر «تحفصت :هرخآ ىلا هلوأ نم هصن اذه ا « هللا هقفو «باجأف

 .هيلع تفقوو ءاذه كلاس «كاياو هللا

 ىلع «هتيحضأ مامالا حبذب طبترم اياحضلل رحنلا موي حبذلاو
 "يف ىلصت «ةيرقو دلب لك لهأ ىلع بجيف ءهللا همحر «كلام بهذم
 يذلا ؛'"'يهمامإ حبذي ىتح مهاياحض اوحبذي الأ :ةعاجب ديعلا ةالص
 ناك ناو «هماما حبذي نأ لبق مهنم حبذ نمف ءديعلا ةالص مهب لصي

 (ا*اهللا هجر) كلام دنع هتيحضأ هئزجت الف ءبطخو «ىلص نأ دعب

 ام ىلع ءاهديعي نأ هيلعو , هباحصأو !"!يعفاشلا بهذم وهو « هباحصأو

 ,مهارد :ص )0(

 ءاق ءم ار 2ع نه م

 .نولوقت :ب يفو .رءع :نم (؟)

 ,ةيسرممب :ص (:)
 .انركاذتو :م (ه)
 .اهيف :ر (9)

 .مامالا :ر (۷)

 .م :نم )۸(

 .( معمل مألا (۹)
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 حيذي نأ لبق هتيحضأ حبذ الراين نبا ةدرب ابأ نأ:ءاج
 مارب س ل 8

 دوعي نأ ُهَرَمَأ « لَم ,هللا لوسر نأ معزف « ىحضألا موي ء هع هللا لوسر
 :لاق ؟ هللا لوسر اي اعذج الا دجأ ال :ةدرب وپا لاق : ىرخأ ةيحضأب

 .» ا"! ےہ ذاف اع ذج الا دج )ر ناو)»

 اومدقت ال اونمآ نيذلا اهيأ اي » :لجو رع هللا لوق نا:ليق دقو

 حبذي نأ لبق اوحبذ موق يف تلزن « (*!هلوسرو هللا يدي نيباوم
 .اوديعي نأ مهرمأف يء ينلا

 دنع ٠6 هدبب اهحبذيف . ىلصملا ىلا هتيحضأ مامالا جر نأ ةنسلا نمو

 .هدذلعب سانلا حب ذي یک , ةبطخلاو . ةالصلا نم هغارف

 يذلا ردقلا ىلا مهاياحض حبذ اورخؤي نأ سانلا ىلع :ليقف «هراد
 دحأ حبذ ناف ا الو ‹ ناوت ريغ نم حب ذیف «هراد ىلا هيف فرصني

 نأ مهيلع سيل :ل مساقلا نبا بهذم وهو ءهزجي مل كل ذ لبق

 ول «هتيحضأ هيف حبذي ناک يذلا ردقلا "ىلا الا هتالص دعب ورخ
 هتأزجا كلذ دعب حبذ ناف ؛كلذ يف ٠ .ةنسلا ىلع ىلصملا ىلا اهجرخأ

 . هتيحضأ

 لوق نم رهظأ وهو «كلام باحصأ نم ""بعصملا وبأ اذه ىلا بهذ

 )/s4). بيذيتلا ببرقت) .ه ٤١ ةسس تام يناحص .ورمع نب تراحلا :ليقو . يولىلا ءىناه وه )0(

 .دج ملو :لاف :ب يو .ق .ر .ع ص :نم (')
 ١,35١(. :مقر) سو ٤( :مهر .اياحصلا) :ىيحبل أطوملا يف كلام هجرحأ (9)

 ١. :مقر تارححلا )٤(

 .ەورخۆي :ر ()
 .ردقلا ىلا هتالص :م (3)
 .نيعم نبا ةمثو .يبدلا . يثيللا صمح يأ نب ماللا دبع وه (۷)

 .(16.05/1) - بيذهتلا بيرقت)
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 .بلاغ رذع نم عنام (''هتيحضأ) حبذ نم مامالا عنم نا امأو

 .ديعلا ةالصل تقولا رخا وهو ءسمشلا لاوز ىلا هراظتنا سانلا مزليف
 . ماَياَحَض ْهتأَرِجَأَو مه اوجذ الإو ؛ كلذ ىلا يذلا هنكمأ ناف

 ال ,مامالا ةالصب طبترم حيذلا نأ ىلا هباحصأو ةفينح وبأ بهذو

 انيلا جرخ» :ليق «بزاع نب ءاربلا نع ىور ام ليلدب «2دهحبذب

 لبقأ مث «نيتعكر ىلصف ًادبف «عيقبلا ىلا ىحضأ موي « هل هللا لوسر
 مث ءةالصب أدبن نأ ءاذه انموي يف ءانتنس لوأ نا :لاقف ءههجوب انيلع

 كلذ لبق حبذ نمو ءانتنس قفاو دقف كلذ لعف نمف « رحنلف « عجرن
 :لاقف .يلاخ ماقف ءءيش يف كسنلا نم سيل ؛هلهأل هلجع محل وه امئاف

 , اهجبذا :لاقف ؟ةنسم نم ريخ ءةعذج يدنعو «تحبذ ينا « هللا لوسر اي

 .« "'كدعب دحأ نع «فوت ال وأ ءءىزجت الو
 رمف ءرحنلا موي : هني ينلا تدهش » :لاق ""بدنج نع قور امو

 ةالصلا لبق حبذ دق ناك نم» :لاقف « يلصي نا لبق اوحبذ دق موقب

 .« "مبذي الف ءاش نمو ءحبذ ءاش نمف ءانيلص اذاف :دعيلف

 « بطخ 9 ىَلَص , للم هللا لوسر نا » كلام نب سنأ نع يور امو

 .« "ادحبذ ديعي نأ ةالصلا لبق حبذ ناك نم رمأف

 «يبنلا رمأ يف سيل ذا هللا هجر .كلام ىلع هيف ةجح ال اذهو

 لدي ام ةالصلا لبق ىحض نمل ةداعالاب ءملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص

 ءاج دق لب ؛مامالا حبذ لبق ؛ةالصلا دعب حبذ نم ةيحض ةزاجا ىلع

 ةبحصألا :س يفو .مءر :نم (1)

 1١,551(. :مقر) مم هحرخأو .(586 /5) «(1 ء٥ /۲) حيحصلا يف يراحلا هحرخأ (؟)

 بيديملا بيرعت) .اثيدح نوعيرأو ةتالث هل .نيسلا دعب ثامو .ةنحص هل .يلجنلا هللا دنع نبا وه (5)

 .(56 :ص - ةصالخلاو )١/٠۳۵(

 .(5,16؟ :مقر) ةجام باو ء(1,53. :مفر) :مسمو (١١/؟) حبحصلا يف يراخبلا هجرخأ (غ)

 ..قرط تالل س +١93( .مقر) مسو .(585/3] حيحصلا يف يراخلا هجرخأ (ه)
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 نب ةدرب يبأ ةياور نم هانركذ ام ىلع كلذ ىف ةداعالاب رمأ هنأ هنع

 1 . راين
 دنع حصي ال رظنلا قيرط نم جَجحب ءاضيأ .مهبهذمل اولدتساو

 .حيحصلا رظنلا لاعا

 .هل كيرش ال «قيفوتلا ىلاعت هقابو

 .هارتشا اهف يرتشملا ىلع ريجحتلا زوجي ال - [مبع]

 ‹( "شا اهسرح) ءشيطلش ةنيدم نم «هنع هللا يضر «هيلا ''بتكو

 اع هيف لأسي لاوس هتحتو «دساف عيب يف نيلجر نيب دقعنا دقع ةخسنب

 يف ةرجألا ذخأو « ةقفصلا ضقن ىلا بهذ دق |هدحأو ءدقعلا يف دقعنا

 .هلمع

  [rsa]دقعلا صن اذهو /:

 هيف نمثلا ىّدوي عيب ىلا اهليوحتو ءةدساف ةسراغم لاطباب دقع

 . هم دح

 اذه ءادهش اهسفنأ ىلع دمخ نب يلعو ءفلخ نب دمم دهشأ»

 نم ؛قحلا هبجوأ امدنع افقو اهنأ ءاهرمأ زاوجو ءاهتحص يف «باتكلا

 يذلا نانجلا يف «ةدساف اهنيب تعقو تناك يتلا «ةسراغملا ةقفص ضقن

 ءاهداسفل اهاخسفف ءاذك هدح ءأ "اذك لمعل ءاذك ملقا نم ءاذك ةيرقب

 يلع ةقلع تعطقناو ءروكذملا دمج ءاهبرل اهعجأب ةروكذملا ةنجلا تداعف

 يف ةعابتلا اطقاستو «هبحاص نم اهنم دحاو لك ءىربو ءاهنع دمحم نب

 .ةسراغملا يناعم عيمج

TEV EF / i) اكه5 1م /6ؤ؟ :ق /ل١؟ :ص/ )١( 

 ) )9.ر «ع :نم

 .اذك لمع عضوم نم :م (0)

 .ةسارغلا :ص (:)
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 دج نب يىلعل ىلختي نا روكذملا دمم نم لأس باوثلا معز نم نا م
 «هسفن ىلع روكذملا ىلع اهبجوي ةميقب ءروكذملا دودحلا نانجلا فصن لع
 اعاشم روكذملا نانجلا فصنل عيبلا هجو ىلع ءروكذملا دمحل هلام ( '"اؤو)
 ف ةلاح هيلع بترتت برضلا ةيدابعلا ,بهزلا نم ليقاثم ةتس 8

 روغ كلم ىلع "يق ةابلا عاشملا فصنلا ةمدخ اهيف هل ىلوتي ءهتمذ
 كلذ لصي «باتكلا اذه خیرات اهر ماوعأ ةعبس نم ةدم :ءروكذملا

 .موسقم ريغ اعاشم ءهنم (؟"اعيبملا ءاذه هبانم) ةمدخب

 ءثرحلا بيط تاقوأ اهب دصقي «تاثرح عبرأ عيمجلا اثر جيو
 ةدملل « لكلا ركذيو «بئاوسلا نم هسرحيو «عيمجلا دهاعتيو « اهارحتيو
 ىلوت هريغ ماع علطا اذاف ءهتمدخب ىضقنا ماع ىضقنا الك «ةروكذملا
 ألوأ ةروكذملا ماوعألا ذفنت ىتح «هيف (؟*ارسف) اهسح الصتم ةمدخلا
 ىلع نمثلا ىدأتي نأ ىأر دق دمم ناك ذا .بهذلا نم يلع ةمذ غرفت
 .رسف ايفو ءركذ ام

 ءاهعفانم عيمجب فصانتلاو ءاوسلا ىلع اهنيب ةروكذملا ةنجلا تراصو

 هنأ :طرش ريغ نعو ءهنم عوطلا ىلع دمحم نب يلع مزتلاو : اهراجشأو
 ةروكذملا ةدملا يف ءهبيصن زارباو ءةنجلا هذه يف ةمساقملا بلط ىتم
 .كلذ (("ريغ) "هيف ‹مهعم هل قح ال نيكاسملا ىلع ةقدص اهنم هبيصنف

 نم روكذملا قافتالا ردقءاعم ءافرع اک ءهغلبمو كلذ ردق فرعو

 «فالخلا نع اعطاق ازجح اهنيب باتكلا اذه راصو «هرخآ ىلا هلوأ

 .هلامو ؛ب يفو .ق ءم ءر ؛ع :نم 0(
 .يناثلا Rp e ع )0

 .هنم عيبلا اذه ةبانم :ب يفو .ق ءم ءر ءع :س )۳(
 .ثرحي :ر )4(

(o)ص «ق ءمدر 2عا:1نم . 

 .غرفتو «ماوعألا :ص ق “م ر )3

 .اهيف :ر (۷)
 . دلع 1 ب فو .ق :نم 3
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 ةحيحصلا لامعألا نم همدقت ام ميج روكذملا قافتالا اذهب اخسنو

 .ةدسافلاو

 .« نالفو نالف داهشا ىلع دهش

 :لاؤسلا

 «باتكلا اذه ىلعأ صوصنملا دقعلا ..كنع هللا يضر «حفصت

 نيدهشملا نا» :هنم لوألا لصفلا يف «هيف دقاعلا لوق « ًاروجأم « لمأتو

 ءاهبر ىلا اهعمجأب تداع ةنجلا نأو ءاهداسفل ةسراغملا اخسافت هيف

 ءهبحاص نم دحاو لك ءىربو ءاهنع « ىلع سراغملا ةقلع تعطقناو
 نم كلذ رئاس ىلا «ةروكذملا « ةسراغملا يناعم عيمج يف « ةعابتلا اطقاستو
 نم همدقت ام عيمج قافتالا اذهب اخسنو » :هلوق ىلا روكذملا دقعلا لوصف

 بر ىلع عوجرلا ىلا بهذ لماعلا ناف .« ةدسافلاو ةحيحصلا لاعالا

 ضرألا برو «ةروكذملا ةنجلا يف هلوزن لوأ نم لمعلا بلطي ضرألا
 طاقساب كسفن ىلع تدهشأ دق كناف ءللع كل عوجر ال :هل لوقي
 اذه قوف ِدّيقملا دقعلا خيرات ىلا ‹«كلمع نم فلس اهف قلعلاو ؛ةعابتلا

 .هبحاص نم اتم دحاو لك (")ءىرب دقو)

 فلس ايف «ضرألا بر ىلع اعوجر لماعلل ءهللإ كقفو «ىرت لهف
 ؟ال مأ ءهلمع نم

 هللا انمحر - تحفصت :هصن اذه اب كلذ ىلع « هللا هقفو «باجأف
 .هقوف ةعقاولا دقعلا ةخسن ىلعو ءهيلع تفقوو اذه كلاؤس - كاياو

 دم نب يلعل ةنجلا فصن نع فلخ نب دمحم يلخت نم هنمضت امو

 ال ء زوجي ال موسقم ريغ اعاشم «ةفوصوملا ةدملا ءهبيصن هل مدخي نأ ىلع

 :عاتبا ايف عاتبملا ىلع ريجحتلا نم كلذ يف

 530 ۰ص : نم )۷



 طقسي نأ نيب فلخ نب دم عئابلا ريخي نأ اذه يف بجاولاو
 ام هبيصن يف لعفيو« ءاش ىتم عاتبملا مسقي نا ىلا ؛عيبلا يضميو « طرشلا
 هاعدأ اهف هنيي عم هلوق لوقلاو « عيبلا خسفي وأ ءهريغ وأ عيب نم «ءاش

 يف فلحي ءاهيف هلوزن لوأ نم ءةنجلا يف هلمع ةميق نم هيلع عاتب
 يف روكذملا قافتالا هعم قفتا ام ءوه الا هلا ال يذلا هللاب قحلا عطقم
 ةسراغملا يف هلمع ايف هقح ىلا لصوأ نأ دعب الا ةروكذملا ةنجلا فصن

 سيل ذا «قح هلبق اهببسب هل قبي ماو ؛ اهداسفل اهاطقاست يتلا «ةدسافلا

 ]4[ .دقعلا /يف نيبب كلذ

 .هل كيرش ال قيفوتلا ىلاعت هللابو

 اهجوز نع اهوبأ طقسأ ام ركبلا مزلي له - [؟79]

 نم اعيطق هتئبا جوز نع طقسأ لجر نع «هنع هللا يضر «'''لئسو
 ءاماوعأ هثمصع ف تشکمو ءا جوزلا لخد 3 «لوخدلا لبق قادصلا

 اهنم هتنبا تدارأف ءاهدعب اهجوز يفوت مث ءاهتثرو اهثروو «تيفوت مث
 .قادصلا نم اهيبأ نع اهدج طقسأ ناك اهف مايقلا

 هلأسأ ام ىلع ةبواجلا ىف لوطلا لجألا هيقفلل :لاّؤسلا صن اذهو
 نامحرلا دبع اهدج ناك ,("!ىسيع نب) دمي تنب مرم نأ كلذو «هنع

 (("اروكذملا) ىسيع نب ديت اهيبأ نع طقسأ دق ءاهمأ دلاو "اميز نب

 نع الاقثم نيعبرأ ءروكذملا نمحرلا دبع “ةنبا ةزيزع اهمأ دقن نم

TEA E/T iy 1Y ip TY iJ (1) 

  (r).ق “مر ؛ع :نم

 .عيزن :ق (9)

 ب يد .ق «ر ٠ع نم )4(

 .تنب :ق ءر وع (0)
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 اناسحاو ءهب اقفر ءاہب لوخدلا دارأ نيح .روكذملا ىسيعنبدمج اهجوز

 وه يفوت مث ءاهثروو ءهنع تيفوت مث ءركب يهو ءا لخد هنأو . هيلا

 روكذملا اهَّدَج هطقسأ ناك اهف مايقلا ميرم اهتنبا نآلا تدارأ اهدعب

 . اهمأ ىلع زوجي ال كلذ نأ تمعزو .روكذملا اهيبأل

 اهدلاو دري مل ذا ءال مأ اهمأ ىلع روكذملا طاقسالا اذه زوجي لهف

 اهدج اهقادص يف ركذ الو ء("اهقالط) اهمأ ىلع ءانبلا تقو (؟"لبق)
 ركذي مو 0 هيلا اناسحاو دهب اقفر » :هلوق نم رثكأ طاقسالا دنع

 ا“ادجول الو ءقالطلا فوخ الو ءرهملاب هرسعل هب كلذ لعف امنا (هنأ)

 ؟ةمدقتملا ةظفللا نم رثكأ هيف رظني

 .كرجأ هللا مظعي كلذ انل نيب

 تفقوو ءاذه كلاؤس تحفصت :لاق نأب كلذ ىلع هللا هقفو باجأف

 زئاج اهب هئانتبا دنع اهجوز نع هتنبا قادص نم بألا هعضو امو

 فالخ معي ىتح .اهيلا رظنلا ىلع لوم كلذ يف هرمأ نآل ؛ دفان « اهيلع

 زاجل ةعيضولا دعب اهقادص نم يقب اب ءادتبا هنم اهجّوز ول ذا ؛كلذ
 . اهيلع كلذ

 .هل كيرش ال «قيفوتلا ىلاعت هللابو

 بقعملا سبحلا يف تانبلا دالوأ لخدي له - [007:]

 .نيدرم
 . سبح ةلأسم نع « هنع هللا يضر لسو

 ٠م انه )١(
 ءاقالط :ب يفو ق ءر ع :نم ()

(r)هم نه  

(e)هجوب ع . 

 :TEA الا :ر TVY/ :م /7۹† :ق /۱7۵ :ص (ھ)
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 لجر سييحَت نم سبب سبح يف «كنع هللا يضر «كباوج : اهصنو

 لطرش رسو .«نوخا ناک ذإ كرتشم لالاو ؛ هتنبأ م لجرو ۽ ‹ هنبا ىلع

 ضرقناف ؛ يقابلا يلا هبيصن عجر بقع ريغ نع يوت نمو ؛ ءاوس

 نم (لاهدالوأ تكرتو « ةدحاو تيفوتف 2( تانب ثالث مه يقبو ( عيمجلا

 مأ بقعلا نم اتيقب نيتللا "!نيتنبالا عم لوخد ملل لهف «بقعلا ريغ

 .؟ال

 تفقوو اذه كلاس تحفصت :لاق نأب كلذ ىلع « هللا هقفو باجأف

 . ةيلع

 ءهبقع ىلعو ءهنبا ىلع سبح دق نيوخألا نيذه دحأ ناك اذاو

 بقعو ءاهبقع ىلعو ءهتنبا ىلع اهنم رخآلا سبحو «هبقع بقعو

 بقعو «هبقع ىلعو هنبا ىلع سبح يذلا سبح يف لخديف « اهبقع

 سبح يذلا سبح يف لخديو « مهثاناو مهروكذ «هنبا تانب دالوأ « هبقع

 مهروكذ «هتنبا تانب دالوأ ءاهبقع بقعو ءاهبقع ىلعو هتنبا ىلع

 .اضيأ «مهئاناو

 .هل كيرش ال «قيفوتلا ىلاعت هللابو

 رابتعاب وأ صصحلا ىلع كرتشملا يقسلا مسقي له - [؟070]

 ؟ ىلعألا
 . يقس ةلأسم نع ءهنع هللا يضر « "لسو

 كلملاو دحاو تقو يف ءدحاو ابر نم اكلم اوعاتبا موق :اهصنو

 .ادالوأ مر )۰

 .نيتنبلا :م ءرءع (0)
‘TEA iE Fi) ip At ق: (r) 

 .كلام :م (:غ)

 م١٠١١



 ضعب راصف « مهتيرشأ ردق ىلع كلملا اومستقا مث ؛هعبنم بيرق رهن ىلع
 رق مهنم دحاو لك ةصح يفو «ضعب قوف نيعاتبملا

 .لكلا توقي سيلو ءرهنلا ءام ضعب بضن

 مأ ءدحاو لكلا بر ذا «مهصصح ردق ىلع ءاملا نومستقي مهارتأ

 .؟ىلعألل هريغو يقسلا مح نوكي

 .كلذ انل نيب

 « يقسلاب ةئدبتلاب قحأ ىلعألاف ىلعألا :لاق نأب ؛هللا هقفو «باجأف
 .مهصصح ىلع مهنيب يقسلا نوكي نأ ىلع مهتمسق نكت مل اذا

 .هل كيرش ال «قيفوتلا ىلاعت هللابو

 .ضايع نبا لضفلا يبأ يضاقلا نم ةلئسأ ةيناث - ]۲۷٠[
 نبا «لضفلا وبأ ةتبسب يضاقلا ءهنع هلا يضر ۰ "هيلا بتكو

 لزن امم :يهو ءاهنع هلأسي لئاسم ناب ("'هنع يضرو « هللا هقفو) ضايع

 .هيلع اهرمأ لكشأف ءهيدي نيب

 تس ةنس يف كلذو ءاهرثأب باوجلاو ءةدح ىلع ةلأس لك صنو
 ْ .ةئام سمحو «ةرشع

 رقأ ايفو ءهتنبال بألا بهو ايف جيلوتلاب بصاعلا ىوعد - ]1١[
 .*هي امل

 «ةجوز كرتو ءيفوت لجر ((!يهف) اهنم ىلوألا ةلأسملا امأف

 م

 دقو « ءاحرأو

 . راغ م 0غ

tty TA: 1 ê )9( 
  (r)ر ع نف

 )*( :ص  /۱٤١هم ۲٠۳.

 . يهو :ب يقو .ر ؛نم )9



 هتحص يف «هتنبال بهو دق ىفوتملا ناكو ءمع نباو ءاهنم (("!ةنباو)

 [؟5]00- اهيلع طلسو «تیناوح /"ةثالثو نيراد :اعابر ءهرمأ زاوجو

 هل ردق الام كرتو «هانكس راد اشاح عابرلا نم كرتي مو ءراصتعالا

 اهتنبا ىلع تقدصت اهمأ نأ :ةووكذملا هتنبال دهشأو ؛ةنيدملا نع اجراخ

 نيثالث اهيف حبرف ءاهيف رجت هنأو ء("اةدحاو) لاقثم ةئامم ةروكذملا

 نوعبس ءاهل هبهو يذلا ءعبرلا ةلغ نم اهل هديب عمتجا هنأو ءالاقثم

 . الاقثم

 .هانكس راد ىوس لاملا نم هل دجوي ملو «نینس دعب لجرلا يفوت مث

 نم ثاثأ (ا"اهل) دجوو «ليقاثم ةرشعلا وحن ( 'یوس) ضانلا نمو

 ءاضيأ كرتو « ''هتنبال هب رقأ ام هب غلبي ال اهريغو «هرهظ ("!بايث)
 مح هلك كلذ ىلع طلسو ءاحل هبهو ناك ءاساحن انوعامو «ايلحو . ابايث

 ماقف .هتنازخ ف تارارقالاو تابهلاب دوقعلا عيمج دجوو ءراصتعالا

 ا''اهب تنبلل جيلوتلا كحب تارارقالاو تابملا كلت يف عفدي بصاعلا

 . "كةرجاهم تيملا نيبو هنيب نأب جتحاو

 . اجيلوت نوكتو «تايملا هذه ف حدقت 2( ةحح اذه نم هل ىرت لهف

 ؟ال مأ

 «مألا لبق نم '''أدتنبال هدي يف ا هسفن ىلع هرارقا لمأت كلذكو

 :س .هعببأو :ب یفو .ص (0)
 .تالثو :ص (۲)

 م ر ءص نم ()
 .ص :نم )٤(

 .ف ءص :س ˆ (ه)

 تائا س :ب فو .م ءص ءاق ءراءع :نم )3

 .هتسالاد (0

 اه تنلاب :ر (۸)

 .ةرفانم . ص ق “ر € )0

 .ةالل هديب اب «ر )1۰(



 معز :يناثلاو «ةلفطلا ىلع فرشملا :مهدحأ :('ةثالث ةنيب تماق دقو
 نود هرارقا ىلع دهشي :ثلاثلاو ءاهتبثي ةوادع هنيبو هنيب نأ بصاعلا

 .روكذملا لاملا ةنياعم

 طرتشت مأ «كلذب هرارقا زجي ل نم بهذم ىلع كلذب '"زتجي له
 نم دب ال مأ ءدحاولا دهاشلاب ةلاقملا هذه يف أزتجي وا «ضبقلا ةنياعم
 . ؟نيدهاش

 ؛ عبرلا اذه ةلغ نم هديب عمتجا هنأ هسفن ىلع ىفوتملا دهشأ كلذكو
 هنأ لاقي «بوتکم رول يف دجوو .الاقثم نوعبس ءهتنبال هبهو يذلا

 ةثالث « اضيأ «عبرلا اذه ةلغ نم هديب عمتجا هنأ :تبشي مو ؛هطخ

 .نيعبسلا ىوس الاقثم نوثالثو

 ((؛هعم) فلحتأ ءدحاو دهاش الإ "طلا ىلع مقي ل نا فيكو
 ام ىلع كيأر مأ ءةغلاب تناك نإ ءال مأ كلذ ىأر نم يأر ىلع «ةنبالا
 ءهب عفتني ال هنأ :طخلا ىلع دحاولا دهاشلا (0!ين) بالج لا نبا باتك يف
 .؟هعم فلحي الو

 لهو ؟ال مأ ءماوعألا هذه يف ءاهيلع هتقفنب ةنبالا بساحت لهو
 مأ اجيلوت عقو ام بسح ىلع تابهلا هذهو ءهب ال رقأ اب هرارقا نوكي

 ةنبالا تناك وأ ءدحاولا دهاشلاب نيتلأسملا يف أزتجي مل اذا فيكو ؟ال
 يف عقو ام ىنعم امو ؟كلذ "ىلع باوجلا ام فلحي ال نمم «ةغلاب ريغ
 ءركذتسي ال اب ءاج اذا» :هلوق نم بألا رارقا ('"'ةلأسم يف) ةياورلا

 .ثالث تانيب .ر )0(

 . ءقزتجي ع )0

 .قحلا :ق (۳)
 .هل :ب يفو .م ءر ءص :نم (غ)

(o)نم :ان يفو .ص ءاق ءر :نم . 
 .يف :ص ءر ءع )0

 .رارقا نم ةياورلا :ب شو .ص ءمءر ٠ع :نم )0(



 مأ .ةلداعلا ةنيبلا ةماقا ببسلا اذه له ء« فرعي اهجو كلذل ببسو

 .؟نكمي ("''ام) مأ ثوللا

 اهتقفاومو اهرارقا مأ .لام مألل فرعي نأ انتلأسم ىف نوكي لهو

 .؟ضبقلا ةنياعم مأ .لاق ام ىلع بألا

 .ىلاعت هللا ءاش ںا اروجأم الضفتم ءهلك كلذ انل نيب

 كمصعو ءهتعاطب هللا كزعأ - يديس اي «تحفصت :اهيلع باوجلا

 .هيلع تفقوو اذه كلاؤس - هقيفوتب

 :عابرلا نم .هرمأ زاوجو . ةيحص 5 ‹ هتنبال بألا ("هبهو) امو

 الف اهل زِئاحلا وه هنأل ؛ضام .دفان ءزئاج ةثالثلا تيناوحلاو نيرادلا

 .جيلوت هنأ نم هاعدا امب هيف بصاعلل مالك

 "انوع امو ء يلحلاو ‹بايثلا نم هنحص ف امل بهو ام كلذكو

 .هنيع ىلع ةداهشلاب "هيف ةبملا تتبث اذا «ذفنيو زوجي «ساحنلا
 اهل لتغا ام هدنع هديب هتنبال رقتسا هنأ نم هسفن ىلع هب دهشأ امو

 نأ هبشأ اذا .هفلخت ايف ءهب اهل حي ءال ذفان اهل هبهو يذلا عبرلا نم

 . كلذب امل هداهشا موي

 هنأو «لاقثم ةئاب اهيلع تقدصت اهمأ نأ نم هتنبال هب دهش ام امأو

 نأل ؛ ذفني الو ءاهل كلذ زوجي الف ءالاقثم نيثالث اهيف حبرف ءاهب امه َرِجَت

 ءهلام نم قدصتملا اهجرخي نأب الإ حصت ال ريغصلا ىلع نيعلاب ةقدصلا

 الإ نكي مل اذاف ؛كلذل دوهشلا ةنياعمب «هل اهزوحي نم دي ىلع اًهْعَضَيَو

 .ص ءقءماءر :نم (1)

 ءابهو ب ينو .م :نم (۲)
(r)نوعاملاو ع . 

 .هتليب ؛م )٤(



 دارأ نوكي نأ يف بألا مهتا ءهيف هل مألا قيدصتو . كلذب بألا ُراَرَقِإ
 ةنياعب الا كلذ حصي الف ءهتافو دعب هلام نم كلذ اهيلا جلوي ("'نأ)

 مألا ىلع هتنبال هزوحيل «بألا ىلا لالا ''عفدب « ةقدصلا ىلع ةنيبلا
 ىفوتملاو بصاعلا نيب تملع هلك اذه يف ءاوسو .اهيلع هب ةقدصتما
 .معت مل وأ ؛ةدعابمو ةرفانم

 عبرلا ةلغ نم هتنبال لغتسا هنأ نم ابوتكم حوللا يف دجو امامأو

 َتَبَتْنِإف (”الاقثم)نيعبسلا ىوس ءالاقثم نيثالثو /ةثالث .ًاضيأ .بوهوملا] ٠۵١
 هدنع عمجت هنأب اهل رقأ موي نم ةدملا نم ىضم دق ناكو .هدي طخ هنأ

 «حوللا يف باتكلا ((*!كلذب) بتك موي ىلا الاقثم نوعبس ال لتغا ام
 دهشي مل ناو ءاضيأ ءذفن روكذملا ددعلا كلذ نم لتغي نأ (*هبشي ام)
 قحتستو «هتداهش عم فلحت نأ تيأر ءدحاو دِهاَّش الا كلذب طخلا ىلع
 ءءاوس رارقالا ىلع ةداهشلاك رقملا طخ ىلع ةداهشلا نأل ؛هلام يف كلذ

 يف فورعملا روهشملا وهو ءرقملا طخ ىلع ةداهشلا ةزاجاب لوقلا ىلع
 .بهذملا

 ءمايا اهبهو امم امل هلتغا ام اهيلع قفنأ ام ةنبالا بساحت الو
 دري مل هنأ ىلع لد ال هب دهشأ امل هنأل ؛كلذب هسفن ىلع احل هداهشال

 نع ةروثأم كلذب ةياورلاو ءاهيلع هتقفن نم ءيشب كلذ يف اهتبساحم
 .هللا هجر كلام

 عم «هيف قحلا اه بجي ام فقو «ةغلاب ريغ ةنبالا تناك ناو

 م ؛ر ١ع ابق :نم 0
 .عفدل :ر 0

 .مءص :س (0)
 . كلذ :ب فو م س (4)

ê (o)ةبشي انو ب .ض ق “مهر . 



 يذلا ببسلا ركذ يف دب الو .تءاش نا فلحتف .غلبت ىتح «دهاشلا
 يذلا ببسلا كلذ ةفرعم نم هتنبال هرارقا يف بألا نع ةمهتلا هب عفترت
 ناف » :ةياورلا يف هلوقل .ةماتلا ةداهشلا نم ةفرعملا هب حصت اب .هركذ

 .« زجي ل فرعي اببس اهل ببسي مل ناو «زاج فرعي اببس كلذل ببس
 .هل كيرش ال «قيفوتلا ("!ىلاعت) هللابو

* 

 .ةريغص ةنباو ءارابك ةثرو كرتو .يفوت لجر يهف .ةيناثلا امأو

 هلك كلذ تبثو .اهقادصب ةجوزلا مهتلمج نم «نويدب موق هيلع ماقف

 نيدلا باحصأ فلحأو «( "بج ) ام ىلع هتداهس تتبث .دحاو دهاشب

 ثاريملا نم اهقحب ةجوزلل محو .مهنويد اوضبقو ةارملا مهتلمج يفو .هعم
 ببيسب ٠ یرخا ةداهش تابث ءاجر . ثاربملا مسق رخأو ,روكذملا كللا ٤

 . ةريغصلا

 يل بجوو .“هتداهش تققحو .كلملا تابثا ىلع دهاشلا عم تفلح

 .هتداهش تققحو .هعم تفلح دق .دحاو كلم وه ذأ « نبا بيصن

 .تءاش اهما:ى (1)

(e)34 :نم  

 كال :م ۲۰٤/ :ص (*)
(r)ق “ر ع س . 

 يتداهش م )4(



 كلم ىلع «ةيناث انيمي ءنآلا فلحت وأ «ىلوألا نيميلا اهئزجت ليف

 .؟ةنبالا نم اهثاريم قحتست ذئنيحو «دهاشلا كلذ عم ءاضيأ «جوزلا

 بهذملا يف لصألا اذه يف نأ يل رهظي ("هنأكو) كلذ ىف هارت ام
 وأ سلفملا مهيرغل نيدب دهاش م ماق اذا ءءامرغلا ةلأسم نم نيلوق

 عجري مأ « طقف هتصح «فلح نم «له مهضعب لكنو اوفلحف «تيملا
 .هريغو بيبح نبا باتك يف ام ىلع «فلحي مل نم ةصح يف

 تسيل دهاشلا عم نيميلا ذا «نيميلا نم دب ال هنأ :يدنع َىوُقَيو

 .هيلع فولحلا لاملب كح (؟!باجيا يه امناو ءقح '!تابثل
 ءالولا يف عامسلا ةداهشب ىلوملا ةثارو ءملعأ هللاو «بابلا اذه نمو

 .اذه هابشأو «كلذ ىأر نم دنع

 تيأر دقو .؟ال مأ صن هيف لهو ءهلك اذه نع هباوج یتبغرف

 .اهيف نيميلا باجيا نيرخأتملا ضعبل
 - هتماركب كالوتو ءهتعاطب هللا كزعأ - تحفصت :اهيلع هباوج

 .هيلع تفقوو ءاذه كلاّوس

 امم !اهظح كلذب قحتستل ّقَح دهاشلا هب دهش ام نأ ةأرملا نيو

 كلذ يف اهيلا '"اريصت ايف !"اهئزجت دهاشلا عم اهنيمي(")اهجوزل هتقحأ
 ىلع تفلح دق ذا «كلذ ىلع تفلح دق األ ؛اهتنبا نع '*!ثاريملا

 .هنأاف س يد ف ص )۱(

 .لكنوأ :ق (۲)

(r)تاش م .ر . 

 .باجيا وه :ر ع )4(

 .اهنح :م (8)
 .اهئرحي :ر ع 3(

 .ريصي :ر 4۷)

 .ثاربلاب كلد س :م ءرءع (۸)
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 دهش هنأ ىلع فلحتف ؛دهاشلا ةداهش ضعبت نأ ال حصي م نيح «عيمجلا

 .هتداهش يف هتبذكا دق نوكتف ءاهتصح رادقم يف ءقحب

 ناو ءاهنأل ؛هوجولا نم هجوب فالتخا هيف يدنع عسي ال ام اذهو

 يملا ىلع تفلح دقف ءايلتح ردق الإ ءالوأ «انيميب قحتت ل تناك

 تفتكا «هيلع تفلح امم اهنيميب ("'هقحتست) م اب اهيلا قحلا عجر اذاف

 .ىلوألا نيميلاب

 ءهباحصأ عيمجو ؛هللا هجر كلام لوق جاهنم ىلع يتأي يذلا اذه
 هنېترا هنأ :ريناند ةرشع هتميق نهر يف يعدي ‹ نهترملا يف ءهلوق كلذ نم

 نا ءريناند ةسمخب الا هايا تنهر ام :نهارلا لوقيو ارانيد رشع ةسمخب

 ةرشع «هنيميب «قحتسيف ءارانيد رثع ةسنجب هنم "هنر دن دقل : فلحي
 [700] اهب قحتسي الو ءاهيلع فلح يتلا ("!ارانيد) رشع /ةسمخلا نم ريئاند
 ناف ءهلوق اهيف لوقلا ؛نهارلا ىلع عدم اهنم ةسمخلا يف هنأل ؛ اهعيمج

 فلحي نأ هيلع بجي مو ءىلوألا هنيميب اهذخأ نيميلا نع نهارلا لكن
 ذخأي اكف ءالوأ اهيلع فلخ دق ذا ءةيقابلا ةسمخلا قحتسيل «ةيناث
 ؛نهارلا لوكنب اهيف قحلا هيلا عجر اذا «ىلوألا هنيميب ةسمخلا نهترملا

 اهنيميب نيدلا نم اهتنبا نع ثاريملاب ال بجو ام ةأرملا ذخأت كلذكف
 .عيمجلا ىلع تفلح دق ذا ؛ىلوألا

 ,ةئامي اهتعب :عئابلا لوقيف «ةعلسلا نم يف نافلتخي ناعيابتملا كلذكو

 الو .ةثاب اهعاب دقل :عئابلا فلحي «نيناثب اهتيرتشا :يرتشملا لوقيو
 فلحي «عاتبملا ىلع عدم ( (؟"!اهنم) ۾ نيرشعلا يف هنأل « ةئاملا هنيميب قحتسي

 عئابلا قحتسا نيميلا نع لكن ناف «هنيميب هسفن نع اهطقسيو «عاتبملا

 .قحتست :ب يفو «ر :نم )١(
 .تىہرا :ع (؟)

 .ق ءع :نم (0)
 .ق .نم )4(



 قحلا عجر ناو «ةيناث فلحي نأ هيلع بجي لو « ىلوألا هنيميب اهلك ةئاملا

 .ريثك اذه لثمو «عاتبملا لوكنب هيلا

 ءيش ىلع نيترم فلحي ادحأ نأ لئاملا نم ءيش يف دجوي الو
 ١ .دحاو

 ءامرغلا نم لكن نم ةصح يف تركذ يذلا فالتخالا نم موقي الو

 ءمهيلا عجري ال وأ مهنم فلح نم ىلا عجري له دهاشلا عم نيميلا نع

 ذا ؛اهتنبا نع كلذ نم هتثرو ابف ةجوزلا ىلع نيميلا ريركت يف فالتخا

 نع مهنم لكن نم ظح ءامرغلا نم فلح نمل بجوي نم لوقي ال
 نم دنع ةلعلا الو كلذ نوقحتسي ذئنيحو «ةيناث نوفلحي مهنأ ‹ نيميلا

 تعقو امنا مهنايأ نأ مهنم نيميلا نع لكن نم ظح مه بجي ال هنا :لاق

 ءاذه كلذ يف مهدنع ةلعلا تناك ول ذا ؛كلذ نم مل بجي ام ىلع

 نأ حصي ال ام كلذو ْمهَءاَبِصْنَأ نوقحتسيو « ةيناث نوفلحي مهنا :اولاقل
 نع نيلكانلا صصح نوقحتسي نيفلاحلا نا :لاق نم لاق اناو « لاقي

 يف مهتصاحم كرتب اوضر دق نيميلا نع مهوكنب مهنأ ىأر هنأل ؛نيميلا

 .نيدلا كلذ

 نم نيفلاحلا ىلا عجرت ال نيلكانلا (""صصح) نا :لاق نم لاقو
 كلذ يف قحلا راص دهاشلا عم نيميلا نع اولكن ال ةثرولا نأ لجأ

 تعجر «نيميلا نع لكن نمو ءهقح قحتسا مهنم فلح نمف ؛ ءامرغلل

 بيذكت ىلع فلحف ءنيدلا هيلع يذلا ميرغلا ىلع هظح يف نيميلا
 «نيدلا يف هظح مهنم لكن نمل نا :ليق دقو .هنع كلذ لطبو « دهاشلا

 نع يور ام وحن كلذو «قح دهاشلا هب دهش ام نأ فلح نم نيميب
 لجلا فلحي هنأ :دحاو دهاش هب دهشي بقعملا سبحلا يف .هللا هحر كلام
 ‹كلذ يف ةياورلا فالتخا ىلع .مهنم دحاولا وأ .سبحلا لهأ نم

 ھم “ر ۰ع نه )01(
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 .دهاشلا عم نيميلاب مهنم يتأي نلو « هلهأ عيمجلو «هسفنل سبحلا قحتسيف
 قحتست تنبلا نأ :انتلأسم يف لوقلا اذه سايق درط ىلع يتأيو

 دق ذا «دهاشلا عم اهمأ فِلَحِب ؛ تغلب اذا «نيميلا نع تلكن ناو ءاهقح

 ني يف فالتخالا طوقس ىلع لدي اذهو :ىفوتملل لاملا اهنيميب تقحأ
 ايف ىلوألا اهنيمي اهئزجت ال مألا نا :لاقي نأ دعبي هنأل «ىرخأ ةرم مألا
 ءىزجن اأ ىري نم معلا لهأ نم نأ عم ءاهتنبا ظح نم اهيلا راص
 . اهتنبا

 .(""!هل كيرش ال) قيفوتلا ىلاعت هللابو

 * .؟ةمانقلا ريزعتلا طقسي له - [؟]

 ىدأ «ثول هيلع ماقو «لتقب هيلع ىعدا لجر يهف ةثلاثلا امأو
 ءايلوأ لوتقملل ماق كلذ دعبو «حربملا "اريزعتلا ىلا هيف هداهتجا
 .مهب معي نكي مو «ثوللاب ةماسقلا نوبلطي

 .؟كلذ يف هارت ام

 اذه كلاوسس - كاياو هللا انقفو - تحفصت ءاهيلع باوجلا

 .هيلع تفقوو

 ام مه "اهبجوي يذلا ثوللاب ةماسقلا يف ءايلوألا قح طقسي الو
 .لتقلا هيلع ىعدملا ريزعت نم مدقت

 .هل كيرش ال «قيفوتلا ىلاعت هللابو

 ۰ع نم )0

 .۳۰۹ :م /5356 :ص عل

 وهو «ةرافك الو دح اهيف سيل ةيصعم لك يف ٠ يِبَدآل وأ ء هل اقح بجت ءاعرش ةردقم ريغ ةبوقع وه (؟)

 بهجت ءًاعرش ةردقم ةبوقع وهو دحلا حلطصم ريزعتلا لباقيو“ رجزو حالصتسا بيدأت هنأ يف دودحلاك
 .ىلاعت هلل اقح
 .(ه١ ء۳٠ :ص - ةيمالسالا ةعيرشلا يف ريزعتلا)

 ,هبجوي ؛ق ءع (۳)



 + .ايانشلا طاقسا يف صاصقلا - [:]

 تطقس دقو «يناثلاب اقلعتم اهدحأ ىتأ نالجر يهف ةعبارلا امأو

 ‹ هتيمرف «ينامر :لاقف «بولطملا لئسف ءرجحب هبرض هنأ ىعداف «هايانث

 مو "هيف ىلا عفترا مث '"!ضرألا يف ءهب هتيمر يذلا ءرجحلا عقوف
 .اذه ىلع دزي

 هجو ىلع ناك هلك كلذ نأ :رضتسا دقو «كلذ (”ادعب) لاق م

 .كلذب يندمعت لب :لاقو «بورضملا ركنأو «بعللا
 هفوج يف تطقس هايانث ضعب نأ بورضملا ىعدا نا فيكو

 .هابقع ىشخجي الأ كلذ نم دجي هنأو «ةبرضلا ةفصاغمل

 ءاذه كلاؤؤس - كايو هللا انقفو - / تحفصت :اهيلع باوجلا [ممم]

 .هيلع تفقوو

 هايانث تطقسأ يذلل نوكي نأ هيف هب لوقأو ءاذه ف هارأ يذلاو

 هنأ :قحلا عطقم يف هنيي دعب هيلع ةيانجلاب رقأ يذلا نم *صاصقلا
 .بعللا هجو ريغ ىلع ءادمعت هامر

 .هل كيرش ال «قيفوتلا ىلاعت هللابو

 .عو6 :م 5١6/ :ص (*)
 .ضرألاب :ر )١(
(r)هيف ؛قار . 

 .ر ع نم )س(

 .ءوسب هباصأف ءةرغ ىلع هذخأو هأجاف :هفصاغ (4)

(o)امح هنوك ىسمو هلل اقح بجي يذلا دحلا فالخب ءدرفلل اقح بجت ءاعرش ةردقم ةبوقع :صاصقلا  
 .يناج لا نع وفعيف ءهقح نع لزانتي نأ عيطتسي هنأ :درفلل

 .(١؟ :ص - يمالسالا هقفلا يف صاصقلا ء۳۸ :ص - ةيمالسالا ةعيرشلا يف ريزعتلا)
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 *؟ِحاوَّزلا درجمب اهتنبال ةياصولا نع ةأرملا لزعت له - [ه]

 نبا « متي ءامه نبا ىلع ايصو يضاقلا اًهُمّدَق ةأرماف «ةسماخلا امأو

 مع نبا ةرواشم ميدقتلا يف اهيلع ("'طرشو) ءاهوحن وأ «ماوعأ ةتس
 «فرشملا ىعداف «جاوزلا ةأرملا تدارأف «ةصاخ لوصالا عيب يف يبصلا

 درجمب ءاطزع ىلا بهذو «يبصلا لام ("'فّلتل ببسلا وه) اذه نا

 :لاملا ةرفاو «لاحلا ةحلاص ةأرملاو ءكلذ نم يكتشي لعجو «جاوزلا

 .اهنبال رظنلا ةنسح «دادسلا ةرهاظ

 فرشملا نأ تبث نا فيكو ؟جيوزتلا درجمب اطزع بجي له انل نيب

 .؟جاوزلا لبق نم اهلوقل دناعم ءا بلاطم

 ءاذه كلاس - هتعاطب هللا كمركأ - تحفصت :اهيلع باوجلا

 .هيلع تفقوو

 ءاهلاح حالص نم تفصو ام ىلع «رفاو ةأرملا لاح نأ لع ("!اذاو)

 نأ دعب ءاهاح ىلع تّرقأ ءاهرظن نسحو ءاهدادس روهظو ءاهلام روفوو

 .(("اديلع) داهشالاب اهدنع لاملا رمأ نصحي

 اک .هدنع لالا نوكي نم رظنلا يف اهعم (“'كرشأ) اهاح لهج ناو
 .هللا همحر كلام لاق

 .كلذ بجوي ام اهيلع تبثي نأ الا ءاصيالا نع جيوزتلاب لزعت الو

 .(""هل كيرش ال) .قيفوتلا ىلاعت هللابو

 51م /۱۷۵ :ص (*)

 .طرشب :ب يفو .ع :نم )0(

 .لام قلتل بيسلا اذه نأ :ب ينو .م ءع ءق :نم (۲)

(r)ءاذا امأو ؛ب يفو ءر ۴٤ع :نم  

 .اهيلع :ب يفو .ع :نم (:)

 . كرس :ب ينو .ر :نم (4)

 .ع :نم )3(
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 تحت يذلا متيلل يصولاو فرشثملا ةداهش زوجت له - [1]

 * ؟اهرظن
 نمل هتداهش زوجت له ةيصولا يف راشتسملا فرشملاف ةسداسلا امأو

 "زوجي ال مأ هيف فرصت الو ءلام ضبق هدي يف سيل ذا .هيلع فرشي

 هسفن لّرَعِي يصولا دهشأ نا فيكو ؟يصولاك «ببس نم كلذ يف "أل
 .؟كلذل هلازعنا حصي ىتمو ءهتداهش حصتل ةيصولا نم

 .اروكشم اروجأم انل هنيب

 ءاذه كلاؤس - هتعاطب ىلاعت هللا كزعأ - تحفصت :باوجلا

 .هيلع تفقوو

 الف يصولا امأو «هتداهش يف هيلع ةمهت ال ذا .ةزئاج فرشملا ةداهشو

 سيل ذا ؛ةيصولا نع هسفن لزعب دهشأ ناو .هرظن يف نمل هتداهش زوجت
 .رظنلا همازتلا دعب "هيلا كلذ

 .هل كيرش ال قيفوتلا ىلاعت هللابو
 ؟نيد اهيلعو ءةكرتلا نم هبيصنل ثراو عيب يضي له - [؟]
 ‹ لضفيو «اهب يفي الامو انويد كرتو «تام تيم يهف « ةعباسلا امأو

 «نيد نكي مل ول اهنم هبيصن اهعابر ضعب نم عابف هتثرو ضعب ماقف
 هل نوكي نأ لثم ءعبرلا نم هل مولعملا «بيصنلا كلذ ىلع عيبلا دقعناو
 لبق كلذو ءافصنلا وهو ءرادلا نم هبيصن عاب هنأ دهشاف « فصنلا

 .نيدلا جارخا

 اكن نم /اوك :ص (*)

 .زوحت :مءر )١(

 .هيف هل ال ع ؛ص )+(

 . هيلع م )۴(

 .۲۰۹ :م/۱۱۲: ص (*)



 متو ءهسفنل ةثرولا ضعب عيبي نأ زوجي لهو ؟عيبلا اذه زوجي له
 .؟نيدلل هدحو عيبي مأ « نيد

 (("ويفوتلا هبو .هللا ءاش نا) اروجأم كلذ انل نيب

 اذه كلاؤس - هتعاطب هللا كزعأ - تحفصت :اهيلع باوجلا

 .هيلع تفقوو

 ةيقب نم نيدلا اْوَّدَأو ءرادلا نم هبيصن عيب ةثرولا رئاس هل ملس ناو
 فالخ كلام نع هتياورو ؛مساقلا نبا بهذم ىلع كلذ زاج «ةكرتلا
 .لاح ىلع زوجي ال عيبلا نأ يف ءهنع بهشأ ةياور

 يف فلتخا دق ذا «يدنع رهظأ كلام نع هتياورو مساقلا نبا لوقو
 يهنلل قباطب اذه سيلو كملع ىلع «!"أيهنلا هقباط اذا عيبلا داسف

 .لوقا هبف « ةقيقح

 .هل كيرش ال «قيفوتلا ىلاعت هللابو

 * ضرملا يف هتجوزل نيدب جوزلا رارقا - [۸]

 يهو «هجوزل نيدب هضرم يف رقأ «ضيرم لجر يهف ةنماثلا امأو
 دلولا ماقم لمحلا نوكيا عاطقناو :ليم اهيلا هنم فرعيو «لماح
 .؟فعضأ وه مأ ءرهاظلا

 . اروجأم انل هنيب
 هرارقا زوجي الف «ليمو اهيلا عاطقنا هنم فرع اذا :هيلع باوجلا

 .دلوب ثروي م ناو «نيدلاب «هنم يفوت يذلا ءهضرم ٤ اه

 .را:نم 00(

 يضني ال يهنلا - ۲ .داسفلا يضتقي يهنلا - ١ :بهاذم عبرأ هع يينملا داسفل يهنلا ءاضتقا يف ()

 يهنلا ديفي - 4 .دأف ال ثيح تالماعملاو . داسلا نوكيف ‹تادابعلا نيب قرفلا - ۳ .داسفلا

 ۱۷٤(. :ص - لوصملا حيقنت حرش) .كلام بهذم وهو ءةهش تدجو اذا دافلا

 .ليكولا معنو «يسح هللاو :ر )٣(
 للك !م /۱۸۱ :ص (*)



 .هل كيرش ال «قيفوتلا ىلاعت هللابو

 لهأ نيب ةكرتشملا حراسملا ةمسق ضقنت له - [۲۷۷]

 ؟ىرقلا

 لأسي «ةمسقلا نم ةلأسمب ةودعلا نم ءهنع هللا ىضر «" "هيلا بتكو

 ٠ . اهيلع باوجلا

 .اهيف فرح رخآ ىلا اموأ نم اهصنو

 ("”اهولوادتو) ءاهيلع اوملسأ ىرق لهأ يف «كنع هللا يضر باوجلا
 مه تناكو «ماوعألا رورم عم ؛مهدعب نم مهينب ينبو « مهينب نيب ةثارو

 كلت بابرا رئاس ىلع مهنم "ادحاول لضف ال حراس ىرقلا كلت نيب
 .اهيف ىرقلا

 عمتجاو «مهءولم قفتا مهينب نم نيضرألا كلت ثراوت نم نا مث

 مهصصح بسحب /مهعيج "نماضت نع حراسملا كلت همسق ىلع مهيَأر[ ؟ه:]
 دحاو لك ظح راصو «اهذفنأو « مهدلب يضاق مهنيب ةمسقلا كلت رضحو

 .امولعم انيعم ىرقلا (("كلت) بابرا نم
 ؟ال مأ «ةذفان «ةزئاج ةمسقلا كلت تناك نا ءهللا كمري ءانل نيب

 .؟اهيف ةمسقلا ضقن ىلا ىرقلا كلت بابرأ نم دحأ بهذ نا فيكو
 .هتجرب كباوث لزجيو «كرجأ هللا مظعي كلذ انل رسف
 هللا اننحر «ءتحفصت :هصن اذه ام كلذ ىلع <« هللا هقفو «باجأف

 .هيلع تفقوو ءاذه كلاس «كاياو
FV م AA نص FoF علال هر مدح تق (J 

 ) )۲.اهثراوتو :ص يفو ءاهترواعتو :ب ينو .م :نم
 ) )۳.دحأل :ق مور ءع

 .يعرملا :حرسملاو ؛ةيشاملا :(نيسلا حتفب) حرسلاو .حراملا :ق (4)
(o)مهعيمج نم اضر نع .ص ءقا مار ع . 

 .م هر ع ` نم )0



 ريغ مهارق لخاد يف اهومستقا يتلا "راسما (('كلت) تناك اذاو

 ىلا مهريغ نم دحأ لصي الو ءاهيف حرسلاب نودرفني ءاهنع ةجراخ
 ةزئاج مهنيب ايف ةمسقلاف ("'مهارق ىلع اهيلا) لوخدلاب الا ءاهيف حرسلا

 يف ةجح مهنم دحأل سيل ءم كلم اهنأ نم هيلع اورراقت ام ىلع «ةذفان

 .اهب هاضرل اهضقن

 . “هل كيرش ال «قيفوتلا ىلاعت هللابو

 .ضايع نبا لضفلا يبأ يضاقلا نم لئاسم عبس - [0]

 نبا لضفلا وبأ ةتبسب ىضاقلا ءهنع هللا يضر « "هيلا بتكو

 ىلع هباوجو ءاهعيمج اذهو ءاهنع لأسي :لئاسم عبسب « هللا هقفو «ضايع
 .اهولتي ةلأسم لك

 * هتزايحب الا نهرلا ىلع نبترملا ةيولوأ تبثت ال - [1]

 ام اقفوم «ىلعألا يديسو « يمظعم ءاقب هللا لاطأ : يهف ىلوألا امأف

 - يدي نيب تلزن «هانمتي ام هل اعونصم «هانسجب هل ًاموتخم «هاضرپ

 .اهيف يلعلا كيأر عالطتسا تدرأ تلزان - هللا كزعأ

 هنهر نمضت دقعب هئامرغ ضعب ماقف «يدي نيب سلف انايدم نأ وهو
 يدنع دهشف «هسيلفت لبق ءهنيد يف ءروكذملا ميرغلا دنع هانكس رادل

 رادلا نهترملا ميرغلل نهارلا نايدملا زيوحتب . دقعلا هب "تبثأ نم

 نهارلا قلغو ثاثألاو ءناكسلا نم ةيلاخ هايا مهتدهاشمو «ةروكذملا

 .م ءص :نه )1١(
 .هتجرخأ اذا ؛تانبلاب ضرألا تحرم :لاقيو . حراملا ؛ق (؟)

 .مهارق يف اهيلع لوخدلاب :ب يفو .ص ءمءر :نم )٣(

 .للدمحلاو .لوألا ءزجلا مدر (:)

 هاما ق /۷ :ر /هك :ع ()

 .۲۱۱ م /۱۸۱ :ص (*)

 .تبث نم :م 15|

٠١ 



(۱) . ١ 
 .مهترضحب نهترملا ميرغلل اهحاتفم هعفدو ؛ةنهترملا "راد

 هنأو ء اهقراف الو اهنع لزي م نايدملا نأ نومعزي ءامرغلا رئاس ماقف
 ةعامج مهل دهشو ءمهقح لاطبال لبحت هلك كلذ نأو ءاهب نكاس نآلا
 «ةروكذملا رادلا قرافي مل روكذملا نايدملا نأب :لَبقي نم مهيفو ءناريجلا

 هتهجو نم لوخدو «هيلع مايقلاو .هسيلفت نيح ىلا ؛ةدملا كلت يف
 .هعاتمو هلهأب ةلوغشم رادلا اودجوف ء رمألا فشكل

 تزح لب ءاذه نم ءيشب يل مع ال :لاقف كلذ ىلع نهترملا تفقوف

 «رتکم نم رادلا تيركاو ١ ينهر حاتفم تذخأو ‹ ينيب ةرضح ينهر

 : لاق ؛روكذملا هءارك يدنع تبثأو « مايأ دنم . لهما لوأ نم اهلحيل

 ةروصو ‹ نظلا قيرط نم (ا"!ءدعبت) كلذب هللا كقفو ‹ هتلاهجو

 .ةدم ذنم نويدلا يف روكذملا (“قارغتسال) بارتسم رمألاو «لاحلا
 اب ء«مهتداهش يدنع تبثت م «ناريجلا نم موق ةداهشب ءامرغلا ماقو

 هلوق نم «رادلا ف نايدملا نوكب ماع نهترملا ميرغلا نأ يضنقي

 يف دهش نم ضعبب لا اوتأو «ء("'اذه وحنو ءرادلا يف هب امهعاتجاو)
 ءذئنيح ةيلاخ يهو ءرادلا يف ىأر ناك هنأ ركذف ءهتّلبق نم ءزوحلا

 مت دهاش “"اذك :دوهشلا ةيقب اوررقو «ةليلق غابدلل دولجم '"ايراصق
 انيأر انكلو «كلذ ىلع ثحبن مل :اولاقف ؟ةيلاخ فرغلاو تيبلا ةبنج

 .رادلا نهارلا قلغو .م :ع )١(

 .مهرضحم م ر (۲)
(e)هدعبت اب يو ر :نم . 

 .قارغتساب :ب يفد ۰ع ؛نم )£(

(o)اذه وحن رادلا يف ايهعاتجاو ب يفد .ماخر ٤ع نه . 

 .اهريوحتو اهضييبتل دولجلا وأ بايثلا قد :يهو ءةراصقلا ةنهم ىلا ةبسن :يراصقلا (5)
 ؟ةيلاخلا فرغلاو تويبلا ةيقب متدهاش له :ممل ليقف :م ءمتدهاش دق :ر (۷)
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 ‹ ةداهشلا هذه ةروصو . ةهبشلا هذه ف - هللا كزعأ - ('كيأرف)

 .ىلاعت هللا ءاش نا اروكشم اروجأم هنيب

 كالخأ الو «هنماركب كالوتو «هتعاطب هللا كزعأ - يديس :اهباوج

 تفقوو اذه قوف عقاولا كلاؤس تحفصت - « هديدستو هقيفوت نم

 .هيلع
 دقو « اهتحص 5 رثؤمو ‹ اهيف حداقو , ةزايحلل نهوم هيف هتركذ امو

 الا نهرلا ذفني نأ يغبني الف ,!"اتضوبقم ناهرف» لجو زع هللا لاق

 هجر , كلام لاق دقو امس ال ‹ اهنهوت , اهيف ةلع ال « ةحيحص ةرايجب

 ال هلام نيدلا طاحأ نم نهر نا» :هلاوقأ دحأ ىف «كملع ىلع « هلل

 . هّللأ هجر ‹ كلام لوصأ نم لصأ فالخلا ةاعارمو .« زوجي

 عي ةصاحم تبضقو ءرادلا هذه نهر لاطباب تمكح اذاف

 نا وحلا تقفاوو . كشلاب كحن لو .ةقثلاب تذخأ تنك ءاهيف ٠ ءامرغلا

 ٠ .قيفوتلا هبو

 * ةافوتملا ةجوزلا راوش نم ةثرولا هبلطي امل جوزلا راكنا - [؟]

 اوماقف ءةثروو اجوز تكرتو تيفوت ةأرما يهف ةيناثلا امأو

 ءانب تيب هدروأو ءاهوبأ هب اهزهج يذلا ءاهزاهجب جوزلا نوبلطي

 [ “۵۵ ]ةنيب اوعرتساف هئانب /تيب دروأ نوكي نأ جوزلا ركنأف «روكذملا جوزلا

 تلصو يردا ال : هلوق 3 كام راكنا هيلع ديقتف «"اهنم ءايشأ صضعبب

 .كباوج ب يلو همر “ع نم )01(

 .۲۸۳ مقر ؛فرقبلا ةروس (۲)

 .اهبابسأب ةنيب (0)
 .هراكنا ر )4(

 ۲۰۳ :م /۱۸۲ :ص (*)



 لصو هنأ هب دهش ام لك راضحا ('!همزليو) هرضي هراكنا لهف ؟ال مأ

 رقأ ول ذا ؛؟هراکنا هرضي الو «كلذ نم ءيش همزلي ال مأ ءهئانب تيب

 دهشي مل ام ءهنم ءيش ىلع باغ ام هنأ : :نيميلا ىوس همزلي م هلوصوب

 ةنيب األ ؛يل رهظي يذلا وهو «ملعلا ْلهَأ هصن امسح «نامضلاب هيلع

 نم فالخب ءاهركنأ اذا كلذكف «همزلت مل اهب رقأ ول ةيضق يف تماق

 سيل كلذ نأل ؛هنم ةءاربلا ىعدا هيلع تبث امل مث ءهب بلط اقح ركنأ

 محي ال اذهو «ءادألاب هيلع كجي ءمدعب وأ راكنالا لبق تابثلا "سفنب

 .هيلع تبث ناو «ءادألاب هيلع

 ةفرعم تدرأف «هتركذ ام يارو ‹عازن انباحصأ نيب اهيف عقوو
 .كلذ يف يلعلا كيأر

 ءاذه كلاؤس - هتعاطب هللا كرغأ - تحفصت :اهيلع باوجلا

 .هيلع تفقوو

 الف «هاوس يدنع حصي الو «هارأ يذلا (ا"اوه) كيلا رهظ يذلاو
 الو ؛اهتايح يف ءائيش امام نم ذخأ ام هنأ :نيميلا ىوس جوزلا مزلي

 ام ىوس ال دجو الو ءاهتكرت نم ءيش ىلع باغ الو ءاهتافو دعب

 وأ ءهيلا هب تزهج ام تفلتأ دق يه نوكت نأ لاتحال ءاهنم هرضحأ

 .هل كيرش ال ؛قيفوتلا ((*!ىلاعت) هللابو

 + ضيوفتب الإ بئاغلا ىلع ليكولا ةحلاصم زوجت ال - [«]

 ثيأر دقف ؟دحأ اهزاجأ له «بئاغلا ىلع ةحلاصملاف ةثلاثلا امأو

 .مزليو ب يقو .م ءر :نم )١(
 .سفنب كلذ ؛ر (0)
 .اذه :ب ينو .ص ءمءر :نم ()

 0 نم )4(

 دك م /۱۳۸ ؛ص (*)



 دادسلاب اهيف دهش اذا ءاهتزاجا نيقثوملا نم هب دتعي ال نم ضعبل
 ءءاربتسالا نيب هتبثم 'مزلتف «قح هيلع تبني نأ لثم «("بئاغلل)
 .دادسلاب هيف دهشي اجب اهنع ةحلاصملا ىلا وعديف

 ؛نيب ءهنع حلصلا زاوج ىلع قفتي يذلا ءروجحلا نيبو هنيب قرفلاو
 .بئاغلا نود (!"اروجحلا نع) غئاس كلذو «ةضواعمو ةعيابم ةحلاصملا ذا

 ءاذه كلاّؤس - هتعاطب هللا كزعأ - تحفصت :اهيلع باوجلا
 .هيلع تفقوو

 يف هيلا كلذ ضوفي مل اذا «هيلع ةحلاصملا بئاغلا ليكول زوجي الو

 .هايا هليكوت

 .تركذ ابك ؛كلذ فالخب هيلع روجحلا ىلع “ىصولا ةحلاصمو

 .هل كيرش ال قيفوتلا هللابو
 نيميلا ِنْيَب ام دعب اذإ ءاربتسالا ني رركتت له - ]٤[

 *؟ءاضتقالاو

 - يمظعم زع هللا مادأ - لابلا يف مقي :هلوقف ةعبارلا امأو

 سفنلا يف تيقب ءاهنع لفوغت ناو «كحلاو ايتفلا مسر هيلع ىرج ام
 .بابلا اذه نم «نالاؤس وأ « لاوس يب مدقت دقو ءاهنم 08ر

 .بئاغلا :ب يفو .م ءر ءع !نم 0

 .مزليف .ر «ع (0)
(r)روجحملل :ب يفو .م !نم . 

 , هيأرف ب يفو ٠م ءر !نم )4

 .يلولا ؛ص (ه)

 دالك م (*)

 .ةدح :ص )3
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 تبثأ نمل ءاضقلا يف مسرلا هب ىرج ام - هللا كزعأ - كلذ نمو

 ءاربتسالا نيي هفالحإ نم ههبشو ءروجحم وأ تيم وأ «بئاغ ىلع اقح
 ء ارضاح ناك ول هيلع موكحملا ىواعد ريدقت ىلع ةعوضوم يهو « ةمولعملا
 .هتبثأ ا مئاقلل كح فلح اذاف ءهججح غيوست وأ

 عيج نم ةليوط ةدم ضبقلا يتأت نيبو هل مكحلا تقو نيب نوكي دقو
 «نويد نم هل "تبث ايف ةمصاخلا وأ «هراقع عيب وأ ء هيلع موكحلا لام
 هيلع موكحملا ججح ضرفو :("!ةنكمم) ةدملا هذه يف ىواعدلا ريدقتو
 ءروكذملا نيدلا طاقسا نم الوأ اهاحك «ةعنتم الو ةليحتسم ريغ “ةغئاس

 نم ةجحب بولطملا ماقف ءارضاح ناك ول اك ءهب هيلا بئاغلا هيجوت وأ
 نيميلا «بلاطلا وه يذلا ء(“اب) هيلع ىعدملا مزلف ءججحلا كلت

 يف دمألا لاطو ءهعبر انعبو ؛بولطملا لام انرسك مث «فلحف ءاهيلع
 هجو نم كلذ ءانثأ همصخ ىضق هنأ يعدي ذئنيح بولطملا ماقف «كلذ

 تناكل ؛هنيدب لاحتسا وأ “ل وذخأ وأ ءهبهو بلاطلا نأ وأ ‹ ههجو

 .نيميلا بجوت قوعد

 ديدجت بجوو «قرف نكي م ىلوألا ةلأسملا يف سايقلا انعبتا ناف
 .؟كدنع اذه هجو اف «هفالخ ىلع سانلاو «نيدلا ضبق نيح نيميلا

 نيي فلحأف ءاموجن «بئاغل تبث يذلا «نيدلا ناك نا فيكو

 ؛رخآلا مجنلل نيميلا راركت همزلي له «مجن لوأل همايق دنع ءاربتسالا

 عيمجلل ىلوألا نيميلا ةئزجت مأ ءزاحو هاضتقا امل الوأ فلح امنا هنأل
 كلذ ةداهش يف هل نأ رهظ مث .قح يف هدهاش عم فلح نميف ءاولاق امك

 ا سس

 .غيوستو ؛ر )١(
 .تبئب ؛ص (؟)

 .ةلكمتم ب يفو .ع :نم قف

 .غئاب :ف (:)

 .اذهب :ب يقر ف “م ٣ع :نم هم(

 .هرخأ :م € (3)



 [ى<]ىلوألا /نيميلا نا :نيميلاو دهاشلا هيف عفني امم ءرخآ اقح دهاشلا
 . ؟ هئزجت

 اب هيلع باوجلاو ؛لاؤسلا اذه ربدتو «لصفلا اذه لمأت يتبغرف

 .مالسلاو «ىلاعت هللا ءاش نا .هيلع دمحتو رجؤت

 .هتماركب كالوتو «هتعاطب هللا كزعأ «يديس اي تحفصت اهباوج

 .كربدت نسحب ءايشألا قئاقح نع كثجبو .كممهتو كداهتجاب كعفنو
 .هتمحرب ءكنع ثداوحلا نيعأ مانأو كب ("عاتمالا) مادأو

 ىلع انيد تبثأ نميف محلا نيمي نأ نم - هللا كزعأ - هتركذ امو

 نأ ىبع اهف بئاغلل قحلا "'ءافيتسا اهعوضوم ناك اذا ءههبشو بئاغ
 داعت نأ : ءاضقلا رخأت مث «فلحتسا اذا كلذ سايق ىلع مزليف « هیعدپ

 .هبهو وأ كلذ دعب هاضق هنا هيلع ىعداف ءارضاح ناك ول ذا « هيلع

 .كلذ فالخ ىلع سانلاو ءهفلحتسي نا هل ناكل

 وه داعت ال نيميلا نأ نم هيلع "سانلا ام نأ :هيلع باوجلاف
 لاتحالا كلذل « ءاضقلا دنع ةيناث هيلع نيميلا تديعأ ول ذا «باوصلا

 ءةدملا كلت لالخ يف هيلا لصو دق هقح نوكي نأ نم .تركذ يذلا
 نأ لاتحال .هقتح ضبقيل ءاجو «فلح املك “هيلع داعت نأ بجول

 دجسملا نم هقيرط يف هعم هب هيلا ثعب نم عم هقح هيلا لصو دق نوكي
 يف ("اءافخ ال ام كلذو ءهل ةياهن ال ام ىلا «يضاقلا راد ىلا عماجلا

 . هنالطب

 ىوعدلا مدعل ءاهبوجو ىلع صن ال ءاهب فلحتسا يتلا ىلوألا نيميلاو

 .كابمالا :ب يو .ق ءص :نم )1(

 .بئاعلا قحل ءاقبنسا ؛ق (؟)

 .اضيأ هيلع داعي نأ :ق (4)

 ,فالخ :ص (۵)

1¥ 



0) 
 ناسحتسالا ليبس ىلع كلذ اوأر ملعلا لهأ نأ الا ءاهبجوي ام هيلع

 نيدلا ءاقب يف كشلل «هلام ىلع ًاظفحو «هيلع ''!ةطايحو . بئاغلل ارظن
 نأ حصي م « ءاضقلا رخأتو ءةرم فلح اذاف هلع هط وقس وأ ‹ هيلع

 هاضق دق هنأ هيلع ىعداف ءارضاح هبحاص ناك اذا ءكلذ هبشي الو
 عضوملا اذه يف ةبجاو هيلع نيميلا نأل ؛هايا هبهو وأ ,. كلذ دعب

 نم ىلع نيميلاو «ىعدا نم ىلع ةنيبلا» هيم ينلا لوق 7صنب
 .) أ

 (ةذم هعم ماقأف ‹ بئاغلا ءاج نأ ىلا .هنيمي دعب ءاضقلا رخأت ولو

 انه اه ّكشلا نأل :ةيناث فلحي ىتح هقح ىضقي الأ بجول «باغ مث
 نأ هيف هيلع بجي ال مجنملا نيدلا كلذكو ءةرم لوا ناك ابك « لصاح

 «موجنلا دعبت وا ءاطالخ يف بئاغلا مدقي نأ الا مجن لك نع فلحي
 ىضتقاف «ىضم دق لوألا مجنلا ضبق نأ دعب نوكي نأ نكي ثيحب
 .هاضتقا نم لكو وأ «يناثلا مجنلا

 ءرخآ قح هتداهش يف هل أرط مث ء«قح يف هدهاش عم فلح اذا امأو
 دقو ءاذه يف فالتخا الو ءتركذ اک :ةيناث فلحي نأ هيلع سيلف

 5-5 ٤ كيلا. يباوج مدقت

 .هل كيرش ال «قيفوتلا ىلاعت هللابو

 * ةنيبلاب ةنباث ىرخأ نويد هيلعو نيدب سلفملا رارقا - [ه]
 نايدملا ةلأسم يف ءهللا هقفو ءهباوجو :هلوق يهف ةسماخلا امأو

 اوماق نيح ءهب دل رقأ مهرثكأو «تباث نيد مه ءامرغلا ضعبو < لوألا

 .اهبلع :ع )۱(

(r)ةطيحو :م . 

 .صنل :م (۳)

 م )٤(

 م (*)
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 يف بجي اهسح «نيد نم هيلع ام لك ركذي ( ب دخأو) «سلجملا يف هيلع

 فالخلا نم ةلأسملا ينو «هزجعب فرتعاو «هديب ىقلأ دق وهو « "ةنسلا
 هرارقا دكأتي لهو ؟كلذ نم هيلع ايتفلا يف دمتعت يذلا اف «تملع ام

 سیلو ؛هريغو دمم باتك يف عقو امسح ءهيضاقتو «هتلماعب فرع نمل

 .؟مهنم ةنيب هل نم موقي ام هديب
 .هيلع تفقوو «لاؤسلا تحفصت :اهيلع باوجلاو

 نويدلا نم هسفن ىلع نايدملا هبرقأ ام نأ :هب لوقأو ءهارأ يذلاو

 «نجسي نأ لبق « "هرم لوأ يف ؛كيلا ءامرغلا هعفر ثيح «كسلجم يف
 هتنيادم فرعت مل ناو ؛هيلع مهتي ال نم «هب (؟"ادل) رقأ نمل زئاج وهف
 نأ :كلام نع يور دق ذا ءزوجأ هل هتنيادم تفرع نميف وهو «هل

 أخو ‹ هتنيادم يف ضاقت هيلا هنم فرعي نمل زئاج سلفملا رارقا

 .ةنيب هل نم صاحيو ءهنيمي عم

 .هل كيرش ال «قيفوتلا ىلاعت هللابو
 نهر وه سلفملا عاتم نم هديب ام نأ ءامرغلا دحأ ءاعدا - ]ل[

 # هدنع

 ديب دجو هنأ وهو «ةروكذملا ةلأسملا نم لصف يف يهف ةسداسلا امأو

 سيلو ؛هيلع هقفاوو «سلفملل هدنع نهر هنأ معز ؛عاتم ءامرغلا ضعب
 ىلع :مهأسف ءانسلفم لام وه :اولاقو « ءامرغلا زانو ةن ا هل

(r) .ةريسلا 1ع  
(r)ةرم 3 . 

 .ق ءم :نم (4)
 .ايضاقث :ق ءع (ه)
 .هيلع ىعدملا ىلع ىوعدلا هجوتا دعب عفرت ةلاح :ةطلخلا (5)

 .((ه/44) ةفرع نبا دودح)
r: («) 

 ف نم )۷(

١ 



 .يردن ال :اولاق وأ ءانمزلي ال :اولاقو ؟هدنع وه هجو يأ

 يف ميرغلا ركان اذا ؛ةعلسلا ''بحاص كح انه اه ءامرغلا كح له

 هب نظي ال نم مهيفو «نهرلا مع مهيلع ىعدا نا فيكو ؟(("!هفالخب)

 .؟هريغل هنيمي ءاكؤجت له «دحاول فلح ناو ‹ مهعيمج عمتج قح مأ هل

 . هيلع تفقوو «لاؤوسلا تحفصت : اهباوج

 عاتملا(""!دنع) يذلل هقيدصت يف : سيلفتلا دعب «سلفملا قدصي الو

 عيل هيف “ا راجو ‹ سيلفتلا لبق هايا هنهر « نهر هدنع هنأ ف

 فالج هدنع نهر هنأ نم يعدي ام يردن ال :اولاق ناو «ءامرغلا

 لبق (“"ءايا) هناهترا ىلع موقي نأ الا «كلذ لوقي ةعلسلا بحاص

 ءىزتجي الو «نيميلا مهتقحل كلذ ةفرعم مهيلع ىعدا ناو «ةنيب سيلفتلا

 ‹ ةصاحملابهنم هل بجو ام ذخأ مهنم فلح نمو ‹ ضعب نيميب مهضعب

 .هنيي دعب هيلا هنم هظح عجر نيميلا نع مهنم لكن نمو

 .قيفوتلا هللابو

 + ماوعأ ةسمخ هنع توكسلا دعب ررضلا ىوعد - [۷]

 ءاحر اهيلع بصن «ءام نيع اهيف ءةنج هل لجر يهف ةعباسلا امأو

 ءانيع اهيف طبنتسا ءىرخأ ةنج يف هرواجي رهص هلو «ةدم هل تنحطو

 نيع تفعضف ءاضرع ءاعارذ نيسخ نم ديزأ لوألا نيع نيبو اهنيب

 ,نهرك ؛«نمثلا ةيدأت ةياغل ءاهب ظفتحاو ءةعلس عاب نم :ينعي )١(

 .فالخب :ب يفو .ماءع :نم )+(

 .عاتملا هيلع ؛ب فد ق م ءعا!نم )6

 .صاحتيو !ق )+(

 .اهايا :ب ينو .ع :نم (ه)

re ip (#) 



 يذلا وه هءام نأ معزو «هرهص لعف نم ىكشتو « هنحط لطعتو «لوألا

 جرخ يذلا ءاملا ىلع اًحًررخآلا اذه بصن مث ءهمصاخي مل هنأ الا «هدنع

 ريغ ركنم هنأ الا ءلاع رضاح لوألاو ماوعأ ةتسلا وحن تنحطو هدنع

 نبال عقو اک «هاوعد عطقي «زوح «.هرضحمب «2هنقفنو هژانب لهف

 نبا ىكح ام تملع دقو ىكشت امناو ءمصاخي مل وهو ايس ال «مساقلا

 ةزايحلا نم ةلأسملا هذه يف ىرت ال مأ «"'بلطيو مصاخي لزي مل :اولوقي
 .؟اهريغ يف ةمولعملا

 ءاذه كلاؤس ء("كاياو هللا انقفو) «تحفصت :اهيلع باوجلا

 .هيلع تفقوو

 عطقم يف لوألا نيعلا بحاص فلحي نأ :هنع تلأس اف هارأ يذلاو
 هرهص هب رضأ اف هقح طاقساب ىضر ام ءوه الا هلا ال يذلا هللاب قحلا

 ناک كلذ ىلع فلح ناف « ءاش ىتم هقحب موق نأ ىلع الإ ةدملا هذه
 لهآ لاق نا ءهتنج يف جرختسا يتلا نيعلا مدرب هيلع موقي نأ هل

 اررض كلذ ف هبرضأو « هرهص نبيع ءام اهب "جا هنا :رصبلاو ةفرعملا

 .هيف نوكشي ال ءانيب
 .هل كيرش ال «قيفوتلا ىلاعت هللابو

 مفدي / :ق )١(

 .بلطنو مصاخم لزن ل :ع (9)
 ع نف )۳(

 .ناف ؛ق )٤(
(o)ذخأ ع . 
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 .سويلطب نم ةلئسأ عبرأ - [۲۷۹]

 ىوتحا لاؤسب سوميلطب ةنيدم نم «هنع هللا يضر « "هيلا بتكو
 .هيف فرح رخآ ىلا هلوأ نم هصنو .ةلئسأ ةلج ىلع

 ]١[ - تقولا لوأ ةالصلا *

 لوأ يف ةالصلا : يهو «ةلأسملا هذه يف - كنع هللا يضر - باوجلا
 ام هبجعي مل ملف ءهبهذم كلذ ناك ناف ؟ال مأ كلام دنع لضفأ تقولا
 اهتقو نم هتاف الو ءاهتقو هتاف الو ةالصلا يلصيل لجرلا نا» ءاج
 .؟ ظعأ

 * ءوضولا تايفيك نم ةيفيكل كلام ناسحتسا - [؟]

 ‹كلام لوق نم ءةنودملا نم ءوضولا باتك لوأ يف عقو امعو
 حسم يف اندنع همعأو «كلذ يف هانعمس ام نسحأ اذه» :زيزعلا دبعو
 « ءوضولا ةفص نم هركذ ام عيمجأ :« كلذ يف » :هلوقب ديري ام «« سأرلا

 .؟("همعأب) :ديري اک ءهدحو سأرلا حسم مأ

 * يذملا لوح ةنودملا يف صن طبر - [؟]

 يف :كلذأ «« ًارطق ًارطق » :هلوق نم باتكلا اذه يف عقو ام لهو
 .؟!ءوضولا يف يناثلاو ءيذملا يف لوألا مأ ةدحاو ةلأسم

Are iE NEY ق 0) 

 )*( ص  /5١:م ٣۲٣.

  (r):ةئودملاو (ةالصلا توقو بانك يل ۳ :مفر) :ىيحي ةياورب أطولا )١/لاة(.

 ص (ع)  /5١.۸:م

 . معأب !ب يقو .م :نم (۳)
 ىفنم (ع)

 .ءوضولا ي ةيناثلاو يذملا يف ىلوألا مأ :م (:)
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 .« اهتادل مايأ دعقت ضئاحلا» :ةنودملا صن لوح - [:]

 دعقت :كلام نع دايز نب يلع ىور دقو» :ضئاحلا باب يف عقو اهفو
 نع دايز نب يلع هاور دقو» :مأ ءهيف ةياورلا اذكهأ « اهتادل مايأ

 نع دايز نب يلع هاور دقو» مأ «مساقلا نبا ةياورك نوكتو «« كلام

 .« اهتادل مايأ رادقم مقت اهنا :يلع لاقو .كلام

 .هتجرب «كرخذ لزجيو .كرجأ مظعي هللاو

 هللا انجر - تحفصت :هصن اذه اب كلذ ىلع ءهللا هقفو باجأف

 .اهيلع تفقوو ءاذه كلاس - كاياو

]1١[ 

 عيمج يف «لضفأ تقولا لوأ يف ؛(('أهللا هجر) ء«كلام دنع ةالصلاو

 تقولا لوأ نم ائيش اهيف ريخأتلا ناف «تاعامجلا دجسم يف الا تاولصلا

 .ةالصلا سانلا كرديل لضفأ

 نع لئس ؛ هز هللا لوسر نأ يور ام هبهذم ةحص ىلع ليلدلاو

 هلع هنأ نم هنع يور امو ."!اهتاقيم لوأل ةالصلا :لاقف «لاعألا لضفأ

 يفو ؛هللا ةمحر هطسو ينو « هللا ناوضر تقولا لوأ يف ةالصلا» :لاق

 :لوقي ءهنع هللا يضر «قيدصلا ركب وبأ ناكف .« "لا وفع هرخآ

 ۲۵۸]:لجو رع هللا لاق دقو « هللا وفع نم ىلا بحأ هللا ناوضر»/

 لعف ىلا رداب نم نوكي الف «ازوبرقملا كئلوأ نوقباسلا نوقباسلاو»

 .اهيلإ ردابي مو ءاهيف ىنأت نمك ةعاطلا

 ٠م “۴ع نم )۱(

(r)بیرغ ثيدح اذه«! لاقو (۰ مقر) ؛كلذك يذمرتلاو ( مقر) .ةورف مأ نع دواد وبأ هج رخأ  

 A0)» : مقر) ؛ دوعسم نب هللا دبع نع ماسم هجرخأو.("ا4/4) قرط ةثالث نم دجأ هجرخأو «نسح

 يف هجرخأ اک .« بیرغ نسح ثيدح» :لاقو .( :مقر) رمع نب هللا دبع نع يذمرتلا هجرخأ ()

 .فبيعض :هلع لاقو «ةروذحم يا نع (۴۷ :مقر ةالصلا) « مارملا غولب »

 ٠١. :مقر :ةعقاولا ةروس (:)

۳۳ 



 هراكنا نم ءهللا همحر ءكلام ىلع نيرخأتملا ضعب لوأت دقو

 « ءاوس هدنع لضفلا يف هرخآو تقولا لوأ نأ :ديعس نب ىيخحي )2ي دحمل

 ديعس نب ىيحي ثيدح رکنی مل هللا هجر ءاكلام نأل ؛ديعب ليوأت وهو
 هركنأ امناو ءهرخآ نم لضفأ تقولا لوأ نأ ىلع ليلدلا نم هيف امل

 دجاسم يف ةالصلا ريخأت نأ هبهذم نمو ‹«كلذ يف مومعلا هئاضتقال

 . اهتاقوأ لوأ يف اهب ةردابملا نم ؛ةالصلا سانلا كرديل ءلضفأ تاعامجلا

 ريخأتب مثأي يلصملا نأ هدنع ىضتقا هنأل هركنأ نإ هنا :ليق دقو
 لاق دقو ؛عدبلا لهأ الا هب لوقي ال اذهو ءاهتقو لوأ نع ةالصلا

 .« تقو نيذه نيب ام» :هرخآو تقولا لوأ نيب امل هی هللا لوسر

 ةالصو «حبصلا ةالص ادع ايف وه امنا كلام ىلع ليوأتلا اذهو

 "أ سيلغتلا نأ كلذ يف هنع دراولا ('صنلاف) حبصلا ةالص امأ «برغملا
 موادي نأ حصي ال ذا ؛كلذ ىلع < هلت ينلا ةموادم ليلدب «لضفأ اهب
 نم كلذ يف امل الا سانلا ىلع قشأ وهو ءاهب سيلغتلا ىلع « هلم ينلا
 ىلع رييألا ىلع موادل كلذ يف لضفلا ىوتسا ول ذا «لضفلا ةدايز

 ءةشئاع تلاق دقو ءارسعم ثعبي مو ءارسيم ثعب امنا هنأل «سانلا

 راتخا الا نيرمأ يف « ري هلا لوسر ريخ امد ءاهنع هللا يضر

 .« "اهنم سانلا دعبأ ناك ءامثا ناك ناف « امنا نكي ل ام - اهرسيأ

 :ليق دق ذا ءلضفأ تقولا لوأ نأ ىلع اهيف عامجالاف برغملا امأو

 .دحاو تقو الا ال سيل هنا

 ديعس نب يحيل يأر - ۲۲ :مقر توقولا يف ىبحي أطوم ةياور بسح - وه اغاو ؛ثيدحب كلذ سيل (1)
 .قبس دقو .ه14١1“ ةئس قوتملا

 .صنللف ؛ب يفو .ع ءق :نم (۲)
 ,سلغلا تقو يف ةالصلا ءادأ سيلغتلاو : رجنلا ءوض اهطلاخي ليللا ةملظ :حتفلاب سلغلا (۳)

 لوسر ناك نأ» :ةشئاع نع (4 :مقر - ةالصلا توقو) ىيحي أطوم يف كلام هجرخأ ةموادملا ثيدح (؛)

 .« سلفلا نم نفرعب ام نهطورب تاعفلتم ءاسنلا فرصنيف « حبصلا يلصيل « هل هللا

 .قرط ةدع نم .(۲,۳۲۷ :مقر) ءلسمو ء(155/4)
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 ام نسحأ :رثألا يف ةملس يبأ نب زيزعلادبعو كلام لوق امأو

 كلذ يف ؤ رهظألاف» اذه سأرلا حسم يف اندنع همعأو كلذ يف هانعمس

 رركتو «ءوضولا ةفص نم رثألا هنمضت ام عيمج انسحتسا اأ «يدنع
 "هيلا عوجرلاو .هتمدقمل ةيادبلا عم «سأرلا حسم مومعو ءهيف لسغلا

[r] 
 ارطق » :هلوقب هركنأ امل كلام راكنا نم ةنودملا يف عقو ام امأو

 :لوقي نم لوقل اراكنا لوألا ناكملا يف «لاق هنأ لووت دقف 2« ارطق

 هنأو «ليسي وأ «هيذم رطقي نأ الا «هيلع ءوضو ِيدَّمْلاب حكنتسملا نا

 ءىزجي ال ءوضولا نا :لوقي نم لوقل اراكنا هلاق ء يناثلا ناكملا يف

 .ريركتو :ع (۱)

 هنأ ىيحي هيبأ نع ينزالا نسح يبأ نب ةرابع نب ىيحي نب ورمع نع كلام» ؛(1/١) اذكه ةنودملا صن (؟)

 نأ عيطتست له : ل لا لوسر باحصأ نم ناكو ١ مصاع نب هللا دبع لاي نيسح ابأ هدج

 «هيدي ىلع غزفأف « ءوضَوب هللا دبع اعدف « معن :هللا دبع لاق ؟أضوتي مهلا لوسر ناك فيك ينيرث

 نيترم نيتفرلا ىلا هيدي لسغ مث ءاثالث ههجو لغ مث ؛اثالث رثنتساو ضمضم مث نيترم هيدي لسفف

 ىتح اهدر مث ؛هافق ىلا اهب بهذ ىتح هسأر مدقہ أدب ؛ربدأو اهب لبقأف هيديب هسأر حسم مث «نیترم

 .هيلجر لض مث ءأدب هنم يذلا ناكملا يلا اهب عجر

 .. ةملس يبأ نب زيزعلا دبعو كلام لاقو

 ريغ يف وأ ءةالصلا يف وهو يذلا هبيصب لجرلا نع كلأ لئسو :لاق» :اذكه )١١/1( ةنودملا صن (*)

 يناف ٠ ركذت وأ «ةبزع لوط نم ناك نم امأ :كلام :لاق !؟اضوتي نأ ىرتأ هيلع كلذ رثكيف ؛ةالصلا

 كلذ رثكف ءاهريغ وأ «ةدربأ نم هحكنتسا دق ءاحاكنتسلا همم كلذ ناك نم امأو ءأضوتي نأ ىرأ ال

 الو ءلصيلو ؛ءيشب وأ «ةقرخم كلذ فكيلق ءهنم جرخ هنأ نقيأ ناو «ًاءوضو هيلع ىرأ الف « هيلع

 . ءوضولا ديعي
 وهو هتعمسف :لاق :« ليسي وأ رطقي ىتح » :ءوضولا يف سانلا لوق ركذي اكلام تعمسو ؛لاق

 .كلذل اراكنتسا ءًارطف ًارطق :لوقي

 انل دح هتعمس ام :لاق ؟ليسي وأ رطفي مل ام هئزجي هنآ ' اذه يف دح لهف :مساقلا نبال تلق :لاق

 :لاق باطخلا نب ربع نأ هيبأ نع مسأ نب ديز نع كلام ركذ دقو . اضوتي :لاق هنكلو ءادح اذه ي

 .« ةالصلل هءوضو ًاضوتيلو٠ هجرف لسفيلف مدحأ كلذ دجو اذاف :ةزيرخلا لثم ينم ردحتي هدجأل ينا

 .هريغو جاجزلا نم بوقثملا بحلا :ةزيرخلاو

 هسأر حسي نأ هيلع سيل هنأ :هسأر قلح مث ءأضوت نميف كلام لاقو» :اذكه )١7/1( ةنودملا صن (؛)
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 .ءىضوتملا ءاضعأ نم ءوضولا نع املا رطقي ىتح

 باطخلا نب رمع لوق نونحس لاخداب اذه ىلا بهذ نم لدتساو

 لوق «يناثلا بقع هلاخدابو ءلوألا بقع يذملا يف ("هنع هللا يضر)

 .« دملا ثلثب ًأضوتي ىضم نم ضعب ناك دقو» : : كلام

 نا :لوقي نمل اراكنا ءاعيمج نيعضوملا يف «هلاق هنأ :يدنع رهظألاو

 ءءوضولا نع ءىضوتملا ءاضعأ نم ءاملا رطقي ىتح ءىزجي ال ءوضولا

 «كلذ دارأ هنأ ىلع لد دقو ؛نيعضوملا يف ترركت «ةدحاو ةياكح اهنأل

 مل ام ءىزجي هنأ اذه يف دح لهف » :هيف هلوق لوألا عضوملا يف ءاضيأ

 . اضوتي :لاق هنكلو ءادح اذه يف دح هتعمس ام :لاقف ؟ليسي وأ رطقب

[e] 
 دايز نب يلع هاور دقو» :هيف ةياورلاف ضئاحلا باب يف عقو ام امأو

 ييبشالا مع يا باتك ينو ۰« اهتادل مايأ ردق مبقت اپا :كلام نع

 اهتادل مايا ردقب مقت ةت ابنأو « كلام نع دايز نب يلع هاور دقو » « ًاديقم «

 درفناو «« ةليل ةرشع ا نيبو اهنيب امف دعقت» اهعأ يف ءاوس كلذو

 "''اهتادل مايأ ردق مقت اهنأ» :هنع ةياورلاب دايز نب يلع «

 .هل كيرش ال « قيفوتلا (("!ىلاعت) هللابو

 :لاق .هقفلا نحل نم اذه :لاق هنأ ةملس يأ نب زيزعلا دبع نع ينغلبو :مساقلا نبا لاقو .ةيناث ءاملاب

 ارطق :لوقي وهو هتعمسف :لاق .ليسي وأ رطقي ىتح :ءوضولا يف سانلا لوق ركذي اكلام تعمسو
 .دملا ثلثب نوؤضوتي ىضم نم ضعب ناك دقو :كلام لاق ءكلذل اراكنا !ارطق

 .م :نم )1١(

 اهب ىداتف .ضيمحت ام لوأ ةيراجلا تضاح نا تيأرأ « مساقلا نبال تلق » ؛اذكه (44/1) ةنودملا صن (؟)

 .ةليل ةرشع سج « ءاسنلا هل ضيحي ام رثكألا نأل ؛ةليل ةرثع سمخ نيبو اهنيب ايف دعقت لاقف ؟مدلا

 .. كلذ دعب ةضاحتسم يه مث ءاهتيادب مايأ ردقب مقت اهنأ :كلام نع دايز نب يلع ىور دقو
 نم ةملكلاو دحاو ثقو يف كعم دلو نم وهو بيرقلا ىلع قلطيو ءةدالولا تقو ء(ركلاب) ةادللاو
 .«دعو» نم «ةدع» « لثم» « دلو» لعف

 .عانم (0)
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 .اضيأ «سويلطب نم لئاسم سمح - [۲۸۰]
 ىوتحا لاؤسب ءاضيأ «سويلطب نم «هنع هللا يضر « "هيلا بتكو

 :هرخآ ىلا هلوأ نم هلك كلذ صنو .ةلئسأ ىلع

 بسح <« لئاسلا هذه نع باوجلا يف لضفلا كل « مظعألا يديس اي
 :يهو «ةيركلا كتداع

 اعم راهظلاو قالطلاب نيميلا - ]١[

 :لاق لجر يف كلام لوق نم ةنودملا نم راهظلا باتك يف عقو ام

 يوت نأ دنا «٠ يأ رهظك يلع ي ا ذ ةنالف ر تجوزت نأ

 . «""يدنع

 واولا نا :لاق نم لوقل ةاعارم كلذأ ؛هدنع نيبأ ناك نبأ نم

 [ ۲۵۹ ]قلاط تنأ :/هتأرمال لاق نم نيب قرفلا امو ؟ال مأ « بيئرتلا يضتقت

 كتجوزت نا :ةيبنجأل لاق نم نيبو .يمأ رهظك يلع تنأو «ةتبلا

 ء ىلوألا ةلأسملا يف راهظلا همزلي ل « يمأ رهظك يلع تنأو ؛قلاط تنأف

 مل رمأب كلذ للعو ؟ةيناثلا ةلأسملا يف كلذ همزلأو ءجوز دعب اهجوزت نا

 .هحاضيا يف لضفلا كلف ءههجو يل دبي

 .حكانملل مدقملا بجاو - ]+[

 ام ءاهنيب حاكنلا دقعيل ةأرماو لجر هءاج اذا حكانملل مدقملا ينو

 لهو ؟دقعلا هل زوجي ذئنيحو ءاهليصحت نم مدقملل دب ال يتلا ءايشألا

 نم ةرجألا ذخأي نأ هل زوجي لهو ؟يضاقلا دنع وأ ؛هدنع كلذ تبثي

 IT :ع /4؛ :ى )۱(

 .(ة./») :ةنودملا ()
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 طرشلا "'بتك اذاو ؟ال مأ ءدقعلا يلوت ىلع ءاهدحأ وأ «نيجوزلا
 نوكت له «طرشلا ىلع اها دلبلا يف فرعلاو «عوطلا ظفلب

 .؟ال مأ طرشلا ماكحأ ("!اهماكحأ)

 دوقفملا هكيرش ةصح يف ريغلا كرشي كيرش - [؟]
 « منغ نم سأر ةئام عبرأ رخآ لجر نيبو هنيب تناك لجر يفو

 دوقفملا ءاجف « هريغ (“'مم) يقابلا اهكرشأف ءاهدحأ ("!دقفف) نيفصنب

 .ريطلا قرذ ةراهط - [غ]

 ءرياطلا '''قرذ كح امو ؟رهاط مأ وه سجنأ فاطخلا "'قرذ ينو
 الا !"اههبشو دارجلا لكؤي ال هنا :كلام لوق ىلع بابذلا هشيع يذلا
 . ؟ةاكذب

 .ةنودملا نم مجرلا باتك نم ةملك لوح - [ه]

 (« سوع رم » : مجرلا باتك ف تعفو يتلا ةظفللا تحص فيكو

 ؟ةفورصم ةملكلا لهو ؟ال مأ ءءارلا نيكستو ةمجعملا ريغ نيسلاب يهأ

 .؟لجر مسا وه لهو

 مالسلاو ‹« هشه رب 2 كعفن نيملسملا ىلع يقبيو « كرجأ مظعي هللاو

 .هتاكربو هللا ةمحرو ديلولا يبأ « ظفاحلا ءلجألا هيقفلا ىلع ليزجلا

 ىلع «هئالعو هتعفر يف دازو «هئاقبب نيملسملا هللا عتمأ - باجأف

 .تناك :ص )1(

 ق ؛ع نم )+(

(e)دقعف اب فو ٠م 2ع نم . 

  (e)ىلع :ب يفد ۾ نم .

 .رويطلا هزربت يذلا حلسلا :(نوكسلاب) قرذلاو .قرط :م (ه)
 .قرذلا ىنعمب قرطلاو .قرط ؛م (3)

(yv)اههبشو .ق م . 



 ءمذه كتلئسأ - كاياو هللا اندشرأ - تحفصت :لاق نأب هلك كلذ

 .اهيلع تفقوو

[1]* 

 يهف ةنالف تجوزت نا :لوقي يذلا يف هللا همحر « مساقلا نبا لاق امناو

 راهظلاو قالطلا هيلع عقو اهجوزت نا هنا :يمأ رهظك يلع يهو «قلاط

 بجو امناو ءراهظلاو قالطلاب هقْطُ سفنب ءيش هيلع بجي م هنأل ءاعم

 مدقي الأ بجوف ءاهايا هجوزت سفنب اهنم هسفن ىلع بجوأ ام هيلع

 ءاعم اعيمج هسفن ىلع ا(هباجيال ءاعم هيلع اعقب نأو ءهبحاص ىلع اهدحأ

 .هجوزت طرشب

 امل «نيبأ هل راهظلا ر مدزل ناكل قالطلا ميدقت يف ةين هل تناك اولو

 همزلي م هيلع قالّطلا ميدقت یون ول ذا «قالطلا ىلع هميدقت نم هاون

 .راهظ

 هنأل ؛نيبأ ظفللا يف راهظلا مدق يذلا نا :مساقلا نبا لاق اذهلف

 مل اذاف < , ةيعلا يف هل ةيدقت ("اهنم) رهظألا ناك ظفللا يف همدق (اذا)

 يف قالطلا مدق ءاعيمج ءامزل ءرخآلا ىلع اهدحأ ميدقت يف ةين هل نكت

 امبسح مساقلا نبا لاق اك نيبأ «هرخأ اذا وهو :هرخأ وأ هظفل

 . "!ءانيب

 يلع يهو ؛قلاط يهف ةنالف تجوزت نا :لوقي نأ نيب قرفلاو
 رهظك يلع تنأو ءاثالث قلاط تنأ :هتأرمال لوقي نأ نيبو « ىمأ رهظك

 ۰۷۸ :م /۸۲ :ص (*)

 .نأو ؛ب يفو .ص ق :نم )١(

 .املا :ب يقو .ص ءق ءم ع :نم (۲)

 .اهنم :ب فو ق ص ءما نم )۳(

 .هنیب م )٤(



 رهظك يلع تنأو ءاثالث قلاط تنأ :هتأرمال لاق يذلا نأ وه «يمأ

 :هلوق نم هغارف ماتب هنم ةنئاب ريصتف هب !''هظفل قالطلا همزلي «ىمأ
 يلع تنأو :كلذ "بقع «هلوق ريصيف .ةلهم نود ءاثالث قلاط تنأ
 ةنالف تجوزت نا :لاق يذلاو ءهمزلي الف هنم تناب نميف يمأ رهظك

 ناعقيف ‹ جيوزتلاب الا ءيش همزلي ال ءيمأ رهظك يلع يهو « قلاط يهف
 « راهظلا همزلي الف ءراهظلا ىلع قالطلا'ميدقت يوني نأ الا ءاعيمج هيلع

 .يما رهظك يلع يهو ءاثالث قلاط يتأرما :لاق اذا اك

 تنأ :هتأرمال هلوق يف راهظلا همزلي ("هنأ) رظنلا يف حيحصلاو
 ظفللا مات سفنب عقي ال قالطلا نأل ؛ يمأ رهظك ىلع تنأو ءاثالث قلاط

 هيف هنكمي الو «قالطلا هيف رقتسي اتوكس هدعب تكسي ىتح « قالطلاب
 . ءانثتسا الو «ةفصب هقيلعت

 يف «"اةنودملا نم قالطلاب نايألا باتك يف ام ىلع يتأب يذلا وهو
 ثنأ «قلاط تنأ «قلاط تنأ :اهب لخدي نأ لبق ءهتأرمال لوقي يذلا
 اأ يف له ةين الو «قلاط تنأو «قتلاط تنأو «قلاط تنأو «قلاط
 (ةادتمزل ال ظفللا مات سفنب هيلع عقي قالطلا ناك ول ذا ءاثالث قلاط
 يتلا نيبت اك «ةدحاوب نيبت اهب لخدي م يتلا نأل «ةدحاو ةقلط الا
 .ثالثلاب اهب لخد

 ءةدحاو ةقلط الا ةلأسملا هذه يف همزلي ال راهظلا باتك يف ام ىلعف
 ءراهظلا باتك ةلأسم يف همزلي «قالطلاب نايالا باتك يف ام ىلعو
 .لعأ هللاو ءرهظألا وهو ءجوز دعب اهجوزت نا «راهظلا

 . ظنللا ص م )01(

 .اببقع '؟ ص ع )۲(

 .نأ اب فو 4 نس )0

 )٠١/۳(. :ةنودملا (4)

(o)همزل 2ع . 



*r] 
 [ ۲٠١ ]اأ فرعي نأ ةأرملا جيوزت لئس اذا /حكانملا بحاص مزلي يذلاو

 اهل سيل "اأ وأ ءاهل ىلوأل هنأو ءهنم ةدع يف الو «جوز تاذ ريغ ءم
 قادص امه ضرف يذلا نأو ءال ءفك جوزلا نأو «بئاغ يلو الا
 ‹همدق يذلا ‹ يضاقلا هيلا ضوف ناف «ةميتي اركب تناك نا « اهلثم

 دنع هلك كلذ تبثي ىتح ءاهجيوزت هل حصي مل الاو «هدنع كلذ تابثا
 .'"كلذب هملعيف « يضاقلا

 ءدقعلا لصأ ىف ةطرتشم اهنأ ء طورشلا ىف دلبلا ىف فرعلا ناك اذاو
 عوطلا ىلع قادصلا باك يف تبتك تناك ناو «ةلومم كلذ ىلع يهف
 .هعمس نم أطخ وهو « ظفللا اذه لثم يف نولهاستي باتكلا نأل «هنم

*][ 

 ىلا اهعفدو ءمنغلا نم دوقفملا هكيرش ةصح يف كيرشلا كرشأ اذاو
 .اهلد نماض وهف « كرتشملا

]:]* 
 لاوبألاو ثاورألا ىري يذلا «كلام بهذم ىلع رهاط ريطلا قرذو

 .موحلل اعبت

 .( "اهل كيرش ال ؛قيفوتلا هللابو)

 *[ه]

 .1۸ :م /الا ص (*)

 .هنأ € (۱)

 هب :ق (9)
 كوك م (*)
 ۰.٩ م /۵۱ :ص (*)

 .م نم (۳)
AY ۾ )*( 

١٠١5١ 



 .« '!نيمهردب سوعرمم تينز» :لاق يذلا « ثيدحلا يف لاق يذلاو
 نيمهرد ىلع :ليقو ءناهرد هتميق دوسأ دبعب تيئز :هيف ىنعملا

 .ائزلا ىلع هنم (هتذخأ

 ءاّولا نيكستو «ةمجعملا ريغ نيسلاب هيف ةياورلاو
 هل كيرش ال « قیفوتلا هللبو

 .ةنودملا نم صن لوح :ليلحتلا حاكن - [؟81]
 :ةلأسملا هذهب اهنم ءاضيأ ءهنع هللا يضر «"هيلا بتكو

 - هب عتمأو «هءالتعا هللا مادأ - يضاقلا «مامالا هيقفلا لضفتي

 قتا» : مهضعب : لوق نم , ةنودملا حاكن ("سماخ) ف عقو ام يل نيبي نأب

 ؟ران رامسم ههيبشت. ىنعم ام «« “هلا باتك ىف ران رامسم نكت الو «هللا

 لمتحي له هللا كمحري ءانل نيبو ؟« هللا باتك يف» :هلوقب ديري امو

 لمتحي ناك ناف ؟هللا !*- يف :هانعم نوكي نأ « هللا باتك يف » :هلوق
 انعم انل نيبف :كلذ لمتحي ال ناك ناو :هانعم "ىل صخلف كلذ
 .ىلاعت هللا ءاش نا ءكرخذ كلزجيو «ىلاعت هللا كرجأي

 « اذه كلاس ‹ تحفصت : لاق نأب كلذ ىلع « هللا هقفو « بواجف

 . هيلع تفقوو

 ماقي هنا ۰ نهر هدنع يه ةيراج ءىطو نم :كلام لاق : لاق » :اذكه صنلا دجوي (rır/7) :ةنودللاب )31

 يتلا ثيدح يف ء كلام لاقو ؛لاق ؛ةلاهجلا ىعدا دحأ اذه يف رذعي الو :مساقلا نبا لاق .دحلا هيلع
 مجعلا رذعي الو ءدحلا ماقي نأ ىرأ:كلام لاقو .هب لخؤي هنا نيمهردب سوعرب تينز» :تلاق
 .« ةلاهجلاب

 .ما١ :ص 4 13 /دك م ۲ € ۳
 .ثلاث :خسنلا يقابو .ب ينو .ةنودملا نم )م
 .ةأرملاو «للحلاو «لجرلا :ةثالث ةانزلا :لاقي عمسأ تنك ديلولا لاق » :(551/8) :اذكه ةئودملا صن )4(

 :لاقف ؟كلذ ىف بستحي هنا :كلامل تلقف ءهللا باتك ف ران رامسم نكت الو ؛هللا قثا : مهضعب لاقو

 ١ .« اذه ريغ يف بستحي
 .ةمكح :ع (60)

 ءانل :ق (5)

€۲ 



 كلذ لجأ نم ("'سبنلا) ريخأتو ميدقت هيف هنع تلأس يذلا مالكلاو
 ىف «ديري ءران رامسم نكت الو ءهللا بانک ىف هللا قتا :هريدقتو ؛هانعم
 ,'!ليلحتلاب "هيف هدح فلاخت الف هللا باتك يف هللا قتا :يأ ؛ منهج
 نيب عمجي يذلا رامسملاك اهنيب عمجلل اببس «كلذ تلعف اذا ‹ نوکتف

 زواجتي نأ الا رانلا يف اهعم كلذب نوكتف :ديري « نيتقرفتملا « نيتبشخلا
 ٠ .كنع هللا

 .هل كيرش ال «قيفوتلا ىلاعت هللابو
 .فرصلا رعس ريغت عم ةحبارملا عيب - [؟8؟]

 عاتبا «نيكاكدلا راجت نم لجر يف ءهنع هللا يضر ءهيلا "بتکو
 ءاهرد رشع ةتس : "فرص رانيدلا عفدف ءرانيد فصنو رانيدب ةعلس
 تماقأف «كلذك ذئموي فرصلاو «مهارد ةينام رانيدلا (""فصن) يفو
 ءرانيدب اهرد نيرشع غلب نأ ىلا فرصلا دازف « "ارهشأ هدنع ةعلسلا

 (اةلدقن) هنأو « فصنو رانيدب اهدقع هنأ نيبو «ةحبارم ةعلسلا عابف

 نا دارأو ءرانيد هنم عاتبملا دنع نكي مف ءاهرد رشع ةتس فرص

 ءرانيدب اهرد نورشع «عيبلا موي فرصلا وه اک ءمهارد هيطعي

 .كلذ ىلع ايضارتو
 يف عفد امنا وهو ءال مأ مهارد هنم ذخأي نأ ةعلسلا عئابل بيطي له

 .َسبْلأ :ب يفو م 2ع :نم )0(

 7 ءاهيف ؛ع (9)
 اهجوز ىلع اثالث ةقلطملا ليلحت ةينب ءيناثلا جوزلا هدفع حاكن وه :ليلحتلا حاكن وأ ؛ليلحتلا (6)

 .لوألا

 لك ع 1۰ م /1۰7 ق /۱۱۷ :ص (4)

 .رثع ةتس فرص (ه)

 .فصنلاو :ب يفو .م ؛ع :نم (7)

 .ارهش :ع (۷)
 .دقنأ :ب فو a «ق ص :نم )۸(



 نأ فيكو ال مأ ءيش هلخدي لهو ؟اهرد رسع ةنس رانيدلا فرص

 فيك «مهارد ةيناث رانيدلا فصن ,دقنو ءانيع ارانيد ءاضيأ «(" دقن)

 ("رانيدب) :لوقي مأ ءهفصنو ("'رانيدب) لوقي له « ءارشلاب فّرعي
 (“"رانيدلا) فصن ٤ ذخ اپ نأ ءاضيأ هل بيطي لهو ؟مهارد ةيناكو

 .؟فرصلا دايدزا لجأ نم ىطعأ ام رثكأ

 ("رق) يناف كلذ 5 لمعلا هجو فيك : كنع هللا يضر ل نيب

 .اصن اهيف مهنم دحأ ركذي ملف «نيتفملا ءاهقفلا نم ةعامجج اهيف تلأس
 نا ‹ اهيناعم حرشتو ةلأسملا هذه ف بيجنو « يلع لضفتت نأ يتبغرف

 .ىلاعت هللا ءاش

 ,("اذه) كلاؤس تحفصت :لاق نأب كلذ ىلع ءهللا هقفو :بواجف
 .هيلع تفقوو

 ءهنم عيبي نأ زاج هيلع دقع ام "يرثشملا ىلع عئابلا نيبت اذاو

 بهذلاب هنم ذخأپ نأو «عضتا دق فرصلا ناك نا مهاردلا نم دقن ام

 رثكأ وأ /نزو يذلا نم رثكأ كلذ ناك ناو ؛ابهذ مهاردلابو « مهارد[ ؟73]

 الو هيف داسف ال ءازئاج الالح كلذ (("!لك) ناك « هيلع دقع يذلا نم

 .هوركم

(0) 

(0 

(r) 
(4) 

(o) 

(3 

(v) 

(۸) 

(4) 

 . دقنأ ب يقو .ق ٬ص عم ع

 .رانہد س يد .م

 .راثيد :ب يفو .م
 .نيدلا ب يفو م

CEع 9958989  é Eنعم  



 رانيدلا يف عفدف رانيد فصنو رانيدب ةعلسلا ىرتشا يذلاف

 فرملاو « مهارد ةيناث رانيدلا فصن ينو« ا|هرد رشع ةتس ("'فرص)
 ‹رانید فصنو رانيدب ؛ةحبارم ؛ كلذ دعب « اهعاب مث ,(* !كلذك) ذئموي

 مهاردلا اهيف نزو هنأ عاتبملل نيبو ءاهرد نيرشع 7 علط دق فرصلاو
 مهارد هنم ذخاف «بهذ عاتبملا دنع نكي مف ءاهرد رشع ةتس موس نم

 وه ام ىلع ءاهرد نيرشع موس نم «لاقثم (!*فصنو) .لاقثملا يف
 نم ءيش هلخدي ال «عئابلل بيط ءزئاج لالح كلذف ءذئموي فرملا
 .هوركملا

 ءابهذ لاقثملا !*ىطعأو «فصنو رانيدب ةعلسلا ىرتشا يذلاو

 نيبف «ةحيارم عيبي نا دارأو ءمهارد ةينامث لاقثملا فصن يف ىطعأو

 ؛ مهارد ةيناك فصنلا يف عفد هنأو « فصنو رائيدب اهارتشا هنأ عاتبملل

 وأ «بهذلا ىلع ةحبارم عيبي نأ زاج ؛ذئموي فرصلا هيلع ناك ام ىلع

 نم رثكأ ناك ناو « تقولا كلذ يف هفرص لاقثلا فصن يف هنم اةازخأي

 .اهيف وه نزو يتلا (' !ههاردلا) ةيناثلا

 ءارانيد هنم ذخأيو «نزو ام ىلع ةجبارم عيبي نأ ءاضيأ زئاجو

 حبر نم هيلع ناقفتي (“امو) ءنزو يذلا هلام سأر « مهارد ةيناثو
 دقع يذلا لاقثملا فصن نم رثكأ ذخأ يتلا !'!هاردلا ةيناثلا تناك ناو

 .لاقثمب اهرد رشع ينثا ذئموي فرصلا ناك نا « هيلع

 مفدي ؛ص قلل

(r)افرص :ب فو ع !نم  

(e)اذك :ب يفو ٠ص ؛ق ءم ؛ع ؛نم . 

 .فصنلاو :ب ينو .ع :نم (4)

 .هاطعأو :ص (۵)

 .لاقثملا فصنلا يف هلم ذخأپو ع )1(

 ۳ ع نم 9و

 ءام ؛ب يفو .ق :نم (۸)
 .مهارد ةيناثلا ع (و)



 ناك ام ىلع ‹ الاقثم اهيف هاطعأو «اهرد نب رشعب ةعلس یرتشا ولو

 عفد هنأ نيبو ءاهرد نيرشع ىلع ةحبارم عابف «ذئموي ("ايبلع) فرصلا

 هادنع دجي مف ؛اهرد رشع ةتس ىلا عجر دق فرصلاو ؛ الاقثم كلذ يف

 نيرشعلا يقابو «ءاهرد رشع ةتسب ءالاقثم هنم ذخأي نأ دارأف ءمهارد

 ال ءازئاج ًالالح كلذ ناك ءحبرلا نم هيلع اًققتأ ("؟مهارد) اهرد
 .هيف هوركم

 .هل كيرش ال «قيفوتلا ىلاعت هللابو
 ضرألا ءارك يف بيلقلا طارتشا - [؟89]

 اذهو « نيضرألا ءارك نم ةلأسم نع «هنع هللا ىضر ,"لعسو

 : اهصن

 نمز يف «لجر نم هضرأ ''؟ىركأ لجر يف «كنع هللا يضر :باوجلا
 اهعرزيو « بلقلا تقو يف «يرتكملا اهبلقي نأ ىلع ؛ دحاو ماعل ‹ بيلقلا

 .ةعارزلا نمز يف اهعرزو ءاهبلق يرتكملا كرتف «ةعارزلا نمز يف
 هطرتشا يذلا ءاهبيلق نم كرت ايف ةجح هيلع ضرألا برل له

 .؟ال مأ .اثاقح كلذل هيلع هل بجي «هيلع

 .هيلع تفقوو

 تقو يف اهعرزي نأ ىلع «بيلقلا تقو يف اضرأ ىرتكا نمو

 ءص ءق ٤ع نم )00(

 .ص ءاق ءع :نم (۲)
 لك ig No ip /8 i3 ماس :ص (90)
 .ىرتكا ق (؛)
 .قح وه كلذب هل بجي ؛ص (ه)



 كلذ طرتشي م ناو ءهعرز كلذب دوجيل اهبلقي نأ هقح نمف «ةعارزلا

 .ضرألا بر ىلع
 ضرألا نأل ؛ةعفنم ةحلصم كلذ يف ضرألا برل (نوکی) دقو

 نأ دري و «هدعب يذلا ماعلا ٤ اهعرزي نأ دارأ نا .كلذب دوج

 ينثيو ءاهبلقي نأ يرتكملا ىلع طرتشا اذإف) ءاهتعارز كرتب (("اهمجي)
 ءاركلا ناك ةعفنملا نم كلذ يف هل ال ("لاهتعارز نع ثرحلاب اهيلع

 .امزال طرشلاو «ازئاج

 دقو «عنام هنيبو هنيب لاح وأ «هرايتخاب بيلقلا يرتكملا كرت ناف

 ماعلا يف ضرألا ءارك ةميق ىلا رظني نأ بجو «هيلع كلذ طرتشا

 ءارك ةميق ناك ناف ؛("!بلقت الأ ىلعو «ةعارزلا لبق ة ؟؛ابلقت نأ ىلع

 ناك «بلقت الأ ىلع اهئارك ةميق نم لقأ بلقت نأ ىلع نضال

 ناو ؛نيءاركلا نيب ام ؛هئارك ىلع ادئاز ءيرتكملا ىلع ضرألا برل
 الأ ىلع اهئارك ةميق نم رثكأ بلقت نأ ىلع ضرألا ءارك ةميق تناك
 ءاهيف هتعارزل اهبلقي نأ ضرألا بر ىلع يرتكلا طرتشا دقو « بلقت

 «ءاركلا نم هنع طح «هوجن وأ رذع نم عنام "هيبلق نيبو هنيب لاحف

 ام ىلا "رني ناب كلذو «بيلقلا طرشب هيف داز ام ام ءهب اهاركأ يذلا

 طح «رثعلا وأ «سدسلا وأ « سلا ناک ناف ؛ ؛ةميقلا يف نيءاركلا نيب

 .رثك وأ لق ناك ام «ءزجلا كلذ ءهب اهاركأ يذلا « ءاركلا نم هنع

 .قيفوتلا ىلاعت هللابو

 .نوكت : ب يفو .اق ءع :نم )0(

 .مجتساو «مجأ ؛هنمو ؛ةحارلا : (حتفلاب) ؛ماجلاو .اهححبي :ب يفد .ص ؛ع ؛نم (۲)

 .ق ص ءعانم (۳)
 . بلقي :ق غ )4(

(o)بلقي :ق € . 

 .ضرألا :ق (9)

 .اهيبلق ؛ص ءع (؟9)

 .رظنت ؛ق (۸)



 « ةقايسلا» لوصأو بْرشلا نيب ةيعبتلا - [؟م6]

 دقع ةخسنب «ةيسرم ةنيدم نم ءهنع هللا يضر « "هيلا بتكو
 :كلذ صنو «لاؤس هتحتو «ةارابم

 .ةارايم دقع

 دعب «ينالفلا نالف تنب ةنالف هجوز يفالفلا نالف نب نالف أراب»
 عيمج تعضو نأ ىلع ءاهسفن رمأ اهب تكلم «ةدحاو ةقلطب «اهب هئانب

 ءهاوس اهنيب دقعني مل يذلا ءهنم اهقادص يف «هيلع اهل ًالكملا اهئلاك

 عضومب ةتباثلا لوصألا نم اهيلا هقاس ناك ام "ميج هيلا تفرصو
 « عيبلاب اهتوف يتلا رادلا /اشاح ءاهيلا هقاس ناك ام بسح ىلع «'"!اذك [۲۹۲]

 ةيسرم «ةيطبارم ابهذ ءالاقثم نيرشعو ةسمخ اهيف هيلا تعفد اهناف

 .« دهش .تأربف ءاهنم اهأربأو ءاهنم اهضبقو «('''زاوجلاو) «برضلا

 :لاؤسلا

 هناف «مسرلا اذه ىلعأ عقاولا دقعلا - كنع هللا يضر - حفصت

 ءقاس ام ةلج يف ءاهيلا قاس ناك روكذملا جوزلا "ناف «هصن ىلع تبث

 معزتو «هعفد نم ةجوزلا ىبأتو ءهذخأ ىلا نآلا بهذيو « ءام "ابا
 .نيضرألاو راقعلا ىلع هتحلاص امنا اأ

 لوصألا» :دقاعلا لوق لهو ؟نم لوق لوقلا «هنع هللا يضر ءانتفأف
 هجو «كنع هللا يضر ءانل نيب ؟ال مأ ءالا برش اهيف لخدي « ةتباثلا

 .ةلزانلا هذه يف محلا

 .۰ ع /اءونق )١(

 .اهيلا قيس ام هيلا ؛ق (؟)
 .اذك ةتباثلا :ق (م)

 .زاوجلا :ب يفو .ع :نم (4)

 نأب :ق (ه)
 نوكسف رسكب ؛ب رشلاو .ةكرتشم هايم نم ضرألا هب ىقست ام (1)
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 ءاذه كلاؤس تحفصت :لاق نأب كلذ ىلع «هلا هققو «بواجف

 .هلك كلذ ىلع تفقوو ءقوف ةعقاولا ةأرابملا دقع ةخسنو

 ايف لخاد وهف ةقايسلا "يقي اهيلا هقاس يذلا برّشلا ناك ناو

 هب يقسيل الا ةقايسلا يقسل نكي مل ناو ءاحل هقاس ناك ام هيلا هتفرص

 راقعلا ىلع هتحلاص امنا اأ :اهنيب عم اهلوق لوقلاف ءاهلام نم كلذ ريغ

 .عيمجلا ىلع هتحلاص اهنأ اهيلع جوزلا ىعدا ناو .برشلا نود

 .هل كيرش ال قيفوتلا هللابو

 .ةرواجم ةصرع ىلا راد نم ءاملا لاسراب قافترالا - [؟م]

 «لجر راد يف تعبن نيع نع لأسي ءهنع هللا يضر «!"اديلإ بتكو

 كلذ هل له ءهراج ةصرع ىلع هجارخا دارأ ىتح ءهراد يف ءاملا رثكو

 .؟ال مأ

 طسو يف تعبن نيع يف ؛كنع هللا يضر «كباوج :'"!لاؤسلا صنو

 قاضو ءاهب رضا ىتح ءاهيف ءاملا رادلا بحاص كسمأف ةهدق راد

 "اذه ربنو) ءناث لجرل ةصرع ةروكذملا رادلا ءازابو ءاهيف ىنكسلا

 هبرسيو ءاهيلا روكذملا ءاملا جرخي نأ رادلا بحاص بهذف ءاهيلع ءاملا

 ام "ةصرعلاب سيل ذا «نيقيرفلاب احالص ("نوكيو «ضرألا تحت هل
 مام ىرجل ,ميدق برس هيفو «رادلا بحاص كلم ةصرعلا ءازابو « دسفي

 باصي سيل ءهذه الا راج ةروكذملا رادلا يلت يتلا ("؟رودللو) : ةماعلا

 . اسل ع )0(

AA IE YL te Nir ىف )0( 
 .كلد سنو م قيل

 .ءاملا اذه وهو :ق يفو .ءاملا ءاوهو ؛ب يو .ءاملا ءارغ وسو ع يو .م س )4(

(o)نوک ع  . 

 هصرعلا ىف ؛م ٠ع (5)

 .يلت يئلاو ؛ع يلو .رودلاو :ف يو .رادللو ب ىفو .م ؛س (۷)
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 .خويشلا مدعل ةصرعلا ىلع !'/ىرجم اهل يردي نم ؟"اهيلا
 اهناف ءاهحرشاو «ةلزانلا هذه يف محلا هجوب «كنع هللا يضر ءانتفأف

 هللا ءاش نا اروجأم ؛ جرت ءباتك يأ نم وأ «باتك يأ يف وأ ؛ةلكشم

 .ىلاعت

 ‹كاياو هللا انمحر «.تحفصت :لاق نأب كلذ ىلع « هللا هقفو «بواجف

 .هيلع تفقوو ءاذه كلاس

 ءاهيف وه اهطبنتسَي نأ ريغ نم هراد يف تعبن نيعلا تناك ناو
 ءاهيف هل ريوغتلاب ءهراد يف اهءام ريغي نأ ىلع ردقي لو ءاهجرختسيو
 اهيلا يتلا ةهجلا يف تناك نا ءةصرعلا هذه ىلا هلسري نأ هقح نمف

 بحاص نذاب الا ءابرس اهتحت ءالل رفحي نأ هل سيلو « ءالا بابصنا
 .هاضرو ةصرعلا

 ىلع لسري نا هل سيلف ؛هراد يف نيعلا جرختسا وه ناك ناو

 ةصرعلا بحاص نذاب الا ابرس اهتحت هل رفحي نأ الو «هراج ةصرع
 .هاضرو

 ‹هباحصأو كلان لوق جاهنم ىلع ءهنع تلأس ايف بجاولا وه اذه

 نمو ؛« رارض الو ررض ال» :هلوق نم هلع ينلا نع ىور ام ليلدب
 .« "کلب قحأ كلم يذ لكو «هلاب قحأ لام يذ لك» :هلوق

 .هل كيرش ال «قيفوتلا ىلاعت هللابو

 اه :م غ )0

 .اهارج :م 2

 «هدلاوو ؛هدلو نم هلا قحأ دحأ لك» :ةغيصلا هذه (و١/) :ريغصلا عماجلا يف يطويسلا جرخأ فقل
 .حيحص وهو ؛يحمجلا نانج قيرط نم ؛ننسلا يف يقهيبلا هجرخأ :هنع لاقو .« نيمجأ سانلاو
 ةغيصلاو .نسح ؛هنع لاقو ءالسرم ردنكملا نبا نع ((58/1) :ريغصلا عماجلا) ىرخأ ةغيص جرخأو
 « ماش ام هب مئصي هلاب قحا لام ىذ لك» :يه

 و١٠86



 رحبلا يف حرط ايف باكرلا نيب عجارتلا ساسأ - [؟41]

 .ًارارطضا

 ءرحبلا مهيلع لاه «بكرم لهأ نع «هنع هللا يضر « "لسو
 له ‹كلذ ف ضانلا لهأ اوصاخي نأ اودارأو « مهتعتمأ نم اوحرطف

 ؟ال مأ كلذ مه بجي

 .هرخآ ىلا هلوأ نم لاٌوسلا صنو

 ءرحبلا مهيلع لاه ةنيفس لهأ يف .كنع هللا يضر باوجلا
 نم اوففخو ‹ كلذ اولعفف « اهيف ام اوففخيو اوحرطي نأ ىلا مهرطضاو

 عئاضب مهاوسلو ءمحل قروو بهذ هدنع نم مهيف ناكو ؛(("!مهلقث)

 ؟ال مأ كلذ مم له

 . ًاروكشم اروجأم كلذ ف أبجاولا انل نيب

 .هيلع تفقوو ءاذه كلاؤس - كاياو

 هيلع «فوخلا ةدش دنع «بكارملا نم رحبلا يف حرط اف بجي الو

 وأ مه ناك ؛قرولاو بهذلا ضانلا نم هيف باكرلا دنع ام ىلع « ءيش

 األ ؛ ""عاتمالا ىلع كلذ بجي امناو «مهيديأب ةعاضب وأ :مهدنع ةعيدو

 .اهلجأ نم قرغلا هيلع ىشخيو «بكارملا لقت يتلا يه

 مه ig /10 ip /1.۳ 1ق /1۲4 :ص 0
(r)هلقث :ب يفو !ق ءص ؛ع ؛نم . 

(r)اولع ع . 

 .باوجلا :ع (4)
 امم م )0(

 ,ةمئمألا ؛م (5)



 : هتحص دقتعنو هيلا بهذن يذلا «لاوقألا نم حيحصلا وه اذه

 ا"'لقث ىلع /كلذ يف مهنيب عجارتلا نوكي نأ سايقلا ناك ''ادقف[م10]
 ىلع فوخلا يف اهصخرو اهئالغل ريثأت ال ذا ؛""اهتميق ىلع ال «عاتمألا

 لثم ةئام ليثمتلا يف هتميقو حرط ام لقث ناك ناف ءهيف نمو « بكارملا
 رثكأ وأ «لقأ وأ «فالآ ةرشع وأ «فلأ كلذ ةميقو :حرطي م ام لقث

 لهأ ىلع نيسمخب مجرب نأ «ةئام هتميقو ءهعاتم حرط يذلل ناك
 .هبحاص عاتم نم مهنم دحاو لك عاتم لقث ردقب «ةعتمألا

 نع جراخ مقلا ىلع مهنيب عجارتلاب لوقلاو «سايقلا وه ناك اذاف
 كلذ نم نوكي نأ رظنلا هجو يف دعب «ناسحتسالا ىلع ينبم «سايقلا
 .ءيش ضانلا ىلع

 .هل كيرش ال «قيفوتلا ىلاعت هللابو

[rav]عيبلا يف طرشلا - . 

 طرشو «هكالمأ نم اعيطق عاب لجر نع ءهنع هللا يضر “لسو
 .؟ال مأ كلذ هل له «هبوني ام رثكأ فيظولا نم عاتبملا ىلع

 فصن عاتبا لجر يف - كنع هللا يضر - باوجلا :لاؤسلا صنو
 دعب «نوقثوملا هبتكي ام ىلع هيلا أربتو «ةعاشالا ىلع هل "ادكالمأ عيج
 ةمولعملا فئاظولا هذه نم !”فيظو بيعب «هداقعناو عيبلا لامك
 .هركذ عيطقب هارتشا يذلا فصنلا يف ‹ ةروهشملا نواعملاو

 .دقو :م )۱(

 .لقث ردق ىلع :م )+(

 اهتميق :ق (۳)

AN ضع 0 ip كء1 ق/ /1١7 ص: (٤) 

 .هل كالمأ :م ءع ص ءق (ه)
 ‹ةلودلل ىدؤي «نيعم نمز يف كلذ ريغو «قزر وأ ؛ماعط وأ ؛لمع نم ردقي ام :ةفيظو وأ ؛ فيظو )3

 .اهتاسسؤا وأ
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 كالمألا هذه اهيف عيبملا « ةيرقلا هذه سکت نوكي نأ :كلذ لاثم

 نم لك ذخأيو « "ن وام كلذ ىلع ° ضرفنت ءارانيد نيسخ « ةروكذملا
 عيبملا « كالمألا هذه عيج عيطق ناكف اهيلع لوعجلا نم هظح ةيرقلا يف

 فصنلا يف عئابلا أربتف ءروكذملا عيطقلا ةلج نم ريئاند عبرأ ‹« اهفص

 .روكذملا فصنلا بجاو هنا-:لاقو «"اهرد نيرشع عيطقب هعاب يذلا

 .نارانيد ءاهفصن عيبملا «كالمألا عيطق نأ :كلذ دعب نيبت مث

 مزلأف ءريناند ةعبرأ ةيرقلا عيطق نأ مع دق عاتبملا ناك نا فيكو
 طرشلا دقعنا دقو «هارتشا يذلا فصنلا مزلي امم رثكأ كلذ نم هسفن
 ؟كلذ ىلع « عيبلا 'دقع لاك دعب سانلا هدقعي اهسح ةيعاوطلا ىلع

 ؟اهوحن وأ ءاماع رشع ينثا كلذ يف نامزلا )الط نا هب فيكو
 .؟عيبلا خشي وأ ءهسفن ىلع !"دطرتشا ام عاتبملا نع طقسي لهو

 .بجاولاب انتفأ

 «كاياو هللا انمحر «تحفصت :لاق نأب اذه ىلع ؛هللا هقفو «بواجف

 .هيلع تفقوو ءاذه كلاّوس

 يذلا لصألا نم اهفصن عيبملا ةيرقلا بوني يذلا عيطقلا ناك اذاو

 كلذ نم عاتبملا ىلا عئابنأ أربتف ءريناند ةعبرأ مهمزاول هيلع ضرفنت
 بوني ام ةيرقلا مزاول نم هنع لمحي نأ هيلع طرتشي مو « ًاهرد نيرشعب
 مزلي الو «زئاج عيبلاف «ريناندلا ةعبرألا فصن ىلع ةدئازلا مهارد ةعبرأ

 .ةيرقلا مزلي ام فصن الا عاتبملا

 .مهمراغم :ع 49

(r)رائيدلل اهرد رشع انثا :فرصلا ىوتسمو . 

 ةدقع ؛ص مع )4(

 .ق :اذكو ناک :ع (ه)

 .هدازتسا :ق )١(
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 مزاول نم مهاردلا ةعبرالا بوني ام هنع لمحي نأ هيلع طرتشا نإو

 .نيعيابتملا نم طرشب كلذ ىلع عيبلا عقو نا دساف عيبلاف «ةيرقلا

 باتك ةداع ترج اهسح «عوطلا ىلع عيابتلا يف كلذ دقعنا ناك ناو

 هبذكو «طرشلا ىلع اهنيب دقعنا عيبلا نا (هدحا ىعداو ءدوقعلا
 فرعلا دهاشل ءهنيمي عم اهنم طرشلا '!ىعدا نم لوق لوقلاف رخآلا
 . عيبلا خسفيو «هل

 اهنيب عيبلا داقعنا دعب كلذب عاط عاتبملا نأ ىلع اعيمج اًقفتآ ناو

 يذلا دمألا ىلا كلذ نم هب عاط ام عاتبملا مزلو «عيبلا حص « طرش ىلع
 عاط ام هلع طقس تام ناو؛كلذ ىلع هنيمي عم هدارأو «هاون هنأ معزي

 .هتومب كلذ نم هب

 .هل كيرش ال « قيفوتلا ىلاعت هللابو

 نيح ىلا ةيمدتلا يف راغصلا قحب ظفتحي له - [۲۸۸]
 ؟غولبلا

 سمحو ةرشع تس ةنس «ةبطرقب ةلزانلا ءدمعلا ةيمدت ا

 .ةئام

 ديلولا وبأ «لدعلا يضاقلا :مامالا ‹ظفاحلا ءلجألا هيقفلا لاق

 .هنع هللا يضر ‹ انخيش «دشر نب (ا"رمع)

 نع يل نيمهفتسم ؛هيناعم نع نيثحابلا ءملعلا ةبلط نم ةعاج ينلأس
 هلو ءدمع مدب لجر ىلع ىعدا نميف ؛ياوتف نم مې لصتا ام هجو

 نكمي الو ءاوغلبي ىتح راغصلا رظتني ناب ءرابك ةبصعو «راغص نونب

 .طرشلل يعدملا لوق :ص )١(

 P1 tp ماكر نق YT :ص/للا E قفز
 .ع نم )س(
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 مدلاب مايقلاب قتحأ راغصلا نونبلا ذا ؛دوقلاو «ةماسقلا نم ةبصعلا
 نع كلذ يف ةروثألا ةياورلا فالخب ءمهنم هنع وفعلاو :هيف ةماسقلاو
 [755]/اونظو «كلذ يف ىنعملا مهيلع يفخ ذا ؛هباحصأ نم هريغ نعو كلام
 كلذ سيلو « كلذ يف ةدوجوملا ةياورلا نع لودعلا يتفملل غوسي ال هنأ

 دعب الا اهب ىوتفلاو ةياورلا ديلقت يتفملل غوسي ال لب ءاونظ ام ىلع
 . اهتحصب ةفرعملا

 زع هللا لوقل ءلعلا لهأ نم دحأ نيب هيف (""فالتخا ال ام) اذه
 ل ينلا لوقلو .« "نوملعت ال متثك نا ركذلا لهأ اولأسأف » :لجو

 باتكب :لاق ؟يضقت مب» :العمو ايلاو نميلا ىلا هثعب ذا «لبج نب ذاعمل
 :لاق ؟دجت مل ناف :لاق ءهللا لوسر ةنسبف :لاق ؟دجت مل نإف :لاق .هللا

 يضري ال هلوسر لوسر قفو يذلا هلل دمحلا :لاقف :يبأر ‹ دهتجأ

 ‹ةلسلا ف الو باتكلا يف دجي مل ايف < ل هاضرأ يذلا ناكف :« هلوسر

 امو ,هيأرو هداهتجاب الوق لاق هلثم ماع لوق ىلا عوجرلا ال ؛ داهتجالا

 زع هللا ىضرأ امو) «لجو زع هللا" ىضرأ دقف الهلا لوسر يضرأ
 .هنع لودعلا الو ,هتفلاخم لحت ال يذلا ءهدنع قحلا وهف ( “لجو

 سايقلا نع اهب لدع لوصألل اهفالخب تيتفا يتلا ةياورلاو
 «لودعلا بجوف ءهئيبنس ام ىلع اناسحتسا (("!ءركذأ) يذلا ىنعملل
 نأ نم ركذ ('"ام) ايس ال ءاهنم ىلوأ وه ام ىلا « حيحصلا رظنلاب « اهنع
 :لوقي نم معلا لهأ نمو « يعدملا حرج ذا اناركس ناك هيلع ىعدملا

 .فالتخا ام :ب ينو .ق :نم )١(
 .19 مقر ؛لحنلا ةروس )0

 ,هلوسر ع مم

 .ق ع :نم (4)

(o)هركذ ب يفو .ق 2م ٤ع :نم  

(n)اب ؛ب فو .ق م ؛ع !نم ,. 

 م١٠١



 لوقن ال انك ناو ؛هركس لاح يف لتق نم ناركسلا نم داقي ال هنإ

 يف «هتحص دقتعن يذلا ؛كلام بهذم لصأ ىلع «ةبجاو هتاعارمف« هلوقب

 .فالخلا ةاعارم

 نم اهلصأ ركذن نأب ةلأسملا هذه يف هانلق ام ةحص نايب يف بجاولاو

 امولظم لتق نمو » :لجو زع هللا لوق « ءالعلا عامجاب « اهيف لصألاو

 ('!موقي) «ةجح :يأ «« '')لتقلا يف فرسي الف ًاناطلس هيلول انلعج دقف

 .هقح ذخأ يف اهب

 ءاش «ةيدلا ىلع مدلا نع وفعي نأ هقح نم له معلا لهأ فلتخاو

 زع هللا لوق ليوأت يف مهفالتخا ىلع ءهل كلذ سيل مأ « ىبأ وأ « لتاقلا

 هيلا ءادأو «فورعملاب عابتاف ءيش هيخأ نم هل يفع نمف» :لجو
 .؟لتاقلا وأ ءمدلا يلو هل وفعملا له :« '!ناسحاب

 «لتاقلا نع وفعي نأ مدلا يلول نأ ىلا معلا لهأ نم بهذ نمف )١(

 لونقملا ينب راظتنا بجوي «ىبأ وأ ءاش ءهنم ةيدلا ذخأي نأ ىلع

 ىلع حصي ال ذا ؛اوغلبي نأ ىلا ءلاح لك ىلع «ةماسقلاب راغصلا

 ؛قح كلذب لطبيف ءدوقلاو ةماسقلا نم ةبصعلا نكي نأ !؟!هبهذم
 مهتماسقب ىبأ وأ ءاش لتاقلا نم ةيدلا ذخأ نم محل ايف راغصلا نينبلا

 ءءامدلا ريغ يف ةبجاولا قوقحلا يف هيلع اوعمجأ ام ىلع اسايق ءاوغلب اذا

 نأ يف فالتخا ال ءدحاو دهاشب راغصلل تبجو اذا ةعفشلا كلذ نم

 ىلع مه امناو « مهرغصل مهدعب مهنم اهب قحأ وه نم ىلا ريصت ال ةعفشلا
 .قوقحلا رئاس ("7كلذكو) 'ةعفشلا نوقحتسيو نوفلحي  اوربك اذا مهقح

 .لوقي :ب ينو .م ء«ع :نم (؟)

 1۷۸ :مقر ؛ةرقبلا ةروس (۳)
 .بهذم :ع (4)

 .مهتعفش :ق ءع (60)

 .كلذو ؛ب يفو .ع :نم (3)



 «ةباد هل لتق وأ ءاضورع هل كلهتسا هنأ لحب ىلع يص ىعدا ولو

 اذهو «غلب اذا هقح ىلع ناكل ءادحاو ادهش كلذ ىلع ماقأو ءادبع وأ

 «نوشجاملا نباو «فرطم ةياورو ءمساقلا نبا يلوق دحأو «بهشأ لوق

 .راصمألا ءاهتف نم يعازوالاو «يعفاشلا بهذمو «كلام نع

 يبأ ةياور نم «حيحصلا ثيدحلا :رثألا قيرط نم كلذ ىلع مهليلدو

 هل لتق نم» :لاق ء4 ينلا نأ «هريغو يراخبلا هجرخ «ةريره

 يور امو «« ''اداقي نا اماو «يدوي نأ اما :نيرظنلا ريخب وهف «ليتق
 نأ :نيرظنلا ريخب وهف «ليتق هل لتق نم» :لاق هنأ نم ءب هنع

 ."!ةيدلا ذخأيو ءوفعي وأ «لقعي

 لعفي م اذاف «هلاب هسفن ءايحتسا لتاقلا ىلع نأ :رظنلا قيرط نمو

 ذخوت :«هللا هجر «كلام لاقو ءهرك ناو هب ذخأ كلذ "رم هيلع ام

 اذا هلام هل عافتنا ال اذا «هلام نع أردي ال هنأل «هرک ناو هنم ةيدلا

 الا لتاقلا نم ةيدلا دخأي نأ هل سيل هنأ“ ىلا بهذ نمو (۲)

 نم (ةعاج “لوقو) «هنع مساقلا نبا ةياور يف كلام لوق وهو «هاضرب

 ("اةحلاصمبو ءوفعلاو «دوقلاب قحأ مه ذا ؛اوغلبي ىتح راغصلا نينبلا

 [؟50]الا «قوقحلا يف هيلع /اوعمجأ ام ىلع اضيأ ءاسايق «ةبصعلا نم لتاقلا

 بجي ال ذا « موق ىنعم اذه .مهغولب برقي نأ الا راغصلا رظتني الأ

 .يراخبلل ظفللاو ۰٠١٠١ :مقر لسمو (۴۸/۸) حيحصلا يف ىراخبلا هجرخأ )١(

 (۳۸/۸) ةريره يبأ نع يئاسنلا هجرخأ ام صنلل ةفيص برقأ (۲)

 كلذ يف :ع (9)

 ةعامجو ؛ب يفو .ع :نم )٤(
  (o)ةحلاصمو ع .



 وهو ءدوقلا مل بجي اناو ءهاضرب الا مهبهذم ىلع لتاقلا ىلع ةيدلا مهل
 .'ءيش ريغ نم وفعلا وأ ةبصعلا هيلا وعدت يذلا

 نع رجزلا نم هيف امل وفعلا ىلع دوقلا راثيا مهنم ناسحتسالا هجوو
 يف مكلو» : لجو زع هللا لوقب ارابتعا « ("هب) هنع ءاهتنالاو «لتقلا
 .« !'!ةايح صاصقلا

 ءازجو » :لجو زع هللا لوقل ءدوقلا نم ىلوأ وفعلا نأ رهظألاو

 زع هلوقو «« “هللا ىلع هرجأف « حلصأو افع نمف ءاهلثم ةئيسب ةئيس
 :لجو زع هلوقو «« '“ارومألا مزع نمل كلذ نإ رفغو ربص نكلو » :لجو

 تدعأ ضرألاو تاوامسلا اهضرع ةنجو مكبر نم ةرفغم ىلا اوعراس »
 ‹ظيفلا نيمظاكلاو « ءارضلاو ءارسلا يف نوقفني نيذلا ؛نيقتملل
 نآرقلا يف اذه لثم نمو «« "نينسحلا بحي هللاو ءسانلا نع نيفاعلاو
 بغري نأ مامالل يغبني هنا :اولاق دق معلا لهأ نأ ىرت الأ ءريثك

 نم مهنكمأ دوقلاو ةماسقلا الا اوبأ ناف «ةماسقلا لبق وفعلا يف ءايلوأ
 . كلذ

 راغصلل وه امنا انتلأسم يف وفعلاو« بحتسملا وه وفعلا ناك "اذاف
 ءاوبحأ نا اوفعيف «اوغلبي ىتح (“اورظتني) نأ بجو ءاوغلب اذا

 دوقلا نم ةبصعلا نيكمتب «مهيلع توفي الو «باوثلاو رجألا ءاغتبا
 .اوربك اذا هوبستكي نأ مهقح نم نوكي يذلا رجألا .ةماسقلاب

 )١( ريغ ىلع وفعلا وأ ءةبصعلا هيلا اوعدت ىذلا دوقلا ؛ع شيء٠
  (r)ع نم

 الاله :مقر ءةرقبلا ةروس (۳)

 . ٠١ مقر «ىروشلا ةروس )+(
 . 1" :مقر «ىروشلا ةروس (ه)

 . ۱۳۶ :مقر «نارمع لآ ةروس (5)

 , ناف :ق (۷)
 .رظتني :ب يفو .م ءق :نم (۸)
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 ىلا عجرت ةلأسملا نأ نم هانيبو «هاثررقو هاندهم اب تبث اذإف

 نوكي قح نود , اوربكي ىح راغصلا راظتنا بجاولا نأ : أه دحأ

 .قاقحتسا الو رظن ف .دوقلاو ‹ ةماسقلا ف مهعم ةيصعلل

 فعضو ءرظنلا نود ناسحتسالا يف كلذ مهل نأ :يناثلا لوقلاو
 بوجو الا قبب ل ءدوقلا نم ىلوأ وفعلا نأ نم هانيب اب ناسحتسالا

 نم هانولت ام هيلع ةجحلاف ءوفعلا نم ىلوأ لتقلا نإ :لئاق لاق ناف
 .وفعلا يف تايآلا

 ىلع اأ ىلع ليلدلا :هل ليق «مدلا ريغ يف و كلذ ىنعم :لاق ناف
 لجر ىتأ» :لاق «كلام نب سنأ نع يور ام :هريغو مدلا يف اهمومع
 «شّرألا ذخ :لاق ,ىبأف ءفعا :هل لاقف « هلم ؛« ينلا ىلا هيلو لتاقب

 صن اذهف «« "هلیبس ىلخف ؟هتلتق نا هلثم كناف :هلتقتأ :لاق « ىبأف
 يذلا ىلا الا بدني ال « ليم ينلا نأل دوقلا نم لضفأ وفعلا نأ يف نيب

 نأل «« "!هتلتق نا هلثم كناف» :هلوقب « هلي كلذ نيب دقو «لضفأ
 ءهنع وفعلا كرتو «هنم هقح ءافيتساب بهذي هرجأ نأ :كلذ يف ىنعملا

 ءاج ام ىلع «هل ةرافك نوكي هنأل ءهنم دوقلاب رزولا لتاملا نع بهذيو
 رجأ ال هنأ يف اعيج نايوتسيف «« "اهلهأل تارافك دودحلا» :فأ نم

 .هيلع رزو الو ءاهنم دحاول

 تبث اذاف:باوج (۱)
 1,38٠(« :مقر) ملم ءانعم جرخأ كلذكو ءصنلل برقأ ةغيصب )١7/4( نئسلا يف يئاسنلا هجرخأ (۲)

 ٤,٤۹۹(. :مقر) دواد وبأو

 .هلثم تنك هتلتق نا كناف :قءمءع (۳)

 ؛مقر) تماصإا نبا ةدابع نع لس هجرخأ ثيدح ىلا ربشي وهو ءملمم حيحص يف ناولع ةرابعلا (4)

 « حبحص نسحب :هيف لاقو ١( 17 :مقر) : :ىذمرتلاو ۰ /1( حيحصلا يف يراخبلاو 00 ,٠١
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 هجو ريغ هيف ليق دقو «ثيدحلا اذه ليوأت يف هب لوقأ يذلا اذه

 ءوفعلا نم ىلوأ دوقلا نأ انملس ولو .ضارتعالا نم مسي ال ءدحاو

 يلوق دحأ ىلع راغصلا نينبلا غولب رظتني ال “نأ يف ناسحتسالا حصف
 ال ءهذه انتلأسم يف حص امل ءكلذ ىلع امهعبات نمو «مساقلا نباو «كلام

 الو كش ال ذا «يمدملا حرج نيح ناركس ناك لتاقلا نا :ليق دق

 ءهيلع بجي ال هنم دوقلا نم ىلوأ ناركسلا نع وفعلا نأ ىف ءارتما

 راظتنا بوجو ىلع عاججالا لصح «عاجاب «ىلوأ هنع وفعلا ناك اذاو
 .مهفالخب لوقلا حصي ملو ءراغصلا نينبلا

 تحضتاو «هتحص تناب دقف «ةلأسملا ىف»هيلا تبهذ ام هجو اذهف

 دق ءرملا نأ الا ةيافك نايبلا اذه نود ىف ناك دقو «هلدمحلاو «هتقيقح
 يف «هلا هحر :كلام لاق اك «ةجحلا عقومو «باوصلا هجو ةفرعم بحي
 . هئطوم

 .هل كيرش ال «قيفوتلا ىلاعت هللابو

 :ىحر ءارك - 9

 تيب ءارك يف موق ("!نيب) دقعنا دقع نع ءهنع هلل يضر "لسو
 .لاؤسلا دقعلا تحتو «ةرئاد ىحر

 .كلذ صنو

 .لالغتسالا طورشو ىحرلا ءارك دقع

 قراط نب نمحرلا دبع نبدسمم ىرتكا .محرلا نحرلا هللا مسد
 نب هللا دبع انبا ېلعو دمو «يومألا يلع نب دمصلا دبعو «يراصنألا

 .رظتني ال نأب :عاق )0(

 “> نع /لو؟ :م /اءه ق /۱۲ :ص (9)
 عه ب يفد .ف ع نم )۳۱



 يزج نبدمحأ نم «لادتعالاو ءاوسلا ىلع مهنيب «يمخللا ")برح

 [537] / ةبطرقب ""شيرقلل نيرظانلا «لولد نب هللا دبع نمو «يبيجتلا
 ىلع «برخلا برقب «ةيقاسلا تيبب ةفورعملا «ةرئادلا ىحرلا عيمج

 اهلوُأ ءةلصتم ماوعأ ةعبس نم ةدمل ءنايج نم ءنولب يداو ةفض

 لاقثم ةئاب «باتكلا اذه خيرات ىلا ,ىَتْدألا «ةجحلا يذ فصتنم

 .ةنزاولا ةيطبارملا بهذلا نم الاقثم نيعبرأو «ةدحاو

 انبا «يلعو ءدمحو ءدمصلا دبعو «نامحرلا دبع نبدمم اهنم عفدي
 كلذ هل بجي نم ىلا وأ « نيروكذملا هللا دبعو دمحأل نوروكذملا هللا دبع

 «نيروكذملا ىحرلا تيبو ةيرقلا بابرأ نيروكذملا ٠ شيرقلا بببب
 «لاقثم يثلثو ءادحاو الاقثم ءروكذملا دمألا لوأ نم رهش لك ءاضقنا

 نب دمع قلطي نأ ىلعو ؛دمألا مارصناو ءددعلا مات ىلا «ًايلاوتم ءادأ

 تيبلا يف نوروكذملا « يلعو دمم :ناوخألاو ءدمصلا دبعو «نحرلا دبع

 نم «ةينام اهراجحأو «(“ةانحم) نوكت ؛ةنحاط راجحأ ةعبرأ «روكذما

 ‹فصنو رابشأ ةعبرأ هتعسو « هثلثو ربش رجح لك طلغ « ةظبرأ عطقم

 «بطقو «ديدحلا ةدمعأب «طولبلا نم اهبيلاود نوكتو « طسولا ربشلاب

 « حاولألا نم عبرأ تيبلا ")بصمو «تاونقو ‹جونصو «قلحو

 اهؤام جرخيو .داتوألاو للسلاو ةراجحلاب ةروكذملا ىحرلا دس نوعفريو

 البطصا ىحرلا تيب يفوج نم ءاوميقي نأ ىلعو «ىحرلا ةيقاس يف
 عبرأ هلوط «تيبلاب "!لصتي «ىحرلا تيب ةعس لثم هتعس «باودلل

 برض ع )0(

 شيرغلل ؛م (۲)

 ةيناسلا ع ق م

 شيرغلا ؛ص )٤(
 .اهراجحأو ةنحاط :م يفو .نايخطر ؛ق «ر ب يفو .ص !نم (ه)

 . عيبلا بصنمو :ق ٠م ؛ع (5)

 . لصتم ؛ع )۷(



 ربشلاب «ناربش طئاحلا ظلغ «ةيباطلاب «حاولا ثالث هعافتراو «حاولأ

 تيب ءاطغو هؤاطغو ءزوجلاب هتدعو «نيطلاو رجحلاب هسأر «طسولا
 «ةروكذملا ىحرلا تيبب لصتملا "تيبلا نوكرشيو « ديمارقلاب ىحرلا
 .صجلاب «برغلا ةيحان نم

 .نايعلا ماقم اهوماقأ ةفص ءهلك كلذ اوفصاوتو

 « دمصلا دبعو «نامح رلا دبع نب دمحم كرت «ةروكذملا ةدملا تضقنا اذاف

 . ةنحاط ةروكذملا راجحألا ةعبرألا «نوروكذملا «يلعو «دمم :ناوخألاو

 ("اششيرقلل) روكذملا تيبلا يف اهتيرج يف ةميقتسم ءاهلك اهنالآب
 .ةروكذملا ةيرقلا بابرأ «نيروكذملا

 دعب «نوروكذملا « يلعو « دم :ناوخألاو ءدمصلا دبعو ءدمم عاطو

 هللا دبع نحطي نأ :طرش نود ءاحيحص اعوط ءروكذملا ءارتكالا مامت

 رهشأ نم رهش لك يف «ةروكذملا ىحرلا يف ناروكذملا يزج نب دمحأو
 .رجأ نود «نايج ليكب ءحمقلا نم نيزيفق «ةروكذملا ماوعألا

 ‹ مهتحص يف ءهب هودهشأ نم كلذب مهيلع دهش «كلذ ردق اوفرعو
 .« ةئام سمخو عست ةنس نم نابعش يف «مهرومأ زاوجو

 :لاؤسلا ةخسن

 ‹هديدستو هقيفوت هللا لصو «لضفألا مامالا لجألا هيقفلا حفصتي

 نأ ىرت لهو ؟ال مأ لماع وهأ «ةقرولا ِهَِه نطب ىلعأ يف عقاولا دقعلا
 ناينبلاب ءءاركلا دقعنا اذا نوراكتملا معي الو «مزال زئاج ءاركلا

 ماق ناينبلا فصو نأ ىرت لهو ؟ةروكذملا بهذلاب مأ «ءاشنالاو

 كرتي نا ىرت فيك ءاحيحص ءاركلا دقع ناك ناو ؟ال مأ «مات

 . جربلا م ق 11)
 . شپ رقللو ب يفد ۳ “ع نم م
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 تبهذأ دق مايألا تناك ناو ءراجحألا ةيقببأ « ىحرلا هذه نولماعلا

 ىلع هلك كلذ نوددحي 1 ‹تالآلا ءانفو ناينبلا ("”رييغتب) ءابتوق
 لدا« ‹كلد ىرت فيك مأ ؟ةجلاعم ضعب مرلاب جلاعي مأ لوألا فصولا

 .؟كلذ يف محلا هجو ىرت فيك مأ ؟ دح دقعلا يف كلذ يف لعجي

 . ىلاعت هللا

 : لاق نأب - هديدسل مادأو كلذ ىلع «هللأ هقفو - باجأف

 دا « ىحرلا بايرألو « زئاج ‹« هلمضت ام ىلع , ءاركلاو « لماع دقعلا

 :مهيلع !'هدقع نم ىلا كلذ مهضيوفت نم بجي اب مهيلع ءاركلا حص

 مهل ةحح الو ‹ ةنحاط ‹ عاق ةيلبم ءاركلا دمأ یضقنا اذا مهاحر 3

 م اذا ءراجحألا نم صقتنا امو «ناينبلا ءالب يف ("سرتكملا) ىلع
 مهيلع تطرتشا ( مللي ةفصلا ىلع <« هلك كلذ نم ءيش ف اورصقي

 .هل كيرش ال «قيفوتلا هللابو

 عم خألا ونبو ءءابآلا عم ءانبألا لخدي له - ٠
 ؟دبؤملا سبحلا يف «ماعألا

 نع لأسي « هللا اهسرح  ةطانرغأ نم « هنع هللا يضر بلا بتكو

 : اهصن اذهو 2« سبح ةلأسم

 هخسني م يذلا هدهع يف « ىصوأ لجر يف «كنع هللا يضر « باوجلا

 ءانهو < ةيرس :هدلو يمأ ىلع هنع رسب ناب ‹ يفوت نأ ىلا 2« هريغب

 .رييغبو :ب يفو .م لم )1(

(r)دقع ع . 

(r)ىرتكملا اب فو م ع نم . 

 .حارتقا (4)

 AA ig /YVF :ما/كءو نق /11۵ :ص (4)

 . نأ ع )3
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 ءاهنيب ءاوس / روكذملا هدهع يف اهامس ىرقب هكالمأ عيج «شيعلا[ مد

 عجر ءاتضرقنا ناف ءاهتبحاص ىلا اهبيصن عجر اهنم ضرقنا نمو

 ىلع مث ءاهنيب ءاوس ءسبحلا مع ينبا نسحلاو دجأ ىلع روكذملا سبحلا

 ءهبقع ىلا هبيصن عجر اهنم ضرقنا نمو ءاهباقعأ باقعأو « (باقعأ

 «ءاضرقنا ناف ءهيخأ ىلا هبيصن عجر بقع ريغ نم اهنم ضرقنا نمو

 ينب نم ناثذخف ىلا روكذملا سبحلا عجر « اهبقع ضرقنا وأ ءابقعي ملو

 ءاوبقعي مو اوضرقنا ناف « مهباقعأ باقعأو « مهباقعأ ىلعو «سبحلا مع

 و اوضرقنا ناف « سبا مع ينب نم « ثلاث ذخف ىلا سبحلا عجر

 ةطانرغأ ةرضحب نيكاسملاو ءارقفلا ىلع روكذملا سبحلا عجر اوبقعي

 نم باقعأ نم ركذلل هنم نوكي نأ روكذملا هسبح يف طرشو «ةريبلأو

 .نييثنألا ظح لثم ركذ نم باقعأ

 تيفوت مث ؛نيتروكذملا ؛ شيعلا ءانهو ةيرسل (("!روكذملا) دهعلا ذفنف

 اهتبحاص ىلا هتلمجب ("روكذملا) سبحلا راصو ؛ةروكذملا شيعلا ءانه
 هوخأ هثروو « بقع ريغ نع روكذملا دمحأ ةيرس ةايح يف «يفوت مث ؛ةيرس

 ينب ضعب يفوت مثءاثانإو اناركذ نينب نعيروكذملا نسحلا يفوت مثءنسحلا
 ةايح يف ةروكذملا ةيرس كلذ دعب تيفوت مث «ركذ نبا نع روكذملا نسحلا

 ةيرس توم كردأ نم ينب «هدافحأو ءروكذما نسحلا ينب ضعب
 دلو ضعب تام مث ءاهتوم كردي مل يذلا نسحلا دلو نباو ؛ةروكذملا

 .ثاناو ناركذو «نينب نع روكذملا نسحلا

 عم خألا ونبو «ءابآلا عم ءانبألا روكذملا سبحلا اذه يف لخدي له
 ةمسقلا ضقتنت لهو ؟هنومستقي فيك مهعم اولخد ناو ؟ال مأ :ماعألا

 ٠ ةروكذملا :ب يفو .م 2ع :نم )00

 ۳ نه )م



 ؟0ييف دحأ ةدالو وأ «مهنم تام نم توب مهنيب
 ؟ال مأ «"هینب تائب ونبو سبحلا تانب

 .ىلاعت هللا ءاش نا ءاروكشم

 هللا كزعأ - تحفصت :هصن اذه اب كلذ ىلع ءهللا هقفو : باجأف

 .هيلع تفقوو اذه كلاؤس ¬ هتماركب كالوتو ‹ هتعاطب

 ءانبألا هيف لخدي نأ بجاولاف هتركذ ام صن ىلع سبحلا ناك اذاو
 ظح لثم ركذلل مهنيب هنومستقيو «ماعألا عم خألا ونبو ءءابألا عم
 مد :هلوقل « نسحلا تانب ونب هلخديو «سبحلا هطرش ام ىلع «نييثنآلا

 نم اهدلوف «هبقع نم نسحلا تنب نأل « (هباقعأ باقعأو «اهباقعأ ىلع

 مه امنا هينب تانب ينب نأل ءهينب تانب ونب هيف لخدي الو.("!ةبقعب قع

 ونب مهيف لخدي لهو

 «نسحلا بقع ىلع سبح وه امناو ءهبقع بقع ال «هبقع بقع بقع
 .نسحلا ىلا هبسن عجري نم الا هسبح يف لخدي الف «هبقع بقع ىلعو
 .ىثنا وأ هدلو ناك ًاركذ ءنسحلا دلو ىلاو

 امم ناك ناو « ينكسلل مهنيب هومستقاف «مسقني امم سبحلا ناك ناو
 ةمسقلا تضقتنا« '“اةعتم ةمسق ءعردزي ام ناك نا عاردزالل وأ «نكسي
 نإ :ليق دقو «2مهنم دحأل دلوي دلو ةدالوبو «مهنم تام نم توم

 نم ىلع مسقني هبيصن ناك نا «مهنم تام نم توب ضقتنت ال ةمسقلا

 .ررض نود مهنم يقب

 .- هل كيرش ال «قيفوتلا ىلاعت هللابو

 .هبقع بقع نم اهبقعف اههبقع :م (۳)
  (e)ةعفلم ةمسق ع ٠



 .لجو زع هللا بسي نم ةبوقع - 5
 سلدنألا دالب ضعب نم ماكحلا ضعب ءهنع هللا يضر «هيلا بتكو

 .جرخ نيح يف ءوس مالكب ملكت لجر ىلع هدنع تبث دقع ةخسنب

 :هصن اذهو

 "الجو زع هللا بس نم ىلع داهشا دقع

 نوف رعي مهنأ هئادهش نم مسرلا اذه لفسأ همسا عضي نم دهشي»

 مهنأاو ءهمسأو هنيعب سوبلكلاب زوبنملاو يوارغملا دمحم نب هللا دبع

 ءةرشع تس ةنس رفص نم رشع نماثلا ءاعبرألا موي اسلجم اورضح
 ءروكذملا هللا دبع هبسف «كلام نب ىلع عم رجاشت دقو ءةئام سمو

 وهو .« كقلخ يذلا لاعفلا» :ُدَل لاق نأ كلذ ىلا دازو «هيوبأ بسو

 .روكذملا يلع نيبو هنيب عقو امل ءبضفغلاو جرحلا نم ةياهن يف

 هللا دبع لاقم بعوتساو ءهصن بسح كلذ رضح نم هلك كلذب دهش

 هب ديقو ءرمأ زاوجو «ةحص لاجبو امساو انيع فرعو هققحتو ءروكذملا
 .« اذه قوف خروملا خيراتلا يف هتداهش

 :هصنو «لاٌؤسلا اذه دقعلا ةخسن تحتو

 ديلولا وبأ «لمكالا ءرواشملا « ظفاحلا مامالا «لجألا هيقفلا حفصتي'

 نم الجر ناف ءاذه قوف رطسملا دقعلا «هقيفوت هللا مادأ دشر نبا

 تلبق نم ةداهشب يدنع /هتبثأو ةبسحلاب يدنع هب ماق نيملسملا[ مم]
 تبثلا بجاوب ؛هيف روكذملا هللا دبع نيع ىلع لودعلا نم تزجأو
 فيك هتملعأو «هيلع تفقوو «روكذملا هللا دبع ترضحتساف «هاضتقمو

 ("!بجاو) ىلع هيلا ترذعأو ‹« هلم ًاربتو ‹ كلذ ركنأف ‹ تبث نمو تبت

1.4 E /YAA نم /1۲۰ :ق /Y | ص: )( 

(r)هجو مب يفد .م نم  

۱۰ 



 هيلع تعَّسو «الاجآ هتلجأو ءديدحلاب اقثوم .انوجسم هتريصو ءراذعالا ت

 له :هتلأسو هترضحتسا مث .(!"ايصقتم) امات امولت هيلع تمولتو ءاهيف
 مف «كلذ نم هب هيلع دهش امم ائيش هب طقسيل « ءيش هديب وأ ءةجح هل
 «"هزجعل هتزجعف ءراكنالا ىلع يداتلا ريغ ءيش يف ةجح هل نكت
 ءالوطتم عجارتل هيلع محلا نم ببي امو «هرمأ يف كلاس نيعتو
 .ىلاعت هللا ءاش نا ءهب لمعأل «كلذ يف هدلقتت اب اقفوم «اروجأم

 هللا كزعأ - تحفصت :لاق نأب كلذ ىلع « هقيفوت هللا مادأ باجأف
 .هيلع تفقوو ءاذه كلاس - هتماركب كالوتو هتعاطب

 هنمضت امم «هيلع ('"ادب) دهش اب هيلع دوهشملا اذه ىلع بجاولاو
 هللا بس ىلا ءدقعلا ءهنمصت ام ىلع ءدصقي م ذا «عجوملا بدألا :دقعلا
 مل ام جرحلاب هناسل ىلع ىرجف ءهل عزانملا بس ىلا دصق امناو «ىلاعت
 .معا هللاو «هدقتعي

 هيلع ءبجول دقعلا هنمضت ام «ىلاعت هللا "بس نأ دصق ولو
 .لتقلا

 ردق ىلع نوكيف , "!كداهتجا ىلا فورصم هل بدألا يف دحلاو

 .هلاوحأ لادتعا وأ :هراتهتسا نم فرعي امو «هلاح

 .قيفوتلا ىلاعت هللابو

 ل س

 . ىصعتم !م يد 2ىطقنم .ق :ب يفو .ع :نم )۱(

 ٠ هزجعب ق )م

 مع :نم )مم

 . هللا بس ىلا م ق ءع (4)
 .داهتجالا ىلا فورصم بدألا يف دحلاو :ع (ه)
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 هنيع نود هفاصوأب صخش ىلع ةيمدتلا - [؟5؟]

 خسنب < "ا همركأ «نايج ةروك يضاق ؛هنع هللا يضر "ويلا بتكو

 .لاؤس هلك كلذ تحتو « لجر ىلع ةيمدت يف ةهدنع تتبث دوقع

 يذلا «حرجلاب ةبيصم نا :هيلع هتيمدت يف «لاقو «('"ارخآ) لجر ىلع
 نباب فورعملا نمحر لا دبع «صاصقلا هيف يذلا «دمعلا ليبس ىلع ءهب

 ةيمدتلا تتبثو «نايج ىرق نم ىلفسلا شبناك ةيرق ينكاس نم «يبرع
 قحأ ناو «هتثاروو « ةروكذملا هحارج نم يمدملا توم دنع اهصن ىلع

 .هقيقش هوخأو هوبأ همدب مايقلاب سانلا

 «لتقلا ركنأو «يبرع نب نمحرلا دبع هنأ لتقلا هيلع ىعدملا رقأو

 ءيش ف عفدملا نع زجعف تبث ام عيمج ف هيلا رذعأ هنا: يضاقلا لاقو

 له فشكيو ثحبي «ةروكذملا ةيرقلا ىلا هب قثو نم هجو هنأو . هنم

 .هريغ ادخا دجو اف ءهبسنب بسنيو «همساب ىمسي نم اهب

 ىلع تفقوو «هتركذ ام ىلع كدنع اهلوصأ ةتباثلا «هقوف ةعقاولا دوقعلا
 .هلك كلذ

 هلك 2/۳۰۲ :م/1۲۰ :ق/۲۹4 :ص (1)

 .هللا اهداعأ ع )+(

(e)۳ نم  

  (e)اهيف م ,
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 امناو ءهيلع ىمدملا نيع ىلع ةيمدتلاب يمدملا داهشا نكي مل اذاو
 :همدب ذوخأملاو «هيف اب هبيصم نا :كلذب مهدهشأ نيذلا دوهشلل « لاق

 نا دب الف «ةنالف ةيرق ينكاس نم :يبرع نباب فورعملا نمحرلا دبع
 فورعملا نمحرلا دبع هنأ :لتقلا هيلع ىعدملا اذه ىلع «كدنع « تبثي

 «كلذ ةفرعب دهشت «ةيلدع ةينبب «ةروكذملا ةيرقلا ينكاس نم «يبرع نباب
 ةيرقلا ناكس يف له :ثحبت ذئنيحو .هسفن ىلع ("هب) هرارقاب وأ
 .؟ال مأ ءهاوس يبرع نب نمحرلا دبعب ىمسي نم ةروكذملا

 ءاذه اَنِماَع نم لوألا عيبرب خرما ءًارخآ خستنملا دقعلا نمضت دقو

 هرارقا نم هيف سیلو ءيبرع نب نمحرلا دبع هنأب هسفن ىلع هرارقا
 «اهناكس نم هنأ كدنع تبث دق ناك نإف «ةيرقلا ناكس نم هنأب حيرصت
 ثحبلل هتهجو يذلا لاقو ءاحيحص ارارقا «هسفن ىلع كلذب رقأ هنأ وأ
 بسنيو « مسالا كلذب ىمسي نم ةيرقلا ناكس نم دجي مل هنا :كلذ نع

 دق ذا ءهنم ةداقتسالا هيخأو لوتقملا يبأل بجو «هاوس بسنلا كلذ ىلا
 دعب ءءيش يف عفدملا نع زجعف ءهيلع تبث ام عيج يف هيلا رذعأ

 وه هنأ :انيي انيي اهيلع ددري انيه نيسمح اهمسقي نأب «هيلع ةماسقلا
 رثا ؛ةلبقلا لبقتسم اًمئاق «قحلا عطقمب ءهنيي يف بألا لوقي «هلتق يذلا

 هللاب » :ةاضقلا لمع هيلع ىضم ام ىلع «ةعمجلا موي نم رصعلا ةالص
 ريشيو - اذه لتق دقل ةداهشلاو بيغلا ماع ءوه الا هلا ال يذلا
 ليبس ىلع ءهنم تامو ءهب هباصأ يذلا حرجلاب /انالف ينبا - هيلا

 يخأ لتق ('"دقل) » :لوقي هنا الا «خألا مقي اذكو .« قح ريغب «دمعلا

 ءامهيلا هتمرب َمِلَسَأ ءةفصلا هذه ىلع ءانيي نيسخ المكتسا اذاف «« انالف

 صاصقلا نم عرشلا همكحأ ام ىلع ءازهجم التق :فيسلاب هنم اداقتساف
 .لتقلا يف

 .عانم (1)

 .ول :ب يفو .ع :نم (؟)



 ءةاجنلاو صالخلا هيف ام ىلا ليبسلاو كلو انل قيفوتلا هلأسأ هللاو
 .هتمح رب

 ضايع نبا لضفلا يبأ يضاقلا نم لئاسم سمح - [؟5+]
 نبآ لضفلا وبأ ةتبسب يضاقلا «هنع هللا يضر ءهيلا 'بتكو

 سمحو «ةرشع تس ةنس «مظعملا ناضمر رهش يف ءهللا همركأ ؛ ضايع

 ءدقع ةخسن اهنم ىلوألا لبقو ءاهنع لأسي لئاسم (سمخب) « ةئام
 .هتحت لوألا لاؤسلاو

 ةماع قيرط ةفرعج داهشثا - ١

 اهنم ةدحاو لك ىلع هباوجو ءاهعيمج صن اذهو

 نم دقعلا اذه لفسأ ىمستي نم دهشي ءمهحرلا نامحرلا هللا مس»
 «نالفو نالف ةنج نيب ةزجاحلا ةقيضلا ةقنزلا نوفرعي مهنأ :ءادهشلا

 ىلا رحبلا نم ةكولسم ةقنزلا هذه نوملعيو ءاذك دلب نم ءاذك ةيرقب
 مرتحتو «تاقرطلا هب "راجت اب راجت «نيملسملا ةماعل ةكولسم ءاهالعأ
 «ىمظعلا قيرطلا ىلا ءاذك اهرخآو ءاذك ةقنزلا هذه لوأو ءاهتمرحب
 .ةروكذملا قيرطلا ىلا مهب يضفت ةروكذملا ةقنزلا هذهب نونكاسلا كلذكو

 هذه ىلعو « اهوفّرعو «ةروكذملا ةقنزلا اوفَرَع “ةلاحلا هذه ىلعو
 .اهوملعو اهودع ةفصلا

 كلذب عقوأو «هيلا فوقولاب هنيعو «هصن بسح هملع نم كلذب دهش
 « .اذك ف ( هتداهش

 IFFT :عياوكط ق )1(

 .عانمط (۲)
 .هب زاجت ا زات :ق (م)

 .ةقيرطلا :ق (ء)



 * هكلم يف صاوخلا اهلخدأ ؛ةقنز حتف ةداعاب ماع ررض ةلازا

 دهش دقو ءدقعلا اذه «هقيفوت هللا مادأ لجألا هيقفلا لمأتي :لاؤسلا
 ءاهودحو :ةروكذملا قيرطلا °“اوزاحو ‹هصنب لودعلا نم ةدع هيف

 عطتقا ام جارخاو ء( "هب كحلا) بجي ءمات لماع وه له «ةنيبلا ةرضحب
 ءاهب رورملا عطق ىتح ءهتنج هلخدأو قيرطلا هذه نم ناريجلا ضعب
 :لاقي نا دقعلا يف رطضي لهو ؟اهالعأ ىلا ذفني ال اهلفسأ ("!يقب)و

 ذا دقعلاب هطاقسا حدقي ال مأ «نوقثوملا هصن اهسح « اولقع ذنم»

 ركذ ىلا مهتداهش جاتحت لهو ؟هدقاع دقعلا ف اهصن ةماث هيف مهتداهش

 لوأ نع اوربخأ مهنأل ءانه جاتحي ال مأ ءالوطو ءاهوفرع يتلا ةدملا

 راصف ءهفالخب مهريغ دهشي لو «ليبسلا ذهب اهنا قيرطلا هذهب مهملع
 «بئاغ أ ءهيفس وأ ءريغص نم هيلع *ازوحلا حصي ال نمل دهش نمک
 جاتحي الف ءهدي يف هنوكب جنحيو «هريغ هيعدي ءيشل ("هكلم) مدقتب
 نا لبق هزوح يف وا ؛نالفل اكلم اهمْلَع ام :اولوقي نأ نم رثكأب انه
 اهلطبي نأ الا «ءلمعأ كلملا مدقتمل ةداهشلا تناكف ءاذه دي يف ريصت

 .كلم لقنت وأ ءزوح

 زوح يف الوأ اهنوملعي مهنأ اودهش ؛('"!قيرطلا) هذه, ةداهشلا كلذكو

 .رثكأ ىلا نوجانحي الف ءاهعطتقم اهيلع ىدعتي نأ لبق «نيملسملا ةعاج

 * م ١

 ,ءاوزاجو :م ق )١(

 .هيف محلا :ب يفو .ع :نم (؟)

 ينبو :ب يفو .ق «ع :نم (6)

 ,هذه ؛ع (4)

 .روجلا :ق (ه)

 .كلم :ب فو .ق ٠ع ؛نم )5

 .ةقيرطلا :ب يلو .ق ٠ع نم )۷(
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 ال ذا « رئاض ريغ مهتقرعم دعي عاتق اك وها هروح اپ

uكانه تماق «ةفرعملا دمأ لوط انبتك يف اهيف طرش يتلا  

 .ةياورلا يف عقو اهسح «قح الب «ةثدح قيرط اهنأ ةنيب بولطملل
 تابثال هيلع ىعدملا كلم وهو ءمدقألا كلملل ةداهشلا انهف

 لوط نم يتأي نأ الا ءلمعأ تناكف ءاهئادحا لبق هكلم (""ادوهش)
 .انتلأسم دض قيرطلا هب هيلع ““زاجي ام "ةدملا

 .ىلاعت هللا ءاش نا « اروجأم هارت مب بواحف

 ~~ هنوعب كدمأو ‹ هتعاطٻ هللا كزعأ - 2 تحفصت : اهيلع باوجلا

 دوهشلا ةفرعم نم هولخ ءهنهوي الو «هيف حدقي ال ؛ حيحص دقعلاو

 ال دقف ءدهاشلا ةداهش ةحص يف طرشب سيل ذا ءاولقع ذنم هنمضت ال

 .("!ةداهشلا هب) هل حصتف «كلذ دعب هفرعيو «لقع ذنم ءيشلا فرعي
 .هيف لاكشا ال ام اذهو

 يف ةداهشلا ةَحِص يف طرشب سيل هيف ةدملا ركذ ءًاضيأ «كلذكو
 ؛ بجاو هب ا كلذ قوس الو مركذ يتلا يناعملل ؛ةلأسلا ٠ هذه

 نم ةضمأو «كمكح نم هذفنأف مزال ءاهيلع رورملا عطق يذلا ءاهيف
 كيلع مالسلاو هللا ءاش نا اناعم /كئاضق

 .زامم :ع )0

(Yrهدوهش ب فر ماع نم . 

 .نامزلا م (۳

 ,زاحت مع )4

(oةداهشلاب هل حصلف :ب يفو .م ؛ع :نم . 

¥۲ 
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 * نيدلابو «ءىلاكلاب جوزلا ةكرت بلاطت ةربدم ةجوز - [؟]

 تماقف اال ةربدم هتجوز كرتو يفوت لجر يهد ةيناثلا ةلأسملا امأو

 ؟اهربدم وأ ("ىعأ) ءاربتسالا نی فلج نم ء اه تش دقو , اهئلاك يف

 نوذأم ريغ يهو «هيلع نيدب دهاش اهل ماق نا فيكو ؟اهل انوذأم تناك
 هتثروو « ضرملا ف هرارقا ناك نا فيكو ؟نيميلا فلج ص ءامل

 .؟فطالملا قيدصلا ةلزنب نوكت له «ةبصع

 .ىلاعت هللا ءاش نا ءاروجأم «لوصفلا هذه لمأت

 .هيلع تفقوو ءاذه قوف عقاولا لاؤسلا تحفصت :اهيلع باوجلا

 يف اهل انوذأم ةربدملا تناك نا هنأ :مهوصأ ىلع اذه يف هارأ يذلاو

 افلح ءاهثلاك ""ضبقب اهل نذأ دق ءاهه ربدملا اهديس ناك وأ «ةراجتلا

 مث نكت مل ناو «هضبقب اهنم ٌرقأ نم رارقاب طقسي ءىلاكلا نأل ء اعيمج
 .("امل) عفدلا ىلع ةنيب

 ء اهئلاک ضبق يف الو «ةراجتلا يف اه نذأي ل اهديس ناك نا امأو

 هنأ :وه فلحيو ؛كلذ يف قدصت م ءهضبقب ترقأ ول ذا يه فلحت الف

 معي هنأ وأ ءهضبق هنا وه رقأ ول هنأل تضبق اهنأ مع الو «ضَبق ام

 .هنم جوزلا ءىربل هتضبق دق اأ

 عم فلحت يهف دحاو دهاشب اهجوز ىلع نيد احل ناك نإ امأو

 ناك «تبهو الو «تضبق ام اأو «قح هب احل دهش ام نأ :اهدهاش
 يف اهل ًانوذأم نكت م نإ اأ ريغ «نكت مل وأ ةراجتلا يف اهل ًانوذأم

 ,410 ؛م/ ۲۹۹ 1ص

 .ديسلا وه ال ربدملاو ءديسلا ريغل ةجوز يه )١(

 يه !ب ينو .م ؛نه (؟)

 .رضبق يف ؛م (0)
 .م نه (()
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 , ءاش نا «فلحي نا اهديس ىتح نم ناك «نيميلا نع تلكنف «ةراجتلا

 يف لخدي الو .اهنم هعزتنا ءاش ناو ءاحل نيدلا قحتسيو دهاشلا عم

 ذا ءهفيسلا لوكن يف يذلا فالتخالا «هنع تلقن نا نيميلا نع اهوكن

 هرارقإك «ةبصع هتثروو «ضرملا يف نيدب اهل هرارقاو «هفيسب تسيل
 .تركذ اهسح ءةبصعلا عم فطالما قيدصلل

 .قيفوتلا ('ىلاعت) هللابو
 * ؟ةكرتشملا ىرمعلا يف تام نم ظح دوعي نم ىلا - [*]

 تماقف ءاهدحأ تاف ءراد يف اهوبأ ترمعأ ةأرما يهف ةثلاثلا امأو

 ىف هآر نم يأر ىلع ؛كلذ احل له ءرادلا فصن بلطت ةَّرِمْمْلا
 نأل ؛ناقرتفي وا «ءاوس كلذ ىف تايبنجألاو ناوبألا لهو ؟نييبنجألا
 كارتشالا ىلع رادلا فصنب ةعفنملا هل لعج امنا نييبنجألا نم دحاو لك
 اهنم دحاو لك ("مفن) نيوبألا راعا نم ا"ادصقملاو ءرخآلا عم

 . ؟ ةلمجلاب

 . كلذ يف كدنع ام انل نيب

 .هيلع تفقوو ءاذه قوف عقاولا لاّوسلا تحفصت :اهيلع باوجلا

 ىف «تركذ اك ءةيح ةرمعملا تناك اذا ةلأسملا ىف لاكشا الو

 ظح اهيلا عجري نا تدارأ امنا اهنأ نم معزت اهف ةقدصم اهنأل « كلاس

 .اعيمج اتوي ىتح هبحاص ىلا ال ءاههنم تام نم

 رادلا نأ ىلع اهراعإ يف ْتّضَن اأ اهيلع اهنم يقابلا يعدآ ناو

 .نيميلا اهتمزل ءاهنم ًاتوم رخآلا ىلع ىقبت

 .عانم )١(
 .؟مهك :م/15ؤ9 :ص *

 .دصقلا :ع (0)

 .عقي :ب يفو .م :نم (©)
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 ىلع كلذ جّرختل «تدارأ ام ردي ملف «تتام دق تناك ولو

 له «مهضعب توميف «نينيعم ىلع سبحلا سبحي يذلا يف فالتخالا

 الو ؟مهلك اوتوي ىتح ؛مهنم ىقبي نم ىلا وا ءسبحلا ىلع 'اهظح عجري
 .مهريغو نيوبألا نيب اده يف قرف

 .(""ادل كيرش ال) :قيفوتلا ىلاعت هللابو
 * ءانبلا عقوم ىلع تانيبلا فالتخا - ]٤[

 دقو « “داو نطب يف ؛'"اهتنجل اطئاح ىنب لجر ىهف ةعبارلا امأو
 نورخآ دهشو «هقح يف ىنب هنأ موق هل دهشف «كلذ نود هطئاح ناك

 هيف قيرطلاو يداولا نطب هب قيض نا فيكو ؛هقح نع جرخ هنا
 .ينجأ هانب اب اهرضي ال ثيحب ءةعس كلذ يف تناكو

 ؟نيروهشملا انتيأل ("'نيلوقلا) نم كدنع حجرتي امو «كلذ يف كيأرب
 بصي «كقييضتو كنيصحتب :هل لاقف «هريغل ةنج همامأ ناك نا فيكو
 عم ؛لصفلا اذه يف باوجلا فيكو ؟هتلمح دنع ينرضيو « يلع يداولا

 ال ذا «هقح يف ىنَب هنأ تابث عم وأ ؛هيلعو ءهل تاداهشلا فالتخا

 .؟هللا ءاش نا ءهقح ريغ يف ىنب اذا «هريغ ررض نم هعنمم ءافخ

 .هيلع تفقوو ءاذه قوف عقاولا لاؤسلا تحفصت :اهيلع باوجلا

 ايف هراج وا «قيرطلاب رضي (("اهتنجل) هانب يذلا طئاحلا ناك اذاو

 ,هضعب :م )00(

 م : نم )0

ie م # 

 ,هللجب :ع (0)

 .ماكآلاو لالتلاو لابجلا نيب جرفنم لك :يداولا )٤(

 ,نم :ص (ه)

 .لوقلا :ب يفو ص ؛ع :نم )۷

 .هتنجل م )۷(



 نا الا «هانب ام مدهيف هتلمح دنع هيلع يداولا ءام بص نم فاخب

 تدهش يتلا ةنيبلا نم لدعأ هقح يف هانب هنا تدهش يتلا ةنيبلا نوكت

 ./مدهي الو رقيف «هقح ريغ يف هانب هنأ

 لدعأ ىلا رظن ءهراجب الو قيرطلاب رضي ال طئاحلا ناك ناو
 لوقلا ىلع اذهو .هطئاح هيلع مدهي مل ةلادعلا يف اتوتسا ناف :نيتنيبلا

 مده, قيرطلاب رضي ال ام هراد يف نيملسملا قيرط نم “ديزي نم نأب
 . هناينب

 .ةلأسملا هذه يف هب لوقأ يذلا وهو . ءادتبا

 .هل كيرش ال «قيفوتلا هللابو

 * اسبح تسيل رباقملا يف ببقلاو تاضورلا ضاقنأ - [ه]

 اذا ءرباقملا ببقو «تاضورلا يف ينب ام صقت يهف ةسماخلا امأو

 ( مولعملا فالخلا ىلع «سبحلا يف ينب ام كح اهمكح نوكي له «تمدهت

 « سبحلا عضوم عضو ناو هنال ؛اهبحاص كلم ىلع ىقبتو «هفالخب يه ما

 ءاهيلع ءانبلا ةهاركل ءهيف نوذأم ريغ ءعرشلا يف عونم سبح وهف
 « ضقتنم دودرم هناف .عرشلا هيجوي ال اسبح سبح نمك «درلا همكحف

 . هتاكريو هللا ةجحرو ‹يمظعمو يخيش ىلع مالسلاو

 .هيلع تفقوو ءاذه قوف عقاولا لاؤسلا تحفصت :اهيلع. باوجلا

 « قافتاب ‹ سېج اپ (ا"اوحلي) ال « هبحاصل تاضورلا نم ينب ام صضقنو

 . ديري م م(

 ,۲۷۹ !م/اوو ص ٭*

 .قحب ال :ب يفد .م :نم 6

1۷1 



 يذلا ينعملل « سبحلا يف (''"ىنب ام) صقن يف فالتخالا هيف لخدي الو

 . حيحص هناف نيعضوملا نيب قرفلا نم تركذ

 .هل كيرش ال «قيفوثلا هللابو

[r۹4]نيفشات تنب ءاوح نبيمي - . 

 نيب يف هلأسي ( "هللا اهداعأ) ةيليبشا ةنيدم نم « هللا هحلصأ « نيفشات

 اهجوز توم رثا «هللا اهاص ‹ نيفشات تنب ءاوح «ةرحلا هجوز اهب تفلح

 . هلبق لوألا

 ‹ اهعم ًانكاس ناكو ءاهجوز اهنع يفوت ةأرمأ ف ,كنع هللا يضر « لوقت

 .هيف اريمأ ناك ذا ؛هيف يفوت يذلا دلبلاب «ةرامالا راد 5

 تجرخ «هربق ىلا ةرامإلا راد نم هب جرخو ءهشعن يف عضو الف

 :لئاق اهل لاق «هربق ريفش ىلع يهو ءهنفد نم غرف الف « “هشعن عبتت

 ىلع يلام ثلث :تلاقف .اهنم تجرخ يتلا «ةفورعملا كراد ىلا :اهل

 ال هللا هجول رارحأ يقيقرو « ينمزلي ةنس موصو «ةقدص نيكاسملا

 ءاهيف "فرعأ تنك يتلا هوجولا نيأ ءادبأ رادلا كلت ىلا تعجر

 .؟مهعم اهنكسأو

 راد ف نكاسلا «ةدلبلا كلت ريمأ اهجوزت ءنامز دعب ناك الو

 .سبحلا يف ضقن :ب يفو .ق .م :نم )١(
 1F E/E“ :م/لكت :ق/ 1۳ :ص (0)

 .هللا اهسرح :م ب يفو .ع :نم (م)

peg (4)هشعل عم تجرخ . 

 . يعج راف يموق :ب يفو ؛ يعجراو يموق :ب يفو .ص :نه (ه)

 /ا/ا١١



 كلذ يف اهعسوي لو ءاهيف هعم ىنكسلا ىلع ("'اهربجف) ء("امب) ةرامالا
 ثنحل « نيميلا هذه دعب « الام نم ثلثلا تجرخأ تناك دقو ءارذع

 نم اهكلم نع لازو ءرادلا ىنكس لبق «ىرخأ نيب يف اهمزل رخآ
 .ةروكذملا نيميلا تقو يف «قيقرلا نم كلمت تناك

 . ىلاعت هللا ءاش نا «اروكشم « اروجأم ‹ ًاقفوم كلذ ف انبجأ

 لاؤسلا تحفصت :هصن اذه اب ءهديدستو هقيفوت هللا مادأ «بواجف
 .هيلع تفقوو «باتكلا اذه نطب يف عقاولا

 ةرامالا راد ىنكس ىلا اهعوجر يف ةفلاحلا ةأرملا هذه ىلع ثنح الو
 تهرك امنا اهنا اهرمأ نم رهاظلا نأل ءدلبلا كلذ يف ريمألا اهجوز عم

 «ىفوتملا اهجوز عم اهيلع .تناك يتلا لاحلا ريغ ىلع ءاهيلإ عوجرلا
 ىلا يعجرا :اهل لاق نيح ,!"!اهيلا لئاقلا اهاعد ذا كلذ ىلع تفلحو

 عم اهيلع تناك يتلا لاحلا ىلع اهيلا اهعوجر يف اهيلع ءيش الف «كراد

 .كلذ ىلع فلحت مل ذا «ينوتملا اهجوز

 .ةيفنحلاو ةيكلاملا نيب ماكحألا ساسأ

 امنا نايألا نأل ؛هدلقتأو «كلذ يف ءهب لوقأو ءهارأ يذلا وه اذه

 ام ىلع ال ؛فلاحلا دصق نم ةموهفّلا يناعملا ىلعو « اهطاّسب ىلع لمحت
 نم هللا هجر «كلام بهذم لصأ وهو .(ةغللا) يف اهظافلأ هيضتقت
 نا هتأرما نع ؛!بيقنلا هلأس يذلا يف «بهشأ ةياور يف هلوق كلذ
 اهكرت ناك ذا ؛تيبلا يف نآلا اهنأ :قالطلاب فلحف ءال مأ ةرضاح تناك

 ءاق :نم )١(
 . اهربجأف م فو « اهدهجف اپ فو .عيفق : نم 69

 .هيلا .ع ؛م (م)

 .هقفلا :ب يفر .م ؛ع ص ءاق :نم )4(

 ,بيغتلا ؛م «ع (ه)

١١4 



 ىلا هنم تجرخ تناك ("دق) ذإ « هيف نيحلا كلذ يف نكت مل يهو ؛هيف
 لاوس ىلع تجرخ امنا هني نأل ؛ ؛هيلع ثنح ال هنا :لاقف «ةرجحلا
 .اهروضح نع هايا """بيقنلا

[rvr]هلهأل '""يرتشيل جرخ يذلا يف /مساقلا نبا لوق ًاضيأ «كلذ نمو  
 ءارحل مويلا كلذ هلهأل يرتشي الأ فلحف ءاماحز ةرزجلا ىلع دجوف « احل
 ريغ يف احل دجوف ءجرخف ( كلذ ىلع ,هتأرما هتبتاعف عجرف « ءاشع الو
 ماحزلا ةهاركل هنيي تناك “ذا «هيلع ثنح ال هنأ :هارتشاف «ةرزجلا
 .ةرزجلا يف

 يف هب ظفل اب « اثناح فلاحلا نوريو «كلذ يف نوفلاخي قارعلا لهأو

 ًاطخ كلذو .ىنعم الو « "ا طاسب الو ؛ةينب كلذ يف نوربتعي الو « هنيه
 ةموهفملا ("ةربتعملا) طافلألا يناعمل يه اغنا ماكحألا نأل ؛ىوتفلا يف نيب
 .اهرهاوظ نود ؛اهنم

 امل عضوم لك يف ءاهنم ةموهفملا ؛اهيناعم نود اهرهاوظ تعبتا ولو
 نم متثش ام اودبعاف» :لجو زع هللا لاق ءابعل نيدلاو ارفك ماسال
 ؛ديعولاو يهنلا هب دارلاو ءارمأ ؛هرهاظ ين ؛كلذ يف ناكف . .» نود

 كليخب مهيلع بلجأو» سيلبال لجو زع هلوق هلثمو ءهنم موهفملا وه ذا
 ىنعملا اذه نمو « /مهدعو دالوألاو لاومألا يف مهكراشو :كلجرو
 كنا » :هل هموق لوق نم ءاهيف هركذ امو «بيعش ةصق يف لجو زع هلوق

 .ع :نم )١(

 .ميلوؤشب ىنعملا موقلا ريبك :بيقنلا (۲)
 .يرتشي :ع (۳)
 ,اذا :ق (۽)

 .اطاسب الو ةين م (ه)

 .م :نم (3)
 ٠١. ؛مقر ءرمزلا ةروس (۷)
 كغ مقر ءءارسالا ةروس )۸(
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 دض هب مهدارمو ‹ ءانثلاو حدملا هرهاظ نأل ؛« "!ديشرلا ملحلا تنأل

 ءنآرقلا اذه يف ريثك اذه "لثم نمو «ءازهتسالاو بسلا نم كلذ

 .راثآلاو ةرتاوتملا نئسلاو

 .قيفوتلا ىلاعت هللابو

 نبا لضفلا يبأ يضاقلا نم ًالاؤس رشع ةسخ - [موه]

 ضايع
 نبا لضفلا وبأ ةتبسب يضاقلا ءهنع هللا يضر « "هيلا بتكو

 ةنس « مظعملا ناضمر رهش نم يناثلا فصنلا يف ىلاعت هللا همركأ « ضايع

 ءهب تلزن لزاون يف ءالاؤس رشع ةسمخب ءةئام سمحو ةرشع تس

 .اهنم دحاو لك رثاب باوجلاو ءاهصن اذهو

 .*ضرملا لاح يف «ثراولل رارقاو ةبه - ]١[

 ماقف ‹ اهقادص هجوز ((!يدنع) تتبثأو «ينوت لجرف لوألا امأف

 دهاش ةداهشب « نيكاسملل هب ىصوملا ‹ هثلث ف رظنلا ىلع مدقملاو , ةثرولا

 :هصن اذه ا ءمتلبق (م)

 جوزلل ةيصوب داهشا دقع

 يهو «نالف هيقفلا تنب ةمطاف تدهشأ .- محرلا نمحرلا هللا مسب »

 ء اهيلع تدهشأو ءاهتيصو تبتك نيح «نهذلاو لقعلا ةتباث مسجلا ةليلع

 )١( ؛مقر ءدوه ةروس ۰۸۷

 ) )0.اذه لثمو :م

 ءكاؤو !؛ق/وك؟ :ررك“١ :عا(م)

 .585 :م/ ۲۷۷ :ص اي

 .ق ٤م ءع :نم (()

(o)همادر نم . 



 نوٽس هغلبم يذلا ءاهرهم ءىلاك نالف اهجوزل تبهو اهنأ : :اذك تقو يف

 ء("ناجلاو) ء( "نيرجعماو) ضيبألا يرتستلاو «يديبعلا نأو ءالاقثم
 .« هيف يل قح ال كلذ عيمج ءرهوجلا يدقعو

 هنأو ءةبطلا هذه لبق جوزلا نا معي ال هنأ» :هتداهش يف دازو

 « .ةداهشلا هذه هنم ذئنيح ىصقتسا

 ىلا امايحو «ضرلا اذه نم ءدعب ةأرلا ةحص يدنع "أ تبثو
 اهترضحب هتوم لبق ةأرملا فقو جوزلا نا :نالدع يدنع دهشو ءنآلا

 «يتوم دعب :رتسلا ءارو نم هل ةبيجم تلاقف ءاهئلاك هتبهو اهنأ ىلع

 ةأرملا أربأ جوزلا نأب نالدعلا ناذه يدنع ("دهشو) «جْوُرلا تكسف

 .ةمات ةءارب «هضرم يفو ؛هتوم لبق

 مث «ضرملا يف يف ةبملا نم دهاشلا هب دهش ام - هللا كزعأ - لمأتف

 ىلع "تہ م "اذا اهب مايق ةثرولل لهو ءكلذ دعب ةحصلا ورط

 ؟مدقت امسح ءدوهشلا ةداهش نم ديقت ام ىوس «.ةبحلا هذهل ادر جوزلا

 «هتمذ يف نيدلا نوك عم «لوبق !''اهبلطو ةداهشلا جوزلا ءاضتقا لهو
 ما «هتابثو لوبقلا ةفرعم اذه يف طرتشي لهو ؟ماتلا زوحلا ماقم ماقف

 لوبقلا ثروي لهو ؟هماقم موقيو ءزوحلا عم ةداهشلا ءاضتقا هنع ىنغي

 عم ةبملاب نيرخآلا نيدهاشلل “اهرارقا 7 لهو ؟ال مأ ءهريغك

 نيعم ريغل ثلثلا ين رظانلل بجي امو ؟ال مأ » نیلا دعب » :اهاوعد

 .ةناج ةدحاولاو ءؤلؤللا :ناجلاو ءاهسأر ىلع ةأرملا هدشت بوث (ملا رسكب) رجعملاو .ع :نم (۲)

 .تتبثو ؛ق (0)

 .تكسو ب يفو :مءر ءع :نم (0)

 ذا ع (ه)
 .ةبهلا هذهل در جوزلا ىلع تبثي رل ذا : :ع (9)

 .ماتلا زوحلا ماقم مئاق لوبقلا هبلطو : :ع (0)

 .اهرارقا ؛ر (۸)

 .توملا دعب .يأ (4)



 ا! يداهش عم ؛ةثرولا نيميب اًميش ثلثلا بحاص قحتسي لهو ؟كلذ نم.

 لوط هلطبي ما «ةبهلاب الصتم لوبقلا نوكي نا طرتشي لهو ؟بجو نإ
 (ف) هب ترقأ ايف حلا امو ؟هديب (("!هل) بهو امو ءانتلأسم يف ةدملا
 ىعدا دقو ءاهاوعد هيف تعطقو ءرهوجلاو «بايثلا نم دهاشلا ةداهش

 نيدهاشلا ةداهش يف اه جوزلا ءاربا لهو ؟اهدنع كلذ نا ةثرولا نآلا

 هنا :اولوقي نا ةثرولا ةجح نم ذا ءال مأ كلذب بلطلا نم ءاربا
 نيح هلعلو ءهب ةرقم يهف اذه امأو « “هب اهيلع يعدي امم اهأربأ
 دنع راص كلذ دعب ) 2) «هزوح يفو «هدنع هب رقأ ام ناك اهأربأ

 . [؟79] دقو ءركذ ام ءيش يدنع سيل :ةجوزلا /تلاق نا فيكو « ةجوزلا
 عطق دقو «يدنع كلذ :تلاق وأ ءءاش ام هب لعفو «ذئنيح هعاتم ذخأ

 .؟يئارباب ينع بلطلا هيف
 هيف رمألاف ءالصف الصف «كلذ ىلع اروجأم ءالضفتم ينبواجف

 .فوقوم

 ."هتاكربو هللا ةمحرو «كيلع مالسلاو
 « هللا ف يئايلوأ لجأو ٠ يددع مظعأو « يديس أي :( هيلع) باوجلا

 «هاضرو هرب هيف ام ىلع اناعم ,هاوقتب اديوم هللا هاقبأ نمو يدمعو

 . هيلع تفقوو « اذه قوف عقاولا كلاؤس تحفصت

 نيح «« يقوم دعب » :رتسلا ءارو نم ةأرملا لوق ىلع جوزلا توكسو

 .تبجو نا مهتداهش عم :م ر 00(

 .ر «ع نم (9)

 .نم !ب يفو .ر ۰ع :نم (۳)

 .اهيلع هب ؛ر )٤(
 .ر ۰ع :نم (ه)

 .كيلع مالسلاو عر )30

(v۷)ءراةنم  

 "م١٠١



 كلذ در هكرتو ؛نيدهاشلا ةرضحب ء(""هل) ءىلاكلا ةبه ىلع اهفقو
 جتحي را ءاذهب ةبهلا تلطب اذاو .ةبهلل لاطباو ءاهوقل هنم ملست ءاهيلع
 .كلذب قلعتي ام ءهنع تلأس ايف ملكتلا ىلا

 اهضرم يف ترقأ يتلا دوقعلاو بايثلا يف اهنيي عم ةأرملا لوق لوقلاو
 :هل تلاق ناو .اهجوزل اپنا

 .كلذ ىلع تفلحءاهدنع تسيل اهناو ءاهذخأ دق (('"هنا)

 هجو ىلع ناك امنا اهضرم يف هل ("اهب) اهرارقا نا تعدا ناو
 نم تحص دق تناك ناو ءاهنيمي عم كلذ يف تقدص هيلا اهنم جيلوتلا
 عم ءاهدنع هل ىتح ال هنا:هرارقاو ءان جوزلا ءاربإ ليلدب ؛اهضرم

 ء هيلع 'تدامت اهنأ معي لو «ضرملا يف ناك هلصأ نأل «هل اهرارقا فعض

 .اهتحص يف اهيلع وه ماق الو ءاهضرم نم تحص نا دعب

 لجرلا رارقا نا :نييئدملا كلام باحصا رابك نم ةعامجج لاق دقو

 ‹ هتحص يف يف هيلع موقي نأ الإ زوجي ال هثارول نيدب هتحص يف
 .هللا ءاش نا نيب اذه .ضرملا يف رارقإالا لصألا ناك اذا فيكف

 .قيفوتلا هبو

 دي تناك ىفوتملا دي نأو«هكلم ةكرتلا ضعب نأ بصاع ءاعدا - [؟]

 * نہترم

 وهو ؛ةمدقتملا ةيضقلا هذه نم لصف ىف باوجلاف ىناثلا لاّوسلا امأو

 ناك «هثروم دنع نهر (ا) هتكرت ضعب ف ىعدا تيملا بصاع نأ

 م نم )1(

 ر ٠م ؛ض نم )0(

(r)م نمر  

 هب م هر )4(

 ۰۲۸٤ :م/۲۷۹ لص +

  (o)نهر ام نأ پب يفو ۰م ر ع :نم .

AF 



 نم ءيش تبثي (' االو) < «هغلبم فرعي ال فلس يف اهنهر هتايح يف هوبأ

 بالا ر لجو نا فيكو ؟ركذو عامس اذه عم ناك نا فيكو «هاوعد

 .؟فلسلا نم نهرلا اذه هيف لعج ام ددعب

 .هيلع تفقوو ءاذه قوف عقاولا لاؤسلا :تحفصت :هيلع باوجلا

 «كلذ نوكي الو عامسلاب نهرلا نم هاعّدآ ام بصاعلا قحتسي الو

 هاعدا ايف هلوق لوقلا نوكي نا بجوت « ةهبش هيبأ طخ ين َدَجَو ام الو
 .كلذ نم

 رمأل اكلام ةثرولا نم ناك نم فلحي نا :هيف محلا هبجوي يذلاو

 . كلذ نم اشيش ماعي ام هنا :هسفن

 .قيفوتلا ىلاعت هللابو

 * تيبلا عاتم يف ةثرولاو ةجوزلا فالتخا - [*]

 عاتم نم ةجوزلاو ةثرولا هيف فلتخا ام وهف ثلاثلا لاٌوسلا امأو

 ام فالخلا نم هيفو «ءاسنلا هكلع امم ءا هنا ةجوزلا هتعداو ‹ تيبلا

 ؟نيي ريغب مأ «نيميب هقحتست نا كدنع حجرتي له ؟هب يتفت ام « تملع

 ءهيف مهاوعد اوعطق وا ةثرولا هيلع اهحلاصف « امطوأ «لجرلل ناك "امو
 ؟ىلاعت هللا ءاش نا ثلثلا يف رظانلا عم اهمكح ام

 « ةثرولا هيف" اهبذكو ء اهل هنأ ءاسنلا عاتم نم ةجوزلا هتعدا امو

 نإف ؛هيف اهيلع نيميلا بوجو يف فالتخا الف «مهثورومل اكلم هوعداو

 ماد :ب يفو .ردنم )١(

 ء۲١۲۰ :م/كالو ص اج

 .ناك وأ :ع (۲)

 .اهبذكف م (م)

 .م١١



[rv4] 

 . ًاثاريم هوقحتساو «مهثورومل هنا اوفلح تلكن

 :اولاقو ءمهثورومل هنا ىوعدلا اوققحي مل اذا «يدنع فالتخالا انو
 راج اذه يف روثألا فالتخالاف كل هنا يفلحاف .انثورومل هلعل يردن ال
 .ةمهتلا نيمي قوحل يف فالتخالا ىلع

 فعض يف هيلا رهظي ايف ماحلا رظن هجولا اذه يف هارا يذلاو
 .اهتوق وا ةمهتلا

 كلذ يف رظنلاف «ةثرولا هيلع اهحلاصف ءامل وا ءلجرلل ناك ام امأو
 هثلث ذخأو «هاضمأ ارظن حلصلا ءاضما ىأر نا ثلثلا يف رظانلل

 اأ هيلا رهظ “ناب ءارظن هري مل ناو ةأرملا "!كرتيو «"ةيصولل
 ناك « فلحت الو «عيمجلا نم ًاربت وا «كلذ نم رثكأب حلاصت نا ىضرت
 هل ناك « ءیشب ثلثلا نع اهنيه ىلع هتحلاص نا .هيضمي الأ هقح نم
 ام ثلث هل تمرغ نيميلا نع ثلكن ناو ؛«ءيش هيف ةثرولل نكي مو
 ىلع ةثرولا هيلع حلاص ام ثلث هلو «ةثرولا هيلع تحلاص ام ىلع تداز
 .لاح لك

 نيفورعم ريغ مهو «مهنيب ريسأل ىرسألا ةداهش لبقت له - [:4]
 « ؟ةلادعلاب

 ؛«فلسو ةيصو نم ةيدف هل تعج روسأم لجرف عبارلا لاؤسلا امأو

 ا" ىرسأ هل دهشو ءاهضعبب ىدتفا هنأ /معزو ءاجف

 ؟ال مأ ةرورضلل «مسوتلا ىلع ءانه اه مهتداهش لبقت له «كلذب برحلا

 .ةيصولا ثلث ؛م )١(

 .كرتو ر ٠ع (۲)

 .ناف :م )۳(

 .ىلع .مءر (4)
 ٤۵. !م/86١ ص *

 .ىراسأ :رء.ص (ه)



 .؟اهنم يقب ايف فلسلاو ةيصولا نيب صاصحلا ("''عقي) له تلبق ناو

 . اروجأم كلذ ع ينبواج

 .هيلع تفقوو ءاذه قوف عقاولا لاّوسلا تحفصت :("هيلع) باوجلا

 «ةزئاج «مسوتلا ىلع ءاذه يف ريسألا عم نيروسألا ةداهش ةزاجاو
 نبا اهزاجا ثيح « رفسلا ف اهنم رهظا ‹ةرهاظ هيف ةرورضلا نال

 ةلادعلا ىلع ًالومحم دهاشلا یری نم لوقل ةاعارم «؛كملع ىلع « بيبح

 :هنع هللا يضر باطخلا نب رمع لوق رهاظب ءهتحرج ملعت ىتح
 هيلع ابرج وأ «دح ف ادولجم الا « ضعب ىلع مهضعب لودع نوملسملا »

 :ريسألل فلسلاو ةيصولا نم عمتجملا لاما نم يقب اموه« “روز داهش

 .نيهجولا نيب ضوضنم « هب( "یدتفا) امدعب

 .هل كيرش ال «قيفوتلا ىلاعت هللابو

 * ؟لوانتلا نيح بوثلا يف ثدحي ام راسمسلا نمضي له - [ه]

 ءهيطو «بوثلل راسمسلا رشن نم ثدح اهفف سماخلا لاّوسلا امأو

 «هنمضی ال له « هلوانت نيح يف «رامس ذبج وأ عطق وا «قزمت نم
 طيرفت عون هيف ذا ؛هنمضي مأ ءهلعف يف قرخي ل ام ءهيف هل نذالل

 .هيلع تفقوو اذه هقوف عقاولا لاٌوسلا تحفصت :("اهيلع) باوجلا

 .عضت :ب يلو .م ءر .عا:نم )0(

 نع :ر 2

 , اهيلع' :ب يفو .ع :نم )س(

 )٤( نيعقوملا مالعا) .ءاضقلا يف رمع ةلاسر نم )45/1١(.

  (o)ىفأ :ب يفو .ر ؛ع :نم .

Moi  * 

 .سضي ؛ر (7)

 .اهبلع :ب يفو ءر ءع ؛نم (۷)



 م أذا « هيف هيلع نامض ال ءهل راسمسلا رشن نم بوثلا يف ثدح امو

 ردقلا زواجت ناف «هيف هل نذا يذلا ردقلا زواجت نأب «یدعت الو «قرخ
 ثدح يذلا اذه لثم نا :رصبلا لهأ (/)لاق وأ) «هيف هل نذا يذلا
 . نمض «"دمعتو قرخ نع الا ثدحي ال بوثلاب

 لاقو ءدعتي مو ءهل زوجي ام لعف وا ءىدعتو قرخ له ملعي / ناو

 .قرخ ريغ نم بوثلاب ثدحي نا لمتحي اذه "!'لثم نا :رصبلا لهأ
 وأ «هدبع نيع أقفي يذلا يف فالتخالا ىلع كلذ ىرج ءرشنلا يف دعتو

 تنك :وه لوقيو ءًادمع كلذ انب لعف :ةأرملاو دبعلا لوقيف «هتأرمأ

 ريغ ىلع وأ «هفالخ معي ىتح ءاّدَعلا ىلع لوم وه له «تأطخأف ايدو
 رهظي ىتح ءادعلا ىلع لوح هنأ رهظألاو ؛«هفالخ معي ىتح ءادعلا

 . هفالخ

 .قيفوتلا هللابو

 * .مصخلا ليكو ودع الو ءمصخلا ودع ليكوت زوجي ال - [1]
 ءرخآ اليكو همصخ لكوف ءةموصخل اليكو لكو نميفف سداسلا امأو

 هليكوت نم همصخ معني له «ةوادع رخآلا ليكولاو 'نيلكوملا دحأ نيب
 وهف ؛ليكولا عم وه امنا همالك ذا ءهل حابي مأ «هلكومل هتوادعل « هيلع

 ةموصخ ببستب ىذألا يعاري نأ الا « ءافج وأ ؛هلوقب ""هاذأ نم نمآ
 .؟"عأ هللاو « اًمُهَنْيَب يتلا ةوادعلا ببسب «هيلع لطابلا

 .لاقو :ب يو ٠م ٬ر ٤ع نم )۱(

(r)دعتو :م .ر , 

 ءاذه لثم رصبلا :م )۳(

 14۲ :م/اال1 ص #

 .نيلكوتملا :ر (ء)

(o)لوقب م رع . 

 . معأ هللاف ع )1(



 .هيلع تفقوو ءاذه قوف عقاولا لاوسلا تحفصت :("هيلع) باوجلا
 ىلع همصخ ودع ليكوت دحأل حابي ال نا اذه يف هارأ يذلاو

 ام ىلع اعيج نيهجولا يف ررضلا نأل ءهنع مصاخلا ودع الو «ماصخلا

 .كيلإ رهظ

 .هل كيرش ال «قيفوتلا هللابو
 * ليكو هل يذلا «بئاغلا ىلع نيميلا هجوت دنع - [۷]

 يف بيعب مايقلا ىلع اليكو لكو بئاغ لجرف عباسلا لاؤسلا امأو
 عاب نوكي نا ركنأف «ليكولا هفقوف «''اهترضحب لجر نم اهارتشا ةعلس
 ل "ذا ؛نيميلا هتمزلف ءرخآ نم اهعاب امناو ءةعلسلا هذه هلكوم نم

 ؟هيف محلا اف «بئاغلا ىلع نيميلا در ىلا بهذف «ةنيب كلذ يف نكت
 وا ءنمثلا فقوي لهو ؟ءاوس كلذ يف بيرقلاو «ةبيغلا ديعبلا لهو
 ٠ .؟ليمح هنم ذخؤي

 .ىلاعت هللا ءاش نا اروجأم ءهيف كدنع اب بجأ

 .هيلع تفقوو ءاذه قوف عقاولا لاؤسلا تحفصت :هيلع باوجلا

 يمس وأ « ةعلسلا هنم عاب نم هيلع موقملا مسي .مل اذإ < هارأ يذلاو

 ليمح هنم ذخؤپ نا ؛هددل كلذب نيبتف «ةبيغلا ديعب ءابئاغ الجر
 “هيف وه يذلا ء(“اعضوملا يف لكوملا ىلا بتكي نأ ىلا «نمثلاب
 .ةبيغلا ديعب وا «ةبيغلا بيرق ناكأ ءاوسو « فلحيف

 .اهيلع :ب يفو .م ءر ع :نم (1)
 14۲ ZAN :ص *

 .يترضح م .ر ؛ع ق (0)
 ,اذا :ع (۴)

 .عضوملا ىلا .م (4)

(o)هب ار م  



 [؟؟ه]

 ضبق ىلع بئاغلا ليكولا ىف يذلا فالتخالا ءاذه يف «لخدي الو
 «قحلاب بئاغلل رقم اذه نال ؛هاضق هنا ىعور «ميرغلا هبرقي « نيدلا

 بئاغلل رقم ريغ هيلع ىعدم انتلاسم يف هيلع موقملاو « ءاضقلل عدمو
 . ءيشب

 .ءيث دعب هيلع تبثي مل ذا ءهارأ الف ءهنم نمثلا ذخأ امأو

 .قيفوتلا ىلاعت هلابو
 + قالطلاب نيميلا يف ةينلاو طاسبلا رابتعا - [۸]

 ىلع اهتعلاخم هتجوز هنم تبلط لجرف «نماشلا لاؤسلا امأو
 ةقيلطت /اهقلطو ءاهنم لبقا :رضح نم ("ضعب) هل لاقف ءاهقادص
 ام هل ليقف ءاثالث الا (“ اهقلطأ) ام جوزلا لاقف ءاهسفن اهب ("'اهكلق)
 هدارم نع هتلأسف «يدنع رضحف «ةنئاب ةقلط امه بتكا :لاقف ؟تلق
 (“ورأ) م :لاق ابرو «يلقع يف تنك ام «يردأ ام :لاقف «لوألا هلوقب
 لاحلا هنم يل مهفني مل هنا :رضاحلا دهاشلا لاقو «ةدحاو الا ق الطلاب
 «ةدحاو الا (درأ) ل :لوقيف وه امأو .(لابقتسالا لب) قالطلا يف
 نكأ مل «يردأ ام :("لاق) ؟اثالث اهقلطن :كلوقب تدرأ ام :هل ليق اذاف

 . يلقع يف

 ءاذا :ق (۷

 ,الاك :م/1۹4 خص *

(r}ءق ٤م ر ۰ع :نم  

(e)كلق :ب يو ر ؛ع ءاق !نم . 

 .اهقلطن :ب فو .م نم )4(

(o)دري :اب فو .ق :نم  

 .قالطلا :م .ع ف )1(

(v۷)لابقنسالا ف لب :ب يفر .م ءاٿ ؛ص :نم . 

 .درن !ب يو .ع ٠ق :نم )۸(

 .ر «ع :نم (5)

1A4 



 .هيلع تفقوو ءاذه قوف عقاولا لاؤسلا تحفصت :(''هيلع) باوجلا

 « اثالث الا اهقلطن ام» :هلوقب دارا امنا هنأ :رمألا نم رهاظلاو

 ءاهنم لبقا :هل لئاقلا لوق ىلع ًاباوج «هلعف ىلع مزعي اب رابخالا
 ءاثالث هسفن ىلع قالطلا باجيا ال ءاهسفن رمأ اب كلمت ةقيلطت اهقلطو

 نكت مل :لاق وا «ةدحاو الا درأ م :لاقأ ءاوس «كلذ ىلع هلوق لمحيف

 رمأ يتلا ءةارابملا ةقلط الا همزلت الو « يلقع يف تنك الو ءةين كلذب يل

 .(!"اهتباتكب) كلذ دعب
 .هل كيرش ال «قيفوتلا '"!ىلاعت هللابو

 *. مزتلملا توب طقسي ةايحلا ىدمل ةقفنلاب مازتلالا - [4]

 وأ «هتايح رخآ ىلع ةقفنلاب عوطت نميف وهف عساتلا لاؤسلا امأو
 نا لهو «هتكرت يف ةقفنلا بلطي رخآلا ماقف «عوطتملا يفوت مث ءام ةدم
 فرعت له وأ ؟ءاوس «ةقفنلا بلط يف رمألا زئاج وأ ءاهيفس اذه ناك

 ؟بهذملا يف افالخ اهيف

 .هيلع تفقوو ءاذه قوف عقاولا لاوسلا تحفصت :هيلع باوجلا

 األ ؛ةدملا نم يقب ام هنع طقس دقف :قافنالاب عوطتملا تام اذاو
 «بهذملا يف هظفحا اذه يف فالخ الو «توملاب طقست «ضبقت م ةبه

 .رمألا زئاج وأ ءاهيفس قافنالاب هيلع عوطتملا ناكأ ءاوسو

 . “هل كيرش ال قيفوتلا هللابو

 . اهيلع :ب يفو ۰م ر :نم )0(

 . اپباتکٻ :ب يفد .م ءاق ؛نم )0

 .ع :نم (0)
ALI #* 

 .ع ن (:)



 + ريخأتلا عم «مهارد رانيدلا نيد ءادأ - [ى١٠]

 همجنف «مثاق «بهذ لاقثم لجر ىلع هل نم وهف رشاعلا لاؤسلا امأو
 .ءزجلا كلذ فرص ءمجن لك يف ءهنم ذخأي ءاعابرأ وأ ابالثأ هيلع

 يف ,فالخلا نم هيف عقو ام تملع دقو «كايتفو ءهيف كيأر ام
 .؟هريغو دمع دنع « انلوصأ

 .هيلع'''تفقوو ءاذه قوف عقاولا لاؤسلا تحفصت :هيلع باوجلا

 فرص مجن لك يف هنم ذخأي نا ىلع «"'رانيدلا هيلع مجن ناك اذاو

 هرخأ هنأل ءهمسي إل وأ فرصلا ىس «قافتاب زجي م ءءزجلا كلذ

 رخأتملا فرصلاو « مهارد هب هنم ذخأي نأ ىلع «هيلع هل يذلا « رانيدلاب

 .قافتاب زوجي ال

 مجن لك يف هنم ذخأي نأب طرتشي ملف «تکسو هيلع همجن ناك ناو
 هيف فالتخالاو «نيلوق «دمحم باتك ىف كلذ ىف ركذف ءزجلا كلذ فرص

 نا :فالتخالا اذه هجوو .ةيبتعلا نم متاق مماقلا نباو «كلام لوق نم
 اهيف محلا هبجوي يذلاو «بهذ رانيدلا ءازجأ نم ةمذلا يف هل تباثلا

 زيجأف «رانيدلا ضعبتي ال ذا ؛ءاضقلا موي فرصب ‹مهارد ءاضقلا دنع

 ام ةاعارم ىلع ةرم هزجي ملو «ةمذلا يف تبث ام ةاعارم ىلع ءةرم كلذ

 .رخأتملا فرصلا ؛كحلا هبجوي ام ةاعارم ىلع يتأي هنأل ؛ كلا هبجوي

 هيلع تناك ول كلذو ءزوجي الا رهظألاو ءهنع تلأس ام هجو اذهف
 اذه ىلع كلذ ىرجل «ًارانيد اهب هل لجعي نأ دارأف «ةمجنم رانيد ثالثأ
 , ””فالخلا

 # صا ١١8/م! "1١.

 .تفقوو ع )1(

 .بهذلا من :ب ينو .رانيدلا مجن :ع )٠(

 . فالتخالا م هر )م



 .هل كيرش ال قيفوتلا ("!ىلاعت) هللاب

 + ؟ةيصو ذيفنتل «ضوفملا مدقملا ءازا ءءاضقلا لخدتي له - ]1١[

 دارا اذا «تيم ثلث ذيفنت ىلع ("'!ءدقملف) رشع يداحلا امأو

 هيلع ضارتعا ال هنا ؛ميدقتلا يف هل لعج دقو مهتحاسمو «ةثرولا ةبراقم

 ليصحت يف رظنلا ؟احلل له ءهوجولا نم هجوب ؛هريغ وا ؛کاح نم
 وه امنا هيلا ضيوفتلا ذا ءهيلا هرظن ضوفي « مث «هيلع ةطوحلاو «ثلثلا

 ؟هيلا ماحلل ليبس ال مأ ءهدحو قيرفتلا يف

 .هيلع تفقوو ءاذه قوف عقاولا لاؤسلا تحفصت :هيلع باوجلا

 لام ميدقت يف ةثرولا '"'ةبراقم ثلثلا ذيفنت ىلع مدقملل زوجي الو
 نم هعم كرش كلذب يضاقلا همهتا ناو .كلذ يف مهتحماسم الو «ىوتملا

 هيلا لعج يتلا هوجولا يف هيلا هذيفنت لكي مث « ثلثلا ليصحت يف هب قثي :

 يف رظنلا هيلا ضوف ناك نا «هداهتجاب هاري اهف وأ «(“هيف) اهذيفنت

 .هريغ وا ؟اح نم هيلع ضارتعا الو «يصوملا )لوقب كلذ

 [ ]٠۷٠ نا هيلع ىشي يذلا ءنومألا ريغ امأو نومألملا /يصولا يف اذهو

 ىلع «اهذيفنت ىلع ةنيبلا ةماقا هفلكيف «اهذفني ی

 ىلع ةنيبلاب تأي م ناف ؛ اياصولا باتك يف بهشأ عامس يف عقو ام

 هذبب نكي ملو ءامهتم ناك ناو أ" اانلعم (")اقرام ناك نأ «نمض 7

 رل نم )4(

 .۲۵۵ :م/۱۹۹ ص *

(r)مدقبللف :ب يفو .ر :نم . 

 .ةمواقم :ع (۳)

 ,م عاق !نم )0

(e)لوقل ؛ر .ع . 

 .ةديقع وأ ءاكولس هنيد نع جراخلا .قرالا (5)

 .العم :ع ق (0)
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 ناك ناو ءنيميلا نع لكني نا الا «نمضي ملو «فلحتسا ءةفصلا-

 ريغ هنا تبثي ىتح نومأم هنأ ىلع لوم وهو «نيي هيلع نكت مل انومأم
 .نوم

 .("7هل كيرش ال) «قيفوتلا هللابو
 + رباقملا يف تاضورلاو ببقلل رمألا هديب نم مده - [1١؟]

 «ببقلاو «فئاقسلا ءانب نم ("عدتبا) اهفف رشع يناثلاامأو

 هديب نم ضعب ماقف «ةنسلا هيف تفلوخو :ىتوملا رباقم ىلع «تاضورلاو

 دح ىلا ؛اهاطيح نم يلوع امو ءاهفقس طحو «اهرييغتو "لاهمده يف رما
 .ام

 ءاهيف باودلا لوخد عفدي ام (”اهناردج نم كرتي نا مزلي ('لهف
 نم "اعلا لهأ هحابأ ام الا اهنم كرتي الو «ةعيرذلل اعطق ءال مأ

 نا فيكو ؟نفادتلل « رئاشعلاو «نيلهألا روبق هب زيمتتل :ريسيلا رادجلا
 ثدحلاب هيلا قرطتي الثل ؛ يتيم ةنايصل ةعفنم يرادج ءاقبل :مهضعب لاق

 نأ بجوي رذع اذه لهو ؟نارمعلا برقب اهنم ناك ام اس ال ؛هيلع
 ماعلا ررضلا نأل ؟ال مأ ءاذه عني ام لقأ ناردجلا نم اهيلع كرتي
 راتتسا "نمي ال هنأ عم ءدشأو مظعأ اهتيلعتو اهئانب يف ةعدبلا روهظب
 نم تيملاو يحلاب رضأ كلذو «نايحألا ضعب يف اهيف داسفلاو رشلا لهأ
 ٠ ؟عورشم اهفخأو نيررضلا دشأ ةاعارمو «هيلع ثدحلا

 .ر :نم )0(

 .قفنأ ب ىفو م ار 2ق ؛ص !نم فز

 .آالك !م/او5 “نصا #*

(r)اهمدهب ؛ر ؛ص , 

 .له:م ٠ع (4)
 . ايرادج :ق ص اير هز

1a (1)ةئسلا لهأ . 

(yv)نس نمأي ال :ص  



 .ىلاعت هللا ءاش نا اروجأم ءهيلع بواجو هنيب

 نيملسملا رباقم يف تاضورلاو 'ببقلاو فئاقسلا نم '''ىنب امو
 هب زاتحي ام ردق الا اناطيح نم كرتي نا بجي الو ءبجاو اهمده

 نفدلا ديري نم ينتاب الثل ؛هاوس روبق نم هتيرشعو « هتبارق روبق لجرلا

 هلوخد نکي ام كلذ يف دحلاو « هتايلوأ لوبق شبنيف ءعضوملا كلذ يف

 .باب ىلا هيف رقتفي الو «ةيحان لك نم

 .("هل كيرش ال) «قيفوتلا ىلاعت هللابو
 * سبحلا كح ىلع تسيل ةحرضألا هذه نم مدهب ام ضاقنأ - [1؟]

 ةروكذملا ةينبألا هذه نم (مده) ام ضقن ىفف رشع ثلاثلا امأو

 الجري مأ ,0!فالخلا نم لصألا اذه 5 عقو ام تملع دقو «هانعمبو

 انلق ناو هنأل ؛هللا ءاش نا ‹ حيحصلاو «هبشألا وهو ءاهبحاص كلم ىلا

 ءروظحم وه لب ءعورشم الو ءهيف نوذأم ريغ سبح اذهف «لصألا كلذب
 ؟در وهف هع يهنم

 .ىلاعت هللا ءاش نا اذه يف كباوج تدرأف

 .هيلع تفقوو ءاذه قوف عقاولا لاؤسلا تحفصت :هيلع باوجلا

 ءاهيف لعج يتلا ةربقملاك اسبح نوكي ال «هونب نيذلا هبابرأل ضقنلاو
 .ينبي ؛ق )۱(

 .بابقلاو ر )۲)

 رل نم )۳(

.YA\ Sp ° * 

 .ينب ؛ب يفو .ق عع :نم )٤(

 .فالتخالا :ر (۵)

 .عجرت ؛:ر (3)



 يذلا ىنعملل ءسبحلا يف ينب ام صقن يف فالتخالا كلذ يف لخدي الو
 .نيهجولا نيب قرفلا نم تركذ

 .قيفوتلا ىلاعت هللابو

 * رباقملا يف ىنبي ام مده بجي - [14]
 ءديزأ وأ ءرابشأ ةرشعلا وحن هؤانب يلعأ ربق يفف رشع عبارلا امأو

 ,؟'!هررضب هناريج ضعب اكش نا فيكو ؟هتعدب رييغتو همده بجي له

 هعنم وا ءهكمس عافتراب ("!نيدراولا) ضعب نع هقدنف باب هرتس نم
 ؛ةجح اذه يف قدنفلا بحاصل له «هناوطسأ يف سالجلل رظنلا حرسم

 ءايلوأل لهو ؟زوجي ال اب لب هل ةعفنم ريغب ةعفنم ينعنم :لوقي ذا

 هيف مط ةجح ال مأ ءهيلع ربقلا ءانب مهزوحل ةجح ربقلا بحاص
 لبق ربقلا ءانب ناك نا فيكو ؟حابم رمأ الو «ةعفنم ريغ ("أهزوحل)
 اذه لاوز يف يل :لوقي نا قدنفلا بحاص ةجح نم ذا «قدنفلا ءانب

 .؟“هنلازا بجوي عرشلاو «ةعفنم ءانبلا

 حابي لهو ,((هللا ءاش نا) اروجأم اروكشم ءهنع بواجو« لمأتف

 ؟تاركنملا هذه لثم يف مصاختلا

 .هيلع تفقوو ءاذه قوف عقاولا لاٌؤسلا تحفصت : هيلع باوجلا

 الا نكي م ناو « مدهيو « زوجي الف ربقلا سفن ىلع ءائبلا ناك ناو
 مدهي الف ؛هقحو لجرلا كلم يف ناك ناف ؛هيلع "ينب تيبلاك « هيلاوح

TAY م * 

 .هرتسب هررض نم م «ر )۱(

 .دراوملا ؛ب يو ١ع :نم 10(

(e)مهزوجم اب يفو .م ءر ع :نم . 

 .هاهني عرشلاو ع )4(

 .ر نم (6)

 . يلبي م ىلإ



 ناك ناو « هجاوملا قدنفلا بحاص ةجح نم “ت رکذ ام "يشل « هيلع

 .بجاو هَمْدَه نا :اهبلق يتلا ةلأسملا يف مدقت دقف « نيملسملا رباقم يف

 [rvv] ./.هل كيرش ال « قيفوتلا هللابو

 * عماجلا ةعموص نم ناريجلا ىلع فشكلا ررض عنم - [16]

 يف تثدحأ ةعموص يف هناف :اهرخآ وهو «رشع سماخلا لاّوسلا امأو
 «لاقم كلذ يف هل له «هيلع فشكلا ناريجلا ضعب اهنم اكشف « دجسم

 عم ءاهرمت عمجل اهيف دوعصلا ءةرجش هراد يف نمل ءانتُمأ حابأ دقو

 «ةريصق ةدم ىفو « ةمولعم ناذألل عولطلا تاقوأو «هعولطل راذنالا

 ءاش نا «ةرضم دصقي ال نمو حالصلا لهأ بلاغلا يف اهالوتي "اأو
 ؟ هللا

 .هيلع تفقوو ءاذه قوف عقاولا لاؤسلا تحفصت :هيلع باوجلا

 عولطلا نأل ؛لجرلا راد يف ةرجشلاك دجسملا يف ةعموصلا تسيلو
 لك يف ارارم رركتي ناذألل ةعموصلا يف دوعصلاو «ردان ( (“رمشلا ينجل)
 .مايألا نم موي

 يقرلاو ءاهيف دوعصلا نم عنملاب ءكلام نع بهشأ عامس يف ةياورلاو

 ("ناف) :لوقأ اهبف « حيحص اهيف ىنعملاو ءكلمع ىلع ةصوصنم ءاهيلع
 نم عنميف «ضعب نود اهيحاون ضعب نم ءرودلا ىلع اهنم علطي ناك

 ةهجلا كلت نم ىنبي زجاحب ءاهنم علطي يتلا ةهجلا ىلا اهنم لوصولا
 .اهعمص نم ريثك يف «ةبطرقب اندنع .اذهو .تاهجلا نم اهريغو

 .هل كيرش ال «قيفوتلا ىلاعت هللابو
 .ءيش :ع )١(

 .هتركذ :م 46)
 ie م ¥

 ءاناو م ()
 .ةرجشلا انجل ب فو .م نم )£(

 .ناو :ب يقو .ع :نم (ه)



 نم باودلاو لحاورلا ءارك يف ةلاقالا ماكحأ - [؟51]
 ةنودملا

 يف ةعقاولا ؛نيعملاو نومضملا ءاركلا يف ةلاقالا لئاسم “صيخلت
 هللا يضر ءدشر نبا ءالما «'""ةنودملا نم باودلاو لحاورلا ءارك باتك
 .هلع

 يضاقلا « ظفاحلا مامالا «لجألا هيقفلا لاق .محرلا نمحرلا هللا مسب
 هيلع كلذ تأرقو ءهنع هللا يضر ءانخيش دشر نبا ديلولا وبأ لدعلا
 .ةئام سمخو «ةرشع تس ةنس «ةدعقلا يذ يف «ةبطرقب هلزنم يف

 سلجم يف مهيلع هتدروأ ام هيلع يلمأ نأ انباحصأ ضعب ينلأس
 «نيعملاو نومضملا ءاركلا يف ةلاقالا لئاسم صيخلت نم «'ةركاذملا
 ؛اهليصحتو «ةنودملا نم باودلاو لحاورلا مارك باتك يف عقاولا

 لخدي امو «زوجي ال ام اهنم زوجي امو ؛هيلع ةدايز ال ام ىلا ال ميسقتلاب
 .هوركملا نم اهنم زوجي ام

 لحاورلا ءارك يف - أ
 لوقلا يف «قيفوتلا يف هيلا ةبغرلاو «لجو زع هللا دج دعب «تلقف

 .للزلاو أطخلا نم ةمصعلاو «لمعلاو

 نومضملا ءاركلا يف

 ءةمذلا يف تباثلا ملسلا يف ةلاقالاك ءنومضملا ءاركلا يف ةلاقالا

 :نهيجو يف داسفلا ((اهيف) ربتعي

 .اهدرجمي ةلاقالا يف داسفلا نوكي نأ :[هدحأ

 1 ١ .(58/ع) :ةنردملا (0)
 . هتاتشل عمجو ؛ةنودملا هقفل ليمكت وهو «تافالتخالا ضعب عم :708 :ص تامدقملا يف دجوت (؟)

 ,هيف اب يفو م !نم )ل



 ء ىلوألا ةقفصلا ىلا اهتفاضاب الا ةلاقالا ىف داسفلا نوكي الا ىناثلاو

 باب نم ءكلذ نم ("!ناعنميف « هيلع لمعلاو «كلذل دصقلا ىلع ناهتیف
 .عئارذلا ةيامح

 نيعملا ءاركلا يف

 يف ءداسفلا هيف ربتعي هنا :ليق ءهيف فلتخاف نيعملا ءاركلا امأو
 ةقفص ىف الا ءهيف داسفلا ربتعي ال :ليقو ءنومضملاك ًاعيمج نيهجولا
 ْ .تانيعملا علسلاك ةصاخ ةلاقإلا
 ةدايزب نومضملا ءاركلا ةلاقا يف ةروص نورشعو عبرأ

 م ءانومضم ءارك ىرتكا اذا لجرلا نا ةلمجلا هذه نايبو « لصف

 نم نوكت نا ولخت ال ةدايزلا ناف «ةدايزب ءهبحاص (هدحا لاقتسا

 .يرتكملا نم وأ ءيركملا

 :نيهجو ىلع مسقنت اهناف يرتكملا نم تناك ناف
 .دقني نا لبق ةدايزب هلاقتسا نوكي نأ :اهدحأ

 يركملا باغ ءدقني نا (("ادعب) ةدايزب هلاقتسا نوكي نا :يناثلاو
 بيغي نا نيب يرتكملا ةدايز يف قرف ال ذا ءبغي مل وا ءدقنلا ىلع
 تس نيهجولا نيذه نم هجو لك يفو «بيغي ال وا دقنلا ىلع يركملا
 وأ «مهارد وا «ریناند ديزي نا ىلع «هلبقتسي نا نم ولخي ال ذا «لئاسم
 ءرخآ ثالث هذهف «ةلجٌّؤم نوكت وا «لئاسم ثالث هذهف ءادقن ءاضورع
 هليقتسي نأ نم رمألا ولخي الف هدقن دق ناك ناو «لئاسم تس ةمتت
 تس هذهف «لجأ ىلا وا ادقن ءضورع وأ «مهارد وأ ءريناند ةدايزب
 .رخآ لئاسم

 .ناعنيو ؛ر )١(

 .لبق اب يو .ص ؛«م «ر :نم )+)

1۹۸ 



[rya] 

 :نيهجو ىلع ءاضيا «مسقنت ااف ءيركملا نم ةدايزلا تناك ناو

 نا دعب وا ءدقني نا لبق «ةدايزب هلاقتسا نوكي نا :نيهجولا دحأ

 دقني نا نيب هجولا اذه ىف قرف ال ذا ؛دقنلا ىلع بيغي نا لبق «دقن
 .دقنلا ىلع يركملا بغي مل اذا ءدقني ال وا

 ءدقنلا ىلع باغو «هدقن نا دعب هلاقتسا نوكي نا :يناثلا هجولاو

 نا نم ولخي ال ذا ؛لئاسم تس ءًاضيأ «نيهجولا نيذه نم هجو لك ينو

 ءريناند وا ءادقن ءاضورع وا «مهارد وأ ريناند هديزي نأ ىلع هليقتسي

 .لجأ ىلا ,/اضورع وأ ؛مهارد وأ

 مسقتلا ىلع «نومضملا ءاركلا يف ةلاقالا لئاسم رصحنت «لصف
 ا"'ةرشع اتنثا ءاهيف ةدايز ال «ةلأسم نيرشعو عبرأ ىلا ءهانمسق يذلا
 يركملا ةلاقتسا يف ةلأسم ةرشع اتنثاو «ةدايزب يزنكملا ةلاقتسا يف ةلأسم

 ١ ."!ةدايز الب
 .دقنلا لبق ءةلجؤم ةدايزب ءيرتكملا ةلاقتسا يف يتلا لئاسم ثالثلا

 لبق ؛نومضملا ءاركلا يف يركملا يرتكملا لاقتسا اذا امأف «لصف
 تناك «قافتاب زوجت الف ء«ةلجّؤم ةدايزلا تناك ناف «ةدايزب ءدقنلا
 نأل ءاضورع وا مهارد تناك وا «ريناند ءاركلاو ءريئاند ةدايزلا

 بوكرلا ىلا يرتكملا ىلع هل بجو يذلا ءاركلا نم لوحت يركلا
 ءاضورع ةدايزلا تناك نا ءهلخديف ؛ةلجؤملا ةدايزلا ىلاو «هيلع يذلا

 بهذ عيب «ريناند ءاركلاو ءريناند تناك ناو «نيدلا يف نيدلا خسف

 .رصحنتف :ر )١(
 .ةلاقتسا نم ةرشع يتنثا ر اع

 .ةدايزب :ص (م)
 .ةدايزلا زوجت الف ءص )0

 .يرتكملا ؛ص (ه)



 فرملا هلخد «مهارد ةدايزلا تناك ناوءضرعو «لجأ ىلا بهذب
 . "راما

 ةلجعملا ةدايزلا يف ىرخألا ثالثلا

 ضورع وا ريئاندب ءاركلاو «ةلجعم ريناند ةدايزلا تناك ناو

 ممذلا لالحنا ىري يذلا «مساقلا نبا بهذم ىلع كلذ زاج «نيلجعم

 ءهقح ضعب ذخا دقف «ريناند تناك نا ةدايزلا نأل ؛اهداقعنا فالخب

 ةءاربل لجعملا كح يف وهو ءهيلع يذلا بوكرلا ىلا هنم يقابلاب لوحتو
 .زاجف هبهذم ىلع ةلاقالاب ءهنم هتمذ

 ىلا ؛(")!هل) ناك يذلا ء«ءاركلا نم لوحت دقف اضورع تناك ناو

 ءهبهذم نم هانركذ ام ىلع «لجعملا كح يف وهو «هيلع يذلا بوكرلا

 ةلزنممب ممذلا لالحنا ىري نم بهذم ىلع كلذ نم ءيش زوجي الو
 يرتكملا ىلع هل بجو يذلا ءاركلا نم لوحت دق نوكي هنأل ءاهداقعنا

 خسف «هدنع ؛هلخديف «لجؤملا كح يف وهو هيلع يذلا بوكرلا ىلا
 .نيدلا ف نيدلا

 ىلع كلذ زجي م «ءريئاندب ءاركلاو « ةلجعم مهارد ةدايزلا تناك ناو

 كلذ نا :ليقو ؛رانيد فرص نم لقأ نوكي نا الا مساقلا نبا بهذم

 زيجي نم بهذم ىلع يتأي كلذو ءرانيد فرص نم رثكأ ناك ناو ؛زئاج
 ال كلذ نا :ليقو .اهداقعنا فالخب ممذلا لالحنلا ىريو «فرصلاو عيبلا

 ىري نم بهذم ىلع يتأب كلذو «رانيد فرص نم لقا ناك ناو ءزوجي
 هلخديف «عفان نباو «بهشأ لوق وهو ءاهداقعنا ةلزنب ممذلا لالا
 ىلع هلخدي ال رخأتملا فرصلا نا ىلا لضفلا بهذو .رخأتملا فرصلا

 .رخأتسملا ص )۱(

 .يركملل ريمصلا )م

 .هيلع ؛ب يو .م ءر ءص :نم ()

 ه١١٠



 يف يدنع قرف الو «لحي م ءالجؤم ءاركلا نوكي نا الا ءاهبهذم
 نكمي الف ءلح ناو «هنأل ءاذه يف «لحي نأ نيب نومضملا ءاركلا

 .ًائيشف ائيش الا ءهضبق يرتكملا
 ال دقنلا لبق نومضملا ءاركلا يف ةلاقالا نأ ىلا ةبابل نبا بهذو

 نم ةلاقالاب كلذ هبشو «ةدايز ريغب الو «ةدايزب ال ءلاح ىلع زوجت

 لالحنا نأب لوقلا ("!نم) سايق ىلع هلوقو ءدقنلا لبق «ةبئاغلا ةعلبلا
 .اهداقعنا ةلزنمي ممذلا

 دقنلا دعب ؛ةدايزب يرتكملا ةلاقتسا يف يتلا لئاسم تسلا

 وا «هيلع بيغي نا لبق «دقنلا دعب ةدايزب هلاقتسا ناك ناو « لصف

 الا ءزوجي الف بهذب ءاركلاو ءابهذ ةدايزلا تناكو «هيلع باغ نا دعب

 ."اةنودملا يف هيلع صن ام ىلع ءَّدَقَن يذلا ءاركلا نم ةبماقم نوكت نا

 :دقني مل اذا تمدقت يتلا لاوقألاةثالثلا ىلعف مهارد تناك ناو

 وأ ءرانيد فرص نم لقأ مهاردلا نوكت نا نيب قرفلاو « عنملاو «زاوجلا

 .رثكأ

 نأل ؛قافتاب ةلجؤمو ةلجعم نوكت نأ زاج اضورع تناك ناو

 وا ءالجعم عفد يذلا "!ضرعلاو ءهل بجو يذلا بوكرلا عاب يرتكملا
 .زئاج كلذو ءهعجرتسي يذلا ءاركلاب ءارخؤم

 يرتكملا ةلاقتسا يف يتلا ءةلأسم ةرشع يتنثالا يف لوقلا هجو اذهف

 . ةدايزب

 ١ص :نم )01(

 ء(مء8/4) ؛ةنودملا (9)

 .ضورعلاو :ص (۳)



 دقنلا ىلع ةبيغلا لبق ةدايزب يركملا ةلاقتسا يف يتلا لئاسم تسلا

 وأ ء('دقني) مو «ةدايزب ليقتسملا وه يركملا ناك نا امأو «لصف
 .ةلجعم ةدايزلا تناك نا ءزئاج كلذف ءدقنلا ىلع بغي ملو ءدقتنا

 هل يذلا بوكرلا عاب يرتكملا نأل ؛اضورع وأ « مهارد وا «تناك ريئاند
 نم هعجرتسا يذلا ءاركلابو ةلجعم اهذخأ يتلا ةدايزلاب «يركملا ىلع
 ل ناك نا ءهتمذ نع طقس وا ءهايا هدقن دق ناك نا «"يرکلا
 .هوركملا نم كلذ يف هجو الف «هدقني

 ءريناند تناك «لاح ىلع «قافتاب زجت مل ةلجؤم ةدايزلا تناك ناو
 [ ؟٠۷] ىلع هل يذلا بوكرلا /نم ءلوحت يرتكملا نأل ؛اضورع وأ «مهارد وأ
 ,9يركلا نم هعجرتسي يذلا ءاركلا ىلاو «ةلجؤملا ةدايزلا ىلا «يركملا
 هلخ ديف «هايا هدقني م ناك نا هتمذ نع طقس وأ ‹هایا هدقن ناك نا

 .نيدلا يف نيدلا خسف

 .دقنلا ىلع ةبيغلا دعب :ةدايزب «يركملا ةلاقتسا يف يتلا لئاسم تسلا

 باغو ءدقتنا نا دعب «ةدايزب ليقتسملا وه يركملا ناك “اذا امأو
 وا ةلجعم ةدايزلا تناك «لاح (*لك) ىلع زوجي الف ءدقنلا ىلع
 ىلع ناههتي األ «فلسلا ىف ةدايزلا لخدتو ؛تناك ام ؛(!"!ةلجؤم)
 نوكي نأ الا «ةدايز ىلع فلسلا اهنيب ازيجيل «ةلاقالاو ءاركلا راهظإ
 تناك نا زوجيف «كلذ يف اهنع ةمهتلا عفري ام قيرطلا يف راس دق

 نيدلا نم نوكي هنأل ءلجأ ىلا تناك نا زوجي الو ءادقن ةدايزلا

 .دقتني :ب ىو .ص :نم (1)
 .يركملا :ص (؟)

 ءرءص :نم (۳)
 .نا ص (4)
 .ص :نم (۵)

 .ةرخؤم :اب ينو .ص :نم (7)



 يف ءيرتكملا ىلع هل يذلا ءبوكرلا نم لوحت يرتكملا ىرت الا ؛نيدلاب

 .ةلجؤم ةدايز ىلا ءهتمذ

 يركلا ةلاقتسا يف يتلا «ةلأسم ةرشع يتنثالا يف لوقلا هجو اذهف

 .ةدايزب

 ةنودملا نم صنل تاليوأت ثالث

 لمتحي عويبلا فالخب ءاركلا يف ةلاقالا نأ نم ''اةنودملا يف هلاق امو

 .ليوأتلا نم اهوجو

 يف) ةمذلا يف تباثلا "7 فالخب نومضملا ءاركلا نا :اهدحا )١(

 يركملا اهديزي « ةلجعم ةدايزب «؛بوكرلا دعب ءاركلا يف ةلاقإلا زاوج

 زوجت ال ذا ؛((" ل يف تباثلا ماسلا فالخب ءدقنلا ىلع باغ نا دعب

 ناو ءدقنلا نع باغ نا دعب ءهيلا مَلْسْلا اهديزي ةدايزب ءهيف ةلاقولا

 اذه يف هتاواسم يف بهشا بهذم فالخ < "اسلا ضعب د ضبق دق ناك

 نا دعب “يركلا ةدايزب ةلاقإلا نم عني هنال ؛عويبلاو ءاركلا نيب

 ةدايزب ماسلا يف ةلاقرالا نم حني اك ء«هدعبو بوكرلا لبق دقنلا ىلع باغ

 ءملسلا نم ءيش ضبق لبق لالا سأر ىلع باغ نا دعب «هيلا ملا

 .هدعبو

 علسلا عيب فالحب نّيعملا ءاركلا نا :ديري نا لمتحيو ()
 ال ءدقنلا ىلع باغ نا دعب يركلا ةدايزب ةلاقوالا نا يف « تانيعملا

 تانيعملا علسلا يف ةلاقالا فالخب ؛ةلجؤم وا ةلجعم ةدايزلا تناك «زوجت

 ؛ عويبلل فلاخم وه ءاركلا رمأ يف ةلاقالا نم كل تفصو يذلا اذهو» :اذكه (ه."/4) ةنودملا صن )١(

 .« كلام لوق هلك اذه

 هلا( نص نم )+)

 .ماسلا ضبق :ص (۴)

 .يركملا ءر ؛ص )٤(



 م نا «ةلجؤم وا «ةلجعم !'!ةدايز «نمثلا ىلع ةبيغلا دعب عئابلا ةدايزب
 لهأ نال ؛ةنيعلا لها نم ("ناك) نا ةلجعم وا «'ةنيعلا لها نكي
 ةيناثلا تناك اذا دقنلاب «ىلوالا ةعلسلا تناك ناو «نومهتي ةنيعلا
 ءاركلا محب نيعملا ءاركلل هيف كح يذلا لوقلا ىلع اذهو ؛لجا ىلا
 .نومضملا

 يف تباثلا نومضملا ءاركلل محلا نا :ديري نا لمتحيو - [*]
 ءارك ىركأ نمل زوجي ال هنا يف تانيعملا علسلا يف عيبلا فالحب ةمذلا.

 نا الا «ةلجؤم الو «ةلجعم ةدايزب «دقنلا دعب «ليقتسي نا ۽ ًانومْضَم

 .ةلجعم ةدايزب زوجيف ءاهنع ةمهتلا عفري ام قيرطلا نم راس دق نوكي

 «نمثلا ىلع باغ نا دعب ؛ليقتسي نا ةنيعم ةعلس عاب نم زوجيو
 ناك نأ ةلجؤم وأ «ةنيعلا لهأ نم نكي مل نا ةلجعمو ةرخؤم ةدايزب

 .ةنيعلا لهأ نم

 .نيعملا ءاركلل نامسق

 ىلع مسقني كلذ ناف ةنيعم ةباد يف ءاركلا ناك نا اماو «لصف
 «کح وا «فرع وا «طرشب ارخؤم ءاركلا نوكي نا :|هدحا ؛نيمسق

 :فرع وأ طرشب ًادقن ءاركلا نوكي نا :يناثلاو

 رخؤملا ءاركلل ةروص ةرشع اتنثا - ]١[
 نم ولخي الف ءارخؤم ءاركلا نوكي نا وهو «لوالا مسقلا امأف

 نا :يناثلاو «ةدايزب «ليقتسملا وه يركملا نوكي نا :(هدحا « نيهجو

 نيهجولا ("نيذه) نم هجو لك ينو ةدايزب ليقتسملا وه يركملا نوكي
 .ةدايزب :ر )١(

 .(نيعلا رسكب) ُةَنيِعلاو .لاح نمثب « سلجلا يف ؛هيرتشي مث ءلجأ ىلا هعاتم صخش عبي نأ ؛ةنيملا .(5)
(r)تناک :ب يد ؛ر نف . 

 .ىلوألا ةعيبلا :ر (4)

(o)هله اپ يفد ۰ص : نم . 



[r۸۰] 

 نا نم اهنم دحاو لك اهديزي يتلا ةدايزلا ولخت ال ذا ؛لئاسم تس

 وا مهارد وا ءريناند وا ‹«ةلجعم) اضورع وا «مهارد وا ريناد نوكت

 .ةلجؤم (!"اضورع
 .ةدايزب يرثكملا ةلاقتسا يف يتلا لئاسم تسلا

 ءاضرع ةدايزلا تناكو «ةدايزب ليقتسملا وه يرتكملا ناك اذا اماف

 ,("!نيدلا يف) نيدلا خسف هلخدي هنال «لجا ىلا زجي مو ادقن كلذ زاج
 :ةلجؤملا ةدايزلا ىلا يرتكملا ىلع هل ىذلا ءاركلا نم لوحت يركلا نال

 .هيلع ىذلا بوكرلا ىلاو

 لحم ىلا الا زج م «بهذب ءاركلاو ءابهذ ةدايزلا تناك ناو

 عض »:هلخدي هنال ءادقن زوجي الو «ةصاقملا ىلع ؛ءاركلا "لجا

 لجأ ىلا ناك نإ هنأل « ءاركلا لجأ لحم ىوس لجأ ىلإ الو .« لجعتو
 ام ضعبب هرخأ هنأل «« فلسلاو عيبلا » هلخد « ءاركلا لجأ نم دعبأ
 يذلا بوكرلا يقابلاب هنم ذخأ نأ ىلع ءءاركلا نم هيلع هل ناك
 اةألخدي م ام هلخد ءاركلا لجأ لحم نم برقأ لجأ ىلا ناك ناو هيلع
 1 ' .« لجعتو عض» :وهو ءادقن ناك اذا

 هلخدي هنال ؛ لجأ ىلا الو ءادقن زجت م مهارد ةدايزلا تناك اذاو

 ."رحأتملا فرصلا

 فالخب ممذلا لالحنا ىري يذلا «مساقلا نبا بهذم ىلع هلك اذهو
 لوقيو , اهداقعنا ةلزنمب ممذلا لالحنا ىري نم بهذم ىلع امأو ,اهداقعنا

 يف هلوحي /نا هل زوجي ال لجر ىلع نيد هل ناك نم نا :مساقلا نبا

 .م ار ؛2 ص نم )0(

 .نيدلاب ؛ب يفو .م ءص :نم (؟)

 .ءاركلا لجأ ىلا الا :ص (6)
 . لخأي :ص )4(

 .لخدي ام م 2ص :نم هز

 ص
 . رجأتسملا : 3)



 نم لوحت يركملا نأل ؛لاح ىلع ةلاقالا زوجت الف ءاهنيعب ةباد بوكر

 «هبهذم ىلع هضبق زجنتي ال بوكر يف يرتكملا ىلع بجاولا ءاركلا
 .نيدلا يف نيدلا خسف هلخديف

 .ةدايزب يركملا ةلاقتسا يف يتلا لئاسم تسلا

 ةدايزلا تناك ناف ؛ةدايزب ليقتسملا وه يركملا ناك نا امأو

 هلخ دي هنأل ‹ء("الجۇم) ناك نا زجي لو الجعم ناک نا زاج : ًاضرع

 بهذي ءاركلاو ءابهذ ةدايزلا تناك نا كلذكو ؛نيدلا يف نيدلا خسف
 «بوكرلا نم لّوحت يرتكملاف ةلجعم تناك نا نأل «ةلجؤم تناك نا
 هديزي يذلا بهذلا ىلاو «هيلع يذلا ءاركلا ىلا «يرتكملا ىلع هل يذلا

 بهذلا نم ةدايزلا تناك ناو «سأب كلذب نكي مف «ةلجعم يركملا هايا
 «بوكرلا نم لوحت يرتكملا نأل ؛نيدلا يف نيدلا خسف هلخد ةلجؤم
 يتلا ةلجؤملا ةدايزلا ىلاو ءهيلع يذلا ءاركلا ىلا «يرتكملا ىلع يذلا
 . اهايا هديزي

 فالخب ممذلا لالحنا ىري يذلا « مساقلا نبا بهذم ىلع هلك اذه
 نبا لوقب لوقيو « اهداقعناك ممذلا لالحخناىري نم بهذم ىلع امأو اهداقعنا

 ةباد بوكر يف هلوحي نا زوجي الف نيد لجر ىلع هل ناك نم نا « مساقلا
 نأل ءائيش هبحاص اهدحا دزي م ناو «لاحب ةلاقإلا زيجي الف ءاهنيعب
 . هضبق زجنتي ال ءيش يف «هبحاص ىلع هل ام لوحتي اهنم دحاو لك

 دقنلاب ءاركلل ةروص نورشعو ةعبرأ - [؟]
 وأ ءطرشب ءادقن ءاركلا نوكي نا وهو «يناثلا مسقلا امأو « لصف

 :يناثلاو ءدقني مل) نوكي نأ :|هدحأ «نيهجو ىلع مسقني هناف «فرع

 .ارخؤم :ب يفو ؛م ءر :نم 200(



 وه يرتكملا ناك ناو « بغي مل وا دقنلا ىلع باغ ءدقن دق (''نوکی نا

 .ةدايزب ليقتسملا

 ىلع مسقني هلأ :هيف تلق ةدابزب ليقتسملا وه عئابلا ناك ناو

 ءدقنلا ىلع بغي ملو دقن وأ « دقني )۳( نوكي نا :اهدحأ «نيهجو

 .دقنلا ىلع باغو دقن دق نوكي نا :يناثلاو

 يف ةلئسأ ةنس ءالاوس نيرشعو عبرأ ىلا هوجولا ةعبرالا هذه عرفنتو

 انحرشو «نومضملا ءاركلا يف هانمسق يذلا مسقتلا ىلع ءهجو لك

 اهديزي «ةلجوم ةدايز يف ءاركلا خسفل زوجي ال اهنم ناك اف ؛ههوجو

 ال اهنم ناك امو ؛نيعملا ءاركلا يف ءاضيا ءزوجي الف «يركلل يرتكملا

 يركلا اهديزي ةلجؤم ةدايز يف نومضملا بوكرلا خسفل زوجي

 يرتكملل يركلا اهديزي ةدايزل زوجي ءال وأ دقنلا لبق « "يرتكملل
 «نيلوق ىلع كلذ جّرختيف ءدقنلا ىلع ةبيغلا دعب «ةلجؤم وا ةلجعم
 .هانمكحأو ءانمالك لوأ يف هانلصأ اهسح

 .قيفوتلا ىلاعت ابو

 رودلا ءارك يف - ب
 ةلحارلا ءارك يف ةلاقإلا كحك رودلا ءارك يف ةلاقالا كحو « لصف

 .هللا ءاش نا هركذأس ءدحاو هجو اشاح ؛دوجولا ميج يف ةنيعملا

 ام ةدايزب ("هلافأ) وأ ءاهنم لاقتسا مث «رادلا لجرلا ىرتكا اذاف

 يف تباثلا مسلاك رادلا ءارك نأب لوقلا ىلعف «تناك نم وأ ؛ تناك

 كلذ يف داسفلا ربتعي ءائيشف اًئيش عفانملا ءاضتقال «ةنومضملا ةمذلا

 )١( س س٤ر

 .نل ؛ب یو .ر ص ؛نم (۲)

 .يراكلا ىرككلا ١ءرادنم ول

 .لاقأ وأ :ب يفو .صءر:نس (()



 يفو «لاجآلا عويبك عئارذلل ةيامح «ةمهتلا قيرط نم نيتقفصلا عاتجاب
 .اهدرحمب ةلاقالا

 يف الا كلذ يف داسفلا ربتعي ال تانيعملا علسلاك كلذ نأب لوقلا ىلعو
 وأ «نيدلا يف نيدلا خسف نم زوجي ال ام ىلع دقعنت نا:اهدرجمب ةلاقالا
 .عويبلا يف زوجي ال ام كلذ هبشأ ام وأ ءرخأتملا فرصلا

 ءرودلا ءارك يف ةلأسم نوثالثو تس

 هبحاص عم لياقت مث ءرادلا ىرتكا اذا لجرلا نأ ةلمجلا هذه نايبو

 :يركملا نم وأ ءيرتكملا نم نوكت نأ نم ةدايزلا ولخت الف ةدايز ىلع

 نوكي نا : 0 :هجوا ةثالث نم ولخت الف يرتكملا نم تناك ناف

 :ثلاثلاو "دقني مو) دقنب ءاركلا نوكي نأ :يناثلاو الجؤم ءاركلا

 ار كل يشيل أ قا لع ا دف و ءدقنب نوكي نأ

 نأ نم ةدايزلا ولخت ال ذا ءلئاسم تس ةثالثلا هجوألا هذه نم هجو لك

 نوكت وا «لئاسم ثالث هذهف ‹ ةلجعم اضورع وأ ءًاقرو وأ ءابهذ نوكت

 يف لصحتيف .لئاسم تس ةمنت (("ىرخأ) لئاسم ثالث (دهف) : ةلجۇم
 .ةلأسم ةرشع نامت « عيرفتلا اذه ىلع يرتكملا ةدايز

 ,هجوأ ثالث نم ولخي ل كلذ نأل ؛اضيأ « اهلثم يركملا ةدايز يفو

 ءدقني مو ءًادقن نوكي نأ :يناثلاو ءالجّؤم ءاركلا نوكي نأ :اهدحأ

 ىلع باغو دقن دق نوكي نا /ثلاثلاو «دقنلا ىلع بغي لو دقن وأ

 [۲۸۱] ةدايز يف هانركذ امسح ءاضيا «لئاسم تس اهنم هجو لك يفو ءدقنلا

 . يرتكملا

 لجؤم ءاركلاو «ةدايزب يرتكملا ةلاقتسا يف يتلا لئاسم تسلا

 الف «ريناندب الجم ءاركلاو ؛يرتكملا نم ةدايزلا تناك نا امأف

 .« لجعتو عض» :هنأل «لجألا نود ىلا الو ءادقن ريناند ديزي نأ زوجي

 .م :نم )١(
 . ثالث ؛«ةرخؤم :ب يفو ءر !نم )+(

 .ص ؛نم (۴)



 ىلع لجألا ىلا زوجيو « فلسو عيب» هنأل ءلجألا نم دعبأ ىلا الو
 نا زوجيو ءلجأ ىلا الو ءادقن مهارد هديزي نا زوجي الو .ةصاقملا

 .لجأ ىلا "ال ءادقن ءاضورع هديزي

 فالحب ممذلا لالحنا ىري يذلا «مساقلا نبا بهذم ىلع هلك اذهو
 نبا لوقب لوقيو ءاهداقعناك اهلالحنا یری نم بهذم ىلع امأو « اهداقعنا
 ءارك يف هلوحي نا (”هل) زوجي ال لجر ىلع نيد هل ناك نم نا :مساقلا
 ءءاركلا يف لوحت يركملا نأل ؛لاح ىلع ةلاقإلا زوجي الف ءراد
 .نيدلا يف نيدلا خسف هلخديف ءراد ءارك ىلا «يرتكملا ىلع هل بجاولا

 دوي مل دقن ءاركلاو «ةدايزب يرتكملا ةلاقتسا يف يتلا لئاسم تسلا
 مو ءدقنب ءاركلاو ءاضيا «يرتكملا نم ةدايزلا تناك نا امأو

 يف نيدلا خسف هلخدي هنأل «لجأ ىلا ائيش هديزي نأ زوجي الف دقني

 نأب لوقلا ىلع ةلجعم اضورعو «ةلجعم ريئاند هديزي نا زوجيو «نيدلا
 .اهداقعنا فالخب ممذلا لالحنا

 يف اهائركذ دق «لاوقأ ةثالث ىلع كلذ جرخت ءادقن مهارد هداز ناو
 .نومضملا ءاركلا يف يرتكملا ةلاقتسا

 يذأ دق ءاركلاو ءيرتكملا ةلاقتسا يف يتلا لئاسم تسلا

 ناف؛ءاركلا دقن دقو ءاضيا «يرتكملا نم ةدايزلا تناك اذا امأو
 مهارد هداز ناو ؛ءاركلا نم هصاقم نوكت نا الاءزجي مل ابهذ هداز
 نوكت نا زاج اضورع هداز ناو ؛لاوقأ ةثالث ىلع ءاضيا «كلذ جرخت

 ضرعلاو ءهل بجو يذلا بوكرلا عاب يرثكملا نأل ؛ةلجؤم وا ةلجعم
 .زئاج كلذو ءهجرختسي يذلا ءاركلاب ءارخؤم وأ الجعم عفد يذلا

 . لجأ ىلإ الو م )۷

 ۰م ٬ر نم )00



 لجؤم ءاركلاو ؛يركملا ةلاقتسا يف يتلا لئاسم تسلا

 تناك ناف :!'!لجؤم ءاركلاو ,''أيركلا نم ةدايزلا تناك نا امأو
 ؛لوقلا ىلع اضورع وأ .مهارد وأ «ريناند تناك ءزاج ةلّجَعَم ةدايزلا

 «لاح ىلع زجي ةلجؤم تناك ناو ءاهداقعنا فالحب ممذلا لالحنا نأب
 .نيدلا يف نيدلا خسف هلخديو

 هيلع بغي مل دقن ءاركلاو ءيركملا ةلاقتسا يف يتلا لئاسم تسلا

 ىلع بغي لو دقن وأ ءدقني مو ءادقن ءاركلا ناك نا كلذكو

 نا زوجي الو «لاح ىلع تناك ام ةلجعم ةدايزلا نوكت نأ زوجي ءدقنلا

 .ةلجوم نوكت

 هيلع بيغ دق دقن ءاركلاو ءيركملا ةلاقتسا يف يتلا لئاس تسلا

 ىلع باغو ءدقتنا نأ دعب «'"!يركملا نم ةدايزلا تناك نا امأو
 ال «ةمذلا يف تباثلا مسلاك ةلاقالا يف ءاركلا نأب لوقلا ىلعف ءدقنلا
 ؛ةدملا ضعب ىضم دق ناك ناو «لاح ىلع «ةدايزلا تناك ام ؛ كلذ زوجي

 ىلعو «ةمهتلا طقسي ام ةفاسملا نم راس دق ناك اذا < ةبادلا ءارك فالخب

 نا زوجي الو «ةلجعم ةدايزلا تناك نا زوجي تانيعملا علسلاك هنأب لوقلا

 .ةلجؤم تناك
 ضرألا ءارك يف - ج

 يف الا ءرودلا ءارك يف ةلاقالا كح ضرألا ءارك يف ةلاقالا محو

 يذلا عِضْوَملا يف ش ,يركلا نم تناك اذا «ةدايزلا نأ وهو ءدحأو هجو

 نوكتو «ةدايزلا ''ادقنت نأ زوجي ال هنم ةدايزلا ('!ىلع ةلاقالا) مصت

 .يركملا .ر «ص (1)

 .الجوم :ر (9)
 .ىركلا :ر (©)

 .ر «ص !نم (5)
 ,دقني ؛ر ءص (ه)
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 نأل ؛ةنومأم مضرأا نوكت نأ ' الا 0 093 تناك انيع ‹ ةفوقوم

 .ةدايزلا هلا مصت مو ؛ لوألا

 زوجي الف ؛ةنومأم ريغ ضرألاو «يرتكملا نم ةدايزلا تناك نا امأو
 ال اهيف دقنلا نأل ؛ةلجٌوم وأ تناك ادقن ءاضرع وا ناك انيع «لاجب
 .زوجت ال ةلجٌؤملاك نوكتف (؟”ةنومأب) تسيل ذا « حلصي

 .هل كيرش ال «قيفوتلا هللابو

 لبق يرتكملا ىفوتي ةليوط ةامل ضرألا ءارك - [؟50؟]
 اهمامت

 ."'اهيف دقنلا زوجي ال ءضرأ ءارك يف ةلأس) [ع.؛ه]
 اهيف زوجي ال اضرا ىرتكا نمع تلمس :دشر نبا يضاقلا لاق

 ام هتكرت نم ذخؤي نا بجي له ؛اهلبق يفوتف ةريثك ماوعأل « "'دقنلا

 يف باهش نبا لوق نم كلذ موقي لهو ؟الجعم ءاركلا نم
 .؟ال مأ انوا

 نا - هتعاطب هللا كزعأ - حصي ال :باوجلا اذهب يبق بواجف

 يف ماوعألا نم يقب ام (“ءارك) يرتكملا ةكرت نما يركملل لجعي
 .لاحب اهيف دقنلا روج ال يلا «ضرألا

 ءاركلا اومزتلي نأ ةثرولا دري ١ نأ ‹كلذ يف محلا هةيجوي يذلاو
3 

 ءءاركلا نم كلذ صقن ناف ؛ةدملا نم يقب ال ىركت نا :مهلاوما يف

 .ةئومأم ؛ب يفو .ص :نم )١(
 . 10۲ :م/£۱۲:ص/0۰ ق (9)

 .اهيف رابنألاو نويعلا ءام بوضن وأ ءرطملا وأ « «يقسلا ثيح نم ءررغ اهئارك يف يتلا ضرألا يه ()

 0۲١(. محك ىالو/و) ةنودملا (4)

(o)ص :نم  
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 ىلا ىدأو «ناصقنلا ردق هتكرت نم فقو « تيملا ء هب اهارتكا يذلا

 :لاوقألا نم حيحصلا ىلع ءرادلا يف محلا نوكي نا بجي اذكو

 .باهش نبا لوق رهاظ ىلع يتأي يذلا وهو

 ةكرت نم يركملل لجعي ءاركلا عيمج نأ :خويشلا ضعبل تيأر دقو
 اجا نويدلا نم هيلع (''ام) لحي اک ‹هتومب هيلع لحي هنأل ؛يرتکملا
 ('اذكو «هضوع ضبق ام هتوب هيلع لحي اما هنأل < « حيحص ريغ كلذو

 دعب ايش ("!يضتقت) انا عفانم هنأل ؛ هضوع دعب ضبقي مل ةدملا نم يقب
 «« رادلا ىلع مادهنالا نمؤي ال ذا ٤ )فح زب » :هلوق حرم دقو 2« ءيش

 .ءاركلا عيمج ضبقك ءاركلا لئاوأ ضبق نأب لوقلا ىلع

 .('"قيفوتلا هللابو)

 هبيصن بهو هنا هئاکرش دحأ ىلع كيرش ءاعدا - [۲۹۸]
 كرتشم ندعم يف

 هل ابيصن بهو هنا هيلع يعدا لجر نع ءهنع هللا يضر «"لئسو
 .ندعم ف

 يف ءزج .هل ناك لجر يف ؛كنع هللا يضر « باوجلا :لاؤسلا صنو
 ‹ اكيرش رشع ةتس "نداعملا يف هكرشي ناكف «ةضفلا نداعم نم ندعم
 بهو هنا لجرلا اذه ىلع ىعداو « نيروكذملا كارشألا دحأ ماق هنا مث

 .م ؛ ص نم 1(

 .ءاركو :ق (0)

 ,ضبقت :ب يفو . ضېقي :م يلو .ص :نم (۳)

 .ضرغلا نود عقو :(ءاحلا مضب) فحز (ء)
(o)م نم  

 4۹ ع0۹ 1/1 م1۰71 !ق/ ۲۰۹ !:ص (5)

 .ندمملا مار ع )9
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 ىلع دهشو «ةعاشالا ىلع ‹ةبه دقعب هيف رهظتساو «ندعملا يف هبيصن هل

 ام افرع الو «هانپاع الو ‹«ندعملا ايري) 5 اهو 2« نالجر روكذملا دقعلا

 دلب يف دوهشلاو ءدلبب بئاغ ندعملا امناو ء('"هل ةزايح ارضح الو ءوه
 نا دقعب رهظتسا :ةبهلاب هيلع ىعدملا ءروكذملا لجرلا نا مث «رخآ

 ليلحتلا /ةقيرط ىلع ةبملا كلت تدقع امناو ءاعيب تناك امنا ةبملا كلت [؟8؟]
(r) 

 اهلطبي وأ «هجولا اذه ىلع ‹ ةزئاج ةبم ا هذه له « كلضفب انل نيب

 ءاذه كلاؤس تحفصت :لاق نأب كلذ ىلع ,هللا هقفو «بواجف

 ؛ هيلع تفقوو

 هيف لي الو ‹ندعملا ف راغلا نم هطح «هبهو وأ ‹ هعاب ناک اذاو

 ؛زئثاج كلذف ءهيلع. روثعلا نم هيف رفاحلا وجري (ام) الا رهاظ قرخب
 نم هب ىلوأ وه ام ؛هنم لخأ ا ؛كرت امناوء اعيب كلذ يف عيبلا سيل ذا

 .هيف "هرفح مدقتل ؛عضوملا كلذ يف بلطلا

 .هل كيرش الو قيفوتلا ىلاعت هللابو
 لك انإ» :ةيآلا لوح ةنسلا لهأو ةلزتعملا نيب - [؟هو]

 « ردقب هانقلخ ءيذ

[e ۱]لك انا» 'ىلاعت هللا لوف بارعا نع «هنع هللا يضر ٠ لكسر  

 هللا هجر أ يکم دمع ىبأ بارعا هجو امو 3 "دش هانفلخ ءيش

 . عيجلاب : ۰ لو مار !س 1(

 .ةمهلل لملحتلا قيرط ىلع :ع (9)
 .اہ ب ىفو .ع ی :نم (9)
 هده ل 0(

 .اهيف ۴٣۳ :م/۱۹۳ !ی/۳ :س (6)
 ,(9 ربعلا هروس (1)
 هب ةنس ةبطرق ىلا لقتنا مث ؛باوريقلاب "ىو ةنس دلو .- يلا بلاط يأ نب يكم دمج وبأ وه (۷)
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 « هيف « هللا همجحر أ '!ينانكلا سابعلا يبأو «ةيفاعلا يبا نب ر هللا دبع يبأو

 ل مأ : احيحص ناك نا

 ةتنمضتاع - كايا هللا انقفو - تلأس «لاق نأب كلذ ىلع باجأف
 نيهيتفلاو ‹ يسيقلا بلاط يبأ نب يكم دمحم يبأ نع ةروثأملا ةبوجألا
 لوق يف ينانكلا سابعلا يبأو . ةيفاعلا يبأ نب هللا دبع يبأ نيذاتسالا

 لازتعالا لهأ قلعت نم ««ردقب هانقلخ ءيش لك انا» :ىلاعت هللا
 ارق نم ةءارقب «مهلاعأل نوقلاخ دابعلا نأ نم هيلا نوبهذي ايف ("هب)
 ام ىلع ء« لك» عفرب «؟ردقب هانقلخ ءيش لك انا» أ" !ذاوشلا نم

 له ‹ءيشل ةفص « هانقلخ » نوك نم «بارعالا «كلذ ىلع «ةيآلا هلتمحت
 .؟احيحص ناك نا ههجو امو ؟ال مأ ءحيحص كلذ

 هذه يف لازتعالا لهأل هب قلعت ال هنا :كلذ يف هب لوقأ يذلاف
 ليلد «« لك» بصنب «ةماعلا ةءارق ىلع اهيف امناو «لاح ىلع «ةيآلا

 (“لاعفأل) قلاخ ىلاعت هللا نأ يف ةرهاظ ةجحو ءةنسلا لهأل مهيلع
 .دابعلا

 مهيلع ةنسلا لهأل يذلا «ليلدلا طقسيف :«« لك» عفري نم ىلع امأو

 يذلا ليوأتلا ىلع ليلدو «قلعت اهيف مه نوكي نا ريغ نم ؛ةيآلا نم
 .ءيشل ةفص« هانقلخ» «نوك نم «تركذ

 «نآرقلاو عبسلا تاءارقلا مولع يف سانلا هب عفتنا .روهج ينبو :رماع ينب يدل يظحف .هاو*
 .ةرصبتلا :هبتك نم .وحنلاو

 .( 0١/8 - ةلصلا)

 ىف رحبتلاب فرع .ةبطرق لهأ نم .سرّيَبْبلب فرعي ءينانكلا دمحأ نب هللا دبع نب دحأ وه )١(
 ١ .ه ٤۹۵ يفوت لوصالاو ثيدحلا يف ةكراشم عم ؛تاءارقلا
 ۰ )۷۲/١((, - ةلطلا)

 .م :نم (۳)

 نم فاثكلا هنمضت ايف فاصتنالا) :ةزتاوتملا رشعلا تاءارقلا نع ةجراخلا عبرألا تاءارقلا يه ()
 )1١/4((. - لازتعالا

 .لاعفأ ب فو .ص :نم )£(
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 نم رخآ ليوأت ىلع ءاهيف مهيلع ةنسلا لهأل يذلا «ليلدلا تبثيو

 .باوصلاب اهالوأو «نيليوأتلا رهظأ وه ءاضيا بارعالا ةهج
 ءيش لك انا» :لجو زع هللا لوق نا :هانركذ يذلا اذه نايبو

 هللا نأ يف مومع «« لك» بصنب ةماعلا ةءارق ىلع «٠ « ردقب هانقلخ

 « ءيش» ىلا ةفاضملا «لك» نأل ؛هردقب ءايشألا نم ءيش لك قلخ

 لك انقلخ انا: ٍمالكلا ريدقتف ‹« هانقلخ » كلذ رسفي « لعف رامضاب ةلوعفم

 هتافصو هللا نأل ؛ردقب قولخم ءيش لك انقلخ انا :هانعمو ءردقب ءيش

 صخ اذاو « ةصوصخم لقعلاب  ""روكذملا مومعلا نم « يهف ؛ةقولخم ريغ
 عةيآلا تضتقاف ءهمومع ىلع صوصخلا دعب ام يقب «ءيش مومعلا نم

 قلاخ هللا نا ؛اهنم صخ ام دعب ءاهمومع نم يقب ام ىلع اهلمح « قحب

 رهاوجلا تلوانت اك «لاعفألاو لاوقألا تلوانتو «تاقولخملا عيمجل

 .لازتعالا لهأ ىلع ةنسلا لهأل ليلدلا كلذب حصف «ماسجألاو

 نم ةءارق ىلع «« ردقب هانقلخ ءيش لك انإ» :لجو زع هلوق امأو
 :بارعالا يف نيهجو لمتحيف «« لك انا» أرق

 ةفص «ردقب»و ءادتبملل اربخ « هانقلخ» نوكي نا :اهدحأ

 . '"ردقم قولخم ءيش لك :لاق هنأك « قلخلل

 ربخ «ردقب»و 2« ءيشل» ةفص « هانقلخ» نوكي نا :ىناثلاو

 ,« ""ردقم قولخم ءيش لک » .أدتبملل

 ةيآلاف «أدتبملل ربخ « هانقلخ» نوكي نأ وهو لوألا هجولا امأف

 ام لقعلاب اهنم صخ اذاف ءربخلا يف ةدئافلا نأل ؛مومعلا يضتقت

 لاعفألا لوانتو ءهمومع ىلع يقابلا ناك « اقولخم نوكي نا لاحتسا

 .ةروكذملا ۰م ص )۷

 .ردقمو ‹ قولخم :نم لك عفرب (۲)

 .ردقم عفرو ؛قولغ رسكب (۳)
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 ليلدلا ءًاضيأ كلذب حصف ماسجألاو رهاوجلا لوانت اك ؛(0لاوقألاو)
 .لازتعالا لهأ ىلع ةنسلا لهأل

 ء« ءيشل» ةفص « هانقلخ» نوكي نأ وهو «يناثلا هجولا امأو

 جرخي ةلمجلل فصولا نأل ؛مومعلا. هيف لطبيف «ادتبملل ربخ «ردقبو
 يل دبع لك :لاق اذا لجرلا نأ ىرت الأ «ةفصلا كلت ىلع سيل ام اهنم
 لك» :لاق اذاو «ةيرحلاب مهّمع دق هنأل ؛رارحا هديبع عيمجف « رح
 دق هنأل «ةيرحلاب مهمعي مف «« رح وهف «ةراجتلا يف هل تنذأ «يل ِدْبَع

 اذا كلذكف «ةراجتلا يف هل نوذأب سيل نم ةيرحلا نع مهنم جرخا
 ءيش لك قلخ يف ةماع ةيالا نكت مل «« ءيشل» ةفص « هانقلخ » لعج

 مل يذلا نا :نولوقي ةنسلا لهأف :هقلخي ل ام اهنم جرخأ دق هنأل ؛ردقب
 مل يذلا نا :نولوقي لازتعالا لهأو ءهتافصو ءهسفن وه اهنم هقلخي
 ام ىلع مهنم دحاول ليلد الف ءدابعلا لاعفأو هسفن وه اهنم هقلخي

 .نيب اذهو «هيعدي

 وهف «ةراجتلا يف هل تنذأ يل دبع لك» :لاق يذلا نا ("اىرت الأ)
 بجوتسيل «ةراجتلا يف هل نذأ هنا هديبع نم دبع ىعدا ول ؛« رح

 ميدتسيل «ةراجتلا يف هل نذأ نوكي نا هديس "'هركنأو «ةيرحلا كلذب
 وهف «ةراجتلا يف هل تنذأ «يل دبع لك» ديسلا لوق يف نكي م «هتيدبع
 ىلع الو ءدبعلا لاق ام ىلع ةراجتلا يف هل نذأ هنأ ىلع لدي ام « رح

 ىلا كلذ يف عجري نأ بجولو ءديسلا لاق ام ىلع ءاهيف هل نذأي م هنأ
 [ ح ]٠١۷ كلذكف «لاح باحصتساو / ءرارقا وأ «ةنيب نم عرشلا ةلدأ رئاس

 اهتعجر «ليوأتلاو ةءارقلا هذه ىلع ليلد ةيآلا يف نكي مل اذا انتلأسم

 ص :نم قلل

 .١ ص :نم )+(

 .ركنأو :ق (۳)
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 ةدراولا ننسلاو نآرقلا يف ةيلج ؛ةريثك هللا دمحم يهو «ةلدألا رئاس ىلا
 .لوقعلا ةلدأو « هلم لوسرلا نع

 . قيفوتلا هللابو

 .ادلو ناصخش قحلتسي امدنع قاحلتسالا راثآ - ]٠.[
 ./ ."!نالجر هقلحتسا نم ةقفن ةلأسم) [ع

 ءربك ىتح هيلع اقفنأو «نالجر هقلحتسا دقو ءريغص ربك اذا رظنا
 .؟اهدحأ رقتفا وأ «؟ال ما (هتقفن هيلع له ء«نالجرلا ناذه رقتفاف

 هنامستقي ءدحاو لجر ةقفن الإ ءارقتفا اذا «جرخي ال هنا رهاظلا

 ءدحاو لجر ةقفن فصن هيلعف دحاولا رقتفا ناو ءاهناعأ دعب «اهنيب
 وهو .انباحصأ ضعب هلاق .ةقفنلا فصن هيلع قفنأ امنا هنأل ءهيلا اهعفدي

 اهنيب مسقت كلذكو «ةدحاو ةقفن اعيج هيلع اقفنا اك األ ؛ ميحص

 .ةدحاو ةقفن

 .الام كرتو «'"!قحلتسملا تام اذا رظناو

 اه اتام نا امأو «نامستقيو نافلحي :هنع هللا يضر ءدشر نبا لاق

 كثاريم ذخو ءاهنم تئش نم لآو :هل لاقي هناف ءاهدحأ تام وأ ءاعم

 .اعم اهثاريم ذخأت نا كل حصي الو «هنم

 . قيفوتلا هللابو

 .انزلاو ةعتملا حاكن نيب قرفلا - [.1]
 ."!سوميلطب ةنيدم نم حاكن ةلأسم) [ع.؟5]

 نم "لجر نع «هللا هجر «ديلولا وبا « يضاقلا ؛مامالا هيقفلا لئس

 ۳ :ى (1)

 .لوعفملا مسا ةفيصب (')
 .۵۳ :م/55 :ق/۷۲ :ص (۳)
 هللا مادأ - كلذو ءةلأسملا هذه يف - هردق ىنسأو «هركذ هللا ىلعأ - لضافلا هيقفلا لئس ءم (4)
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 لجأ ىلإ ءةعتم حاكن ةأرما جوزت «ةحيحصلا ةفرعملاو معلا لهأ

 طيرارقلا هذه نم مهرد فصن الا «قادص الو «يلو الب « ىمسم

 ىلع ةنيبلا مقي نا رمأف ءهب رقأف ءءطولا ىلع ماحلا هررقف)« ةيفسويلا
 عاجلا مالغ هعم راسو «هراد ىلا راسف ؛حاكنلا اذه نم ىعدا ام

 (. نيلدع ريغ نيدهاش ةداهش هيفو ءلاق ام نمضت ءاقادص جرخأف

 ةعتملا حاكن تجزت كنأ ("ىفك) امأ :سلجلا لهأ نم لجر هل لاقف
 لاقف .ناز الإ تنأ ام ءقادص الو يلو الب هتعقوأو ؛مارح وهو

 ىكحي اب ("هيف) تقلعت ينأ ريغ ءةعتملا حاكن ميرحت ركنأ ال :حكانلا

 .هريغو سابع نبا نع فالخلا نم

 ءاهجاوز ىلع ردقي ال نم تنكو « اهتقلع ينأ :جاوزلا اله ببسو

 تيأرف « يلثل حلصت تناك الو « ينكرتي ناك سيل «يبأ ةفاخم ؛'”!احيحص
 .انزلا نم اريخ روكذملا فالتخالاب قلعتلا

 الو ءةعتملا حاكن ةفص يهف ءقادص الو يلو الب هتعقوأ ينا :كلوقو
 األ ؛اهسفن ىلع ((*هل) دقعت نأو «ةأرملا نذإ نم رثكأ ىلا هيف جاتحي
 كلم هيف دبأتي يذلا عضوملا يف يلولا ىلا جاتحت امناو ءاهتعلس رجاؤت

 .حاكنلا هجوب اهعضب

 لقأل هدنع دح ال ةعتملا زاوجب لئاقلاف ءقادص الب :(("5لوق امأو)
 .قادصلا

(0 

(e) 

{4) 

(o) 

(3) 

 .لهأ نم لجر ىلع رثع هنأ - كزع
 ماقأف ؛حاكنلا اذه نم ىعدا ام ىلع ةنيبلا تابثا فلكو ؛اهئطوب احلا دنع رقأو :ب ينو .م :نم
 .نيلدع ريغ نيدهاش

 .يفخ 1ع يفو .ق :نم
 .ق ؛ ص 'نم

 .حيحصلا جوزلا :ص
 .ف :نم

 . لوقو :ع يفو .ص غم :نم
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 ىلا رمألا فشكأ نأ ردقأ ("!اف)ءالودع /دهشأ ل :(""كلوق امأو) [ع؟و]

 يل ادهش ال ءكلذ ىلع يل ادهشي نا ىلا ءالودع توعد ولو) ءاهريف

 اذه لبقي نا هللا لعلو .ىنزأ الو ءهلك كلذ عنصأ نا تيأرف ("اهيلع

 .( “دلها وه ام يل عنصي)و «رذعلا

 همزلي ام نيبت نأ) ؛ةلأسملا هذه يف باوجلا هيقفلا لضف ىلا ةبغرلاف

 لهو ؟كلذ نم ائيش هنع طقسي رذع كلذ لهو) .(ا"/بدأ وأ ٌدح نم

 :هل لاق نم بلطي نا هل لهو ؟لاق ام ىلع انزلا نم فخأ هللا دنع وه

 .؟ةنيبلا كلذ ىلع هل نأل ءال مأ مدح «« ناز الا تنأ امد

 يف كصلخي هللاو «لاكشا هيف نوكي ال :ًايفاش ًانايب كلذ انل نيب

 ,(("!باوصلا هيف ال كقفويو «ةرخآلاو ايندلا

 - كاياو هللا انمصع - تحفصت :هنع هللا يضر اهيف بواجف

 : هيلع تفقوو ءاذه كلاؤس

 ءالعلا عمجأو (همرحو ا يلا هلع ہٹ يذلا « ةعنملا حاكنو

 5 : 0 2 WT) و
 جوزتي نأ وه :هنم هفالخم دتعي مف «مهنم ذش نم الا « هيرحت ىلع

 نوكتف «لدع يديهشو «قادصو لوب ؛ مولعم لجأ ىلا ةأرملا لجرلا

 .ملوقو ؛ع يفو .ص مان )١(

 ملو :ع يفد س :س (0)

 مس :نم (۳)

 سا نم )4(

  (o):نم م٠

 س س ىلإ

 مدقي لجرلا ناك :مالسالا لوأ يف ةمثملا تناك امنا» ؛( و ٠۳١ :مقر) سابع نبا نع يذدمرتلا هجرغأ (۷)

 ؛هأيش هل حلصتو ءهعاتم هل لفحتف ؛مقي نأ ىري ام ردقب ؛ةأرملا جوزتيف ةف رعم اهب هل سبل ؛ةدلملا

 وهف اهاوس جرف لكف :سابع نبا لاق «« مهئايأ تكلم امو مهجاوزأ ىلع الا» ؛ةيألا تلرن ادا ىتح

 .« مارح

 )41 :مقر ؛ حاكتلا) :ىيحي ةياورب أطوللاو )14۸/4( :حتفلاو ؛(۲/١4۳) ؛دهنعلا ةبادب : رظنا)

 .(۵۸4 :مهر) :قاسشلا ةباورب أطولاو
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 .ثاريملا ادع ام «لجألا كلذ ىلا ءاههنيب ةّئاق اهلك ةيجوزلا ('''ءاكحأ)
 ءاهأطي نأ ىلع .اهنيبو هينب ايف ةأرما عم "ًاطاوت نم امأو

 سيلف هلام نم اهل ("!هلذبي) ءيش ىلع .نامزلا نم ةدم « اهب عتمتسيو
 .انز وه ناو ‹احاکن هانيمس ناو ,ةعنملا حاکنب كلذ

 مجريف ءانزلا دح ءهنع تلأس يذلا «لجرلا اذه دَحي نا بجاولاف
 رثع يتلا «ةأرملا ءطوب هرارق ال ءاركب ناك نا دلجيو ًانصحم ناك نا
 هجولل ‹ةعتملا حاكن اهحكن هنأ نم همعز ام سيل ذا ءاهعم هنوك ىلع
 زوجت نم كلذب هل دهشي مل اذا ءدحلا هنع طقست ةهبشب ءركذ يذلا

 « ًايشاف « معز يذلا ‹حاكنلا هجو ىلع اهب هلوخد ناك الوم“! هتداهش

 دحلا ةماقا دعب « برضي نا ءاركب ناك نا يغبنيو .امولعمو ‹ ارشتنم

 «نيدلاب هفافختسال «ليوطلا نجسلا نجسيو «عيجولا برضلا « هيلع
 ةجح بلطلاو ةفرعملا نم هنع (تركذ) امو ؛نيملسملا ىلع هسابلاو
 ؛لزانملا أوسا هلزنتو «ةرخآلاو ايندلا يف ("7ىزخلا) هل بجوت « هيلع
 ,همحتقاف روظحلاو ‹ هفلاخف باوصلاو «"هرباکف قحلا فرع هنأل

 نا» :يور دقو «هنيدب ابعالتو «هدودجم ًافافختساو ‹ هللا ىلع ءارتجا

 .« !"!هملعب عفتني مل املاع ةمايقلا موي هللا دنع ((*!ةلزنم) سانلا رش نم

 .روهمجلا
 .(قيفوتلاو ةمصعلا لأسأ هللاو

 .رومأ :ع فو .ص «م :نم )١(
 ,قفاوت ؛ص :ىق (۲)

 .اهطذبي ع يفو .م ءص ؛نم (۳)
 .ارهتشم :ق )٤(

 .ركذ :ع يفو .ق :نه (ه)

 .دحلا ع يفد .ص : نم )1(

 ,هدئاعف :ص ءم ءق (۷)

 .يمرادلا ةياور يهو .ص ؛نه (۸)
 .ءادردلا يبأ نع )86/١( نئسلا يف يمرادلا هجرخأ (و)
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 ىلا ةيليبشا نم نيت ةلومح لقنل حالم ةراجا - [".؟]

 ./ . "عالم ةراجا ةلأسم) [ع١٥]

 ىركا لجر نع ءهنع هللا يضر ءدشر نبا ديلولا وبا يضاقلا لئس

 ىلع نيت نم ((!لذع ةئام) ةتبس ىلا ةيليبشا نم هل لمحيل احالم
 «بيط رحبلاو اهب عفدئاو هبكرم يف اهاقلأو ءاهايا هضبقف «رحبلا
 .ةرورض ريغ نم الس ةنيدمل اهلمحف

 اهتقايسو هيليبشاب نيتلا لمح حاللا مزلي :هنع هللا يضر «بواجف

 ؛هل ليقف «مساقلا نبا لوق وهو «ةتبس ىلا الس نم اهمزلب الو ةتبس ىلا
 وأ حاللا بحأ ام «ةتبس ىلا الس نم نيتلا دري نأب كريغ ىتفأ دق

 .ةئبس ىلا الس نم هقيرط يف تكله نا ءابنامض حاللا مزليو ءهرك

 نا «هدقتعا الو ءديجب سیلو بيبح نبا ('!اذه ركذ دق) :لاقف
 .(ةئام سمحو «ناث ةنس ءرخآلا عيبر يف اهنع لئسو ؛هللا ءاش

 .ةنودملا نم ةلافكلا لوح صن حرش - [.+]

 نم ةلافكلا باتك نم ىوعدلا باتك يف ةعقاولا “ةلأسملا حرش)

 نم ةعلس اورتشا رفن ةثالث نع مساقلا نبا تلأسو» :يهو ؛ةئودملا

 ام ليمح مهنم دحاو لكو ؛يقحب هتذخأ تثش مهيأ مهيلع بتكو ؛لجر
 لاملا عفد دق هنأ كلاملا ةثرو ىعداف :ةثالثلا دحأ تاف . هبحاص ىلع

 ( مهدهاش عمه نوفلحي «لاق ؟ادهاش اوماقاو ؛ةعلسلا عئاب ىلا هلك

 1١1097. :ص/۵۷ ف (1)

 ينج دحأ ىلع نوكي لبحلا فصن :(نوکسف ركب) :لدملاو .صايب خللا يقاب يفو ف :نم (:)

 .ريعبلا

 ,بيبح نبا اذه لك درف ؛ع يفو .ق :نم (۳)

 ۰۲۱۸ :م/ؤ5 3/۲۹ :نع (4)
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 [ع ۸۲] مهنع ىدأ امب نييقابلا / نيكيرشلا ىلع نوعجريو « نوأربسيو
 5 ''ههبحاص

 .هيف لاكشا ال نيب اذهو :هنع هللا يضر «ديلولا وبا هيقفلا لاق

 ءيلم تيملا - أ :نيميلا نع ةثرولا لوكن
 نم ولخي ال رمألا ناف مهدهاش عم نيميلا نع ةثرولا لكن نا امأو

 ولخي ال رمالا نإف ايلم تيملا ناك امأف امدعم وأ ايلم تيملا نوكي نا
 :هجوا ةثالث نم

 عفد تيما نأ نم اوعدا اهف ةثرولا ناكيرشلا قدصي نا :اهدحأ
 اهبوني اب اهيلع عجريل ءاهنعو «هسفن نع عئابلا ىلا هلام نم قحلا عيمج
 . هلم

 ىلع هايا انتلاكوب «انلاوما نم كلذ عيمج عفد امنا : الوقي نا :يناثلاو

 , كلذ

 ذا ؛انلاومأو ؛عئابلا ىلا هلام نم كلذ عفد امنا :الوقي نأ :ثلاثلاو
 .انع هعفد ىلع هانلكوو «هنم انبوني ام (('اهيلا) انعفد دق انك

 اوعدا ايف ةثرولا ناكيرشلا قدصي نا وهو «لوالا هجولا امأف )١(
 اب اهنعو ءهسفن نع عئابلا ىلا هلام نم قحلا عيمج عفد تيما نا نم

 هب دهش ام بيذكت ىلع فلحيف « عئابلا ىلع نيميلا عجرتف ‹هنم اوني
 لام نم هثلثو « نيكيرشلا َنِم هيثلث ذخأيف ءهقح عيمجب عجريو « دهاشلا

 يذلا ءلالا نم اهبوني اب نيكيرشلا ىلع اوعجري نا ةثرولل سيلو ىوتملا
 هاقدص دق اناك ناو «"'دهاشلا هب دهش ام ىلع هادأ مهثوروم نأ ارقأ

1 

 )1١( :ةنودملا )ه/۲۷٤(.
 هيف :ع يفو .م !نم (۲)

(e)نادهاشلا :م . 
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 هنم ةبيصملاف ؛داهشالا هكرت يف ('”عيض) تيملا نأل ؛كلذب هتداهش يف
 عوجرلا مهل نوكيف ءاهترضحب عفدلا نوكي نأ الا :ديز يبأ نبا لاق

 .اهيلع كلذب
 وبأ ىور ام كلذو :هنع هللا يضر ء("'دشر نبا) ديلولا وبأ لاق

 مهل عوجر ال هنأ نم «ىسيع هنع ىور ام فالخ :مساقلا نبا نع ديز

 .اهترضحب عفدلا ناك ناو "هيلع

 اهنأل ؛ناكيرشلا فلحي الو» :'باتكلا يف ءهجولا اذه يف لاق

 ءامل سيل دهاشلا نأل ؛باوصف « نافلحي ال اهنا» :هلوق امأف «« نامرغي

 ءرظن هيف ليلعتف « نامرغي امأل» :هلوق امأو .اهيلع ةثرولل وه امناو
 مل ناو « ةثرولل امرغ ءافلح نا األ «نافلحي ال اأ :دارأ هنأ مهوي

 اهقح نم ناكل كلذ هدارم ناك ولو :افلحي ل كلذلو ؛ مئابلل امرغ افلحي

 نم نوجري دق اب ءاهنع عئابلا بلط اطقسيل ءاءاش نا ءافلحي نا
 .ءاضتقالا يف امل ةثرولا ةحماسم

 ةثرولل عوجر ال هنأ نم هانيب ال كلذ هدارم نوكي نا حصي الو

 ىلع هاقدص ناو هلام نم اهنع تيملا ىدأ "ام ءاهوني اب اهيلع
 نيتروكذملا نيتياورلا ىدحا ىلع ءاهترضحب ناك هنا ارقي هنأ الا « عفدلا

 «ناكيرشلا فلحي الو :لوقي نأ بجي ناك امناو «مماقلا نبا نع

 لوكن دعب «نيميلا نع هجولا اذه يف مئابلا لكن نإف « عئابلل نامرغيو

 .قحلا نم اموني اب نيكيرشلا ىلع ةثرولا عجرو ءهقح طقس ةثرولا

 .عبتي :ع يفو ءق :نم )١(

 ۰م ؛نم (؟)

 .اهيلع هل عوجر :م ق ()

 لاق :؟افلحي نأ نيكيرشلل ىرتأ اوفلحي نأ ةثرولا ىبأ ناف :تلق» :اذك» (۲۷۵/۵) :ةئودملا صن (4)

 وه اغناو هيلا كلذ انعفدو ءانعو هنع عقدلاب هانلكوو :هانرمأ نحن :الوقي نا الا «نامرغي األ ءال

 .« نآربيو نافلحيف ؛انل دهاشلا امناو «انيلع قح

  (o)اھ م .
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 نم كلذ عيمج عفد امنا :الوقي نأ وهو ءيناثلا بجاولا امأو (0)
 لاق «فالتخا نيرخأتملا نم كلذ يفف «كلذ ىلع هايا انتلاكوب « انلاوُمأ

 عجريو «نايرييو «كلذ تيملا عفد دقل ناكيرشلا فلحي :ديز يبأ نبا
 نم ضبق ام هنا :هنيي دعب «مهوكنل "اوني اب ءةثرولا ىلع عئابلا
 نوملعي ام :ارابك اوناك نا ءةثرولا افلحي نا نيكيرشللو ءائيش مهيلو
 عيمج اعفد دقل :افلح نيميلا نع اولكن ناف « ائيش مهيلو ىلا اعفد اهبنأ

 .هنم مهبوني يذلا ثلثلاب هيلا اعجرو ءهيلا قحلا

 مهعيمج نم ذخأيف « فلحي عئابلا نا ىلا يسنوتلا قحسا وبا بهذو
 مهيلو ىلا اعفد اهنا نوملعي ام مهنأ :نيكيرشلل ةثرولا فلحيو «هلام
 هيلا كلذ اعفد دقل :ناكيرشلا فلح نيميلا نع اولكن نإف «ًائيش
 نوكي الو :لاق .كلذ نم تيملا بوني ا «ةكرتلا يف "هيلع اعجرو
 ام نأل ؛نايربيو ءاماومأ نم كلذ تيملا عفد دقل':افلحي نا نيكيرشلل

 .("اهيلا) عفدلا تبثي ىتح هكلم ىلع تيملا دي يف
 تيملا عفد دقل :نافلحي نيكيرشلا نا ىلا نييسلدنالا ضعب بهذو

 مل اذا ءهنم اهبونب اب ةثرولا ىلع ۱ ناعجریو «نايربيو اوما نم كلذ
 . "ا وفل

 .هجولا اذه يف لاوقأ ةثالث هذهف

 E] م.0] ىلع ناعجري الو /اهبيصن نم نآربيو نافلحي نيكيرشلا نأ :اهدحأ

 .اهبوني اب ةثرولا

 .مموني !م (1)

 .هيلع ؛ص ءم (9)
 .مانه (0)
 .ناعجري الو :م (0

(o)اوفلحي م  . 
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 اب ةثرولا ىلع ناعجريو ءاهبيصن نم نآربيو نافلحي انا :يناثلاو

 . اوني
 .نيميلا نم نانكمي ال اهنا :ثلاثلاو

 «يدنع رظنلا هبجوي يذلاو :هنع هللا يضر :ديلولا وبأ هيقفلا لاق

 الو ءتيملا ىلا لالا عفد نم ايعدا ام ىلع ةنيب نيكيرشلل نكي مل اذا

 اعفد اهنا نوملعت ام كنا اوفلحا :ةثرولل لاقي نا :دهاشلا كلذب دهش

 فلحو «نيميلا نم ناكيرشلا نكي ل «كلذ ىلع اوفلح ناف ءائيش هيلا

 نع اولكن ناو ؛هقحب ؛«ةثرولا ىلعو « هيلع عجرو « ةثرولا لوكنل عئابلا

 ىلا وه كلذ عفد دقلو ءهيلا كلذ اعفد دقل :ناكيرشلا فلح نيمبلا

 .اهبوني اب ةثرولا ىلع اعجرو ءاهبيصن نم ائربو) « «عئابلا

 نم عئابلا ىلا كلذ عفد امنا :الوقي نأ وهو «ثكلاثلا هجولا امأو (۳)

 «نآربيو ناكيرشلا فلحي :ديز يأ نبا لوق يفف (!'!انلاومأو ءهلام

 هيلا بهذ ام ىلعو «كلذ نم هبوني اب ةثرولا ىلع « عجريو عئابلا فلحيو

 ؛ عئابلا فلحيو «نيميلا نم ناكيرشلا نكي ال :يسنوتلا قحسا وبأ
 .هلاب مهعيمج ىلع عجريو

 يدنع رظنلا هبجوي يذلاو :هنع هللا ىضر «ديلولا وبا هيقفلا لاق

 هيلا اعفد اهنأ نوملعت ام كنا اوفلحا :ةثرولل لاقي نا :مدقت ام ىلع

 ؛ عئابلا فلحو ؛نيميلا نم ناكيرشلا نكي ل كلذ ىلع افلح ناف « ائيش

 دقل :ناكيرشلا فلح نيميلا نع اولكن ناو «هلاب مهعيمج ىلع عجرو

 «عئابلا ىلا تيما كلذ عفد دقل :دهاشلا عم افلحو «تيملا ىلا كلذ اعفد

 ةثرولا ىلع عجزو ءائيش هيلا عفد ام :عئابلا فلحو ءاهبيصن نم ائربو

 .هبوني اہ

 س

 .م اق ءص :نم )١(

 م١١



 مدعم تيملا - بد

 نم ءاضيأ رمألا ولخي ال ءامدعم تيملا ناك اذا كلذكو « لصف

 :ةروكذملا هوجولا ةثالثلا

 اوعدا اف ةثرولا ناكيرشلا قدصي نأ وهو ءاهنم لوألا هجولا امأف

 اب اهنعو ءهسفن نع «عئابلا ىلا هلام نم قحلا عيمج عفد تيملا نأ نم
 اًأربيل؛ دهاشلا عم افلحي نأ نيكيرشلل نأ ىلا ديز يأ نبا بهذف « اوني

 ةقرولل امرغ افلح ناف :لاق « "يدع هب تيملا يذلا «ثلثلا ةلامح نم
 ضبقي مل هنأ :فلح اذا ثلثلاب كلذ يف مهيلع '"اعئابلا عجرو ءنيثلثلا

 .اًئيش مهيلو نم

 عم افلح اذا «نيكيرشلا نأ ىلا يسنوتلا قحسا وبأ بهذو
 نيثلثلا نامرغي ال ء يدع هب تيملا يذلا ٠ ثلثلا ةلامح نم اًأربيل « دهاشلا

 هانيب ام ىلع ءحيحصلا وهو ءهينمي دعب عئابلل كلذ نامرغي اماو « ةثرولل
 كلذ فلتأ هنأل هلام نم اهنع تيملا عفد ام ةثرولل اهمزلي ال اهنأ نم

 . داهشرالا هعييضتب هسفن ىلع
 ءايلم تيملا ناك اذا «كثلاثلاو ىناثلا هجولا ىلع لوقلا ىضم دقو

 هل أرط نا هتمذ عابتا يف الا امدعم وأ ايلم نوكي نا نيب قرف الو
 .لام

 . "!قيفوتلا هللابو

 .ميرغ م )۱

 3 .عئابلا عجر ءعئابلا ىلع .اعجرو :م (۲)
 عيمشلا نع يرتشملل لمحتي نأ ءلجأ ىلا نمثب صقش عئابل زوجي ال هنأ ةبفشلا باتك يف يتأيو م (۳)

 .نمثلاب
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 .سويلطب نم الاؤس نورشعو نانثا - [ ١1"

 ىلع مهمودق نيح سويلطب لها ء("اهنع هلا يضر) '''هلأسو
 ةرشع عبس ةنس ,("اةارخآلا ىداج ردصو) ىلوألا ىدامج رخآ « ةبطرق

 صن اذهو «(''/كلذ ىلع مهيواجف) الاس نيرشعو نينثا نع ؛ةئام سمخو
 :اهنم لاوس لك بقع هباوجو «اهعيمج

 * كلم تابثا يف ةداهشو لجس ضراعت - ]١[

 هيف هسفن ىلع دهشأ ءلجسب ماق لجر وهف «لوألا لاّوسلا امأف

 اهيفو ؛ليجنقلا زوجي يتلا ةيرقلا ثلثب هب مئتاقلا مأل مكح هنأ : ضاق
 .لجسلا يف ةيرقلا "ادحت لو «ىحر

 ةيرق نأ تتبثأو «ةيرقلا ثلثب اهل موكحلا ةأرملا يخا ةنبا تماقف

 ىلا ءاكلمو الام اهيبأل تناك ءاهتاهج عيمج نم اهتَدَحو « ليجنقلا زوحب
 .هتثرو ''اهثراوو يفوت نا

 هذه نأ ركذو ؛لجسلاب متاقلا ديب ةدودحلا ةيرقلا هذه تدجوو
 سيلو «همأ دلاول تناك اهنأو .لجسلا يف ةروكذملا ةيرقلا يه ةيرقلا

 .نهدلاو ثاريم يف نهكرش نم عم ءاهاثلث الا اهيف هلاخ تانبل

 اهيف كمأل سيل :اهدلاول ةيرقلا تتبثأ يتلا «ةأرملا هذه تلاقف

 «لجسلا يف ةدودحم تسيل ءاحرلا اهيف يتلا «ةروكذملا ةيرقلا نأل « ءيش

 يتلا ةيرقلا هذهو «ىحر اهيف نأ :لجسلا يف ةروكذملا ةيرقلا ةفص نمو

ê )1(هلاك :ع/* ل :ركوال  

 ءراع نم )+(

 ق :نم (۳)

 ر ؛ع !نم )£(

 1۷١. !م/١١٠۲ ص #٭

 .دحي :م ع (ه)

 .اهثرو :ص )٦(
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 طق ناك الو ءرهن اهقرخي الو ءىحر اهيف سيل ؛'يدلاول اهنا اهتبثأ
 .ىحر اهيف

 اهدلاول ةأرملا اهتتبثأ يتلا «ةيرقلا هذه نا ةنيب لجسلاب مئتاقلل دهشف

 هذبب تدهش يلا «ةنيبلا هذهو ‹ لجسلاب ةئاقلا دلاو :اهدجل تناك امنا

 .لجسلاب ةمئاقلا دلاو مهانسأب اوكردي م ةداهشلا

 ةيرقلا هذه يف سيل ذا ؛ هب ةمئاقلا دلاول ةدودحلا ةيرقلاب ىضقي لهف

 اهيف «لجسلاب متاقلا اهبلطي يتلا ةيرقلاو ءرهن طق اهقرخ الو «ىحر

 ام ابسح ىلع ‹«لجسلا ف ةروكذملا ةيرقلا اپنا ا ىضقي وأ « ىحر

 معلا عم ‹ ةنيبلا هذه ةداهش حصت لهو ؟لجسلاب مئاقلل ةنيبلا هب تدهش

 ؟لجسلاب ةمئاقلا دلاو «مهانسأب ءاوكردي م مهأب

 .اروجأم كلذ ىلع باوجلاب :لضفت

 حلا نم ليجستلا هنمضت ام ىلا رظني نأ هنع تلأس ايف بجاولاو

 ١ ييخأ نع ةثارولاب ناك له :هب ءاقلا مأل ةيرقلا ("!توبشب

 ؟ هل تناك نيأ نم :!"اهيبأل ةيرقلا نا ةدهشملا لأستو ؟ناك فيك

 ماقلل اودهش نيذلا دوهشلا لأسيو ؟كلذ اوملع نيأ نم دوهشلاو

 ءاهدجل تناك "اغا ءاهدلاول «ةأرملا اهتتبثأ يتلا ةيرقلا نأ :ليجستلاب
 كلذ يف لمعيو ؟ ًاضيأ ءكلذ اوملع نيا نم :ليجسنلاب ةمئاقلا دلاو

 .يدلاول اهتبثأ :ق .ع ()

 .ثلثب :ق (؟)

 .ةمئاقلا :ر (9)

(e)اهیخا م ءع اق . 

(o)ةتبثملا ق ءم  , 

 . اهيبأ م ع 35 )3

 اه :ع 6

 .اما اپا ق .ر ءع (۸)
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[rar] 

 ةيرقلا عيج كلب اودهش نيذلا «دوهشلا لاق ناف ؛هيف فشكني ام بسحب

 هدارفنا لوطل ("هل) اهكلب اودهش امنا ("مبنأ) :اهوُدَحو , '''مئاقلا يبأل

 قحأ هديب ةيرقلا يذلا ناك «هريغل اهيف هنوملعي قح نود « اهداتعاب

 .ليجستلا نم هب رهظتساو «هاعدأ ام ىلع اهثلثب

 .هل كيرش ال «قيفوتلا ىلاعت هلئابو

 ماتيألا كيرش ىلع هسفنل انيد ىعدي ماتيأل قباس يصو - [؟]
 * منغلا يف

 :دقعلا لالخ يف ركذو «هماتيأو لجرلا نيب ادقع كلذب دقعو

 نم الاقثم نوعبس ماتيألا كيرش ىلع - يصولا ينعي - نالفلو »

 مدقو «ماتيألل رظنلا نع روكذملا يصولا لزع مث .« ةيطبارملا بهذلا

 لعب ‹كيرشلا بلطي ‹ دقعلاب رخآلا يصولا ماقف هاوس ماتيألا ىلع

 يف ةروكذملا الاقثم نيعبسلاب «ماتيألا نيبو هنيب تعقو ('ةلصافم

 .كيرشلا ىلع انيد يل تناك امنا «ةكرشلا

 عقو ذا ءلوألا يصولل وأ «ماتيألل ءالاقثم نيعبسلاب ىضقي نملف
 ؟ةكرشلا دقع يف اهبم («"!اهرمأ)

 .ىلاعت هللا ءاش نا ًاروجأم « كلذ نع باوجلاب لضفت

 aA .هيلع تفقوو /لاؤسلا تحفصت :((7هيلع) باوجلا
 .ةماقلا ؛ق .م ءرءع )1١(

 ءق مار 2ع نم نإ

 مه ؛ب يفو .اق مهر 2ع !نم )۳(

 Te م )#»(

 .ةلضافم ق (1)

 .اهرمأ : :ب يفو ٠م ٤ع نم )هز

 هر ٤ع !نم )1
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 دعب «ةكرشلا دقع يف «تركذ امنا الاقثم نوعبسلا (''”تناك) ناو
 نم ماتيألل اهنا ىلع لدي ام هيف نكي لو «ةكرشلا رمأ يف مالكلا ءاضقنا
 .هاعدا ام ىلع هنيب عم يصولا اهقحتسا «ةكرشلا

 .قيفوتلا هللابو

 * فرشملاو يصولا هزجي موءرجحلا تحت نم هدقعحاكن راثآ - [*]

 جوزت «فرشم فارشاو « يصو ةيالو تحت ناك نميف ثلاثلا لاؤسلا
 يصولا ىلع داهشا هيف عقي لو ءقادص دقع كلذب اهنيب دقعناو «ةأرما

 ال ىضقي الوأ ءاهدحأب وأ «ثاريملاو «قادصلاب ةجوزلل ىضقي له
 يصولا ملع موقي لهو ؟لمعلا كلذ يف فالتخالا نم لوق يأبو ؟ءيشب

 ؟هئاضماب اهيلع دهشي ىتح ءايفاك كلذب
 .كلذ يف بجاولا انل نيب

 .هيلع تفقوو «لاوسلا تحفصت :هيلع باوجلا

 لصحتي ءاريبك افالتخا ءبهذملا يف اهيف فلتخا دق ةلأسم ةلأسملاو
 نا :هب ىوتفلا دلقتأو «هراتخأو ءاهنم هب لوقأ يذلا «لاوقأ ةينام هيف
 ؛جوزلا تام ىتح فرشملا رمأب يصولا هزجي مل ناك نا حاكنلا يف رظني
 ثاريملا ال ناك «هزاجأ يلولا هيف رظن ول امم «ةطبغ حاكن ناك ناف
 ("!ثاريم اهل نكي ) ءةفصلا هذه ريغ ىلع ناك ("!ناو) «قادصلاو

 .ناك :ب فو .ق :نم )۱(

(r)نا :ب يفو ؛ع :نم . 

 .۲۵۵ :م/الا :ص (*)

(r)ثاريم الا نكي ا اپ يفد . ق ءص م ل نم . 
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 .هب لحتست ام احل نوكيف ءا لخد دق نوكي نا الا ‹ قادص الو

 هيفسلا هدقع نأ دعب « هب لصتا امناو ؛ دقعلا يصولا رضحت م اذاو

 ةلزنمم وهف ءهيفسلا تام ىتح ةزاجا الو درب هيف ضقي' مف ءهرما ريغب
 نوكيف «هملعب لخد ("أدق) نوكي نا الا ءتام ىتح هب معي م اذا
 .هل هنم ةزاجا كلذ

 .هل كيرش ال «قيفوتلا هللابو

 ةداهشلا سفن ذخأ دعب ءديدج ضاق دنع ةداهشلا داعت له - [غ]

 * ؟قباس ضاق ىدل

 هسفن ىلع دهشأو ءدقع يف ضاق دنع تدهش ةنيب يف عبارلا لاؤسلا

 له : ءايحأ ا"!ءادهشلاو « هريغ يلوو ‹ يضاقلا لزع 3 «هدنع هتوشب

 يضاقلا داهشا يرجي لهو ؟ال مأ يناثلا يضاقلا دنع ةداهشلا نورركي

 ىلع ةداهشلا ئىرحب وأ محلا ىرجم هدنع دقعلا توبثب هسفن ىلع

 نا فيكو ؟ءايحأ لصألا ءادهش ماد ام عرفلا دوهش دهشي الو «ةداهشلا

 دهش يذلا ءدقعلا يف بولطملا قحلا يف لكوت لصألا يف دوهشلا دحأ ناك

 ؟ال ما قحلا كلذ ف لكوت دقو ( هتداهش حصت له ‹ هيف

 .هيلع تفقوو ءاذه قوف عقاولا لاؤسلا تحفصت :هيلع باؤجلا

 ةنيبلا ةلادعب كح هدنع دقعلا توبثب هسفن ىلع ىضاقلا داهشاو

 بجوي كلذ نأل ؛ هريغ دنع مهتداهش دوهشلا ديعي نا مزلي الف «( هذنع

 .هدنع مهتيكزت دعب وأ ءمهتلادعب هملع دعب الا مهتداهشب محب الأ

 ىضق ؛هدنع دقعلا توبثب دهشأ لوألا يضاقلا نأ هدنع تبث اذاو

 .م .نم )1١(
 ۰۱۷۷ :م/۱۹۳ :ص (*)

 .ءادهثلاو :ص (؟)
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 .مهتلادع فرعي م ناو ءةيكزت نود ءراذعالا دعب مهتداهشب

 .هل كيرش ال «قيفوتلا ىلاعت هللابو

 + ةكرتلا نم ةئراطلا ةجوزلا ةصحب ةيصولا ذفنم مازتلا - [ه]

 ةلمج نم كرتو «ينوت لجر ثلث ذيفنت ىلع مدقم يف سماخلا لاؤسلا

 عاتبملا ("اذه) ذخأف ءرقبلا ثلث مدقملا اذه عابف ءارقب «كرت ام

 .رخآ دلبل اهولمحو ءرقبلا «تيملا ةثرو عم ءرقبلا نم ثلثلل

 ركذو ؛مئتاق ماقف هتمع هفارشاو ءهمأ ءاصيإ تحت تيملا اذه ناكو

 دنع ذفنملا بلطو «ةأرملا نع ماقو ء(ةأرما جوزت) تبملا اذه نا
 ‹ ةثرولا عم عاتبملا اهلمحو ءاهثلث تعب :ذفنملا لاقف رقبلا رمأ يف يضاقلا

 .عيبلل رخا دلبل
 نيذلا مدقي ىتح اهنم ةجوزلا ةصح مزتلي نا ذفنملا ("”اذه) بغرف

 .ةجوزلا نع مئاقلا دقعف كلذ ىلا باجأف .رقبلا اولمح

 نيدب فارتعا دقع

 ءادهش هسفن ىلع - ذفنملا ينعي - ينالفلا نالف نب نالف دهشأ»

 نم الاقثم اذكو اذك ةروكذملا ةجوزلل هيلع نأ :''"باتكلا اذه
 .« نالف اهجوز اهفلخت يتلا ءرقبلا نم "اهتصح

 ناك الف ءذفنملا ىلع دقعلا أرقي لو «اهيف مه ءامسأ ا"!ءادهشلا' عضوو

 ,كهو :م (*)

 مر عاق نم )١(

 .ةأرمال جوزت :ب يفو .م :نم (؟)
 .ذفنملا اذهل بغرف :ب فو ءع :نم (۳)

 .ممرلا ؛م )٤(

 .هتصح !ق (ه)

 .دوهشلا م )1(
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 ىلع دهشا نوكي نا ركنأف ءروكذملا دقعلاب ذفنملا اذه بلط ةدم دعي

 امنا :اولاقو ‹ةداهشلا هذه نع اوعجرف ‹ دوهشلاب فقوف ‹« دقعلا يف هسفن

 ىتح «اهب اوبهذ نيذلا ''باهذل رقبلا نم ةجوزلا ةصح مزتلا هنا دهشن
 .اومدقي

[rae]ةصحل عايتبالا ةيحان نم كلذ /نوكيو « هيلع هب دهش ام همزلي لهف  

 له «ناضلا ةيحان نم ناك نا فيكو ؟نامضلا ةيحان نم وا .ةجوزلا
 نم ناك ناو ؟ال مأ ء(""رقبلا اولح) نيذلا نود «بولطملا وه نوكي
 حص نا فيكو .؟ال ما رقبلا ةبيغل عيبلا اذه زوجي له «عيبلا ةيحان

 "ايلا مفدي نا ةجوزلا ىلع مئاقلل بلطي له «نمثلاب بلطو ؛عيبلا
 ؟ال مأ «نمثلا هيلا عفدي ذئينحو ءرقبلا نم اهتصح

 .كلضفب «كلذ يف انبجأ

 .هيلع تفقوو ءاذه قوف عقاولا لاؤسلا تحفصت :هيلع باوجلا

 مهنا تركذ ام ىلا «دقعلا صن ىلع « مهتداهش نع دوهشلا عجر اذاو

 رقبلا نم اهتصح ةميق ناض هيلع نوكي نا ('بجاولاف) هب اودهش
 اهوعاب وأ ءتفلت نا ؛ةثرولا عم عاتبملا اهب بهذو ءذفنملا اهعاب موي
 بسحب ءاورخأت نا هل كلذ يف مولتيو ءاوعجري ل وأ «كلذ نم لقأب
 .داهتجالا

 . قيفوتلا هلابو

 .باهزب ع ٧)

 .هولج :ب يقو .ق ر ۰ع نم )+(

(r)هيلا رل € . 

 . باوجلاف ا يفد .ق ءمار 04 نم )4(
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 مأ مامالا ةرجأل :دجسملا ةلغ يف ةيقبسألا نوكت يأل - [1]

 * ؟دجسملا حالصال

 سيلو « ِناَفَتَسُم «ناطالب هنم قرتحا عماج دجسم يف سداسلا لاؤرلا
 ىنبي له «ءيش هتَموقو همامإل عفدي ال نأب الا هنم ينبي ام هتلغ يف

 «ناینب نود كرتي مأ «هتيدسو هماما ىلع امدقم هناينب نوكيو «عماجل ا
 هتمدخو « هيف ةالصلا نم هماما عنتما نا فيكو ؟ركذ نمل هتلغ عفدتو

 ما مهيف ةحرج كلذ نوكي له ءهتلغ مهيلع رمتست نا الا هتمدخ نم

 .؟هيلا مهليل ءادحأ ("مهماماب) لدعت ال ةماعلاو ءال

 .كلذ يف بجاولا انل نيب
 ةرجأ ىلع مدقم عماجلا تاطالب نم قرتحا ام ناينب :هيلع باوجلا

 ‹هحتف نم ؛اهنم دب ال يتلا هتمدخ يف لثملا ةراجا الا « هتموقو ءهماما

 .ةرجأ ريغ نم كلذب.عوطتي نم دجوي مل نا ؛هديقوو ؛ هسنكو ؛ هقلغو

 .قيفوتلا هللابو

 ىرخا'دجاسم ةلغ نم فلتسا اح نامضلا مزلي له - [۷]

 * ؟عماجلا بطاصم ءانبل

 ناينبل ءدجاسم سابحأ ةلغ نم فلتسا ماح يف عباسلا لاؤسلا
 عماجلا سابحأ ةلغ نم لضفي ال "هنا مع دقو .عماجلا لوح '"!بطاصم
 .؟ال مأ نامضلا همزلي له «فلسلا هنم يدؤي ام

 .كلذ يف هيلع نامض ال :هيلع باوجلا

 .قيفوتلا هللابو

 كلك نم (*)
 .هماماپ !ب ينو ٠م نم )ب

 كف م (*)
 .هيلع دعقي ناّكد :اعم نيتغللاب يهو - بطاس :م (؟)
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 * ؟ةريثك تناك اذا دجسملا ةلغ نم رفوي له - [۸]

 ةرجأ يف هتلغ ذفنتست له «ةعساو ةلغ هل دجسم يف نماثلا لاؤسلا

 .هتلغ نم رفوي وا ١ ءيش اهنم رفوي الو ‹هدیقو تيزو ؛هرصحو ‹هماما

 نوكي ‹لصُأ هنم عاتبي له «ءيش هتلغ نم رقوت نا فيكو ؟فقوتو

 ,مكح هعاتباف ءلصأ هنم عاتبي نا زجي مل نا فيكو ؟ال مأ هيلع اسبح

 ؟ال مأ ,2"الصأ هل نوكيو «لالل انماض نوكي له

 .هيلع تفقوو «لاؤسلا تحفصت :هيلع باوجلا

 ‹ هتموقو .هماما ةرجأ ف عماجلا سابحأ ةلغ ذفلنتست نا روج الو

 هماما ةرجأ دعب ءهتلغ نم لضف امف بجاولاو هديقوو «هتيزو ‹ هرصحو

 ‹«رصح نم هيلا جاتحي امو «هتموق ةرجأ دعبو ءداهتجالاب ةضورفملا

 هيلا جاتحم ال فقوي نأ :فرس نود كلذ يف دادسلاب :'"اديقوو تيزو

 ام اهنم لضافلا يف ناك ناو «هتلغ صاقتنا نم ىئخي امل وأ «هبئاون نم

 نم هجوو ءباوص كلذف هسابحأ رئاس ليبسب نوكي لصأ هنم عاتبي

 !هلعاف ىلع نامض كلذ ىف بجي فيكف ءرظنلا هوجو

 .قيفوتلا هللابو

 * ؟درلا هب بجي «مركلا يف ابيع سرْعلا مدق ربتعي له - [1]
 فراش هنأ :هعايتبا دعب ءهل رهظف ءامرك عاتبا نم .عساتلا لاؤسلا

 «ةموحلا نا ملع عاتبملا نا عئابلا ىعدا ناو ؟كلذب هدري له «قلخ دق

 ماقم كلذ موقي له ءاهسرغ نم معي '"اةسارغلا ةيدق ءمركلا اهيف يتلا

 10۳ :ص/ 1 :م (»)

 .لصألا :م ءالصأ :ر ()

 .هديقو تيزو :ر (0)

 ۲۳۸ :م/۱۱۰ !ص (ع)

 .سارغلا :عءر (0)
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 هيلع له ءركنا ناو ءملعلاب عاتبملا رقأ ("7ناك) نا «بيعلا نم يربتلا
 ؟ال مأ نيميلا

 .هيلع تفقوو ءلاّوسلا تحفصت :هيلع باوجلا

 بويعلا نم اهنأل ؛اهب ُدَّرلا بجي يتلا «بويعلا نم اذه سيلو
 .ةرهاظلا

 .هل كيرش ال «قيفوتلا ىلاعت هللابو

 نأ عدم تبثي امدنع ثيراوملا باحصأ هعاب ام فقوي له - ]1٠١[
 * بئاغلا هبيرقل عيبملا

 تيبل هنأ ىلع ائيش اوعاب اذا «ثيراوملا باحصأ ىف رشاعلا لاؤوسلا

 ,("!هنم) بيرقل وه عيبملا اذه نا يضاقلا دنع تبثأ نم ماقف لالا
 هفقويو «عيبلا يضاقلا خسفي له «يضاقلا دنع هزاحو «يح هنأو

 ؟بئاغلا مدقي ىتح عاتبملا دنع ىقبي وا «"7بئان

 هبيرق نع ةمصاخلا نم بيرقلا يضاقلا نكمي ال :هيلع باوجلا
 (“اناو) < ةلاكو نود ءراقعلا نم ثيراوملا بحاص هعاب ايف «بئاغلا
 نا ةفاخم ‹ هيلع داهشالاب هل نيصحتلاو .كلذ ىف هقح تابثا نم هنكمي

 .(!«أريغت) وأ «ةنيبلا بيغت
 #* / هل كيرش ال ؛قيفوتلا هللابو

 ءق :نم )١(
 .۱۷۱ :م/۱۱۰ :ص (*)
 ص م : نم )0

 . عئابلل `: ص )۳(

 ,انا :ب يفو .ق «ر نه )4(

(o)ريغي :ب يفو -ص ۰۴ع ؛ق :نم . 

 لال :م/۲۸۲ :ص (*)
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 نود لاملا تيب قوقح يف ةمصاخلا ثيراوملا بحاصل له - ]١١[

 ؟كلذب هل نذا

 يف ماصخلا مهل زوجي له «ثيراوملا باحصأ :رشع يداحلا لارا

 مه زوجي ال مأ ءهسفنل هيعدي لجر ديب وهو ءلالا تيبل هنوعدي ءيش

 ("وه) يذلا نود هب لالا تيب دارفنا ىلع ةنيبلا نوميقيو «هماصخ

 .؟هديب

 ‹كلذ يف ماصخلا نم ثيراوملا '"بحاص نكي ال :هيلع باوجلا

 كلذ تبثي نا دارا ناو .ةمصاخلاو ءهيف بلطلا هيلا لعجي نا نود

 ناك « هيدي يف وه نم ةمصاخم نود هيلع داهشالاب صو ءلالا تيبل

 .هل كلذ

 .هل كيرش ال «قيفوتلا ىلاعت هللابو

 ماع ىلع ءانب وا ؛ةيكزتلا ىلع مانب ةداهشلا لبقت له - [؟؟]

 * ؟يضاقلا

 مم ؛ ةيكرت نود ؛هملعب ةنيب لبقي ناك اح يف ءرشع يناثلا لاؤسلا

 مأ مهب لوألا ملعب هدعب يلو يذلا اذه يفتكي له «هريغ يلو مث «لزع

 .؟هدنع وكزي ىتح « كلذب يفتكي ال

 كلذ تبثو «ةنيبلا لبق دق هنأ ىضاقلا دهشأ اذا :هيلع باوجلا

 وه معي ل ناو ؛ةيكزت نود «راذعالا دعب اهب كح ءهدعب "گام دنع

 . اهتلادع

 .ق نم )١(
 ,باحصا :ق )م

 ۰۱۹۸ :م/۲۸۲ :ص (*)

 . هنصحيل م 2ع عز

 . حملا مر )4(

1۱۳¥ 



 نوضرت نمم » :لجو زع هللا لوقل ءم اجلا ىلا ف فورصم . ءادهشلا لوبق
 « ءادهشلا نم

 .هل كيرش ال «قيفوتلا ىلاعت هللبو

 نم ماتيألا ىلع قفني ناك هنأ :هلزع دعب يصولا ءاعدا - [1؟]
 * هلام

 ‹« رقبو « ملغ مف هديب ناك «ماتيأ ىلع يصو ف « رشع كلاثلا لاّوسلا

 ءهتناضح يف اوناك ماتيألا نأ ةنيب ماقأو ءهئاصيا نع لزع مث «ثرحو

 ؟هلام نم وأ ءمهلام نم ماتيألا ىلع قفني ناك له « ةنيبلا ردت لو
 يف «مهيلع كلذب عوجرلا داراو هلام نم مهيلع قفني ناك هنا ىعداف

 م ‹ثرحلاو رقبلاو منغلا نم هديب ناك يذلا « لاملا نا ىعداو مهام

 تناك «يصولا ديب ناك يذلا « مهام نأ ةنيب تدهشو ؛ةلغ هل نكت
 . :ةقفلنب موقت هتلغ

 ؟ال مأ ءهلام نم قفني ناك هنا ىعدا يذلا « يصولا لوق لبقي له

 . هيلع تفقوو ,لاؤسلا اذه تحفصت : هيلع باوجلا

 مهتقفنب موقي ام ماتيألل هديب ناك ام ةلغ يف نأ ةنيبلا تدهس اذاو

 مهيلع قفنأ هنأ نم هاعدا ايف هل ءيش الف ؛ ءاهيف هل عفدم ال ةلدع ةنيبب

 .هلام نم

 .هل كيرش ال «قيفوتلا ىلاعت هللابو

 .؟م9 مقر ةرقبلا ةروس 009(

 ۲۹٤. !م/۲۸۹ :ص (*)

۱۴۸4 



 ]٠٤[ - ديلقتلاو داهتجالا يتلاح يف ءاتفالا طورش *

 ةلمعتسملا بتكلا أرق نم ىتفتسي نأ زوجي له .رشع عبارلا لاؤسلا

 دجوت ال يتلا «ةرخأتملا بتكلا وأ « ةياور نود « ةيبتعلاو ةنودملا لثم
 له ءةياور نود اهأرق دقو «'''ىتفأو يتفتسا ناو ؟ال مأ «تاياور اهب

 .؟ال مأ ''!هتداهش زوج

 .هيلع تفقوو «لاّوسلا اذه تحفصت :هيلع باوجلا

 موفو ؛خويشلا نع اهيف هقفتو «تركذ يتلا بتكلا أرق نمو
 ةنسلاو باتكلا نم اهلئاسم اهيلع تينب ىتلا لوصألا فرعو « اهيناعم

 نم نآرقلا خسان هيلع فخي ملو «سايقلاو رظنلا هجو كحأو «عاجالاو
 نم هعم ناكو ءاهيف رظن اذا ءاهحيحص نم ةنسلا مقس الو ءهخوسنم

 «لزاونلا نم لزني ايف ىتفتسي نا زاج «باطخلا ىنعم هب مهفي ام ناسللا

 الف ةجردلا هذهب قحلي مل نمو ءداهتجاب اهيف يتفيف < اهيف صن ال يتلا

 نا زوجي الو «(''ااهيف) صن ال يتلا (("!تادهتجلا) يف ىتفتسب نأ حصي
 هب ربخي ابف دلقيف ءملاع نع ةيوارب ربخي نا الا ءاهنم ءيش يف هيأرب يتفي

 حجرت يذلاب ربخا مهنيب فالتخا اهيف ناك ناو ؛هنع اهلقن ةجح نم

 نيب حيجرتلا هوجوب «ةفرعمو « مهف (*ل) نم ناك ناو .كلذ نم هدنع

 هل تلمك نم «هاوس دجي مل اذا ؛هلوقب يضقي نا كحلل زاج «تاياورلا

 .هاوتف يف ذئليح ؛ ًاضيأ ,هدلقي نا ,يضاقلل ناكو « داهتجالا تالآ

ه هل لحي الو «ىتفتسي نا زوجي الف ءأرق اهف هقفتي ل ناو
 ؛ يفي نا و

 .ىتفأف م قلل

  (r)مهتداهش ر .

(r)دهتجلا :ب يفو .تاداهتجالا :ع يفو .م ءر :س . 

 .هيف ب يفو .ع امور :نم (4)

(o)قر ۰غ سس  

1۳۹ 



 نكلو «هعزتني اعازتنا معلا ضبقي ال هللا نا » : هلي ءهللا لوسر لاق
 سانلا ذختا كلذ ناك اذاف ءملاع ىقبي ال ىتح ءالعلا ضبقب هضبقب

 .« '"اولضأو ءاولضف ؛لع ريغب اوتفأف ءالاهجأ' اسوؤر

 .نامزلا اذه انكردأ دقو

 .هتحرب باوصلل قفوملا هللاو

 تاهمأو أطوملا سيردتل باصتنالا يف طرش ةياورلا - ]1١6[

 *  ةعيرشلا
 لو ءأطوملا يف رظاني نا دحأل زوجي له .رثع سماخلا لاؤنلا

 ىف رظان نا فيكو ؟ال مأ , !"اهححص باتك هدنع الو :دحأ ىلع هعمسي

 ] +۸1[ مأ ِدَحَأ /نع هوري ل وهو كلذ هل زوجي له ءحيحص باتكب كلذ
 ؟ال

 نأ :هاور الو ءهعمس الو « معلاب نعي مل نمل حصي ال :هيلع باوجلا
 تاهمألا نم تناك ناو تاهمألا نم هربغ يف الو أطوملا يف هميلعتل سلجي
 .ةروهشملا

 زاج «ةزاجا الا اهلمجي مل ناو ء«خويشلا ىلع اهيف هقفتو ءاهأرق اذاو
 ححص اذا ءاهئرقي نأو ءاهيناعم نم خويشلا نع هدنع ام معي نا هل

 .اهيف هخيش ةياور ىلع ؛هباتك

 .قيفوتلا ىلاعت هللابو

 .يراحبلا ةياور يهو .ءاسؤر :ر )١(
 نبأو r Yr) :مقر) مسم كلذكو ءورمع نب هللا دبع نع .("5/1) .حبحصلا يي يراحبلا هج رحأ )+(

 or). :مقر) ةجام

 .۳۲۱ ۲۳/۲۸۹ :ص (غ)

 .هحبحص بلك :ما (۴۳)

١1١4٠ 



 قبس اذا - ةعجارملا دعب - ةجوزلا نع نبالا ةققن طقست - [1]

 * علخلا يف اهب تمزتلا نأ

 هنبا ةقفن تلمحت نأ ىلع هتأرما علاخ نم .رشع سداسلا لاؤسلا

 نع طقسي له ءاهقلط مث «ديدج حاكنب اهعجار مث « ملا ىلا اهنم
 ‹هتلمحت اب اهبلط نا فيكو ؟ال مأ ءاهايا هتعجارمب هتلمحت ام ةجوزلا

 ؟ال مأ كلذب هل ىضقي له اهب اهعجار .يتلا ةعجارملاب هتمصع يف يهو

 ءهنبا ةقفن نم هتلمحت ام اهنع طقس اهعجار اذا :هيلع باوجلا

 اهب هل لمحنت ملو « اهقلط اذا ءاهيلع دوعت الو ‹ هيلع ةقفنلا تعجرو

 .هل كيرش ال «قيفوتلا هللابو

 نم جرخت نا جوزلا اهبلاطي امدنع ءلمحلا يعدت ةأرما - [؟+]

 * اهيف دتعت يتلا رادلا

 يتلا رادلا يف دتعتو ءاهجوز اهقلطي /ةأرما يف .رشع عباسلا لاؤسلا

 جوزلا ديريف ءاهلثم يف اهتدع يضقنت يتلا ةدملا يضقنتو ءاهيف اهقلط

 ءا الح يه يعدتو ؛«تضقنا دق اهتدع نا ركذيو «هراد نم اهجارخا

 "ال ما كلذب هل ىضقي له ءاسنلا ارب نا ديريو «جوزلا اهبذكيو

 "!ةبارتسم اهنأ ني اهيلع له ءءاسنلا ايري نا بجي مل نا فيكو

 .؟الوأ

 .هيلع تفقوو «لاؤسلا تحفصت :(("اديلع) باوجلا

 ۰۷۷ !م/»و :ص (»)

 باق )١(

 ۰.۸۲ !م/48 ص (+)

 ,ةأربتسم ؛ق (۲)

 “مهر ؛نم (۳)
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 ءنيي نود تقدص ءاهوحنو رهشألا ةعبرألا دعب كلذ تعدا ناو
 .اهنيمب عم تقدص ءاهوحنو ءرهشأ ةتسلا دعب كلذ تعدا ناو

 قدصت اهنإ :ليقف «لوحلا ءاضقنا برقب كلذ تعدا نا فلتخاو
 اهوق نم كلذ عمس !'نوكي نا الا ءقدصت ال اهنإ :ليقو ءاهنيمي عم
 .كلذ لبق

 «ءاسنلا اهاري ىتح قدصت مل «لوحلا ءاضقنا دعب كلذ تعدآ ناو

 .كلذ نم تعدا ايف اهنقدصيف
 ‹ ةيبتعلا يف مساقلا نبا بهذم ىلع «ةلأسملا' هذه يف «يتأي يذلا اذه

 .زاوملا نبا باتكو

 .قيفوتلا هللابو

 عّربتملا قالط يف ةدعلا ةدم « ناكسالا» لمشي .له - [1+]

 * ؟ناكسالاب اه

 ءهجوز عم هنكسف «('اهلزنم ادحا نكسأ نميف ءرشع نماثلا لاؤسلا
 .اهب دتعت الو «هراد نم ةأرملا جارخا رادلا بر دارأو « هيف اهقلطو

 مزلي له «كلذب هل ضقي مل نا فيكو ؟ال ما كلذب هل ىضقي له
 ؟ال ما ءةدعلا لوط ءاركلا قلطملا

 هل سيلف ,« ىمسم لجأ ىلا وأ ؛هتايح هنكسأ ناك نا :هيلع باوجلا
 . هتايح هنكسأ ناك نا «تومي وأ ءلجألا ىضقني نأ الا ءاهجرخي نأ
 .اهجرخي نأ هقح نم نوكيف ءاهتدع يضقنت نأ لبق

 ءاهتدع يضقنت ىتح ىنكسلا لجأ ءاضقنا دعب اهيقبي نأ يضر ناف

 .نوكت :ر )١(

ip («)مع  

(r)الزام م ر  . 

Qu, 



 ردق ىلا رظن لجأ ريغ ىلا ىنكسلا ناك ناو ؛كلذ همزل «لثملا ءاركب
 نا الا «بورضملا لجألاك كلذ نوكيف «"ءانكسب دارأ هنأ ىري ام
 .هنيمي عم هيف قدصيف «كلذ نود دارأ هنأ يعدي

 .قيفوتلا هللابو

 0 ىراصنلا نم موركلا لوصأ عيب - ]۱4[

 زوجي له «ىراصنلا نم موركلا لوصأ عيب يف ءرشع عساتلا لاؤسلا
 عقوو كلذ رجب ' نا فيكو ؟ ال ما ءارخ أهترم نورصعي مهو كلذ

 .؟ال ما ‹ خسفي له ؛ عيبلا

 . خسفيف ميرحتلا هب غلبي الو «هوركم كلذ : هيلع باوجلا

 .("'هل كيرش ال) ؛قيفوتلا هللآبو

 ٭* ءاحرألاو قدانفلا ةحئاج نع جتانلا رايخلا - ]۲١[

 لق اذا « ءاحرألاو (قدانفلل) نيلبقتملا يف ؛نيرشعلا يفوملا لاؤسلا
 اهب طح .ةحئاج كلذ له .نحطلل ماعطلاو «قدانفلا ىنكسل نودراولا
 ,؟ ال ما 2( مهنع ءاركلا

 ةارتكملا قدانفلا ىنكسل دالبلا نم نودراولا لق اذا :هيلع باوجلا

 هبشأ امو .قيرطلا يف ثدح ءفوخ وا ةنتف نم ءاهيف لوزنلل ةذحتملا

 لهأ باصأ !ادهجل ءةارتكملا ءاحرألا يف نحطلل نودراولا لق وأ «كلذ
 نوكي «يرتكملا هارتكا اهف ابيع كلذ ناك «كلذ هبشأ امو «ناكملا كلذ
 . تكس ناف «هسفن نع هخسفيو «هد رپ وا ,هئاركب كسمتي نا نيب اريخي

 .هلاكس ؛م )١(

 1E م1۰ ؛ص (٭)

 م نم )+(

 كاوا ؛م/ ۱۳۴ :ص (*)

 .قدنافلل :ع يفو .م ءر :نم (۳)

 . بدجل :ص يلو ,للغلا ةلق ؛(حتملاب) دهجلا (:)
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 هع طقس الو ؛ ءاركلا عيمج همزل « اهضعب وأ ؛ةدملا تضم ىتح مقي مو.

 ال ةلطعم ىحرلا ىقبت ىتح ؛عضوملا (''كلذ) لهأ ءالجب الا ءاركلا

 .نكست ال ةيلاخ قدانفلاو « نحطت

 ءهئارك نم يرتكملا طحي نا !ةدراولا تلق اذا يركملا مزلي الو
 يرتکملل كلذ بج وی امناو ‹هاضر ريغب ء"ةدراولا نم صقن ام ردقب

 .هانفصو ام ىلع .ريبختلا

 *  ؟تيناوحلا ءارك يف ةحئاج رجتلا ةلق له - [؟١]

 ةراجتلا تلق اذا «تيناوحلل يرتكملا .نورشعلاو يداحلا لاؤسلا

 .؟ال مأ ءءاوس ةسبحلا ريغ حو اهمكح

 .هيلع تفقوو .«لاؤسلا تحفصت :هيلع باوجلا

 نم سائلا باصأ "ا .ةارتكملا تيناوحلا يف رجتلا ةلق تسيلو
 تناكأ ءاوس ءاهب مايقلا اه !”ايركتملل نوكي ةحئاجب «لاحملا فعض

 .ءاوس كلذ يف حلا .نكت مل وا .سابحألل تيناوحلا
 نم .يرتكملا نع طحي نأ سابحألا تيئاوح يف يضاقلا ىأر ناو

 ليكولل زوجي اك ءزاج .فاليتسالا ليبس ىلع ءهوكشت امل ءاركلا
 .هجولا اذه ىلع ؛هلكومل عاب ام نامثنأ نم طحي نأ هيلا ضوفملا

 .قيفوتلا هللابو

 .م رس نم (۱)

 .بودراولا ,م (؟)
 .دراولا م (۳)
 ۱۵۱ !م/ ۱۳۳ !ص (»*)

 ءال :ر :ص (:)

 .نيرتکملل ر س م(
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 نم عرزلا بيصي اب ةيعارزلا ضرألا ءارك طقسي له - [؟؟]
 Kk ؟طحقو رص

 هباصأ اذا عرزلا يف ءاهرخآ وهو « نورشعلاو يناشلا لاؤنسلا

 ءرصلا هباصأ ام "ديجي ال ءطحق نكي مل ول هنأب جتحي وهو «عرازلل
 .؟ال مأ ءّرصلا رثإب ناك ول ءرطملاب

 / نم ملس ول عرزلا نأ مع ىتح طحقلا ىلاوت اذا :هيلع باوجلا [ع ۱۲۸]
 .طقاس هنع ءاركلاف « طحقلا هكلهأل رصلا

 (. "هل كيرش ال «قيفوتلا ىلاعت هللابو

[ro]قالطلا دنع 2« ضوعب ‹ةناضحلا قح طقست ما -  

 هنع تطقسأو «هتأرما قلط لجر نع «هنع هللا يضر «“لئسو
 . هنم هتذخأ ضوعل ءاهعم هنبا ةناضح ةأرملا

 ءهنضحت دلو اهنم هلو «هتأرما قلط لجر :لاّؤسلا صن اذهو
 هتذخأ ضوعب ةناضحلا هتطقسأ نأ ىلع يبصلا ابأ اهجوز تأطاوف
 ءررغ ضوعلاب قلعت نا فيكو ؟ال مأ ءاهنيب دقعلا اذه ذفني له ؛هنم

 لها فلتخا ةلأسملا ناف ؟ال ما ؛علخلا ىرجم كلذ يرجيو ءزوجي له

 «ةناضحلا عيب زاجأ نم مهنمف ءاهيف ءاهب تلزن يتلا «ةهجلا ىروش
 ف عقو ام ىلع ةلأسملا ىرجأو «؛ كلذ علم نم مهنمو « ةعفشلا عيبب اهساقو

 .دربلا ةدش (ديدثتو رسكب) :رصلا )١(

 .ا۵۲ :م/6»# :ص (*)

 .مطعو ان :عرزلا دج )0

 ؛نئبيسلا متاخ دمع ىلع هلا ىلصو ؛نيماعلا بر ق دمحلاو ء ةيدشرلا ةبوجالا نم يناثلا ءزجلا لمك ؛ر 1(؟)
 .ناعتسملا وهو ءىلاعت هللا ءاش نا ثلاتلا هولتي .ايلست مسو هلآ ىلعو

 ۰.1۲ !ر/ذا :م/۳۹۹/۸۸ :ص (4)

 .اهجوز عم تضازتف :ص :م (ه)

 ه١١



 نأ ىلع ءاهقادص هل تلذبف ءاهجوز اهعنمف ءجحلا تدارأ اذا ةأرملا-

 ءاهجوز اهعنمف «مايأ مايص ترذن اذا ةأرملا ةلأسم ىلعو «كلذ اهل حابأ

 يأ «كملع يف ام ىلع «مايألا مايص ال حابأ نأ ىلع الام هل تلذبف

 ؟هللا ءاش نا ءاروجأم «باوصلاب ىلوأو «قحلاب ردجأ نيلوقلا

 [خ ؟5"] كلاس - كاياو هللا انجر - تحفصت /:هنع هللا يضر «بواجف
 .هيلع تفقوو ءاذه

 دقتعن يذلا «كلام لوق جاهنم ىلع ء("اهنع تلأس امف هارأ يذلاو)

 ناو ءهتذخأ تءاش نا ءمألل قح ةناضحلا نأل ؛زئاج كلذ نأ :هتحص

 .هتكرت تءاش

 اهنا :ليقف ءال مأ «نبالا نود هب درفنت ءامه قح كلذ له فلتخاو

 ,اهعم اقح اهيف هل نأو «هنود هب درفنت ال اپنا :ليقو ؛هنود هب درفنت

 .هنم هيلع فأرأو ءهيبأ نم هب قفرأ اهنأ لجأ نم اهل تبجو امنا هنأل

 وأ «مألل قح يه له « ةناضحلا يف فالثخالا نم هب ربعي ام ىنعم اذهو

 اهكرت اهمزلي «بألا نود هب درفنت( "مالل قح اهنأب لوقلا) ىلعف ؛دلولل

 ىلعو ؛اهيف عجرت نأ امه نوكي الو «ضوع ريغ ىلع وأ ءضوع ىلع «هل
 عجرت نأ اهل نوكيو ءاهكرت اهمزلي ال ءدلولل اقح كلذ يف نأب لوقلا
 ء«ضوعلا يف عجرتو «ضوع ريغ ىلع وأ ضوع ىلع ءاضيأ ءاهتكرت « اهيف

 .ضوع ىلع اهتكرت تناك نا

 ام نأل ؛("تركذ) اب جتحاو «كلذ نم عنم نم لوقل هجو الو

 هنبا هيلا '"تملس نأ ىلع اهاطعأ اب اهحلاص حلص وه امنا هيلع اقفتا

 .م نم )١(

 .اه قح اهنأب نيلوملا ىلعف :ع ىفو .ص .م.ر .ف :س (»م)

 ,ركد ع يفو .ص م ر ف :ص (م)

 .تملسأ :ص (؛)
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 : لل هللا لوسر لاق دقو ءهايا اهتناضح يف ('"اهقح) هل تكرتو
 مرح وأ ءامارح لحأ احلص الا «نيملسملا نيب زئاج حلصلا»
 ليلحت «كلذ ىلع ال لذب اب ءهل ةناضحلا كرت يف سيلو :« الالح

 .كلذ زوجي نا بجوف «لالح ميرحت الو مارح
 زوشن ةأرملا تفاخ اذا هللا مهمحر ءهباحصأو كلام دنع ءزاج اذاو

 هبجوأ) يذلا ءاهقح هل كرتت نا ءاهايا هتقرافم تيشخو ءاهيلع اهجوز

 لام ىلع هجاوزأ نم اهاوس نم اهيلع رثؤي الأ يف هيلع اهل ("اىلاعت هللا
 اهلَْب نم تفاخ ةأرما ناو» :لجو زع هللا لوق ليلدب ءهايا اهيطعي
 حلصلاو ءاحلص اههنيب احلاصي نأ اهيلع حانج الف ءاضارعا وأ ءازوشن
 ىلع ؛هنم اهدلو ةناضح يف اهقح هل كرتت نأ نأ ("هل) زاج «« “ريخ
 .نيعضوملا نيب ىنعملا يف قرف ال ذا «هايا اهيطعت لام

 ىلع ءاهبوجو دعب ةعفشلا ملست زاوج ىلع كلذ زاوج ساق نمو

 !سايقلا دعبأ اف «ضوع

 «جحلا ديرت ةأرملا يف هولاق ام ىلع اسايق «كلذ نم عنم نم امأو

 «كلذ ال حيبي نأ ىلع ءاهقادص هنع عضتف «كلذ نم اهجوز اهعنميف

 هنا لجأ نم «كلذب رهملا هنع طقسي مل امنا هنأل ؛سايقلا يف أطخأ دقف

 كلذ يف اهل نذالا نا !"للعت مل اذا كلذو كلذ يف ال نذأب نأ ةمزلي

 كلذب ةياورلاو ؛ةعيضولا اهيلع زوجتف كلذ تملع نا امأو «همزلي
 .مساقلا نبا نع ةصوصنم

 ' ' ءامح :ع يفو :م .ر ؛نم )١(
 «ةريره يأ نع (”:ن54 مقر) ؛دواد وبأو ؛(۳۹۳١۱ :مقر) ينرملا فوع نب ورمع نع يذمرتلا هجرخأ (؟)

 .« حبحص نسح » :ىذمرتلا هبع لاق دقو Teres) :مقر) ةجام نباو
 .اهل هللا بحوأ ؛ع ييو .م .ر :نم (0)

 .١؟8 :مقر .ءاسنلا ةروس (()
 ص :نم هز

 .معت ال بناک اذا :ص (1)
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 وأ ٠ جحلا تقو لبق ؛جحلاب .اهل نذأي نأ ىلع ('"'ةنع تعضو) ولو
 امل نذأي نا همزلي ال ذا ؛ رهملا كلذب هنع طقسل ءاعوطتم جحلا ناوأ يف
 هلم اهدلو ةناضح هل تكرت نا ىلع اهاطعأ (؟"!اذا) كلذكف كلذ يف
 .كلذ اهمزلي ال ذا ءامط زوجي

 يتلا مايألا مايص اه حيبي نأ ىلع الام اهجوزل تلذب يذلا كلذكو

 نم اهعنه نأ هل سيل ؛ةريسي اهمايأ تناك ("انإ) ءاهمايص ترذن

 ائيش اهنم ذخأي نا هل زوجي (("الف) , كلذ يف هيلع ررض ال ذا ؛اهمايص
 ْ .اهعني الأ ىلع

 كلذ يف هيلع ال اهمايص نم اهعني نأ جوزلل ةريثك امايأ تناك ناو
 سايق ىلع ءاهعني الأ ىلع هتطعأ ام اهنم ذخأي نأ هل زاجو ءررضلا نم
 . جحلا ةلأسم

 كلذ هبشأ امو ءاهحالص دبي مل ةرق ىلع ةناضحلا هل كرتت نا زوجيو

 ,علخلا هبشيف .لام ريغ يف حلص وه امناو ,ةعيابم سبل ذا ؛ررغلا نم
 .(”!هل كيرش ال « قيفوتلا لجو زع هللابو)

 دقو «ةجوزلا ةروش نع جوزلا ةيلوؤسم - [.5]
 .اهنامضب مزتلا

0 )11 0 3 . ' 
 (ا"!هئجوز) ةروش نمض اذا جوزلا نع ءدهنع هللا يضر "٠ لٹسو

 , كلذ دعب ةروشلا تعاضو ء هيلا فزت امدنع

 ءةيصستو :6 و سمير نع (1)

 اها ا ام i قلو راه (+)

 او ا( لو مرر فا (م)
 الو ا قوس ابرام (()

 .قييوتلا سابو :ع قو ر نم (ه)
 1 ‘2/0۹ Td )ل(

 مخور م ىو م نم (۷)
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 ىلا تفز اذإ ةجوزلا يف «كنع هللا يضر «باوجلا :لاؤسلا صنو
 له :؛تعاضو «هيلا اب تزهج يتلا «ةروشلا جوزلا نمضو ءاهجوز

 باغي الام نامض مزتلا نم باب نم كلذ نوكي وا «هسفن مزلا ام همزلي

 يرجت له وأ ؟اهبوجو لبق ةعفشلا طقسأ نم ىلعو ء("ةيراعلا) يف هيلع
 نم صقن صقن امو «كنهرل نماض انأ :لاق نم ةلأسم ىلع ةلأسملا
 .؟!'!كقح

 ءاذه كلاوس تحفصت :لاق نأب ءهنع هللا يضر «كلذ ىلع بواجف

 .هيلع تفقوو

 نامض “هيلع جرخ يذلا ءهجولا ىلا رظني نا :اذه يف بجاولاو
 ءاپنامض همزلي الف ء«ةجوزلا اهيلع تيشخ هنأ لجأ نم ناك ناف ؛ةروشلا

 يشخ هنأ لجأ نم ناك ناو «هلعف ريغ نم اهفلت ىلع ةنيبلا /تماق نا

 هلعف ريغ نم اهفلت ىلع ةنيبلا تماق نإ « هيلع ءيش الف ءاهيلع ءوه

 كلذ معي مف ءاهفلت ىعدإو ءدجوت مل نإ ءلاح لك ىلع اهناض همزليو
 .هلوقب الا

 . هل كيرث | ال ‹ قيفوتلا هللابو

 نبا لضنلا وبأ ةنبسب يضاقلا ءهنع 7 يضر e بتکو

 يهو «هيدي نيب ماكحألا يف تلزن « ةلئسأ ةرشعب هللا هس رح ضايع

 ءاهنم لاوس لك صن اذهو ءرضخو تانج يقسو «ءاحرا نأش يف اهلك

 .اهيلع هباوجو

 . ةيراجلا a يلو همر ق :نم )۱(

 .كقح نم صقن امو :ق (9)
 .اهلعف :م ور (©)
 ر6 ق ((ن)
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 *  ؟تانجلا باحصأو ءاحرألا باحصأ نيب ءاملا مسقي فيك - 0

 وهف لوألا لاّوسلا امأف

 ‹ يمظعم «لجألا هيقفلا قيفوت هللا مادأ .محرلا نمحرلا هللا مسب

 يتجردم تنمض «هارخأو هايند ريخ هل عمججو «هانسجب هل متخو « هاقبأو
 ءوهو هللا ءاش نا اروكشم اروجأم اهنع ؟'!هباوج يتبغر «ةلئسأ هذه
 ,"ءاحرألا لهأ نم الجر اومصاخ تانج باحصأ ةعامجج نأ :هللا هزعأ
 ءاملب عافتنالاو «يقسلا ىلا نوجاتحم مهو ءمهتانج نع ءاملا ةعطق يف
 ("!ءءاحرأ) نأو هيف مل قح ال نأ ءاحرألا بحاص معزف ءروكذملا

 نينس ةدع هب تنحطو «اهانب هيلعو ءروكذملا ءاملا زوح ىلا تقبس
 . ةريثك

 روكذملا ءاملا نم نوقسي اوناك مهنأ :هتلبق ص تاداهش موقلا تبثأف
 رظنلا ءاحرألا بحاص بلطو .اهدعبو «“ءاحرألا ءاشنإ ليق « مهتانج

 تانجلاو « ءاحرألا ((7نع) ءاملا تفقوأف ء "'عفادملاو « تاداهشلا هذه يف
 .تانيبلا يف ءاحرألا بحاص تلجأو ءرخآ ىرجم ىلع تاروكذملا

 باحصأ اهبلط يتلا ةعفنملاو ؛ يقسلا ("ادمأ) يضقنا نا كيأر ايف
 لح لأسي ءاحرألا بحاص ماقف «عفدمل لجأ ءاضقنا لبق «تانجلا
 امو ءريصعلاو يقسلا نمز وه امنا هعم مهماصخ نأب جتحيو ع !ةلقعلا

 . ۳1۵ :م/۲۰۸ :ص (*)

 .كباوج :ص ()
 لا محبا + 0
 .هاحرأ € يفو .م نم 5

 )٤( اهدعب ىحرألا هئاشنا لبق :م ءق .

 .اهيف عفادملاو :ر (ه)

 .ىلع :ع يفو .ر ءق ؛نم (3)

 , رمأ ؛ع يلو .مءرءف ؛نم (۷)

 .هيف ىعدملا فيقوت يه (۸)
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 الو ,هيف "ل بلطم الو ؛ هئاحرأ. ,بصانم ىلع ءاملا يرجي كلذ ادع

 ‹هلوق عمسي له ؛رخآ نمز يف ا"'مهعزاني ناو ؛ةدملا كلت ءةجاح

 ناف ؛مهججح بلطم يف نوقبيو « ةلقعلا لح ةجحلا هذه هل بجوتو

 نمز ناح اذا «ءاملا لقتعيف الاو , ىرخأ ةنس لبق مهماصخ ىضقنا

 ذا « مهماصخ می ىتح ,ةيقاب ةلقعلا قرت مأ «ىرخألا ةنسلا نم يقسلا

 ءاقح هيف ("! يعدي) « هيف عزانتم ءيش اذه :اولوقي نا رخألا ةجح نم

 .؟ماصخلا هيف يضقني ىتح ءانمصخ ديب ((؟اهيقبن) الف

 - هتماركب كالوتو ءهتعاطب هللا كزعأ - تحفصت :هيلع باوجلا

 .هيلع تفقوو ءاذه كلاّوس

 باحصأ نم مهتانج يقسل ءاملاب ىتحأ ("تانجلا) باحصأو
 ءمهئاحرأل ءاحرألا لهأ ءاشنا دعب مهتانج اوأشنأ اوناك ناو « ءاحرألا

 .مهئاحرأ ىلا ءاحرألا لهأ هفرص )4 ) يقسلا نع اونغتسا اذاف

 نع ءاج ام ىنعم نع ةلأسملا هذه يف هب لوقأو ءهارأ يذلا اذه

 ءاملا ىلعألا كسي نأ ىضق هنأل ؛ بينيذمو روزهم لبس يف هلت «ينلا
 عبمجب ىلغألا هلل «صخي مل الف .لفسألا ىلع هلسري مث «نييعكلا ىلا
 عيمجب اوصتتي نأ ءاحرألا باحصأل نكي م ءادبأ لفسألا نود ءاملا

 وأ ‹مهقوف اوناك ناو «تانجلا باحصأ نود «ادبأ مهئاحرأل ءاملا

 فيقوتلا نم هنع تلأس ام ىلا ءاذه ىلع «جاتحي الف « ءاشنإلاب مهوقبس

 .راذعالاو

 .هل كيرش ال قيفوتلا هللابو
 .مه مهار ()
 ,مهعزانت :م «ق )+(

(r)يعدم ع يفد .م ق س  

 .هيقبي :ع يفو .ر «ق :نم (1)
 .ةلجلا :ع يفو ءر :نم (ه)

 رل ان نم (1)
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 *  ةلقعلل بجوملا ةداهشلا بيصن - [؟]

 بحاص عفد نا - هتعاطب هللا رئزعأ - ("!لمأتو) :يناثلا لاؤسلا

 مه نا رخآلا ىلع "'ىعداف ءدحاو ىوس وهلا ةلج يف ءاحرألا

 يف عفدم "الأ ءاحرألا بحاص '!ىعدا وأ « "اب نوموقي ءرخأ ادوهش

 دهاشلاب ةلقعلا ىري نم بهذم ىلع «ةلقعلا لأسو « يقابلا دهاشلا كلذ

 .دحاولا

 الا «نيلوقلا ىضتقم ىلع «ةلقعلا لحنت ال ما «كلذب هل يضقي له

 ةلمج طوقسب الا هريغب محي الف ءذفن كح ( "وه وأ) عيمجلا يف عفدلاب
 . ؟ةلقعلاب 30 ءادتبا فالخب «هدوهش

 .هيلع تفقوو :«كلاّوس تحفصت :هيلع باوجلا

 .هذه يف باوجلا ىلع يتأي ىلوألا ةلأسملا ىلع يباوج نم مدقت امو

 .("ادل كيرش ال) «قيفوتلا هللابو

 ءاملا رورم نا تبث اذا ءيقسلا نم تانجلا باحصأ عني له - [؟]

 *  ؟ةماعلا قيرطلاب رضي مهتانج ىلا
 نا تبث نا ءةيضقلا هذه يف ءهللا هقفو :هباوجو ثلاثلا لاؤسلا

 [ع ٠٠٤١ ] يتلا قيرطلا يف ءاملا اذه يرج عطقب /كح دق ناك لدعلا ةاضق ضعب

 ثدحأ انالف نأبو «قيرطلاب اهررضل «تانجلا هذه لهأ ىقتسي "اهن
. 6 r. ص ٩: )*( 

 )١( لمأت :ع فو .ر:نم ,

 (+) .اوعداف :ق ءر

‘me i () 

 . ىعداو :مءردعق )4(

 .مفدملا ؛ر ءق (ه)

 .وه ذا :ع يقو .ر :نم (1)

 ر نم )۷(

 .؟45 !م/۲۰۹ :ص (*)

 .اهيف :م (۸)
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 دحأل "ربي لو .ثدحلا نالف ىلع كلذ ين مكحلا '"'يضقتو ءاهيف ايرج
 دعب یرتشا مهرثكأ ذا ءمهنم عاب نمم الو < ري نيمئاقلا نيروكذملا نم

 .("'راذعالاو) < ؛ محلا خيرات

 ىلا وأ « مهيلا رذعي مل ذا مهمزلي ال محلا نأب نآلا نومئاقلا جتحاف

 .اهقوقحم تانجلا اورتشا دقو ءمهنم عاب نم

 ناک نم وا «نيعئابلل ناك ول هنأب ءءاحرألا بحاص جتحاو
 هركذل < هيلع مح نم ىوس قح ءاما اذه ("'ايف) ءالؤه نم ذئنيح

 ءانالف نأ محلا يف نيب دقو فيكف «همكح يف هيلا ('"ارذعأو) يضاقلا
 لإ كنم نيعئابلا ناو «ءالا (*'اذه) يرج ثدحأ «هيلع موكحلا
 ال ىتح تحلصأ دق «نآلا قيرطلا نا اومعز نا فيكو ؟ حلا اوضرتعي
 فيكو .قيفوتلا يلو هللاو ؟حلا نيح تناك ام فالخب أو ءاهيف ررض

 هيلع كح لا يرجي له «كحلا دعب «قيرطلا هذه يف رخآ رصنع رجفت نا
 .؟فنأتسي مأ

 .هيلع تفقوو «لاؤسلا ثحفصت :هيلع باوجلا

 مفدم ال « لذ ةنيبب « هسفن ىلع كلذب احلا يضاقلا داهشاب ‹ قيرطلاب

 ("!4) مهقح لطب «هاوس قيرط هل نكي مو «تانجلا باحصأل اهيف

 .ىصقتو :م ءر:ق )1١(

 دج ٤م )م

 .قح ركذ :م (9)

 .راذعأ الو :ع يفو .م ؛نم (4)

 .ذئنيح مهنم ىرتشا نم وأ :م (ه)

 .ق :نم (5)
(yvفو .رذعأو م  aرذعأ وأ . 

 م “ر نس )۸(

 نم :ع يفد ق :نم )ل
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 «هارجم نيصحتب « قيرطلا نع ررضلا عفر ىلع اوردقي نأ الأ :هب يقسلا

 لح ريب نيل كلا نأ اوتيل وأ دنع ريل عاطتلا معي يصب

 . هللا ءاش

 .هل كيرش ال «قيفوتلا ىلاعت هللابو
 [٤] - ؟هيدي نيب يلا هقئاتوب يعدملا ىلع جني له *

 مهاعد دقو ءاهنم لصف 5 ؛ هللا كزعأ , كباوجو :عبارلا لاوسلا

 ءارشلا اهضعب يف '' '!اودجوف , مهكالمأ قئاثو جارخإ ىلا ءاحرألا بحاص
 .ءاملا اذه ريغ رخآ عضوم نم يقسلاب

 هلوقل بلط هل ىقبي مأ :ةقيثولا هذه بحاص بلط اذه عطقي له

 نم يقسلا اهقوقح نمو :لوقي وهف ؛« اهقوقحم» :كلذ دعب ةقيثولا يف
 ءام نم كيقس نأ صن امل :هل لوقي همصخو ؟هيف عزانتملا عضوملا اذه
 . ءاملا اذه يف كل قح ال نأ لد ءرخآ

 اهيف رجب ماو « اهقفارمو اهقوقحب » :مهضعبل ةيرشألا ضعب يف دجوو

 صنل ناك ول ذا ءهل يقس ال نأ :همصخ هيلع جتحاف « «ركذ يقسلل

 . هيلع
 . ۹( شا ءاش نا) انيعم هيقس تثبثي ىتح «هماصخ نع عفدي لهف

 .هيلع تفقوو «لاؤسلا تحفصت : هيلع باوجلا

 ,؟145 ۵/۲۰۹ ص (*)
 ,دجول م )۷

(v)ر نم  
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 ام ىلع ؛مهتيرشأ قئاثو يف "اب تانجلا باحصأ ىلع ةجح الو
 بجوي ال ذا ءاهجارخا مهمزلي الف «ىلوألا ةلأسملا يف يباوج نم مدقت

 .هل كيرش ال «قيفوتلا ىلاعت هللابو
 * ليجشلا نمو موصخلا ججح نم خسن ذخأ - [ه]

 بلاط ىف ء("هتعاطب) هللا كزعأ «كباوجو :سماخلا لاؤسلا
 امأ :هؤاصخ ("هل) لاقف «قئاثولا هذه (عسنل) ءءاحرألا بحاص
 اهنم (" جاتحت) يذلا لصفلا نكلو « اهيف ("كل) ةدئاف الف اهلك اهخسن
 فشكل انب ةجاح ال ذا هيلع تاداهشلا ذخأتو «هلقنت يقسلا ركذ يف

 لصف ريغ يف ءاهيف كل ةعفنم ال كديب اهنوكو «كل انقئاثو يف ام عيج
 .يقسلا ركذ

 نإ فيكو ؟اهلك ةقيثولا ذخأ نم دب ال وأ ءاذهبب يفتكي له
 حابب له «قيرطلا كلت نع ءاملا عطقب احلا ("ليجست) ةخسن مهوبلط
 ؟ال مأ ءهيف رظنلاو ءهذخأ مه

 ‹ةلزانلا هذه يف اس ال ؛هيلع دمتعنل ( اذه نم) هراتخت ام انل نيب
 ءاش نا) مدقت ام ىلع لجسلا اذه يف (""مه) مهل ركذ الأ تبث دقو
 م لا هنا

 الر م ()
 كلا :م/۲۱۰ ص (*)

 م نه (؟)

 .خسن :ب يفو .ر «ق ؛!نم (م)
 ءروع نم (()
 .هل :ب يفو .م ءر :نم (ه)
 .جاتحي :ب يفو .م ءعرءع :نم (5)
 .لجس :ب فو .م :نه (0)
 ۰ع ق :نم (۸)

 ر نم (و)

 .ر :نه (۱۰)
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 .هيلع تفقوو «لاؤسلا تحفصت :هيلع باوجلا

 ءءاحرألا باحصأ ىلا مهتيرشأ خسن عفد تانجلا باحصأ مزلي الو

 .(("!هللاب الا ةوق الو لوح الو) هل كيرش ال « قيفوتلا ىلاعت هللابو

 وأ تانجلا نم قبسألل يقسلا يف ةيولوألا ىطعت له - [1]

 #  ؟ءاحرالا

 ءالؤل تبثي 03 نا - هلل ا كزعأ - كباوج .سداسلا لالا

 ا وا) ءاحر 5 هذه ءاشنا عةدم دله تانج ىلا نيياحألا

 دق «ايحتو مهتاجب موقت اهب تناك يلا رخألا هايملا نأ اوتبثأو

 م نا (!"مهتانج) ناو «مهيلا لصت ال ىتح «تراغو تلقو «تعطقنا
 لضف هيفو « مهيلإ هأيملا يرق وه ذإ :تكله «روكذملا عاملا اذه يج

 .تانجلا نم هيلي امن

 ءانب يف ريثكلا لاملا هفاقياو «هتزايحجب ءاحرألا بحاص مهيلع جتحاف
 .هيلع ءاحرألا هذه

 وسی اغیار بأ م ءاوتبتأ نا فيكو ؟هل ةجح يه له

 ميقس منأب (!"! هيلع ) جتحاف < « هلبقو «( ةعم اوجاتحا اذا « انايحأ

 .ر نم )١(

 ,845 :م/١٠8 :ص (*)

 .اهوحنو :ب يقو .رءع ؛نم (؟)
(r)مهتايح :ب يفو ءر ٠ع ءاق ؛نم . 

 .هيلع ؛ب يقو .م ءر ؛نم (:)
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 يمنم عم ءاهنم ءاملا عطقب ماحلا حو «قحلا اهنم ('هَتَم) قيرط
 تزح انأو «قح ريغب ازوح تناكل متزايح تنبث ولف «كلذ نم (")

 .؟قحو ءزئاج هجوب

 . يلع تفقوو «لاؤسلا تحفصت :هيلع باوجلا

 نإو «"ءاحرألا باحصأ نم مهتانج يقسب قحأ تانجلا باحصأو

 «ىلوألا ةلأسملا باوج يف هانركذ امل ؛تانجلا نم مدقأ ءاحرألا تناك

 ال "ءاحرألاو «تكله اهيقس تقو يف قست / نا ءتارمشلا نألو
 .اهب تقولا كلذ يف ةعفنملا عطقنت امناو ءاهنع اهنع ءاملا عطقب كلبت

 .هل كيرش ال «قيفوتلا ىلاعت هللابو

 + ؟يقسلا ءام ىلع ةلقعلا قبطت له - [۷]

 / يرج عطقب کاح مح يف ءهللا َكَقْقو . كباوجو :عباسلا لاوؤسلا [۲۸۷]

 ؛ةراملاب هررض تابث دعب «تانجلا نيب يتلا «'"قرطلا ضعب نع رهن ءام

 ءطق (“اهيف) يرجي "كي لو «قيرطلا كلت يف هيرج ثدحأ انالف نأو

 قيرطلا يف يرجب ال هنأبو ءبجم اب ءهدحو نالف ىلع هيف و محلا متو

 .هجوب

 اذه نم مهتانج يقس نأب ةعامج ماق « « محلا نم ةنس نيعبرأ دعب من

 ءالاو ءهدحو نالف ىلع هجوت امنا محلا نأو ؛ اح هيف مهل نأو «ءاملا

 . حلم اب يد مدر £ ف ؛ نم )۱

 كل ؛ب يفو ءر ؛نم (م)

 .ىحرألا :م (م)
 .ةرمثلا :م (()
 .ىحرألاو :م (ه)
 AY م (*)

 ,قيرطلا :م ()

 .نكي م (۷)
 هيف ب يفو ر نم (۸)
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 عطقب كح يتلا «ةروكذملا قيرطلا ("ىلع) الا مهيلا لصي ال ءروكذملا
 لزت ا مهنأ اوتبثأو ءاهيف هيرج ثدحأ انالف نا تبثو «اهنع ءاملا

 ءنآلا ىلا هدعبو محلا لبق يضتقي "دمأب « ءاملا كلذ نم ىقست مهتانج
 يذلا ءثادحإالاو ررضلاب دقعلا دوهش يف "'عفادملا بلط ىلا اوعدو
 مح نم ىوس ءهيف مهنم دحاول راذعإ ركذ رج ل ذا ؛ماحلا هب كح

 هيلع

 «نينس ذنم (ءاحْرَأ «ىرخأ قيرط نم « ءاملا اذه ىلع تينب دقو

 هل دهشو «هئاحرأل .ءاملا هتزايحب ماقو «هوتبثأ ايف اهبحاص مهعزانف

 نميف عفدملا بلطو «مهقيرط نع ءاملا عطق نم ءماحلا محبو :كلذب
 .مهل دهش

 « محلا هيف لصفني ىتح «تانجلاو ءاحرالا نع ءاملا فقو بجي له

 ىلع مدقتملا احلا كح مأ «ىرخأ قيرط ىلا هليدعتو «لاجآلا يضقنتو
 هبو) هللا ءاش نا هيف عفدم ال رمأ ممه تبثي ىتح «كلذ نم عني مهضعب
 .(ا#أمل كيرش ال قيفوتلا

 .هيلع تفقوو ؛لاوؤسلا تحفصت :هيلع باوجلا

 اولازي مل مهنأ نم تانجلا باحصأل هب دهش "ام ماحلا كح دري الو
 ىلا هدعبو محلا لبق يضتقي !"ادمأل ءاذك ذنم ءاملا كلذ يف نوقسي
 ررضب سيل كلذ نا اوتبثي نأ الا ءهب يقسلا ىلا مهل ليبس الف ءنآلا

 اوحرجي وأ «مكحلا اهب ىضق يتلا ةنيبلا نم لدعأ يه ةنيب « قيرطلا ىلع

 .نع ؛ب يقو .مءرءع :نه )١(
 .رمأب ؛ر (۲)

(r)عفانلا م ق  . 

 .ىحرأ :م (4)
(o)ر لس . 

 .دهش ام :ع (1)
(v۷)رمأل ر . 
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 فد ىلع اوردقي وأ ءماحلا دنع ررضلا هب تبث يذلا ءدقعلا دوهش
 عاطقنا معي انيصحت « هيف ءاملا ىرجم نيصحتب « قيرطلا ىلع ررضلا كلذ

 , اهيقس ىلا مهتانج يقسل ءاملاب قحأ ذئنيح (('!اونوكيف) ءهنع هب ررضلا
 .ءاحرألا دعب ةثدحم تناك ناو

 اك «"لاجآلا ءاضقنا ىلا ماصخلا ةدم يف ءالا فيقوت بجي الو
 هللا هقاس ثيغ وه امناو «كلمب سيل ذا ؛هيف ىعدملا ءيشلا فيقوت بجي

 .مهنيب هفرصو «سانلا ىلا

 :ءاحرألا باحصأ نم دحاو لك نوكي نأ :كلذ يف محلا هجوو

 فقوتي الو « مهبحاص ىلا راذعإلا ةدم يف ءاملاب قحأ تانجلا باحصأو

 لاقتنا باسم «ضعب ىلا مهضعب نم لقتني اماو ءاعيمج مهنع عاملا

 .ضعب ىلع مهضعب تبثي ايف «ضعب ىلا مهضعب نم راذعالا

 .هل كيرش ال «قيفوتلا « ىلاعت هللابو

 نم اهريغ ىلع محلاب ليجستلا ةداهشل ةيولوألا ىطعت - [۸]
 * تاداهشلا

 ةداهش تضراعت نا - هللا كزعا - ىرت فيكو .نماثلا لاؤسلا

 ماحلا ("ليجست) يف دهش نم ةداهش عم ركذ اب تانجلا' باحصأل دوهشلا

 ٌفَخَأ بيلغت ؛ انه «ءىرت لهو ؟بلغت اهتيا ءمدقت اك ثدحم هيرج نأب

 يتلا ءرخألا هايملاو اهس ال ءاهرام سبيب «تانجلا ررض ذا ؛نيررضلا

 ةراملا ررض نم رضأو دشأ ءةدملا هذه يف تعطقنا دق ءاهب نوقسي اوناك

 .عفر ر )0(

(r)نوكيف د فو ءرام نم . 

 .لجألا م “ر )۳(

iV i («) 
 .لجس ؛پ يلو .م !نم )4(
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 شر نم « مهءايث (”!كثيولتو «مهاعنو : مهلجرأ للبب «قيرطلا يف ءاملاب

 ؟. ءال

 .هللا ءاش نا اروجأم كلذ ىلع بواج

 ؟لبق اهنم نوقسي اوناك يتلا ىرخألا هايملا بوضنو « مهتجاح تتبث دق

 .هيلع تفقوو «لاٌؤسلا تحفصت :هيلع باوجلا

 ىلا اهعم تفتلي الف «ةلماعلا يه مكحلاب ليجستلا يف دهش نم ةداهشو

 نوقسي اولازي م مهنا نم تركذ اب تانجلا باحصأل دهش نم ةداهش

 مهيقسو «كحلا هلطبي محلا لبق هب مهيقس نأل ؛هدعبو محلا لبق ءاملاب

 كلذب قلعتي (ال) «نيررضلا دحا بيلغت عضوم يدنع اذه سيلو

 .ءاحرألا باحصا قح نم

 .هل كيرش ال «قيفوتلا ىلاعت هللابو

 رابتعاب ءاحرألا باحصأو' تانجلا باحصأ نيب ءاملا عيزوت - [4]

 * .نيلفسألاو نيلعألا

 باحصأ ثدحأف «مايألا دق ىلع «نولفسأو نولعأ هب يقسي «لصألا

 [ ]٠۸۸ نيلفسألاب كلذ رضأ مهراث عم اهوقس /نا :لقابمو ارضخ ولعلا

 راثلل يقسلا (ىلع) اورصقو «كلذ نم اوعنمف «ءاملا مهنع اوسبحو

 .ثولت :م 1(

 ,ام :ب ىفو .رءع :نم (۲)
 FEA ip ع

 .مدق :ع (۳)
 .نع ب يفو .ر :نم 2(
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 .مهتحت نمل اولسري مث اومتي ىتح لوصألاو

 لاقي وأ ؟اذه هل حابي له «يراث لطعأو :؛يلقابمو يرضخ هب يقسا
 نل ءاملا ("احرست) وأ ءاهيقس كل بجاولا كرا يقست نا اما :هل
 ش . ؟كنحت

 مطحت ام ناكم وأ ؛نكت نكت م اراثو اسرغ ىلعألا ثدحأ نأ فيكو

 ديزي ام ىلع ثدحت ال :هل لاقو <« ()رفسلا ب بحاص ( "اعنف مرام نم

 له ,"!كديزت نم مدقأ يه يتلا « يراثب رضيو ‹ ينع ءاملا كاسما

 ؟كلذ ف ةجح هل نوكت

 . هيلع تففوو ناول تحفصت : هيلع باوجلا

 نوكي نأ لا ءنيمألا ىلع هب هب نوأدبي : لقابملاو رضحلا نم م هوثدحأ

 يتسب مهبلع نيلعألا ةئدبت معرضي الف «مبب موتي ام مهنع لضتي ر

 ةجح الف ر مهيفكي م ردف ءاملا نم نولعألا ذخأ اذاو

 مه رام اوكرتيو مهرضخ كلذب اوقسي نأ ف مهيلع نيلفسألل

 أدبي هنا :ليقف «لفسألا ثادحإ دعب اسرغ ىلعألا ثادحإ امأو

 وهو « ثيدحلا رهاظ ىلع « هب موتي ام هنع لضفي م ناو ءلفسألا ىلع

 نع لضفي اهف نوكي نا الا ( هيلع لفسألا أدبي :ليقو ‹ غبصأ لوق

 .ائا ع )۱(

 حس اپ يفد م :نم )+(

(e)هعئابف : رز  , 

 .يلفسلا :م (4)
(o)كديدج ر ع , 
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 ءهنع غبصأ ةياور يف «مساقلا نبا لوق وهو .لفسألاب موقي ام ىلعألا
 .سايقلا يف رهظألاو

 يف الو «تانجلا قوف ءاحرألا ءاشنا ىف فالتخالا اذه لخدي الو

 9 ءاحرألا قوف تانجلا تئشنأ ( 77 .ءاحرألا قوف تانجلا ءاشنا
 اذاو ءادحاو الوق «يقسلا نمز «يقسلاب ءاحرألا نم قحا تناك

 نمز ىقسلاب قحأ ءاضيا «تانجلا لهأن تانجلا 9 ءاحرألا تئشن

 ٠ .ادحاو الوق مهتانج يقس ىلا مهتجاح

 ةجح الف «هراث نم مطحت ام ناكم اراث هطئاح يف ىلعألا ربج امأو

 .قافتاب كلذ يف هيلع لفسألا بحاصل

 .هل كيرش ال «قيفوتلا ىلاعت هللابو

 نطابب احشر مهيلا لصي ناك اذا ءاملا يف قح نيلفسألل له - ]٠١[

 * ؟ضرألا

 نإ - هللا كزعأ - ىرت ("لهو) :اهرخآ وهو ءرشاعلا لاّؤسلا

 يف ءاملا رهظي مل ءمهتحت نم ىلا ءاملا اولسرأو ءاوقس اذا «نولعألا ناك

 «نيلفسألل ىبزو «يناوس يف رهظي مايأ دعبف .رّوغتو ءيداولا نطب
 ال ءاملا ناك اذا :نولعألا لاقف « يقسلل يقاوسلا يف ءاملا اهنم نوعفري

 كلذف «ضرألا تحت هحشر كيلا لصي امماو «ههجو ىلع يلا لصي

 لاقف ءهب عفتنن انل املا ةَلَضُ اوكرتاف ءمكل ةعفنم ريبك الب « ءانب ةرضم
 ءاهتحت نم وأ ضرألا قوف نم ناك ءاوسف هب انعفتنا اذا :نولفسألا

 .انيلا هنم لصو ام وأ ءهلوصو دوصقملا

 ؟ىلاعت هللا ءاش نا اروجأم كلذ يف ىرت ام

 ,اذا ب فو ق :نم )١(

 ىحرألا : م )+(

YA: )*( 
 .ىرت امو :ب يفو .ر :نم ( ۴
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 .هيلع تفقوو :لاّوسلا تحفصت :هيلع باوجلا

 ءالا اوحرسي نأ ءاوقس اذا «نيلعألا ىلع نيلفسألا قح نمو
 .اهقوف نم وأ ءضرألا تحت نم مهيلا هعفن لصو اذا « مهيلا

 .هل كيرش ال ؛قيفوتلا ىلاعت هللابو

 .عجرملا طرش عم ثراولل ةبملا - [04]
 نم يوقلا دبع نب دمع وبأ رواشملا هيقفلا ءهنع هللا يضر ء'"'هلأسو

 ءاهقفلا اهيف فلتخاف ءمهدنع تلزن «ةبه ةلأسم نع «ةيليبشا لها
 .هصن اذهو .اهيف بهاولا هطرش طرشل ءاهب نورواشملا

 نع ءاهل بوهوملا ةشئاع هتنبا تيفوت نا هنأ :بويأ بهاولا طرشو
 ةوعدملا «نمحرلا ةمأ هتديفح ىلا ةعجار ةروكذملا ةبملا ناف «دلو ريغ
 .اكلمو اهل الام ءدمحأ هنبا ةنبا «ةنتفب

 ءدلو امل ناك الو ءةشئاع توم موي ءةيح ةنتف نكت مل ناو

 ىلا ةعجار ةبملا ناف «يح ذئموي بويأو :اهبقع ضرقناو ءتضرقناو
 .بويأ

 نع ةثوروم ةبملا ناف «ةشئاع توم موي ءايح ُبوُيُأ نكي مل ناو
 .اهام رئاسك ةشئاع

 ( "هل كيرش ال «قيفوتلا هللابو)
 كلاب تحفصت :لاق نأب كلذ ىلع «""هقيفوت هللا مادأ :باجأف

 .هيلع تفقوو ءاذه

 هيلا ةبملا عوجر نم اهيف بهاولا هطرش اب ءاهنع تلأس يتلا ةبهلاو

 ءكوم :ع/تت !رركدم م4 :ق/اكال :ص )١(

 ءر نم (0)
a (r)ةنع هللا يضر . 
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 تتام دقو ءاهل دلو الو ءامل بوهوملا هتنبا تقام نا ءاكلمو الام

 [۲۸۹] الو ءاط بوهوملل دعب /لتبت م ءاهلبق دمحأ هنبا ةنبا :ةنتف هتديفح
 سأر نم اهدعب ('"ةديفحلل الو) ا لتبت الو ‹ اهدعب بهاولا هديفحل

 دلو ال وأ ءدلو الو «هتايح يف ءامل بوهوملا !"هتنبا تتام نا الا « هلام
 . ةيح « ةامسملا ( هتديفحو "لال

 ةزاجاب ءهثلث نم الا احل ةبملا حصت الف ءاهلبق وه تام نا امأو

 .ةثرولا

 توم نم فشكني اب ربتعم ءروكذملا طرشلا ىلع « ةبملا يف "مح اف
 يف ةبملا اهزوح ناك ناف ؛هلبق اهتوم وأ ءال بوهوملا لبق بهاولا
 )ايم زلي ملو ءاهب عافتنالا تّبَجْوَتْساَو ایدی يف تناك ؛هتحصو «هتایح
 ‹ حيحص وهو ءهلبق يه تتام ناف ؛تيفوتلا هوجو نم هجوب اهتوفت نا
 اهل نكي مل ناف ءدلو ال ناك نا اهنع تئرو «ةبهلا قرتغي « هيلع نيد ال

 ةيح تناك نإ «ةروكذملا «ةنتف بهاولا ةديفحل اكلمو الام تناك « دلو

 الام بهاولا ىلا ةبحلا تعجر ءاهلبق تتام دق تناك ناو « !"ذئنيح
 .هتبه يف هطرش ام ىلع ءاكلمو

 ءاهل بوهوملا هتنبا تتام موي ةبحلا ("درت)نند هيلع ناك ناو
 ‹ لغتست 5 تناك اناو «تلتب لئنيح اهنأل « ةبهلا تلطبو «هنيد يف تعيب

 .نيد هيلع نم ةبه زوجت الو ءهكلم ىلع «لبق

 .ةذيفحللو :ب يفو .م ؛نم )١(
 .ةنبا ؛ب يفو .ةننف :م (؟)

 .هتديفحو الوأ :ع (0)

 .محلاو :م ()

 .اهل نكي ملو :م.رءع ق ص (ه)

 .لثموي ق )( 
 .- دري !اب ينو .ع :نم )۷(
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 نم اهل ةبملا تناك ءاحل بوهوملا ءهتنبا لبق ( 'أوه) تام نا امأو
 ثراولل ةيصولاو «ثراول ةيصو األ « ةثرولا اهل اهزاجأ نا « هلام ثلث
 ("انيب) اثاريم تناك اهوزيجي مل ناف ءةثرولا اهزيجي نا الا زوجت ال

 ىلع ءروكذملا طرشلا ىلع ءاهنع تلأس يتلا «ةبملا هذه كح اذه
 .هتحص دقتعن يذلا «هباحصأو كلام لوق جاهنم

 .هل كيرش ال «قیفوتلا ىلاعت هللابو

 سلدنألا ءاهقف ضعب نم الاؤس رقع ةثالث - [".و]

 هلأسي « هللا اهاج «سلدنألا ءاهقف ضعب ءهنع هللا يضر «'"اهبطاخو

 : ةلأسم ةرشع ثالث نع

 عم هانكس راد -لخدي الأ :اثالث قالطلاب فلح نم - [1]

 * اهاوبأ- هتجوز

 :هجوزل اثالث قالطلاب فلح لجر يهف (“اهنم) ىلوألا ةلأسملا امأف

 له ءاهدحأ اهيلع لخدف «اهاوبأ اهعم هانكس راد اهيلع لخدي الا

 نم لوألا قتعلا باتك ةلأسم ةلأسملا هذه هبشت لهو ؟ال مأ اهيلع قلطت

 تلخدف ءاراد الخدت الا قالطلاب هيتجوزل فلح "يذلا يف ؛("ةنودملا
 دنع تلزن ااف ؟كلت يف روصتي ام فالخلا نم اهيف روصتيو ءاهادحا

 .مور :نم )١(

 .نم :1ب يفو .ق ءم ور !نم (۲)
i/o + (F)كون !عتت  

 هلك ؛م/٤1 :ص (ع)

 ءر نم (4)
 وأ « ناتقلاط اتنأف ءرادلا اتلخد نا :هيتأرمال لجرلا لاق باف :لاقو» ؛اذكه (۱۹۹/۳) ةئودملا صن (64)

 .اعيج الخدي ىتح ؛هيلع ءيش ال :لاق ؟نيدبعلا نم دحاو وأ ءةدحاو اهتلخدف ؛ناّتُح اهنأ :هيدبعل

 « .رخآلا قتعي الو ءلخد يذلا قتعي :بهشأ لاقو :نونحس لاق

 .نميف ؛ر (1)
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 ءكلت يف هيلع مساقلا نبا صن اب اهيف ىضقو ءابب اههبشو ؛ماكحلا ضعب
 .؟(!')هللا ءاش نا ًاروجأم) «كلذ يف باوصلا ةقيقح اف

 ىتم ةلاقالاب عئابلل عوطت امدعب ءاهيف ينبي رادلا يرتشم - [؟]

 * نمثلا ريخألا رضحأ ام

 عوطت مث ءاحيحص اعيب اراد لجر نم عاب لجرف ةيناثلا ةلأسملا امأو
 يف لاقم وهف ءاذك لجأ ىلا نمثلاب مئابلا ءاج ىتم نا :دقعلا مات دعب

 .اهيف عجارو ءرادلا

 دنع :ناينبلا يف هل نوكي اذام :لجألا لالخ يف عاتبملا ىنبف

 ةلأسملا هذه هبشت لهو ؟اضوقنم وأ ءامئاق هتميق له «مئابلا عوجر
 عيفشلا "ماف مث ءهيف يرتشملا ىنبف ءراد يف اصقش ىرتشا نم "لأسم
 ةقيقح (امو) .؟ال ما (ءاوس) ناينبلا رمأ يف اهمكح له « ةعفشلاب
 ؟كلذ يف بجاولا

 * ماع دعب ضبقلا نوكي نأ طارتشاو سرغلا عيب - [؟]

 الا يرتشملا ىلع طرشو ءرجش سرغ عاب لجرف «ةثلاثلا ةلأسملا امأو

 .عيبلا موي هيف "رم الو «ماع دعب الا "أدضبقي

 ؟هفالخ مأ ءضبقلا يخارت يف ءرادلاو ضرألا كح كلذ كح له

 .ر :نم )١(
 . ۱۳١ :م/۱۱۱ ص )»(

 .(ء١٠/ه) :ةنودملا (+)

 .مدق :ع (0)

 ءرءعءص :نم (4)
(o)ام :ب يفو .ع :نمه . 

 هللا :م/۱۱۱ :ص (*)

 .اهضبقي :ق ()

 رت م ص (۷)

1٦ 



 . ؟ هللا ءاش نا كلذ ف بجاولا ةقيقح قس ام

 .« ةقايس » «ةجوزلل مدق ناك دقو ءهل القح عاب نم - -

 * .ةعاشالا ىلع هكالمأ فصن

 (("!ةدقع) يف « "امه قاسو «ةأرما جوزت لجرف ةعبارلا ةلأسملا امأو
 جوزلا عاب ةدم دعب ناك الف ءاهنّيَع ةيرقب ءهل كالمأ فصن ؛حاكنلا

 عوقوو « حاكنلا ةدقع دعب هدافأ هنا ىعداو ؛ةيرقلا كلت يف انيعم القح

 اهنم قوسملا كالمألا ةلح نم هنأ تعداو كلذ ةأرملا تركنأو ,ةقايسلا

 يناثلا فصنلا ذخأو «لقحلا نم فصنلا قاقحتسا ىلا تبهذو « فصنلا

 . ةعفشلاب

 « دحأ نم جوزلا عبي مل نا فيكو ؟نيجوزلا نم نم لوق لوقلا

 «كالمآلا ةمساقم ىلا بهذ امدنع «اهنيب عزانتلا اذه لثم عقوو

 دعب هدافا هنأ : : ةروكذملا ةيرقلا كلتب ءهدي يف ام ضعب يف جوزلا ىعداو

 قح قلعتل ءهفالجب مأ ءءاوس نيتلأسملا يف حلا له .؟حاكنلا دقع

 يف كلذ مدعو ءءارشلاب لقحلل هتزايحو ءىلوألا يف “"نييبنجألا
 يتلا ةلأسملا يف روصتي ام فالخلا نم ةلأسملا هذه يف روصتي لهو ؟ةيناثلا

 ىلع ةقدص يلام :لاق نم :((!يهو) «هتحضاو يف بيبح نبا اهركذ
 دافأ هنأ : يصوملا ةثرو ىعداف « تام 3 « ٽم وأ 2 اة تمع) ' نالف

 ةقيقح ام : ايش دفي م :هل ىصوملا لاقو ( ةقدصلا دعب .الومأ تیما

 ۲۰۵ !م/ك4 :ص - (ع)

 .اهيلا :رءع )١(
 ءدقع !م يفو .هدقع !ب يو ءرانم (؟)
 . ينجألا :ر (9)

 .- لهو ؛ب ىفو .ق «ر :نم ((4)

  (o)تشع ام :ب يو م ر !نم ١
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 * كلاملاو يعارلا نيب منغلا ددع يف فالتخالا - [ه]

 دمأ ىلا ءهل امنغ ىعري ءايعار رجأتسا لجرف ةسماخلا ةلأسملا امأو

 ددع يف افلتخا «!"'همارصنا دنع وأ «لجألا ضعب يف ناك الف ؛مولعم

 [؟٠.] ديب ام ةلمج يهو / ءةاش يتئام ىلع كترجأتسا :اهبر لاقف ءمنغلا

 «(نيسخو) ةئام ىلع لب :يعارلا لاقو «عزانتلا تقو يعارلا

 تقو يدنع تناك « يكلمو «يلام ىه «يديب قتلا «ةدئازلا نوسمخلاو

 .هيعدي غئاس هجوب «كلذ دعب اهتدفأ وأ ءراجئتسالا

 ىعداو «هسفنل يعارلا اهعدي مل نا فيكو ؟اهنم نم لوق لوقلا

 ةروكذملا منغلاو «بئاغ وأ «ىوعدلا تقو دنع رضاح ينجأ لجرل اهنأ

 وأ) «هراد ىلا ليللاب يعارلا 5 ىوأي نا نكي دق امهفالتخا تقو يف

 ءناكم ىلا يوأت ال وأ «يبنجأ راد ىلا وأ ءمنغلا بر راد اننا

 ("!قرتفي) وأ ءءاوس هلك كلذ يف محلا لهف «صحفلا يف نوكتو
 ف محلا هجو ام ؟ يعادتلا تقو ف اهيف نوكي يتلا عض تاوملا فالتخاب

 ؟ هللا 059 نإ ءهلك كلذ

 قف

 * اهعرزي و ءهضرأ بْرِشب بلاطي نم - [1]

 نم "هبرشب ضرأ لقح لجر نم عاب لجرف ةسداسلا ةلأسملا امأو
 ام فالتخا ىلع ءاموي نيثالث لك هنم هيقسي « عئابلل مولعم «نيعم ءام

 دعو :م/۱۲۰ :ص ا (*)

 .هفارصنا ؛ص ءع )١(

 ءعابر :س (۲)

 . لج رلأ اهاعداو : ع a (م)

 ,رادلا ىلاو :ب يفو .مور :نم )٤(

 .قراعت ؛ب يفو ءر :نم (ه)
 )*( :ص ١١١.

 .ءارلا نوكسو .نيتلا ركب :برشلاو .هبرش :ع (3)
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 .بوبحلا عاونأ نم روكذملا لقحلا يف عرزب
 كرت وأ «لقحلا ةعارز نع يرتشملا زجع ماوعألا ضعب يف ناك الف

 برش هيف هل يذلا عئابلا ءام ءاج ىتم «دارأو ءهنم ارايتخا كلذ
 له :هل اذاف ناك ناف ؟كلذ هل له «هيف هقح كرتي الأ ءروكذملا لقحلا
 ناك ول هلقح هب يقسي نا نكمي ناك يذلا ردقلا ءهسفن ءاملا نم «ذخأي

 هتبه وأ «ىرخأ هل ضرأ يقس نم ءاش ام كلذ يف لعفيو ءاعورزم
 عاب نا فيكو ؟مهارد كلذ ةميق مأ ديرب نأ ىبسع ام وأ «هريغل
 يف بْرَشلا نم هظح يف محلا نوكي اذام ءارود هانب وأ «لقحلا يرتشملا
 ؟هلك كلذ

[vJءادألا لجأ لولح دنع فلسلا يعدي يرتشملا - .* 

 ءاماعط هنم عاب هنأ لجر ىلع ىعدا لجرف ةعباسلا ةلأسملا امأو

 لاق ءنمثلا هنم بلطو ؛لجألا لح الف «مولعم لجأ ىلا «مولعم نمثب
 .افلس يل هتيطعأ اناو «كنم هرتشأ مل :هيلع ىعدملا

 ام فالخلا نم ةلأسملا هذه يف روصتي لهو ؟اهنم نم لوق لوقلا
 ؟فلتو ينتعدوأ :يناثلا لاقو «كتضرقأ :لاق نم ةلأسم يف روصتي

 لاقو .اهنع هلأس نم ضعب اهب اههبشو «ماكحلا ضعب َدْنِع تلزن اهناف
 الوق فلسلا ىعدم لوق «ةلأسلا هذه ىف لوقلاو ءاههبشت ال :هريغ
 ٠ .ادحاو

 مل ةعيدولا ىعدا نم كانه نا :ةلأسملا كلت نيبو اهنيب قرفلاو

 يف بجوأ دق ةلأسملا هذه ينو «هيلع ىعدا نل اًئيش هتمذ ىف بجوي

 ءادئاز وأ ءهب فرتعاام فالخ ةمذلا ىلع ىعدا نمف «افلس «هتمذ
 يف محلا هجو اف ؟ال مأ هجو ("'قرفلا) اذهل لهف «نايبلا هيلعف
 ؟كلذ
 ,۱۲۹ :م/۱۱۱ :ض (ع)

 .لوقلا :ب يفو .رءع :نم )١(
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 *هؤارش وأ ؛ىرقلا لهأ نيب يقسلا ءام فالتسا - [۸]

 ءاملا نومستقيو «ةنومأم ءام نيع مه ةيرق لهأف ةنماثلا ةلأسملا امأو

 «ضعب نم مهضعب ءهيف فلسلاب مهتداع ترجف ‹ مهنيب ةمولعم لود ىلع

 نأ ىلع «ليللا ( لوط وأ) ءالماك اموي هبحاص ءام مهدحأ ذخأي
 عقي نأ ىسع ام وأ «ةسخ وأ «مايأ ةعبرأ دعب ءذخأي ام لثم هيطعي

 كلذ يف ذا ؛ ءاملا هيف هيلع فرصي ءامولعم اموي هل نيعيو « هيلع قافتالا

 الأ نكي دقو ؛نيعلا نم ءالل ذخآلا برش ('”وه) فورصملا مويلا

 مولعم موي ىلع هذخأيو « ةيرقلا ءام يف ظح فلسلا ذخآل , ًاضيأ «نوكي
 ذا ,""طءام يركي نم هؤارك هل قفتا ىتم مولعم ريغ وأ هيف هفرصي
 . مهنيب هئاركب مهتداع ترج

 ىلع زوجي يذلا «ففلسلا مكح همكح نوكيو ءزئاج هلك كلذ لهف
 لجأ ىلا عقو اذإ الإ زوجي ال مأ «لجأ ريغو « لجأ ( “ىلا وأ) ؛لولحلا
 لو «نيعم موي ىلع هذخأ اذا بجي (!"اذإف) كلذ ناك اذاف ؟مولعم
 ءاملا ةميق وأ «عوفدملا ءاملا ةميق له ءءادألاو ءهيف فرصلا هنكي

 ؟هللا ءاش نا ءهلك كلذ يف حلا هجو ام ؟هذخأ طرتشملا

 * ؟ءاوس نوزوملاو «ليكملا يفو «ضورعلا يف توفلا له - [4]

 :عئابلا لاقف ءماعط نُت يف افلتخا ناعيابتمف ةعساتلا ةلأسملا امأو

 اههفالتخا تقو ىرتشملا ماعطلاو ءهنم لقأ عاتبملا ىعداو «هنيع ددعب

 . هقوس ("سلاح) دقو «قاي وه وأ ءهليع تيهذ دق

 .514 :م/۱۲۲ :ص (*)

 .لوطو ب فو مهر ع :نم 0(

(r}وهف :ب يفو .م ءر ؛٬ع :نم . 

 .ترجوأ :ر (۳)

 .لجأ ىلاو :ب ينو .ع :نم (؛)
 .بجي ام :ب يفو .م ءرانم (۵)

 هللا :م/۱۸۳ :ص (*)

 .لاح :ب يىفو .ع ءر ق :نم (5)
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 يتلا ضورعلا رئاس كح تانوزوملاو تاليكملا عيمجو ماعطلا كح له
 فلاحتلا عقيو كلذ فالخب نوزوملاو ليكملا مأ «نزوت الو ءلاكت ال

 يف لاق «ةلأسم ام ريغ يف هنيع باهذب الو ءقوس ةلاوحب توفي ال «هدنع
 نبال ًافالخ «تاف ناو «هلثم دري هنا ؛ادساف اعيب اماعط عاب نم ةلأسم

 . بهو

 كلهتساف «نوزوم وأ ليكمب ًادبع عاب نميف «بويعلا باتك يفو

 ام لثمب عجريو ءهدري هنإ ؛ابيع دبعلاب عاتبملا دجو مث « عئابلا كلذ
 ذخأ هنأكف ءهلثم ذخأ اذاف «نيعلا ةلزنب نوزوملاو ليكملا نأل ؛عفد

 .ماكحألا نم اذه ريظن نم ريثك يفو «هئيش نيع

 اذاف ؟ال مأ اذه لثم نوزوملاو ليكملا نمث يف يعادتلا كح لهف

 يف هولعج اك ةلأسملا هذه يف لثملا اولعجي ل نا «قرفلا اف هفالخب ناك

 .؟لئاسملا رئاس

 ؛ةيبتعلا يف ام ال «ةنودملا بهذم ةفرعم هنم ضرغلا امنا هلك اذهو

 لاثمألا درو ءلاوحألا نم لاح ىلع ءيشب توفي ال نوزوملاو ليكملا

 .نايعألا ضوع

 ؟ىلاعت هللا ءاش نإ كلذ نم باوصلا هجو ف

 . عاتبا همر ق )۷

 .ةحضاولاو ةسنلا يف امو :م (؟)
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 ]٠٠[ - ؟ءارذعلاءيلحلا فرعلا يف« ينعت ركبلاوءاركب طرتشا نم «

 ملو ءركب اأ طرشو ءاذه انتقو يف جوزت نمف ةرشاعلا ةلأسملا امأو

 < "ةرذعلا ءاقب مهدنع ("'يه) امنا انتماع دنع ركبلاو « ءارذع طرتشت

 لخدي هيلعو « مهداقتعا اذه ناك اذا لهف :كلذ يف ءاهقفلا دقتعي ام ال

 اب كلذ تبثو «ةءوطوم اهدجو اذا ءمهنم ركب اهنا ةأرما يف طرش نم

 هللا ءاش نا ءلزن اذا هيف محلا اف ءناك ناف ؟لاقم جوزلل له « بجي

 ؟ یلاعت

 ىوعد يف راسمسلاو«درلا ىوعد يف عناصلا قدصي له - [1١]

 * ؟عيبلا

 اذا ءاذه انتقو 5 ع؟!ةرسامسلاو عانصلاف ةرشع ةيداحلا ةلأسملا امأو

 هيلا عفد ام َعاَب هنأ راسمسلاو «هبر ىلا اعونصم عاتملا فرص عناصلا ىعدا

 ال یئاص نا :اذه اننامز يف ةداعلا يرجب مهنع (؛!تاعضلا عفتري له

 امك ؛هودأ ام مهنم لبقيو «درلا دنع اعناص الو عْيبلا دقع نيح دهشي

 بابرأو «فرعلا هدضع اذا ءهنمث عفد يف ماعطلا ىرتشم ىوعد لبق

 هبشي ام لك يفو «لامحألا عفد نم مايا دعب ءايركألا ىلا عفدلا يف عاتملا
 مهمكح نوكي ال مأ ‹ هيف ةمذلا ةءارب هيعدمل فرعلا بج وی ام « كلذ

 اف ؟لاوحألا نم لاح لک ىلع مح ًامزال ناضلا نوكيو «كلذك

 كك :م/۷۰ :ص (*)

 .وه ب ينو .م :نم (۱)
 .ةراذعلا ص (؟)

 .۲۰۵ :ص (*)

(r)راسمسلاو عناصلاف م . 

 .ىرجي :ر (؛)

(o)اراسمس :م ءارجات :ع . 
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[1r]مل يهو «راثلا ءانثتسا عم ءرجش لقح عيب زوجي له -  

 * ؟ربؤت
 ‹«بهشأ عامس يف ةيبتعلا يف عقو اف ةرشع ةين و *أ عامس ىف ةيبتعلا ىف عقو “اف ةرثع ةيناثلا ةلأسملا امأ

 ربوت ىتح باقرلا عيب ب هل سيل» : لاق ‹«ةنس هطئاح ةرمثب قدصت نميف

 .« سلف دقو هنهر نيد ف الإ : مساقلا نبا نع 2« ىيحي لاق « ةرمثلا

 طرشب طئاحلا عابي له «عيبلا هل زوج اذا «لوقلا اذه ىلع « لهف

 اولاق اك « هيلع قدصتملل ("نمثلا) نوكيو «رابألا لبق ةرمثلا ءانثتسا
 هتبجوأ ام كلذ نأل ؛ةرورضلا حب طئاخحلا بر سلفأ اذا ةاقاسملا ف

 ع لصألا عاتبمل ""!نمثلا نوكيو ‹ عابي مأ ‹ هيف دصق عقي لو . ماكحألا

 اب قدصت نميف « اولاق اک «هؤانثتسا زوجي ال امم وه ذا ء ةقدصلا لطبتو

 يف اب عابت اهنا :عضولا لبق «قدصتملا سلفف «لجر ىلع هتمأ نطب يف

 ف ءاضيأ «ديسلا اهقتعأ ول كلذكو ؛ هيلع قدصتملل ءيث الو ‹ اهنطب

 * لالا تيبل ةعفشلا - ]١٠[

 نبا هنع هاكح ام ىلع «برز نبا هركذ اف ةرشع ةثلاثلا ةلأسملا امأو

 مح الو ءبجت ال اهنأ :لاملا تيبل ةعفشلا ةلأسم يف «هماكحأ يف لهس

 «لاق دق < هللا هجر «نونحسو .كلذ نم ءيش يف ؛ثيراوملا يف رظانلل

 ءاش نا اهذخأي ناطلسلا نا : ةعفش هل كسسصحو دقو ‹ لقب ‹دنرملا ىف

 ءلالا تيبل ةعفشلا ىلع يلج ًاصن اذه سيلفأ ؛ كرتي وأ «لاملا تيبل

 .اهف م 0(

 كلو :م/ ۲۱۰ :ص (*)

 .رمثلا م « اب يفد ۰ع نه )+(

 .رمثلا :ق (0)
 ۳ :م /1۵ :ص (*)

 ,يلج صن .ر :ق (4)
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 هيف ةقيقحلاو «كلذ ةفرعم ضرغلاف «قرف نيتلأسملا نيب ناك نا الا مهللا-

 ءاش نا «هديدستو هقيفوتو) هديبأتو هللا نوعب «هرکذ مدقت ام لك فو
 .( ا

 . اهنم ةلأسم لك ىلع «نيملسملا هب عتمأو « هقيفوت هللا مادأ .بواجف
 [۲۹۲] ةعقاولا /تالاؤسلا تحفصت :ىلاعت هللا ءاش نا ءاذه دعب هصن يتأي اب

 :اهيلع تفقوو ءاذه قوف

[۱] 
 راد لخدي الأ :اثالث قالطلاب فلحي يتلا يهو «ىلوألا ةلأسملا امأف

 لصأ ىلع حيحصلاف ءاهدحأ اهلخديف ءاهاوبأ ءهجوز عم «هانکس
 :ظافلألا درجم هيضتقي ام نود نايألا يف يناعملا ةاعارم يف كلام بهذم

 لخدي الأ وه امنا هنيي ىنعم نأل ءاهدحأ لوخدب فلاحلا ثنحي نأ

 .اهنم دحاو هراد

 هيضتقي اب نايألا يف رابتعالا يف «قارعلا لهأ بهذم ىلع يتأيو
 الا فلاحلا ثنحي الأ :"اهيف دصاقملاو يناعملا ةاعارم نود ظافلألا درج

 .اعيمج رادلا اهيوبأ لوخدب
 نم لوألا قتعلا باتك ةلأسم يف مساقلا نبا لوق يتأي اذه ىلعو

 ام لك كلذكو «كلام بهذم لصأ ىلع راجم اهيف هلوق سيلف « ةنودملا
 نود « ظافلألا درجم هيضتقي اب ناميالا يف رابتعالا نم بهذملا يف دجوي
 نونحس عامس يف ةعقاولا ةعالبلا ةلأسمك ءاهيف دصاقملاو يناعملا ةاعارم

 يذلا «كلام بهذم لصأ ىلع سيل ءاههبشو «قالطلاب نايألا باتك نم
 يف ماحلا هب كح امف) «قارعلا لها بهذم ىلع وه امناو ءهتحص دقتعن

 ع نم )0

(r)هيف ع , 
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 ىنعو:(''قارعلا لهأ بهذم ىلع جرخي ءاهنع تلأس يتلا «ةيناثلا ةلأسملا

 .مهوصأ ىلع لئاسملا نم بهذملا يف دجوي ام

 يف هلوق سايق ىلع «هلوقي نأ همزلي ناك ناو ؛هلقي ل ذا ءديلقتلا یری

 .هدنع ناتلأسملا قرتفت دق ذا «تركذ يتلا قتعلا ('"'ةلأسم)

 .('"اقيفوتلا هللابو)

 [؟]
 دعب ءاعئاط اهيف عاتبملا مزتلا يتلا (يهو) ةيناثلا ةلأسملا امأو

 ىلا « نمثلاب عئابلا هءاج یم هنأ : طرش ريغ ىلع ءرادلا ف عيبلا داقعنا

 لبق ءرادلا يف هانب ايف عاتبملل سيلف ءرادلا يف هلاقأ دقف ءهامس لجأ

 طرشلل «ناينبلا ىف دعتم هنأل ؛ًاضوقنم هناينب ةميق الا ءلجألا ءاضقنا
 (o) ل . .
 (" تيوفتلا) هوجو) نم هجوب اوفي نا هل سيل ذإ ؛ عئابلل همزتلا يذلا

 اهيف ىنبف « رايخلاب يرتشملا نأ ىلع اراد عابنمك« لجالا يضقني ىتح
 .رايخلا دمأ ءاضقنا لبق اناينب عاتبملا

 عيفشلا نأ :اهيف ىنعملا نأل ؛ اهنع تلأس يتلا ةعفشلا ةلأسم هبشت الو

 عيفشلا ىلع ناطلسلا مساقو ءاهيف هءاكرش يرتشملا مساقف ءابئاغ ناك

 ةمسق نأ نظو «ةميقلاب هل راص يذلا ءهقح يف ىنب امنا هنأل «ناينبلا

 .ةعفشلا عطقت بئاغلا ىلع ناطلسلا

 )١( ءق :نم ع٤ م٠

 ر ٤ع نه قفز

 ءرام :نم (0)

 .يلا يف ةيناثلا :ب يفو .ر م :نم (؛)

 .تيوفتلا هوجولا ؛ب يو .م ءر ءص :نمه (ه)
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[r] 
 ىلع «هيف ةرمث الو ءهطئاح سرغ عاب يتلا يهو «ةثلاثلا ةلأسملا امأو

 كلذ ةزاجا جرختتف « هنود ايف رمثي وهو «ماع دعب يرتشملا هضبقي نأ
 كلم (ىلع) ىقبم وا «ىرتشملا ةلزنب له ىنشتسملا يف فالتخالا ىلع
 الو «مئابلا كلم ىلع ىقبم ىنشتسملا نأب لوقلا ىلع عيبلا زوجيف « عئابلا
 راثلا عيب نع : هم هللا لوسر يهنل» «ىرتشملا ةلزنمب هنأب لوقلا ىلع زوجي
 .« "!ىهزت نا لبقو «قلخت نأ لبق

]:[ 
 مث « هكالمأ عيمج فصن هجوزل قاس يتلا يهو «ةعبارلا ةلأسملا امأو

 عم هيف عزانتف «هعبي مل وأ «ةقايسلا دعب هعاتبا هنا ىعداو ءالقح عاب

 نأ هيلعف ؛كلذ تركنأو «ةقايسلا دعب ('"!هعاتبا) هنا ىعداو «ةجوزلا
 هل نكت مل ناف ؛اعيمج نيهجولا يف كلذ نم هاعدا ام ىلع ةنيبلا مقي

 رخآلا فصنلاو «عيب دق ناك نا هتذخأو «هفصن تقحتساو« تفلح ةنيب
 . ةعفشلاب

 م ثلثلا نأل ؛تركذ يتلا ةلأسملا نم كلذ يف فالخلا لخدي الو

 مح ىلع توملا دعب هل بجو امناو «ةقدصلا سفنب هل ىصوملل بجي

 .نيقيب الا ءيش هل ىصوملل نوكي الا لمتحاف «ةيصولا

 هنأ معي نأ الا ءتومي موي هلام عيمج ثلث هل نوكي نا رهظألاو

 :ليق ولو «ءيش "اهنم هل نوكي الف «ةقدصلا موي دعب ائيش هنم دافأ
 هنأ لع ناو «ةيصولا كح ىلع «تام موي هلام عيمج ثلث هل نوكي هنإ

(r)نع :ب يفو .ص : نم  . 

 :حيحصلا يف يراخبلا هجرخأ اك ؛(١١ :مقر ؛عويبلا) ليم اور لولا يف كان جرا 0

 .عاتبا :ب يلو ءر :نم )ل
 .هيف ؛ع (0)
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[rar] 

 ىصوأ نم نأل ؛الوق ناكل «« تم وأ تشع» :هلوقل «كلذ دعب هدافأ

 .ةيصولا دعب دافأ ام ثلث هلف لجرل هلام ثلثي

[o] 

 ‹/ منغلا ضعب نأ يعدي ريجألا ةلأسم يهو :ةسماخلا ةلأسملا امأو

 ببسب ىنأي نأ الا «قدصي الأ :كلذ (ف) هارأ يذلاف ءهل هديب قتلا

 .هعم فلحيف «هقدص ىلع لدي

 هل لبقت ءدهاش هل وهف ةرجأتسا يذلا ريغل اهنم ءىشب رقأ ناو

 .الدع ناك نا «هتداهش

 يذلا راد ىلا وأ ءهراد ىلا يعارلا ىوأم ناكأ هلك اذه يف ءاوسو

 [3] س
 هلو «هل ضرأ لقح عاب يذلا ةلأسم يهو «ةسداسلا ةلأسملا امأو

 هعاب وأ ءارود هانب وأ «هتعارز نع يرتشملا ىنغتساف «هئام مولعم برش

 «ىرخأ هل اضرأ هب ىقسيف «هل يذلا برشلا ذخأب نا دارأو ؛ءاملا نود

 كلذ نا :اهيف !"؟بجاولاف « ءا ام هب عنصي وأ ءهبهي وأ ؛هعيبي وأ

 هل رفحيو ؛هذخأي نأ دارأ اذا امأو « ةعفنم هذخأ يف هل ناك نا ؛('”اهل)

 .هل كلذ سيلف ءهيف هكراشي نم هكرتي الو ءاهيف هسبحي ًاكرب
 [؛)

 ىلا نمثب «ماعطلا لجرلا نم عيبي لجرلا يهو « ةعباسلا ةلأسملا امأو

 باوجلاف :افلس كنم هتذخأ.امنا :لوقيو « ءارتشالا عاتبملا ركنيف « لجأ

 نم با قو س هر هغ ف س )۱(

(r)هيف و ع  . 

(r)را اس  

14¥ 



 ماعطلا لخأ امنا هنأ يف عايتبالا هيلع ىعدملا لوق لوقلا نأ :اهيف

 . افلس ("هنم)
 اهيف ىنعملا نأل ؛ اهتركذ يتلا ةلأسملا يف فالتخالا كلذ يف لخدي الو

 تناك ناو «هيلا ترشأ يذلا 'ىنعملا وه اهقارتفا يف هجولاو « قرتفم

 .ةديج ريغ ةرابعلا

[۸] 
 ىلع هنومستقي كارشألا نيب ءاملا ةلأسم يهو «ةنماثلا ةلأسملا امأو

 هفرصي نأ ىلع < ءاملا نم هتلود ضعب نم مهضعب فلسيلف «ةمولعم لود
 هل هيرتشي نأ ىلع وأ «برشلا مايأ نم ءهل هنيعي موي يف «مايأ دعب هيلا
 اهيف باوجلاف «ةيرقلا ءام يف هظح ("ادل) نكي مل نا

 اهيف هل يتلا ءمايألا نم موي يف هيلا هدري نأ ىلع «زئاج كلذ نا
 يذلا (؟!لصفلا يف هنم هفلستسي نأ الإ ءدعب وأ برق ءهيمسي «برشلا
 هيف رثكت يذلا لصفلا ىف هفرصي نا ىلع ءءالا ىلا ةجاحلا هيف لقت

 نأ ىلع ءاتشلا لصف ىف هايا هفلسي نأ لثم ءدكأتتو ؛ ءاملا ىلا ةجاحلا
 .ةعفنم رج فلس هنأل ‹«كلذ زوجي الف ءافيصلا لصف يف هيلا هدري

 ءهنم هبلط "ام ىتم ُهاّيِإ هيطعيو ءزاج لولحلا ىلع هايا هفلسأ نأو
 فلستسملا ناك ناو .هيف هايا هفلسأ يذلا لصفلا يف هيتأت ةلود لوأ يف

 (7/ىلا وأ)« لولحلا ىلع :ًاضيأ فلسلا زاج «ةيرقلا ءام نم هل ظح ال
 نأ الا ءهيلع فلسلا لجأ لح اذا «ءاملا هل يرتشي نأ ىلع ؛ لجأ

 .م ءر نق :نم )١(

 .هجولا :ص (؟)

 .ص ؛نم (0)

 .تقولا :ر (:)

 1 .هبلط ىتم ع (م)

 .لجأ ىلاو ؛ب يفو .م :نم (3)
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 الف ءفيصلا لصف يف هيلع هدري نأ ىلع ءاتشلا لصف يف فلسلا نوكي

 .لحي الو ءزوجمي

 هيلع ناك , ءارشلل هدجو الو عام ("فلتسملا) عم نکی م ناو

 كلذ يف لولحلا ىلع فلسلا نا :ليق دقو .هنم هفلتسا موي ءاملا ةميق

 دقو «فيصلا يف ناك ناو ءهنم هبلط ('"ام) ىتم هايا هيطعيو «زئاج
 ينأي يذلا حيحصلا وه لوألاو ءغبصأ لوق وهو « ءاتشلا يف هايا هفلسأ

 [؟]
 ؛عيبملا ماعطلا نمث يف فالتخالا ةلأسم يهو «"اةعساتلا 1 امأو

 توفك نوزوملاو ليكملا توف نأ مساقلا نبا بهذم نم سا نأ

 تاوفك ءاضيأ هيلع ةبيغلاو .زاوملا نبا لوق وهو ءءاوس ضورعلا

 ؛جويشلا ناک دقو ,هباتك ف ينوتا قحسأ وبأ بهذ اذه كايا

 هال هل دجوي ال ا اذهو هل قالع جوي م ايف مسالا نب بهذم

 ؛ ماعط يف مهارد مس (“ !ييف) < اهيف لاق < !ةنودملا نم كلذ موقي لب

 لوقلا نا :لجألا لحو ‹دقنلا ىلع باغ نأ دعب ‹ هللیکم ف انلتخاف

 «ناخسافتيو نافلاحتي :لقي ملو «هلوق لوقلا لعج اذاف ؛هيلا مسملا لوق

 اذا ماعطلا ىرتشم لوق لوقلا لعجب نا ىرحأف «مهاردلا لثم دريو

 .فلستملا ؛ص )00(

(r)ف نم . 

 .ةعساتلا امأو :ع (0)

 )4۳/٤(. :ةنودملا (ء)

 .نم ؛ب يفد .مءر :نع (ه)
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 نأل ‹ هلثم دري الو «ناخسافتيو ‹ نافلاحتي اهنا :لوقي الو «هدنع تاف

 .نيعتي ماعطلا

 يف هب قحأ نوكيو « هقاقحتساب هيف فني عيبلا نأ ىرت الا

 ( اهقاقحتساب عيبلا خسفني ال يتلا مهاردلا فالحب مهعيمج دنع سبافتلا

 .اهيلع بغي مل ناو « مهضعب دنع سيلفتلا يف اهب قحا نوكي الو

 يف افلتخا اذا ءاخسافتيو «ماعطلا توف دعب افلاحتي نا حصي الف

 علسلا يف خسافتلاو فلاحتلا ىري يذلا . بهشأ بهذم ىلع الا «هنُم

 [؟44] يف لثملا (ا"'نأل) ؛نيعلا درك ةميقلا در /ىريو «ةتئاف وأ « ةمئاق تناك

 .ضورعلا يف ةميقلاك نوزوملاو ليكملا
 ةاعارم تركذ ىتلا لئاسملا نيبو ةلأسملا هذه نيب قرفلاو

 نإ هلاوقأ دحأ يف «كلام لاق دقف « خسافتلاو فلاحتلا يف '"'فالتخالا
 هللا لاق دقو ناقئا ضبقلا نأل لاوقألا نم رهظألا وهو «ثوف ضبقلا

 اذاف «« 'هتتامأ َنمِتؤوأ يذلا ٌدويلف ًاضعب كضُعب َنِمُأ نإف» :لجو زع
 لوقلا نوكي نأ بجو «نمثلا ىلع داهشالاب هنم قثوتي ملو ؛هيلا عفد

 . هلوق
 .(*'هل كيرش ال) «قيفوتلا هلابو

[۱۰] 
 ءركب اهنأ طرشب ةأرملا (("جوزني يذلا) يهو «ةرشاعلا ةلأسملا امأو

 نا لهجتو ءةرذعلا تاذ ركبلا نأ نظت ماوعلاو « ءارذع ريغ اهدجيف

 معلا لهأ فلتخا دق ةلأسم ااف :جوز ال نكي ل يتلا يه امنا ركبلا

 . خسمب ق

 . له اب يو .م هر ع ‹ق :نم )+(

(r)تاللا م  . 

 .۳۸۳ ؛ةرقبلا )4(

(o)۰م ‹ر س  

 .ةأرملا جوزثت يتلا يهو :ب يقو .م ٠ع ءر :نم (7)

 ٠م١١



 نا كرتو «هرمأ يف رصق "اذا « كلذ يف لهجلاب بهشأ هرذعي مف ءاهيف
 ءال مأ طرشلا اذه هعفني له :لهجي ناك اذا ,'"'!لأسيو ءهيف تبثتي
 طرشلا يف !'نوكي وأءءارذع طرتشي نأ الا هعفني ال طرشلا ىأرف
 « نونحس بهذم وهو « ابهتددر ًاركب اهدجأ م ناف :لوقي نأ لثم « نايب

 سأرب ("!ءاقف /قوسلاب هفقو بارعألا نم لهاج لجر يف :لاق دقف
 متاق وه :رجاتلا هل لاقف ؟بيع نم هيف له :رجاتلل لاقف «قيقرلا نم

 متاقلا نع» لأسف «نمثلا هدقنو «هب بهذف «كلذ ىلع هذخأف « نينيعلا
 ‹ هله عفتني ال هنا :بيع وهو ءاب رصبي ال يذلا :اولاقف «« نْيْنْيمْل

 الإ ىبأف ءةرم ريغ ('"لاهيف) هتدواع دقلو «يوارلا لاق .مزال هل عيبلاو
 .كلذ

 اهدجي م نا اهدر هل نوكيو «كلذ يف هلهجم رذعي هنإ :ليف دقو

 يف مساقلا نبا بهذم ىلع يتأب يذلاو ءغبصأ لوق رهاظ وهو « ءارذع

 هل نا :ةتوقاي ريغ يه اذاف «ةثوقاي اهنظي وهو «ةتوقايلا يرتشي يذلا
 ؛نيلوقلا رهظأ وهو :؛كلام نع بهشأ ةياور فالخ <« عيبلا دري نأ

 .معأ هللاو «باوصلاب (هالوأو
]1١[ 

 وأ ءعاتملا در يعدي عناصلا يهو «ةرشع ةيداحلا ةلأسملا امأو

 عناصلا امأف ؛هركني رجاتلاو « هنيعب رجات نم عاتملا ِعْيَب ىعدب راسمسلا

 ‹عفدلاب هيلع دهشي نأ الا ءهلوق لوقلا نا :ليق دقف ؛ عاتملا در يعدي

 نا يفنو ؛نوشجاملا نبا هلاق « عايضلا ىوعد يف نوقدصي ال اوناك ناو

 .لثسو :؛س (9)

 .نركيو ؛ع (۳
 .قوسلا يف ؛ر (4)

 .ماسف .م وص ءردع (ه)
 ءاهيف :ب يلو «م ع ر نم (1)
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 ام ليبق نم سيل ءدرلا وعد يف نوقدصي ال مهنا :لاق (''"كلام) نوكي
 نم وه امناوء درلا ىلع نودهشي ال مهنأ عانصلا يف فرعلا نأ نم تركذ
 ‹فلتلا اوعدا اذا اونمض امناو «نونقؤم مهنأ عانصلا يف لصألا نأ لجأ
 .ناتئالا لصأ ىلع درلا ىوعد يف اوقبف ةماعلا ةحلصمل

 : هريغو مساقلا نبا : هباحصأ عيمجو ء كلام لوق س مولعملا روهشملاو

 .عايضلا ىوعد يف قدصي ال اك ءدرلا ىوعد يف نوقدصي ال مهنأ

 الف "هركني وهو «هنيع لجر نم علسلا عيب يعدي راسمسلا امأو
 ْذِإ ؛اهب ىلع ةعلسلا فلتأ هنأل ؛داهشالا هكرتل نماض هنأ يف فالتخا
 « اذه ف ‹ ىعاري الو ؛ داهشالاب هيلع قثوتي و ‹ عاتبملا ىلإ اهعفد

 ؛كلذ اهيف ىعاري يتلا لئاسملا نم تسيل ذا ءداهشالا كرتب فرعلا
 .اهيناعم قارتفال

[+] 
 ‹«هطئاح ةرمثب قدصت نم ةلأسم يهو ‹ةرشع ةيناثلا ةلأسملا امأو

 يهف ءربؤت مل ةرمثلا تناك نا ءزوجي ال كلذ نا :هعيب دارأ مث ءةنس
 دق «هضعب وا . طئاحلا نوكي نا نيب قرف ال ذا ؛ ءاوس ةاقاسملا ةلأسمك
 ؛ ةاقاسم وأ ةبهب طئاحلا بر ريغل طئاحلا عيب لبق بجو

 :لاوقأ ةثالث كلذ ينو

 ول ام ةلزنمب كلذ نأل ؛ هريغ الو ‹ سلق يف ءزوجي ال كلذ نأ :اهدحأ

 صن وهو «عولطلا لېق وأ «رابإلا لبق « هترغع ىنثتساو ‹ هطئاح عاب

 رجي مل اذا هنأل ءةنودملا نم ةاقاسملا ةلأسم يف مساقلا نبا ريغ "لوق

 .هلثم پب. يفو .م ءاق ءر 2ع الص :!نم )0(

 .ركلم وهو م )0

 . مساقلا نبا ريغ صن :ع (©)
 .سلفلا يف كلذف ةاقاسملا يف كلذ زبي مل اذا هنأل :م .ذا ؛ع (5)

 م١١



 .'سيلفتلا ريغ يف هزيجي الأ ىرحأف سلفلا يف كلذ

 ةرمثلا نثتسي م عئابلا نأل رو سلفلا يف زئاج كلذ نأ :يناثلاو
 ءاهوجوب ملعأ امناو ءاهارتشا دق هنأك ءاهانثتسا اذا نوكيف سنا

 .هعيب يف هنم أربت بيع وهف «''هريغل

 عاس يف مساقلا نبا لوق وهو ءهريغو سلفلا نيب قرفلا :ثلاثلاو

 عجر لوقلا اذه ىلاو «ةاقاسملا ةلأسم يف «ةنودملا يف ف هلوقو ةبهطلا يف ىيحي

 دنع نوزيجي /انباحصأ نأل» :لاق «ةرورضلا سنج نم هآرو «نونحس [ ؟94]

 .« ةرورضلا ريغ دنع هنوزيجي ال ١ عيبلا نم ةرورضلا

 يف طئاحلا فقوي «هريغ الو سلفلا يف زوجي ال عيبلا نأب لوقلا ىلعو

 .هترمث ءاشساو «هعيب زوجيف «ةرمثلا ربت ىتح ةاقاسملا يف سلفلا

 :لاوقأ ةثالث ةقدصلا يف هيف جرختيو

 .ًاضيأ ‹«فقوي هنأ ءاهدحأ

 .نينجلا قتع ىلع اسايق ء ةقدصلا لطبتو «هترمشب عابي هنأ :يناثلاو

 بحاص وه (”!ةرمثلاب) قدصتملا نوكي نا نيب قرفلا :ثلاثلاو

 ناو .اهب ةةدصلا تلطبو «هترمشب عيب ءوه ناك ناف ؛هريغ وا طئاحلا

 .ةرمثلا ربوت ىتح فقو هريغ ناك

 «سلفلا يف زئاج كلذ نا ءرظنلا هيف هتحصل هب لوقأ يذلاو

 ىلع زجي مل اغإ «ربؤي نا لبق هترث ءانثتساو طئاحلا عيب نأل ؛هريغو

 بر نأك ريصي هنأل ؛يرتشملا . ةلزنب ينثتسملا ("نأب) لوقلا سايق

 .سلفلا ؛ر عوق (1)
 .اهريغل ؛ق (۲)

 .رمثلاب :ب يفو .م :نم (۳)
 . هتقدص م )4(

 .نأ :ب يئو .م ؛نم (ه)
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 ,اهانثتسا يتلا (""ةرمثلابو) «نمثلا نم ىمس اب هطئاح عاب دق طئاحلا
 بر ريغل « طئاحلا عيب لبق تبجو دق ةرمثلا تناك اذا روصتي ال اذهو

 هذه نم «فالتخا لخدي الف ءزاوجلا بجوي عنملا ةلع مدعو «طئاحلا
 ةلعلل اهينشتسيو «هترمن ربوت نا لبق هطئاح عيبي يذلا ةلأسم :ةلأسملا

 ىقبم ينثتسملا نأب لوقلا سايق ىلع ءزوجي كلذ نأ الإ :اهانركذ يتلا

 .اصن بهذملا يف دوجوم ريغ كلذ ('ناك) ناو «مئابلا كلم ىلع

[ır] 
 هلاق ام سيلف «لاملا تيبل ةعفشلا ةلأسم يهو ءةرشع ةثلاثلا امأو

 ذخأي نا ناطلسلل نإ :لاق ًانونحس نأل «نونحس لوقل فالخب برز نبا
 بحاصل سيل :برز نبا لاقو ءءاش نا ( لالا تيبل) ةعفشلاب
 لاملا عج هيلا لعج امناو ءهيلإ كلذ لعجي مل ذا ءاهب ذخأي نأ ثيراوملا
 ارظن كلذ ىأر نا «ةعفشلاب ذخألا ناطلسلا هيلا لعج ولف ءهنيصحتو

 .نونحس هلاق ام ىلع «هدنع اهب ذخألا هل ناكل «لاملا تيبل

 .(ا"!هل كيرش ال) « قيفوتلا « ىلاعت هلابو

 ضايع نبا لضفلا يبأ يضاقلا نم لئاسم سمح - ]۳٠١[

 نبا لضفلا وبأ ةتبسب يضاقلا ءهنع هللا يضر "هيلا بتكو
 هلأسي ؛ةئام سمخو ةرشع نام ةنس «ةرخآلا ىدامج يف < هللا هقفو «ضايع

 :لئاسم سمخ نع

 نم )١(

 .ر :نم (۲)

(r)ص عم ع :نم  

(e)ر ؛ع :نم  

 كلك :ع/۷۱ :ر/ ۳۱۲ :ص (ه)

 .رمثلابو ؛ب يقو .مءر ع:
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 * بئاغلا ىلا راذعالا - [1]

 هللا مادأ «يضاقلا «لجألا هيقفلا ىلا يتبغر :اهصنف ىلوألا امأف

 «قيرطلا نمأ عم ةفاسملا نم كلذ رادقمو «هعم بجيو « هيف عطقني

. 00 , 
 ريغو ء " هبوكر عنم نمز يف ايس الو «رحبلا فلَخ نمل مزلي لهو

 . ةلأسملا « لوصف نم كلذ

 هللا ءاش نا اروجأم ءايأرو «ةياور هدنع ام كلذ يف يل ركذي نأو
 . ىلاعت

 هزعأو ءلجألا ضاقلا هللا ىقبأ - تحفصت :اهيلع باوجلا
 اذه كلاؤس - هديدستو هقيفوتب هدمأو ءهتماركب هالوتو ‹ هتعاطب

 .هيلع تفقوو

 دعب الا بئاغلا ىلع اهيف كخي ال يتلا «ةبيرقلا ةبيغلا دحو
 لعفي مل ناف ؛مدقي نأ اماو «لكوي نأ امأف هيلا بتكي نأب ءراذعالا

 .اهوحنو مايأ ةثالثلا :ةجح هل ("!ًاجرت) مو ءهيلع مح

 ادع ايف بئاغلا ىلع اهيف محم يتلا ء(“ةديعبلا) ةبيغلا دحو

 :ةجحلا هل ("ًاجرتو) ءهيلا رذعي الو ءكلام بهذم ىلع «لوصألا
 .اهوحنو مايأ ةرشغلا

 ىلع ةبيغلا هذه يف محي هنا :نالوقي نونحسو «نوشجاملا نباو

 .۱۷۱ :م/۱۳۹ :ص (*)

 ربعي ع (۱)
 .هبوكر نمز يف !ع (0)

 .جرف :ب يفو .ر :نم (6)

 .ص ؛نم (:)
(o)ىجرتو :ب يلو هل نم  . 
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 ذفنيف «ةجح هل أجرت الو ءاهريغو لوصألا نم ءايشألا عيمج يف بئاغلا
 وأ «مالسالا ريغ ىلع وأ ءديبع دوهشلا نأ فشكني نأ الا « حلا هيلع

 .مهيلع ىلوم

 جتحيو هيلا رذعي «ليكو هل لكوي «ةجحلا هل أجرت ال هنا :|مهلوق ىلعف
 لكوي ال ءةجحلا هل أجرت هنأ ىري نمو ءمساقلا نبا بهذم ىلعو هنعأ
 ءهتجح هل لكوملا فرعي ال دق ذا4باوصلا وهو « اليكو هل يضاقلا

 ("هل) طوحأ هل ةجحلا ءاجراو هيلع ءاضقلاف

 عم :هانعم «ةديعبلاو :ةبيرقلا ةبيغلا دح نم هانركذ ىذلا اذهو
 ؛ةنومأم الو «ةكولسم قيرطلا نكت مل اذاو «ةكولسملا قيرطلاو «نمألا

 .ةجحلا هل أجرتو ءهتبيغ تبرق ناو ءاهيف بئاغلا ىلع حيف
 « لصتملا دحاولا ربلاك نومأملا بيرقلا "راوجلا يف رحبلا ُفْلَخ نمو

 .دعبلا كح هيف برقلل نوكيف «بوكر هيف "منتي ىذلا ءدمألا يف الا
 [؟53] ىذلا ءهللا هجر «كلام بهذم /جاهنم ىلع هارأو ءهب لوقأ ىذلا اذه
 .هتحص دقتعن

 .هل كيرش ال «قيفوتلا ىلاعت هللابو

 * هنم ةلماخ ةيراج قتع اهنم اياصوب ىصوأ نم - [؟]

 ةيراج قتع اهنم ءاياصوب ىصوأ دقو «يفوت لجر يهف ةيناثلا امأو
 رهظ نا ىرت اف ؛اهئطوب فرتعاو ءهنم لماح اهنأ هتيصو يف ركذو «هل
 «لاملا ةيقب ثلث يف اياصولا دفنت له ءلالا سأر نم تجرخو) « اهلج
 ام هب ىصوأ اب ةيصولا نع ركذ دقو ايس ال

 ر ع :نم ؟١)
 .زاوجلا مر 0

 ۵7 :م/.عنمي ر ع( (

 كوك :م/۱۹۸ :ص (٭)

 5م١١



 الف ءةأدبم ءلمحت مل ول اهنوكل ءرظن ةلأسملا يف مأ :( ''اهلمح نم هغلب 5 5 ا . ۳ /(0) .
 ةمأ اهتميق ىلع داز ابف اياصولا تناك ءلالا سأر نم لمحلاب تجرخ
 ؟ ةثرولل يقابلاو ‹ ثلثلا نم

 .ىلاعت هللا ءاش نا اروجأم (("!كلذ) انل نيب

 كالوتو .هتعاطب "هلا كزعأ - تحفصت :اهيلع باوجلا
 . هيلع تفقوو « اذه كلاؤس - هتماركب

 نم ةرح تجرخو ءاهديس نم اهقتعب ىصوملا ةيراجلا لمح تبث اذاو
 ريغ اأ هدنع ناك ءهلام ةيقب ثلث يف اياصولا تناك ءلالا سأر
 كلذ يف مكحلا؛هل تركذ اب « كلذ نم كش ىلع ناك (("اوأ) هنم لماح

 يف اياصولا تناكو ءاهقتعب ةيصولا تلطب هنم تبث امل لمحلا نأل ءاوس

 .كلم وأ ةيرحب «تقحتسا وأ «تتام ول نأ ةلزنممب ءلالا ةيقب ثلث

 ةيرحب تقحتسا اذا «كملع ىلع « فلتخي اناو «كلذ يف فالتخا الو
 ؟ال مأ اياصولا نمثلا يف لخدت له « نمثلاب اهيف جرف «كلم وأ

 هل كيرش ال «قيفوتلا ىلاعت هللابو

 * نيعم ريغو نيعم ىلع ةيصولا عيزوت يف طلغلا - [؟]
 عم رظنف ءثلث ةيصو (("!هيلا) تدنسا لجر يهف ةثلاثلا امأو

PE نم 0 

 ع انه )+(

 .يضاقلا ءلجألا هيقفلا هللا زعأ :م ءر عع (0

 , هلام مر )4(

 نا ؛ب ينو ع ؛ق ا !نم .(8)

 مجري ع (5)
 لوك م (*)

 .هل ؟ب يفو .ص ءر :نم )۷(
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 ضعب هيف '7كراشت عبر يف صقش ةكرتلا يف ناكو « ةيصولا يف اهسح
 ىلع هنمت عزوتو ءثشراولا كيرشلا هارتشاو « عيب ايف عيبف ءهريغو ةثرولا

 .ةيصولاو ثيراوملا ردق

 ءمهوو ءطلغ اهيف عقو اذإف ؛ةصقلا ('تلمأت) ةدم دعب ناك الف

 ‹كلذ نيبتو «تيملا بيصن نم رثكأ ثراولا نم عبرلا نم عيب دقو

 كارشالا رئاس زجي م ذا « ةكرتلا يف نمثلاب عوجرلا هل بجوو « تبثو
 بيصنلا نم بجو ام يقبو «هباصن ثراو لك نم ذخأف «دئازلا عيب

 .تركذ اک قرف دقو « ثلثلل

 .؟ال مأ يصولا ىلع هب عجري له :كلذ يف كايتفو كيأر ام

 تفقوو اذه كلاس - كاياو هللا انمحر - تحفصت :اهيلع باوجلا

 هيلع

 ةدئازلا ةصحلل نمثلا نم بجي ام هدقن ابف يصولا ىلع نامض الو

 دجو نم ىلع «كلذ نم ةيصولا بان ا عاتبملا عجريو «تيملا قح ىلع

 ايفو ءمهنم دجي ("!) نميف هنم ةبيصملا نوكتو ؛نينيعملا مط ىصوملا نم
 ىذلا «كلام نع هتياورو « مساقلا نبا بهذم ىلع« نيكاسملا ىلع قرف

 هل كيرش ال «قيفوتلا ىلاعت هللابو

 ]٤[ - هتانجب ىرجي ءام ىلع ثدحلل ايسرك عضو نم +
 لهأو «ىحرأ هيلعو « تانج يف راج ءام يف يهف ةعبارلا امأو

 «مهبرشو <« مهعفانمل هنم نوجاتحي ام نوفرصيو « مهراث هب نوقسي تانجلا

 .كراشي :ق ءم ع )١(

 .تلمؤت :ب يفو .م :نم (7
 .ثلثلا نم بيصنلل :م ينو ءثلثلا :ع (0)

 .ليكولا معنو ائبسح وهو :ر )٤(
 4۹ م )»(
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 . هترثكل هريغب ال كلذ نأب جتحاو «ثدحلل ايسرك هيلع مهضعب ىنبف

 امبرو ( هفيعيو « هرذقي هنإف 2( هريغي م ناو هنأ :نيرخآلا ةجحو

 . انيلع هصغني امم كلذ نأو «هردغېو هرارق ف راذقألا تسر

 نم زوجي ىذلا ردقلا امو ؟هيلع ريغي وأ «لعف ام هل حابب لهف
 عفتني نم ىلع ةرضم هيف هرذقت ىلا هاعد ام ذا « ىراجلا عاملا ف كلذ

 ؟هب

 ؛مزال هب ءاضقلاو ءبجاو ررضلا اذه عطقب محلا :اهيلع باوجلا
 نأ ماحلا ىلعو ؛ةبسحلاب مهاوس نم وأ ءتانجلا لهأ ضعب كلذب ماق

 نأب ءمئاق "هب هدنع مقي م ناو.رمألا هب لصتا اذا ؛كلذ يف رظني
 نم كلذ ٤ ال هرييغتب ىضق هب هدنع اودهش اذاف :لودعلا هبلا ثيعبي

 عقاولا لاؤسلا ٤ هثركذ ام ىلع : تانجلا جراخ , نيملسملا ةعامجل قحلا

 .كلذ نع توكسلا هعسي الو «باتكلا اذه رهظ لفسأ

 .('"ال كيرش ال) ءقيفوتلا ىلاعت هللابو
 :وه باوجلا اذه يف ءهنع هللا .يضر «هيلا راشأ ىذلا لاؤسلا)

 رظنلا ؟احلل له «هنع ءاملا اذه باحصأ تكس نا هلا كزعأ كباوج

 توكسلا هعسي مأ «تانجلا جراخ نيملسملا ةعاج هب عفتني دق ذا «هيف

 يف باوجلا هلع هللا يضر ءدشر نبا ديلولا وبأ يضاقلا هل عمجف

 .دحاو ليبق نم اناك دا ءاعيمج نيلاؤسلا ىلع دحاو عضوم

 .(“ءاشي امل قفوملا هللاو

 .هرذقتو :م هر )۱(

Hy) (r)هبف . 

 .ع ف :نم ()

 ع ف ؛س 9
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 + راقعلا عيب نم عنملاب دشارلا ىلع ريجحتلا - [ه]

 ام نود «هراقع َعْيَب اح هيلع رَجَح لجر يهف ةسماخلا ةلأسملا امأو

 «هدحو هعيبو هلعف لطبيو «مزلي رجح اذه له؛تافرصت نم كلذ ىوس
 مزل نا ركحلا فيكو ؟كلذ نم ءيش لطبي ال مأ ءهلاعفأ رئاس لطبي مأ

 مزال نم هريغ وأ ءهقهر نيد نم ةرورضل هعابر نم هعاب هنأ نابتسا اهف
 ؟همزل

 - هتماركب كالوتو ءهتعاطب هللا كزعأ - تحفصت :اهيلع باوجلا

 .هيلع تفقوو ءاذه كلاؤس

 [؟90] نم /كلذ ىوس ام نود هراقع عيب لجرلا ىلع م احلا ريجحتو
 ءاهفسلا اوتؤت الو» لاق ىلاعتو كرابت هللا نأل « حلا نم أطخ هتافرصت

 .هريغ نم ًاراقع صخي ملو معف "ًامايق كل هللا لعج يتلا «كلاومأ
 ايف فرصتلا ىلع هقلطأ اذإ هنأ محلا اذه أطخ ىلع ليلدلا نمو

 كلذ يف هيلع عابي نأ بجوف ءهب نيادت ام همزل «هراقع عيب ادع

 وه نم هدشر تبثي م نم وأ ۽ ةيالو يف سيل نم ههفس تبث نمف .هراقع
 الا ؛هراقع عيب نود هلام يف فرصتلا ىلع قلطي نأ حصي م «هتيالويف

 نوكيف «ةيفّسلا هب ربتخي ام َردق راقعلا ىوس لاملا نم هلام نوكي نأ

 نيادت ام همزلي ("أنأ) لبق همكح كلذ يف همكح نوكيو ءهجو كلذل
 .همزلي ال :ليقو ءهب ربتخيل ءهيلع قلطأ ىذلا لاملا كلذ يف هب

 عيب هيلع رجح نأب ءةيالو يف سيل «لجر ىلع يضاقلا كح ناف
 ائيش عابف «ههفس ققحتي مل ذا « هتافرصت نم "كلذ ىوس ام نود «هراقع
 الا هب هل ءافو ال ءهقهر نيد يف هعيبي نأ الا ءهعيب در «هراقع نم

 ءلوك !م/۲۸۳ :ص (*)

 .۵ :مقر ءءاسنلا ةروس )١(

(r)ع :نم  

 .نم هاوس ام ر )۳(
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 هيلع رجح نأ دعب نيدلا كلذ نيادت ناك ناو «هراقع نم عاب ام عيبب
 .هراقع عيب يضاقلا

 «هدشر ققحتي مل ذا «ةيالولا هتمزل دق لجر ىلع كلذب مح ناو

 هيلع هعيبي ناك ايف هعاب نوكي نأ الا «هعيب در ء«هراقع“ نم اًئيش عابف .
 ققحتي م هيفس اذه نأل ؛هلام نم ءيش ىلع هدي قلطي مل ول يضاقلا

 .اهنيب قرفلا نابف ءههفس ققحتي مل ديشر:رخآلاو «هدشر
 ىذلا «كلام بهذم جاهنم ىلع «ةلأسملا هذه يف «هارأ يذلا اذه

 ال كيرش ال «قيفوتلا ىلاعت هللابو

 .ضايع نبا لضفلا يبأ يضاقلا نم لئاسم ثالث - ]81١[

 نبا لضفلا وبأ ةتبسب يضاقلا ءهنع هللا يضر «هيلا ''بتكو

 لأي ةا سمو ةرثع نام ةنس ("روهش) رخآ .هللا هظفح « ضايع

 :ماكحألا يف ((*ادب) تلزن «لئاسم ثالث نع

 * نيراد نيب ليسملا قافترا - [1]

 اهانب بوس ريغ رمطم تاذ راد هل لجر يف يهف ىلوألا امأف

 اهيلع ذا اريج دحأ راد( بو) «قاقزلا يف را ءام نم عمتي ام

 هراج هعنمف ءروكذملا قاقزلا يف رطملا ءام نم عمتجي ("ام) ىرجي

 .ليكولا معنو انبسح وهو ؛ر )١(

 A عربا" :ر/ 7 ق (0)

 هر نم )م

 هر نم )+(

ip )*( 
(o)دشیو اب يفو .ق مر ؛ ع نه . 

 .اهيف :ب ىفو .مدر ۰ع :نم )3
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 معزف «لبق ىرجي نكي مل ذا ؛ٌيلع كؤام ىرجي ال :لاقو ؛كلذ (نم)
 ‹ ةفرعملا لهأ نم ةلدع ةنيبب هراد ىلع فقوو 2« ىربب ناك هنأ ("9اذه)

 ءام نأو .روكذملا قاقزلا ىلع الا !')اهنم رطملا ءال ىرجم ال نأ:اودهشف
 .ةروكذملا رادلا نم هجورخ نم دب ال (روكذملا) رطملا

 عمتجي ام لق «فقسلا ةليلق اهينبي نأ لبق رادلا نأ همصخ معزف

 هفسنو ‹هلمجيو , روكذملا رمطملا يف یرج ليلقلا كلذو ءراطمألا نم اهيف

 اهانب امل هنأو ءاطق رجب ماف رادلا باب ىلع امأو «ةروكذملا رادلا ضرأ

 ءرطملا هايم اهيف عمتجي نكاسمو ءةريثك افقس اهيف ثدحأ «"نآلا
 ىلا جاتحا كلذلف ءروكذملا رمطملا هلمحي الو «ءاملا رثكف «اهيقاب حطسو

 ىع (")هئارجا نم عامو ‹ هنکي (0 ثيح نم رادلا باب نم هجو رخ

 الو ء(“"هراد) قشي كانه عمتجي ام نوكل «قاقزلا ىلا «رادلا باب
 .هاوس هل قيرط

 ءالا عج نم هركذ ىذلا اذهل ؛هللا كزعأ ءالكتم هل ىرت لهف

 تماق وأ ءاذه يف ةروكذملا رصبلا لهأ ةداهش تتبث نا «ناينبلا ببسب

 ىلع جرخي ناك هناينب لبق هراد ءام نأ «ةنيب ةديدجلا رادلا بحاصل

 دح لع رادلا يف لزانلا ءاملا ذا ءهل ةجح ال مأ «قاقزلا ىلا اهباب

 جورخل قفترمو قح نم ةعقب لكل دب الو «هدعبو ءانبلا لبق دحاو
 ةرضم ال اب اهيف فرصتلا نم ةعقبلا بحاص عني الو «ةيرورضلا اههايم

 .هريغ يلع هيف
 ۾ نه )۱(

 .وه :ر يفو .ع اق :نه (؟)

 .اهيف :عا )۳(

 .م :نم )٤(

(o)يذلا :ع . 

 .هنكي ام ثيح نم وأ ؛عءر ()
 .هجارخأ ع )۷(

 .ق «م ءر :نم (۸)
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 وأ «ةنيبلا مايق نم ءنيهجولا نم هلک اذه . ىلع كلضفب ينبواج

 هالوتو ‹ هتعاطب يضاقلا هللا ا - 2 تحفصت : اهيلع باوجلا

 .هيلع تفقوو ءاذه قوف عقاولا لاؤسلا - هتماركب

 تركذ اع ةلدع ةنيب نايعلا ليلدب ةديدجلا رادلا بحاصل دهش اذاو

 دب ال هنأو «(""روگذلا) قاقزلا ىلع الا اهنم رطملا ءال ىرجم ال هنأ نم

 ءام !"جورخ ةفرعم ىلع ةلدع ةئيب هل تدهش وأ ءاهنع هجورخ نم هل

 ءام جرخي نأ هقح نمف «روكذملا قاقزلا ىلا اهراد باب ىلع ءاهنع رطملا

 ىلع قاقزلا ءام رع ىذلا هراجل ةحجح الو , قاقزلا ىلا /اهنع رطملا

 ريثكتو ءرادلا '"حيطست ببسب ءاملا ةرثك نم هب جتحا ايف ءهراد

 اهنع رطملا ءام جورخ هل تبث اذا «رادلا بحاص قح نم ذا ءاهفقس

 .هنم اًئيش اهيف روغي الو ءهيلا .هعيج جرخي نأ «قاقزلا ىلإ

 .هل كيرش ال «قيفوتلا هللابو

 * ةضاحرلا رور قافترالا يف نيراجلا فالتخا - [؟]

 نأ :وهو «ىلوألا ةلأسملا نم لصف نعف ةيناثلا ةلأسملا امأو

 هراد تحت «ةريغص ىرخأ راد "هلا تريصت (كةديدجلا رادلا بحاص

 ,"!تاضاحرلا هقشت ("!برَسب) ؛روكذلا هر هراج راد ىلع ةبرسم «هذه

 ريصف «ةريغصلا رادلا هذه ىلا دمعف «ةريغصلا رادلا هذه نم :لافثألاو
AS 

 .ةروكذملا :ب يفو .ع:نم (1)
 .جورف ىلع :ر (0)
 .حطس :ع (0)

Yr: )*( 

 .ةثيدحلا :م (4)
(o)لتر ع  

 .ةيفخ يف كلسم :(حتفلاب) برسلاو :برس ؛ب يفو .م ؛ع !نم )3

 .ةلاسغلا (ءارلا مضبل ةضاحرلا (۷)
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 ةديدجلا رادلا نم ابرس اهيلع ىرجأو ءاهبرس عطقو ءارمطم اهيف
 ("؟برس) ناكم ءةروكذملا رادلا ىلع لوألا ارس '"!ىرجم (؟'"ىلا)
 .كل تركذ اك ةضاحرلل برس ةديدجلل نكي مل ذا «ةريغصلا

 «ةريغصلا رادلا هذه برس يلع كل امنا :هل لاقو ( “راج ل ا) هعزانف
 نم هريغ هضوع درتو «هلقنت نأ اماو «كقح نم قح ءىراد ىلع يرجي

 .الف ءىرخألا كراد

 رادلا هذه لفسأ نم ةضاحر برس يرج كيلع يل :هبحاص هل لاقو

 امنا ءاهريغ راد نم وأ ٠ءاهنم هتضاحر ترج «كيلع ((اهيف) ةريغصلا

 ال هنييعتو.كل مزال ‹ يقح نم قح «ةدحاو ةضاحر برس كيلع ىرجأ
 .كيلع هتارجا نم يقح عطقي ال هرييغتو ؛كمزلي

 33 اذهل لهو «كلذ يف هب يتفت ام - هللا كمركأ - يل نيب

 ال اب) برسلا لخدم ناك ناو ءراد ىلا راد نم هبرس ليقنت نم اذه
 برسلا يف لفثلا ريثكت يف ةجح هل "لهو ؟ادحاو هراج راد ىلا
 قح ذا .هلك كلذ يف هل ةجح ال مأ ؛ىربكلا رادلا نكسي نم ةرثكب
 ددعلا ةاعازم نأو ءوه نيا نم وه هيلع الو ؛هيلع برس ءارجا يف اذه
 نم هراد يركي نأ هل ذا «ةدحاو يف مزلي ال اک «مزال ريغ نيرادلا ف

 يف لفثلا ريثكت يف هراجل ةجح الو ؛ةريغص تناك ناو «“ريبكلا ددعلا
 .هلمحي ال برسلا نأ ىري ءيش نكي مل ام «نكاسلا ةرثكل ءاملاو .برسلا

 .يتلأ :ب يفو .م ور ع ف :نم )١(
(r)جرخم م ر . 

 .اهبرس :ب يفو .م ءر ءع :نم (0)

 .رايخلا ؛ب يفو .قءمءر ع :نم )٤(

 ءاف :ب يفو .ر :نم (ه)

 .عاس (5)

 .لهوأ .م «ر ع (۷)

 .ريثكلا :م (۸)

114٤ 



 هبو) ؛ىلاعت هللا ءاش نا اروكشم اروجأم ءهوجولا هذه يل نيب
 .(")ق كيرش ال «قيفوتلا

 .هيلع تفقوو «لاٌوسلا تحفصت :هيلع باوجلا

 رادلا برس ريغ هراج راد ىلع ىرجي نأ روكذملا لجرلل سيلو
 .هاضرو هنذإب الإ ءهيلع هيرجي نأ هقح نم ناك ىذلا «ةريغصلا

 .هل كيرش ال «قيفوتلا ىلاعت هللابو

 + هلتغاو «هلقح يف ةماع ًاقيرط لخدأ نم - [؟]

 يف نيملسملا قرط نم اقيرط لخدأ ءلجر يف يهف ةثلاثلا ةلأسملا امأو

 .هدم اهلتغاو ءاهيف رورملا عطقو ءاهسرغو ءاهزاحو ("هتنج)

 اهجارخا ("مزلو) «تزيحو «ةنيبلا اهيف تماق كلذ دعب مث

 ىفو ءاهيف هسرغ ام لتغا اف ىرت امو ؟كلذ ىف همزلي اذام

 ام كملع ينو ءاهضعب ذخأ نّمِم ةيلكلاب قيرطلا عطق نم نيأو ؟هتداهش
 .اذه يف درو

 ناك نا ایس ال ءلاوقألا نم كرايتخاو «كلذ ىف كدنع اباَنَتْفَأ

 .مهمزلي مايقلا نأ معي ال نم دوهشلا وأ ءفاخي نم كلذ لعف

 .(("اىلاعت) هللا ءاش نا اروجأم هيلع ينبواج

 - هتماركب كالوتو «هتعاطب هللا كزعأ - تحفصت :اهيلع باوجلا

 .هيلع تفقوو ءاذه كلاس

 ر ؛نم )۷

 ككل }*(

 ,ةنج ب يفو .ر ؛ع :نم (۲)

 .,تمزلو !ب يفو .ر ع :نم (0)

 ر نم )4(

1140۵ 



 عفانم عطقو ء"هتنج يف اهلخدأو ءةجحلا عطتقا ىذلا مزليو
 فختسم «هب لهاج ريغ ءكلذب ماع وهو .اهيلع رورملا نم نيملسملا
 .ةداهشلا حرط عم «كلذ ىلع بدألا «هيف روظحلا هباكتراب

 هيلع محي :("7ءيش) ءاهيف "اهسرتغا ام .هلتغا ایف هيلع بجي الو
 ر ل (نيعل) قيرطلا سيل ذإ «هب
 رورملا يف نيملسملا ةعاجل تح امناو «كلذ يف فالتخالا نم كملع يف

 .مهدحأ وهو «اهيلع

 درفنا اذا «ةلغلل عوضوملا سبحلا يف - كملع ىلع - ليق دقو

 مهقوقحب مف يضقي انا هنا : مهرئاس نود مهيلع سبعلا ضعب هلالغتساب

 ؟ةلغلل ةعوضومب تسيل يتلا قيرطلاب فيكف « ىضم ايف ال « لبقتسي اهف
 «هنم هللا رفغتساو ءهلعف ىلع مدن ناف « مئالاب كلذ ىف ءاب دقو

 قيرطلا ىلع رورملا هعنم نمل ةعابتلا هيلع تيقب كلذ نم هيلا باتو
 نم ةمايقلا موي ءاهب هل صتقي '"هتنج يف اهلخدأو ءاهعطتقا يتلا ةدملا
 [۲۹۹] كلذ نوكي /نأ ءاجر ءريخلا لعفيو ءقدصتي نأ هل بحتسيف « هتانسح
 هل ةرافك

 .ةدم يف هتداهشب هب مايقلا هكرتب قيرطلا يف دهاشلا ةداهش لطبت الو

 كرت ىف هل نوكي دق ذا «كلذ ىف ليق امم هراتخأ ىذلا ("اذه)
 ٠ .هب رذعي ليوأت وأ رذع ءاهيلا عدي مل اذا .هتداهشب مايقلا

 .("اهل كيرش ال) «قيفوتلا هللابو
 .هتانج :م ءر ع ()

 .هسرغ :م (9)
 م :نم (م)
 .نیع :ب يفو .ر نه (ء)

 .هتانج ؛مءر (ه)

 .يذلا وه :ب يفو .ق ءم ءر :نم ()
 هر € :نم 49
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 نبا اهعاب ةماع كالمأ هلصأ ام سيبحت - ["0؟]

 نيفشات نب فسوي اهعجرتساو «دابع

 «سيبحت يف لاوس فيرط ةريزج نم «هنع هللا يضر « "هيلا بتكو

 :هصن اذهو

 الو «هتوہ هضرم لصتاو «ضرم لجر يف «كنع هللا يضر باوجلا

 تعمج ةيصوب «( "هلم ) يفوت يذلا ءهضرم يف ىصوأف ءدلاو الو هل دلو

 ءهركذو ؛هامس نيملسملا روغ نم رغث ىلع سبحي نأ :اهنم « ءايشأ

 .ايندلا تماد ام كلانه اهتلغ قفنت ءهل نيذللا نيقدنفلا

 نيقدنفلا ةعاق نأ :ركذت هتتيقش :هتخأ تماق يفوت الف

 ريمأ نأو «“ةيدابعلا ةلودلا يف يدابعلا عيبم نم تناك ("!نيروكذملا)

 ةعاقلا فظوو «عيبلا كلذ خسف هللا هجر ,نيفشات نب فو نيملسملا

 يفوت اهابأ نأو «ماع لك يف همسر مسرب «هفظو ام رئاس عم « ةروكذملا

 دحأ ماقف ةينبم ريغ يه هتجوزو هونب هنع اهثروف 90 ةعاقلا نع

 ةعاقلا نم ماو هيخأ ةصح عاتباو ؛ روكذملا سبعلا وهو ةينب

 ءهعم ةعاشالا ىلع نآلا هيلع ةّئاقلا هتخأ ةصح (”!ىّقِبَو ؛ةروكذملا

 يفو ةروكذملا ةعاقلا يف روكذملا سبحلا وهو ("روكذملا) ىفوتملا ينتباف

 نم ةدمل اهارتكا ءهللا هديأ «ناطلسلا تاعاق نم اهب ةلصتم ىرخأ ةعاق

 نيقدنفلا «نينعاقلا اتلك يف ىنبو «ةروكذملا ةعاقلا ىلا اهفاضأو « نينسلا

 ةعاقلا نم اهتصح بلطت يهوءركذ ام ىلع هتيصو يف سبح نيذللا

NY td (1)؛صر/الا ! TAT E/E 

 , هلع ب يو .ص :نم (۲)

 .نينروکذملا ؛ب يفو .م ءراع !نم (۳)

 .ةسابعلا ةلودلا يف يمابعلا عيب نم .م ؛ع ٠ف ؛ص (:)

 .هةيخأو همأ : :ص . هتضأو هما ر (ه)

 ,ففعضم !يقبو (1)

(v)م س  
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 نأو ءاهرئاس يف ةعفشلاب « ذخألا بلطتو «اهيبأ نم ثاريملاب
 ءروكذملا سبحلاب لعأو « روكذملا سبحلا تومب ماع امل هللا هديأ « ناطلسلا
 ةعيبملا ةعاقلا يف ركذيو 0 دمأ ىضقنا يتلا ةعاقلا ‹ بلطي ماق

 ليكب رمأو «فيظوتلاو ("'عيبلا يف) عقو ام ىلع ةدئاز ًاعرذأ ةفظوملا
 فيظوتلا دقع يف دجوو ءاعارذ ( ۳ یتام) اهيف ىفلاف «ةروكذملا ةعاقلا

 .اعارذ نوعبس

 ‹فيظوتلا دقع يف ام ىلع عرذألا نم داز ام بلطي ناطلسلاف

 بلطت ةأرملاو ءاهئارتكا دمأ ىضقنا يتلا ةعاقلا صالختسا بلطيو

 سبحلا اهيخأ نم اهمأو اهوخأ هعاتبا ام رئاس يف ةعفشلاو ؛ اهتصح

 .روكذملا

 ناقدنفلاو ءهلك كلذ يف - هللا كقفو - محلا نوكي فيكف

 رظني فيكف) «ةجراخ بلكأو ءقةئاق راوص ىلع ناينبم ناروكذملا

 مأ «تركذ اف «ةعفش اهل له ةأرملاو ؟نامسقني ال اهو ,(أ"!هبف ناطلسلا

 ام هضرتعا دقو ‹«فصو ام ىلع اهو ءاهيف سبحلا زوجي لهو ؟ال

 سبحلا عضوملل ءايندلا تيقب ام «هتلغ :لاق دق سبحلاو «"هانركذ
 ؟هيلع

 .(ىلاعت هللا ءاش نا) كلذ يف باوجلاب انتفأ

 «لاؤسلا تحفصت :هصن اذه اب كلذ ىلع « هقيفوت هللا مادأ «باجأف
 .هيلع تفقوو

 .اهيبأ ؛ر (1)

 .عببملا هيف :ب ينو ص ؛ع :نم ()
 .نوناق : ب ايفو ع : نع )۳(

 .حراخلا نم طئاحلا اهب دمعي ةبثخ وهو ء(ںوكسف حتفب) :بلك درفم :(ماللا مضب) :بلكأ (5)
 .اههيف رظنلا روصتي ميك :ب يفو .م ءر :نم (ه)

 .سهلاو ءهضرتعا ؛ر (5)

(v)ءر نم  
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 ام بسح ىلع تبثو ءهتركذ ام ىلع كلذ ىف رمألا ناك اذاو

 ةعاقلا نم همأو هيخأ نم هعاتبا ايف عيبلا خسفي نأ بجاولاف « هتفصو
 فظوملا '"فيظولا لجأ نم ءدساف عيب هنأل ءروكذملا عيبملا نم يتلا

 .اهيف مهكلم ىلع ةثرولا عيمج ىقبيو «اهيلع

 (؟نيروكذملا) نيقدنفلا نم (!"'روكذملا) سبحملل ايف سبحلا ذفنيو
 كلذ لمح نا ءروكذملا عيبملا نم يتلا ةعاقلا يف هتصحو «هلك ءانبلا وهو
 ىلع «ماع لك يف «ءاركلا ('!ضفيو) «ةلج ناقدنفلا ىركيف « هثلث

 نيعبسلا ىلعو ؛ميوقتلا موي هيلع وه يتلا هلاح ىلع اياق ناينبلا ةميق
 فيظوتلا دقع (*هنمضت اهسح ءروكذملا عيبملا نم يتلا ةعاقلا نم اعارذ
 ةصحو كلذ نم ناينبلا بان اف .نيملسملا لام تيبل يتلا ءاهرئاس ىلعو
 هنم بان امو «سيبحتلاب رغثلل ناك « عيبملا نم يتلا ةعاقلا نم سبحلا

 رئاس بان امو « مهثيراوم ردق ىلع مهل ناك اهنم ةثرولا رئاس صصح
 .نيملسملا لام تيبل ناك «ةعاقلا

 نم ةعاقلا ةيقب لباقي ام ذخأ نيملسملل كلذ يف رظانلل سيلو

 .ضعبب هضعب ثبشتو «سبحلاب هتاوفل «ناينبلا
 .هل كيرش ال «قيفوتلا ىلاعت هللابو

 ودبت ىنغلاو رقفلا يف ثيداحأ نيب عمجلا - [م1*]
 ةضقانتم

 ١ يللا نع تدرو :«ثيداحأ یلعم نع «هنع هللا يضر « "لسو
 ىلا ا
 .رقفلاو ىنغلا يف . هلم

 .فيظوتلا :ق )١(

 م س يف

 .نيتروكذملا :ب يلو ق ٤ع ءر :نم )۳(

 .ضبقيو ؛ب يفو .م ءق :نم )٤(

 .هصن ؛ق (ه)

 Yû JON ص/1۸ YE ip 14 چ )7(

 5و9 ١



 :هرخآ ىلا هلوأ نم لاّوؤسلا صنو

 ىقبأو «هتكرب هللا مادأ - لضفألا يضاقلا «لجألا هيقفلا لضفتي

 ]٠١."[ يضر /سنأل : هَ ينلا ةوعد نم درو ايف باوجلاب - هعفن نيملسملل
 ءهنع يور امو ء'''ءدلوو «هلام ( "الجو زع) هللا رثكي نأب ءهنع هللا
 :لاق .معن :لاق ؟« ينبحت» :راصنألا دحأل هلوق نم ءمالسلا هيلع
 ءدلولاو لالا هعنماف ينبحأ نم مهللا » :لاق مث «« ابابلج رقفلا ذختا»

 ينبحي نم ىلا رقفلل» :لاق مث .« دلولاو لاملا هقزراف ينضغبأ نمو

 ."اضيضحلا ىلا لبجلا ىلعأ نم ءاملا نم عرسأ

 ؟اهنيب عمجلا نكمي مأ «ناضراعتم اه له

 .هللا ءاش نا ءاروكشم اروجأم ءايفاش انايب انل نيب

 تحفصت :لاق نأب كلذ ىلع «هديدستو هقيفوت هللا مادأ «باجأف
 .هيلع تفقوو ءاذه كلاس

 ذا ؛ هل ءيبنلا نع ىنعملا اذه يف راثآلا ضراعتت نأ حصي الو
 رخآلا ناك راثآلا اهيف تضراعت اذا يتلا «ماكحألاو عئارشلا نم سيل

 نم رخآلا معي مل ناو :('*!لوألا نم رخآلا ملع نا) لوألل اخسان اهنم

 .حيجرتلا هوجو نم هجوب اهنم حجرتي ىذلاب لمعلا بجو ءلوألا
 . اهيلع لمحت هوجو اهلف «تركذ يتلا « اهلك راثالا هذه تحص ناف

 ءرانم (1)

 .((181) ء۸/۳١٠) دنسملا يف دمحأ هجرخأو سنأ نع (؟59/؟) حبحصلا يف يراحبلا هجرحأ (؟)

 لوسر اي هلت ءيملل لجر لاق :(؟ ٠٤٥٤ :مقر) لفغم نب هللا دبع نم عماجلا يف يذمرتلا هجرخأ (؟)
 تسك نا :لاق .تارم ثالث «كبحأل يلا هللاو :لاق ؛لوقت ام رظنا :هل لاقف «كبحأل ينا هللاو ؛هللا
 .يذوحألا ةفحت يفو « هاهتنم ىلا لسلا نم ينبحب نم ىلا عرسأ رقفلا ناف ءافافجت رقفلل دعأف ينبحت
 .سرفلا ىلع عرد هنأك برحلا دنع سلي بوث :فافجتلاو «ءافعض «هدانسا يف (۱۷/۷)

 اهجرخأ دقف ءاعدلا ةفيص امأ .يردخلا ديعس يبأ نع (15/) دنسملا يف دمحأ هنم ابيرق جرخأو

 .اهفعضو ةريره يبأ نع (١؟/*) لاعلا زنك بختس
 ءقاءص ءمور ع :نه (4)



 نم دحأ نيب فالتخا ال هنأ كلذو ءاهنع «ضراعتلاو داضتلا اهب يفتني

 حلصي الو ىنغلاب حلصي نمل رقفلا نم لضفا ىنغلا نأ يف < ءرلعلا لأ

 ؛ ىنغلاب حلصي الو ءرقفلاب حلصي نمل ىنغلا نم لضفأ رقفلا نأو « رقفلاب
 « ىنغلا لاح يفو ءرقفلا لاح يف اقوقح هدابع ىلع «لجو زع ؛هلل نأل

 ءرقفلا لاح يق اهب مقي مو «ىنغلا لاح يف هللا ("!قوقحب) ماق نمف

 مقي ماو ءرقفلا لاح يف هللا قوقحم ماق نمو ءرقفلا نم لضفأ هل ىنغلاف
 .ىنغلا نم هل لضفأ "رقفلاف « ىنغلا لاح يف اهب

 نميف اوفلتخا امناو ءمعلا لهأ نم دحأ نيب هيف فالتخا ال ام اذه

 دحاو لك يف ءلجو زع «هللا قوقحب همايقل « ىنغلاو رقفلاب حلصي ناك

 ؛ رقفلا نم هل لضفا ىنغلا نإ :لاق نم لوق نيلوقلا نم حصألاو « اهنم
 ءاضيأ ءرظنلا قيرط نمو ءراثآلاو ننسلاو «نآرقلا نم ةحضاو لئالدل

 .رابتعالاو

 سنأ نأ مع « هلع «ينلا نأ :ثيداحألا نم هنع تلأس اهف «لوقنف

 يف ؛لجو زع هللا قوقحب ("'همايقل) «ىنغلاو رقفلاب حلصي نم كلام نبا
 هلام هللا رثكي نأ نم ءهل لضفأ وه يذلاب هل اعدف ؛نيتلاحلا اتلك

 هضحو « ىنغلا ىلع رقفلا هل (“راتخأ) يذلا يراصنألا نم معو «هدلوو

 نا :لاق اك وأ «« ابابلج رقفلا ذختاف ينبحت تنك نا» :هلوقب هيلع

 ىلاعت هللا قوقحب موقي الأ نم هيلع يشخ ا < ىنغلا نم هل لضفأ رقفلا

 .ىنغلا لاح هيلع

 ىلع سيل « دلولاو لاملا هعنماف ينبحأ نم مهلا » : هل ىلص «هلوقو

 .هللا قوقح يف :ب فو .ص ءم ءر :نم )1١(

 .رقفلا ناك .م :نم )0

 ءق م ءر ؛ع :نم ()

 .رقفلا هل هراتخا :ب ينو ر ٤ع ف ءصا'نم (4)

۲۰۱ 



 نم هل لضفأ رقفلا نوكي نم - ينبحأ نم مهللا :هب دارملاو «همومع

 .دلولاو لالا هعنماف - ىنغلا

 هنم ءاعد «« دلولاو لالا هقزراف ينضغبأ نمو » :(('!هكلَم) :هلوقو

 قفانم الا هضفبي ال هنأل ءامثا دادزيل ءهل« ءلجو زع .هللا يله نأب « هلع

 .لاوحألا نم لاح 5 اقح هلل يدؤي ال

 لابجلا ىلعأ نم ءاملا نم عرسأ ينبحي نم ىلا رقفلل» : هلي ,هلوقو

 دنع هل ايف بغرو هبحأ نم نأب ءُ ءهنم مالعا «« ضيضحلا ىلا

 ةبغر ءايندلا يف هنم اريقف ىقبي ىتح .لجو زع ءهلل هلاب دوجيس «هبر
 (ا"ادق) نم سانلا نم ىو ء'ىرخألا رادلا يف هللا دنع كلذ يف هل ايف

 اذه لثمو «« ان وی ام اوقفنت یقح ربلا اولانت نل» :هلوقو .« ا

 ؛ هللا لوسر لوق ه هنمو «دوجوم وم «ریثک زئاج ر «صوصخلا هب دارا
 نود ؛ مهنم رفاكلا دار أ اغ او« أ")رضم ىلع كتأطو ددشا مهللا » : هل ا

 ف ىهانتو : هبحأ نمع رابخالا ) !اذه) هلوقب دارا كلذكف ( نمؤملا

 .م :نم )١(

 .ةرخآلا م (0)

 ءردع نم (0)
 ١9, :مقر ؛نباغنلا ةروس (؛)
 ۹۲ !مقر .ناربع لآ ةروس (ه)

 .اذهو :ص )3(
 ناک » لاسم صئو ( 6: مقر) ماسم كلذكو ؛ةريره يبأ نع )۱۹4/۱( حيحصلا يف يراخبلا هجرخأ )۷(

 نمل هللا عمس :هسأر مفريو ؛ربكيو «نآرقلا نم رجفلا ةالص نم غرفي نيح لوقي ٠ هيي هللا لوسر
 نب شايعو «ماشه نب ةملسو ءدبلولا نب ديلولا جنأ مهللا :مئاق وهو «لوقي مث ؛دمحلا كلو انبر .هدج
 :لزنأ امل كلذ كرت هنأ انغلب م ا ضم ىلع كتأطو ددشا مهللا ؛ نينمولا نم نيفعصتسملاو ؛ ةعيبر
 .« نوملاظ مهئاف مهب دعي وأ مهيلع بوتي وأ ءيش رمألا نم كل سيل

 .هذه :ب يفو .ر :نم ؛(۸)
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 .هتاضرم ليبس يف /هلك هلام لذب ىتح «هدنع هل ايف ةبغرلاو ءهلل دوجلا [ ] ١.۳

 كيرش ال قيفوتلا هللابو

 لضفلا يبأ ةتبسب يضاقلا نم لئاسم سمخ - ]:١*[

 .ضايع نبا
 «ضايع نبا لضفلا وبا ةتبسب يضاقلا «هنع هللا يضر « "هيلا بتكو

 كلذو ءدحاو ليبق نم اهلك يهو ءاهنع هلأسي لئاسم سمخب هللا هسرح
 :ةئام سمخو ةرشع ناث ةنس روهش رخآ يف

 * اهجراخ وأ هتمكحم ةرئاد لخاد يضاقلا نع ةباينلا - ]١[

 ("!ةيضق ت ة) ناطلسلا هيلا فرص ؛ رصم يضاق ف يهف لوألا امأف

 يضاقلا نم ديعب وهو رخآ ضاق لمع نم ءرصمب تعقو «ةصوصخم

 يف هل رظنيل ءرصملا كلذ ىلا «هدلب نم ءالجر هجوي نأ هل له

 هيف محلا هيضاق نع جرخلا ءرصملا كلذ دوهش هدنع دهشيو «ةيضقلا

 ريشي نم لك ذا ؛رصملا كلذب محلا هيلا فورصملا اذه همدقي نم رذعتل

 هنع فورصملا هيضاقل ةياعر «هل مدقتي نأ فكنتسي ("'كلذب) هيلا

 الجر هجوي نأ هل لهف ؟هنم افوخ وأ «("ةلزانلا هذه ين) محلا

 ؛كلذب هملعي مث «هتابثا بجي ام هدنع تبثيل ؛كلذ يف هبينتسي

 أم نيبو قرف هنبب لهو ؟كلذ هل سيل مأ , اهذافناب رمأي وأ «اهذفنيف

E/N FIA )0(م  

 . ۵۹ م )»(

(r)ةصق :ب يفو .م :نم . 

(r)ر ع ق :نم  

 “ر ع :نم )ع(



 هنيمأ ةبانتسا ىلا هيف جاتحي امم ءهِلَمَع نم يضاقلا ةرضح نم دعب
 ؟هتقثو

 .ىلاعت هللا ءاش نا ءاروكشم اروجأم كلذ انل نيب

 ‹هتعاطب يضاقلا هيقفلا هللا كزعأ - تحفصت :اهيلع باوجلا

 .هيلع تفقوو ءاذه قوف عقاولا لاؤسلا - هتنوعب هدمأو

 نم هريغ لمعب ةصوصخم ةيضق يف مكحلا هيلا فورصملا يضاقللو

 لوق عمسيل دلبلا كلذ ىلا هثعبيو ءهب قثي نم بينتسي نأ ةاضقلا

 (يتانيب نم عمسيو ءامهنم دحاو لك ةجح ىلع فقيو «بولطملاو بلاطلا

 ىلا رذعيو «مهتلادع نع فشکیو ءاهنم دحاو لكل هب نودهشي ام

 كلذ يف "لجألا برضيو ءهيلع هب دهش ايف اهنم هيلع دوهثملا
 هبجوي ام الا ةجح اهنم دحاول قبي مل اذا ىتح ججحلا هيف ىصقتيو
 هيلا فورصملا :هثعب ىذلا ىضاقلا ىلا ههجو ىلع هلك كلذ ىبنأ «قحلا

 هيدؤي اب اهنيب كلذ يف محلا ذفنيو ءهلوق لبقيف ءةيضقلا كلت يف محلا
 .معلا لهأ ةروشم دعب داهتجالا هيلا

 «كلذب ايضري نأ الا «هيدي نيب امصتخيل هيلا موصخلا صخشي الو
 نع فشكيو ءاهتانيب نم عمسيل هثعبي نم ذئنيح بانتسا «هب ايضر ناف
 .هيف هلوق لبقيو ءهيلا كلذ ىهنيف رثكأ ال مهتلادع

 دعب ءاوسو« ءىزجي دحاولاو «نسحأ وهف نينثا كلذ يف ثعب ناو
 نأ دهاشلا مزلي ثيحب برقلا نم نوكي نأ الا «برق وأ كلذ يف دلبلا

 ةداهشلاو ء هيدي نيب ماصخلا نوكيف ءاهيلإ يعد اذا «هتداهش ءادأل يتأب

 . ادحأ كلذ يف بينتسي الو «هدنع

 يف محلا هيلا فورصملا يضاقلل سيل ذا ؛اذه يف لمعلا هجو اذه"

 وه ع (؟5)

١4 



 لعج دق نوكي نأ الا ؛هّرْيَع كلذ ىلع وه فلختسي نأ ةيضقلا كلت
 رظنيف «دلبلا كلذ ىلا هب بهذي نم فلختسي نأ هل نوكيف ءهيلا كلذ
 .اهنيب محلا ذفنيو ءاهرمأ يف

 .هل كيرش ال «قيفوتلا ىلاعت هللابو

 ةيضقلا دلب ىلا رضحي نأ هيلع لاحلا يضاقلا مزلي له - [؟]
 « ؟ةلاحلا

 نم ةيضق "هنع ناطلسلا فرص رصم يضاق يف يهف ةيناثلا امأو
 فورصملا يضاقلا بائتساف ءهنم ديعب ءرخآ رصم يضاف لا هلمع
 ءمهججح «هدنع نوعضيو « ,متانيب ةيضقلا لهأ ("!ءدنع) تبثي نم هيلا
 نم ةديعب تانيبلا ذا' قادما يطعيو «لاجآلا مهنيب برضيو

 ماحلا مزلپ الو: نايتالا (*' نومزلي الو ءرظنلا هيلا فورصملا يضاقلا
 ةيضقلا ىلع ههدقت يف طرش دق نوكي نأ الا .رصملا كلذ ىلا ضوهنلا
 !”!نأل ؛طورشملا دلبلا ريغب « اهيف محلا هل زوجي الو «همزليف ؛كلذ هيلع
 يف اليوطتو «موصخلا ىلع ةقشم ديعبلا رصملا' نم موصخلا دادرت يف
 ىلا هلك كلذ دانسا '"'ىأرف ءرفسلا راذعأو «ةفاسملا لجأل ؛لاجآلا

 ذفنيو ؛هيلع هرظن ينبيف «كلذب هملعي مث «هدنع كلذ نوكي بائتسم
 هسبحب ءاضقلا

 .؟هجوب كلذ عوسي إل وأ «زئاج باوص هلعف له

 ۰ م )»(

 .هيلا م (1)

(r)نع م  

 .دنع ت يفو .ر ۰ع نم (۳)
 ,عفادلا :ب يفو ٠م ءر ءع دق :نم (4)

(o)نومزئلب م ,. 

a (1)نأل . 

 .لوف :ع )۷(



 .("كرجأ هللا مظعي) كلذ انل نيب
 ءهيلع تفقوو ءاذه هقوف عقاولا لاؤسلا تحفصت :اهيلع باوجلا

 اهيلع باوجلا ىلوألا ةلأسملا ىلع باوجلا ىضتقا دقو ءهلوصف عيمج ىلعو

 .هتداع ال هجو الف ءاهلك

 .قيفوتلا ىلاعت هللابو
 * ةيئاضقلا ةبانالا تابثا لئاسو - [*]

 [.0؟] ىلا هباتكب كلذ يف هبينتسي /نم ةبانتسا يف يهف ةثلاثلا ةلأسملا امأو

 كلذب يفتكي له ءروهشم كانه هطخو ءةعامج وأ ءرصملا كلذ ريمأ

 لهأ هصن اهسح ءاهلك تاديلقتلا يف ناطلسلا طخب يفتكي اك «هيف

 ؛«نيديهشب كلذ تابثا نم دب ال مأ ءاهلك ةبانتسا يه ذا ؛ معلا

 ؟ماكحألاك
 .ىلاعت هللا ءاش نا اروكشم كلذ انل نيب

 .هيلع تفقوو ءاذه قوف عقاولا لاّوسلا تحفصت :اهيلع باوجلا

 سيل ذا ؛ههبشو طخلا ةفرعم نم ءايشألا رسيأب اذه يف يفتكيو

 باتك نود كلذب بانتسملا ضّهن نإو «هتوبث مزلي ءاكح كلذ يضتقي
 .باتكب ضبن ول اک ايضام رمألا ناكل «هلثتماف ءهب رمأ ال

 .("!ليكولا معنو انبسح وهو) ءهل كيرش ال « قيفوتلا ىلاعت هللابو
 نمتؤم ريغ هنأ هدنع تبث ايصو هيلع لاحلا يضاقلا ُكِزَعَي له - ]٤[

 *؟ روجحملا لام ىلع
 ةيالولاو .روكذملا صوصخلا رظنلا اذه ناك اذا ىهف ةعبارلا امأو

 ءهفرص بجوي ام دلقملا دنع تبشتف «هيلع روجحم ةيضق يف ةديقملا
 ر نم )1(

 . م (*)

 .ر نم (؟)
 لكم :م (*)



 .كلذ لعفف ءهببسب هلع مكتيو «هلام يف رظني نم هريغ ميدقتو

 لهو ؟هلعف يف كرد «ةيضقلا هذه رمأ دلقملا « يضاقلا اذه ىلع له
 هيف هنع مصخي ليكو ةماقا الا همزلي سيل مأ ءهيلع نيعتم اذه

 ؟مومعلا ءاضق فالخب ؛(طقف)

 .هيلع تفقوو ءاذه قوف عقاولا لاؤسلا تحفصت :اهيلع باوجلا

 وأ بلطي اف ء"هیلعو هل هب مصاخت ایف قوثوم ريغ هيصو نأ :("اهيلع
 اليكو هل لكوي نأ بجيف «هب هل کجي ام هديب هل رقتسي وأ ءهب بلطي

 ةحح ركذ ناو ءاهيف رظنو « هلم اهعمس ةجح متيلل هدنع تناك ناو

 .هريغ بر ال هتحرب باوصلل قفوملا هللاو «هذه يف هارأ يذلا اذه

 * هسفنل يصولا لزعو «يصولل يضاقلا لزع - [ه]

 مل :يضاقلا هل نيبي نأ لوزعملا يصولا بلطف ءرخآ ايصو ىلوو ءهريغ

 .هيلع هب دهش اف !"اديلا رذعيو ؟هلزع
 «ضاق وأ ناطلس هدلق نا ىلوألا نأ فالخ ال ذإ كلذ همزلي له

 .طق ؛ب يفو .ف ؛نم )١(

 .هرانم (؟)

 .اهيلع :ع (0)
(e)هل هيلع ع , 

(a)هل 3 . 

 ۱1۰ م (*)



 فرصي الا ةماما وأ :ةيالو وه اهكرتي الو «نيب هجوو رذعب الا اهنع '')

 ؟كلذل الا

 اذه يف لكوملاو ليكولاب ههبشو «ىضم اهنع ءهسفن وه «"هلزع وأ
 . لصفلا

 رمأ يف بانتسملا ىلوملا .ناف ؛كقفوو هللا كمركأ «كدنع ام انل نيب

 نم ناك ام اذه يف يوتسي لهو «هبانم بئان ءهيلع همدقمل ليکو وه اغنٳ

 كلذ ف اها يوتسي لهو ؟هلبق نم ميدقت نم 0 اسف اذه ميدقت

 .هيلع تفقوو ءاذه قوف عقاولا لاؤسلا تحفصت :اهيلع باوجلا

 دهش نميف هيلا رذعي نأو ءهلزع هلجأ نم يذلا هجولا :هلزع يذلا
 تش رمأب الا هلزعي نأ هل سيل ذا «هلزع بجوأ يذلا ىنعملاب هيلع
 .ةهدنع هيلع

 سيلف هداهتجاب هار رمأب هلزع ناک ناف هالو يذلا هلزع اذا امأو

 هقح نمف «هدنع هيلع تتبث ةحرجل هلزع ناك ناو ءهب هملعي نأ هيلع

 .هيلا كلذ يف رذعي نأ

 ءهل رظنلا مزتلا يذلا «متيلل رظنلا نع هسفن يصولا لزع امأو

 ؛هسفن ىلع هل هبجوأ دق ءمتيلل قح هنأل ءرذع نم الا هل كلذ سيلف

 .هفرصي :ف )1

 .لزع :م (؟)
 .هسفنب ق م (9)

 ءمأ 1م (4)
 .يوتست :ق (ه)

 .تبث :ق (9)



 لزعي نأ لكوملل نأ يف فالتخا ال ءليكولاو لكوملا فالحب كلذو

 ءاضيأ ءءاش ىتم ةلاكولا نع ىلختي نأ ليكولل نأو « ءاث ىتم ليكولا

 نأ دعب ةلاكولا نع ىلختي نأ ليكولل سيلف «ماصخلا ىلع ةلاكولا يف الا

 قرف الو ؛ماصخلا مات لبق اهنع هلزعي نأ هلكومل الو ءماصخلا "بشن هنأ

 ماصخ نم «هنيعب ءيش ىلع ليكولاو ءهيلا ضوفملا ليكولا نيب اذه يف
 .هريغ وأ

 .(!"!هل كيرش ال) «قيفوتلا ىلاعت هللابو

 هغاب ميلقاب نيتفملا دحأ نم الاؤس رشع ةتس - ]۳٠٠[

 ةروكب نيتفلا فلا ضعب صعب - هع هللا يضر = هيلا | "ابتكر |

 : ةئام سمو

 ]١[ - يقوتملا كلم تابثا ةقيثو لوح * `
 ]۳.٣٠[ اطعلا نبا لوق يف < هللا كقفو ءهارت ام وهف اهنم /(“لوألا) امف

 اكل اذكلا عيمج هل نوملعي ال مهنأ» :قوتملا كلم تابثا ف ‹ هقئاثو ف

 هثروأف يفوت نأ ىلا «مهملع يف هتوف الو ءهدي نع جرخي مل ءالامو

 .« نالفو نالف مهو «هتئاروب نيطيحلا

 «يفوت نأ ىلا» كو ‹ةقيثولا يف كلذ بتكي م نا تيأرأ

 طاحأف» :بتك وأ ءطقف « نالفو نالف ((*اهفلخت ام) ةئاروب طاحأو

 «لماع ريغ ناك ناو ؟ال >3 الماع كلذ ىرتأ «« نالفو نالف هتئاروب

 . بنتا ع 0

 ع نم )+(

 لال ty VY :g [FYI ق (0)

 . 1۷۸ :م /۳۹۱ :ص (*)

 .يلوألا :ب ييو .ر :س (4)

(o)فلحت :ب قد .ر نم , 



 .ىلاعت هللا ءاش نا اروجأم «كلذ يف قرفلا - هللا كقفو - نيبف

 هثروأو « يفوت نأ ىلا » :دقاعلا لوق ف ىنعملا : لع باوجلا

 طاحأو « يوت نأ ىلا »وأ « نالفو نالف مهو ‹ هتثاروب نيطيحلا هتثرو

 نشاروب طاحأو يفوت نأ ىلا » : وأ 03 نالفو نالق فلخت ام ةثاروب

 نم نأ الإ «دقعلا حص بتاكلا كلذ نم بتك ام «ءاوس «« نالفو نالف

 :هيف لوقي نأب «مهتداهش خيرات نيح ىلا ةثرولا كلم ليصوت دقعلا مامت
 تابثإ ديري نم كلم وأ «نيروكذملا ةثرولا نم دحأ كلم نوملعي الو»

 .« مهتداهش ءادأ نيح ىلا كلذ نع لاز ءمهنم هل كلملا

 .هل كيرش ال «قيفوتلا ىلاعت هللابو

[r]بئاغلا وأ عتيلا راقع عيب دنع تاداهشلا ضراعت -  * 

 راد نم يضاقلا هعيبي ايف نا َدِهاَّش دهش اذا وهف يناثلا لاؤسلا امأو
 دهشو « دادس نمثلا نأ :كلذ هيشأ ام وأ « بئاغ وأ ( متي ىلع راقع وأ

 .رثكأ ةميقلا نأو دادسب سيل هنأ :نادهاش

 ذفنأ ءدادسلا ةداهشب ذخأ نإ وهو «يضاقلا ذخأي نيتداهشلا يأب
 ناو «كلذ ريغو نيدلا نم بئاغلا ىلع ام يدأو « متيلا شعتناو « عيبلا
 دقو «نمثلا كلذ نم رثكأب اعاتبم دجي م ءادادس هری مل نم ةداهشب ذخأ

 .اروكشم : اروجأم « اقفوم كلذ انل نيب

 , هقيوست يف داهتجالا نم مزلي يذلا دحلا غلب اذا : "هيلع باوجلا

 .اهيلع :ر )١(
 ,هلاريمب م (۲)

 ۱۹٩. م /اوك :ص (*)

(r)اهيلع ر ع . 

 .داهنجالا يقام )£(

1۰ 



 ةداهش ىلا تفتلي الف ءدادس هب هعيب نأ دهش ام ىلع ةدايز "فلي مف
 .كلذ ىلع هيف ديزي نم دجوي مل اذا ءدادس ريغ كلذب هعيب نأ دهش نم

 .هل كيرش ال «قيفوتلا ىلاعت هللابو

 ىلوألا در ىتم هنأ : يناثلا هجاوز دقع يف مزتلا نم - ]+[

 * قلاط يهف

 ةأرما جوزتف ةقلطم ةأرما هل تناك نميف وهف ثلاثلا لاوسلا امأو

 يهف - ةقلطملا ينعي - ةنالف عجار ىتم هنأ» :اهقادص يف بتكو

 .» ةنالف ىلع اهعجار یم » : لقي و « قلاط

 ل هنا :لاقو «ىلوألا ةعجارم دارأو تتام وأ «جوزت يتلا قلط مم

 (!"'ةيناثلا) هذه يل تماد ام تدرأ امنا :لاق وأ «؛كلذ يف ةين هل نكت
 يذلاك ةين هل نكت مل نا فيكو ؟ال مأ كلذ يف یونی لهف «ةجوز

 .؟مدقت

 .(ا"اشا ءاش نا ءاروجأم) كلضفب هنيب

 يتلا ةجوزلا تناك اهعجار “ام ىتم اهقالط همزلي :هيلع باوجلا

 هب دهشأ اب بلط اذا ءهدارأو ءهاون هنأ نم ىعدا اف قدصي الو

 .ةيناث اهجوزت نا هيلع رركتي الو ءاهجوزت ام ىتم «قالطلا اهيف

 .('"هل كيرش ال «قيقوتلا ىلاعت فلبو) _
 .فلن ر )١(

 .۷4 م /44 :ص (*)
(r)ع :نم  SOTةثلاثلا ؛ب قو . 

 ر نم قفز

 .اهعجار ىتم ؛ق ع )4(

 ر ؛نم (ه)

۲۹۱ 



 * تانبلا مرحي تاهمألاب لوخدلا - [:]

 ءاهتنبا نم وأ ءاهنبا نم ةجوزلا ةديفح يف وهف عبارلا لاؤسلا امأو

 وأ ؛"'اهنع تام نا ال مأ ةروكذملا ةجوزلل ًاجوز )ناك نمل ٌلِحَت له
 ؟اهقلط

 كلذ ىلع باوجلاب لضفت

 دق يتلا ءهتجوزل نم لك « بئابرلا ةلزنب نهنأل ؛نلفس ناو ءاهينب تأنب

 فالتحا ال ام اذه .مارح هيلع يهف تدعب ناو «ةدالو اهيلع ‹ اب لخد

 .هيف

 .هل كيرش ال .قيفوتلا ىلاعت هللابو

 ١  - [oةقيثو توش ليجستلا دوهش *

 يف م هدنع تبث هنا » :هليجست ٠ «هنطب ( ف 0 وأ باتكلا اذه ىلعأ
 مهنم هدنع.هب تبث نم يمسي الو «« ( هيف هيف) نيمسملا دوهشلا ةداهشب ‹

 .مهرثكأ ىلع وأ « مهتداهش ىلع ملعأ دق هنأ ريغ مهتلمج ىلع لاحأ انار

 يف راذعإلا بلطيف «"بئاغ وأ ءريغص نم هيلع لجسملا موقي م
 .تام وأ لزع دق يضاقلاو «دوهشلا

 ؟ال مأ «لوبقلاو ةلادعلا ىلع مهلك نولمحي لهف

 ۳ م /۷۰ :ص (*)

 نس )۱(

 .ف (0)

 ۰.۱۹۸ خم /۲۸۳ :ص (*)

(r)نم : 

 .م ر ۰ع س 5(

 . تناك اب قو .مدر ع

 .هدنع ثنام :۶
 د

(o)ريبك وأ ريبص نم ؛ر . 
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 موقملا ىلع دقعلا لطبي الو «ةلادعلا ىلع مهعيج لمحي :هيلع باوجلا

 .مهعيمجج حرجي نأب الا «('هب) هيلع

 * نيعم دجسم ىلع عجرملا طارتشا عم « بقعم سبح ]1[

 ( مهبقع ىلعو «هينب ىلع سبحي /لجرلا يف وهف سداسلا لاؤسلا امأو ]۳۰ء[

 هئافو دعب نوكي 3 هيلا عجري هئاف < سبحلا ةايح ف مهضارقنا

 .روكذملا دجسملل

 .؟ال مأ زئاج كلذ له

 .( شا ءاش نا كلذ انل نيب)

 نأ ؛هيلا سبحلا عوجر نم هطرش ام سبحملل ذفني :هيلع باوجلا
 محلا ناك ءبقعلا ضارقنا لبق وه تام ناو ؛هتايح يف بقعلا ضرقنا

 .ةثرولا هزيجي نأ الا هنم لمح اف هلمحي ل ناف «هثلث يف ذفني نأ هيف

 .هل كيرش ال «قيفوتلا ىلاعت هللابو

 + ءاضقلا نذاب الا سابحألا يف رظانلا فرصتي ال - [؟]

 سابحأ ةلغ نم هل فرتسا «دجسم سابحأ يف رظان وهف عباسلا امأو
 نم ةدم دعب هنأ مث ءدجسملل ةريود اهنم عاتباف ءريناند دجسملا

 ا" رظني نم هريغ كلذ ىأر وأ ءاهب !'!لادبتسالاو ءاهعيب یار ‹ اھعایٹہا
 ؟ال مأ ازئاج كلذ ىرت له ءهدعب دجسملا يف

 الا كلذ لعفي نأ دجسملا سابحأ يف رظانلل سيل :هيلع باوجلا

 ف .ر دع ؛نم )١(
Vt م )*( 

(r)ر اس  

 ء۲۳۷4 م ۱۵٤/ :ص (*)
 .لادتبالاو :م (۳)

 .رظن :م )٤(
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 .كلذ يف رظنلا هجو هدنع تبثي نأ دعب ‹ يضاقلا نذاب

 .("اهل كيرش ال) « قيفوتلا ىلاعت هللابو
 * ؟ةمسقلا لجأ نم ةكرتشملا رادلا غارفا بجي له - [۸]

 نم وأ راد ني ("'صقش) قحتسم يف وهف نماثلا لاؤسلا امأو
 بهذف ءأدرفنم ءاهدحأ اهنكسي ‹ نيكيرش نيب اراد تناك وأ ءاهتعاق

 مق :اهيف نكاسلا لاقف ؛مسقنت ىتح ءاهئالخا ىلا «كيرشلا وأ «قحتسملا

 يلقث عيمج تلقن ثمسقنا اذاف « "نات الو «ريخأت نود كعم مسقن نآلا

 رادلا نأ :تبث وأ ءاهنم رارقاب مدقت ناك دقو ءاهنم يمهس ىلا يثاثأو

 ؛ةنوؤم ''"اريغب ىلخت نأ نود ("ثرادلا تمسقنا اذا :هيلع باوجلا

 ءالخإلا يف هيلا لجوي يذلا دحلا ىلا وأ «هتعاس نم ىضقني كلذ ناكو

 .اهؤالخا بج الف «( "بجو اذا)

 .((*!ليكولا معنو انبسح وهو) .هل كيرش ال « قيفوتلا ىلاعت هللابو
 #* ةسراغملا مات لبق لمعلا نم زجنأ ام عيبي سراغم - ]4[

 حقليو «مولعم ءزجب «ضرألا سرتغي سراغم وهف عساتلا لاؤسلا امأو

 “ديري وأ ء«لمعلا نع زجعي م «نيهاعلاو ماعلا هيلع موقيو ءهسرغ
 ر نم )1(

 ماب :م /۱۲۹ ص (٭)

 اصقش :ب يفد .ص :نم )0

 .ناوت ؛نم (۳)

 .ءالخالا الا ىلاي ؛م :ص (؛)
 ' .رودلا :م (ه)

 .ةيوؤم ريغ نم :مءر (5]
 ف ام در م نم 0(

 ءر:نم (۸)
 مي م /ا١ ١ص (*)

 .ديريو ؛ص )٩(
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 بهذيو «ةسراغملا مات لبق اهيف سرتفملا 7 ضرألا عضوم نع الاقتنا
 ةسارغلا ىلع موقي نم هريغ نم أ ؛ضرألا بر نم لمع ام عيب ىلا
 هل حابأ نا فيكو هب وه اهذخأ يذلا ءزجلا كلذب ءاهماق ىلإ ةروكذلا

 نا «كلذ ىف محلا هجو ىرت افيك ؟هنم هعنم وأ «ضرألا بر كلذ

 ١ .؟هللا ءاش

 نا «كلذ يف ضرألا برل مالك الو ءزئاج هلك كلذ :هيلع باوجلا
 . هله هذخ أي ءىشب هناكم هريغ ةسراغملا ف لخدأ

 .هل كيرش ال ,قيفوتلا ىلاعت هللابو

 نم نذا نود مهنع اوبينپ نا يحاونلا ماكحل زوجي له - ]٠١[

 * ؟ندملا ةاضق

 ةغابو «نايجو «ةربقك روكلا ةاضق يف وهف رشاعلا لاؤسلا امأو

 نولغتشي وأ «نوضري وأ ءاهنع نوبيفي اههابشأو «شآ يداوو

 ةاضق نم مهالو نم نذا ريغب سانلا نيب محي نم ("!نوبينتسيف)
 الا ء(""ةبيغ) الو ءضرم ريغ نع كلذ اولعف نا فيكو «دعاوقلا
 .سانلا بوغش نع افيفخت

 زوجي لهو ؟دالبلا ةاضق نم مهريغ مهتبطاخمو مهماكحأ زوجت لهف

 ءرمخلا يف دحلا نوميقي لهو ؟بلاطملا يف زيجعتلاو لاجآلا برض مهل
 ةاضق نذاب كلذ ناك نا فيكو ؟ال مأ ء'"ركبلا ىلع ءانزلا يفو
 كلذ يف نذالا فرعي فيكف ءازئاج كلذ ناك ناف ؟دعاوقلا

 .هيف سرتعملا عضوملا نع :م )١(

 . 10٩ !م /۲۸۳ :ص (*)

 .نوبيلْسي :ب ينو ق ءمار ع ؛ نم 6و

 .بيغ .ب يفو .م :نم (۳)

(e)ركسلا € . 
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 رذعتت دق اذهو هالو يذلا مالعاب مأ ‹ةروكلا يضاق ("!لؤقبأ)

 . ؟هتفرعم

 نم !"اريثك رومأ رذعتت ام اريثكف ءايفاش انايب هلك كلذ انل نيب

 : ماكحألا نم ءيش ىلع هريغ بينتسي نأ روجب ل : هيلع باوجلا

 نا «كلذ هل زوجيف «ضرم وأ «باغ نا امأو ضيرم ريغ رضاح وهو
 كلذ ناكو مايا هع دقت ف هل هلعجو ‹كلذ هيلا ضوف همدق يذلا ناك

 وأ هضرم ف ‹ هفلختسم لزئيو .روكلا 5 هماكح ةريس نم امولعم

 .رومألا عيمج يف هتلزنم «هتبيغ
 نم افورعم كلذ ناك الو «مايا هميدقت باتك كلذ نمضني م اذاو

 .فالختسإالا هل حصي الف « روكلا ف هماكح ةريس

 «كلذ يف هل نذا هنا :لاقو «”اءرفس وأ هضرم ىف فلختسا ناف

 .هيلع كلذ رجح مل ام ءهمدق يذلا نذا نود هرفسو ءهضرم ىف

 .هل كيرش ال قيفوتلا ىلاعت هللابو

 * ؟نجسيو برضي له «ةماسقلا بجت ملو ؛هيلع ىعدا نم - [11]

 دحاو وأ / «لودع ريغ ثول دهش اذا ءرشع يداحلا لاؤسلا امأو

 ىعدملا فالحإ ىأرو«كلذب ةماسقلا ىضاقلا ري لو «لتقلا ةنياعب «لدع

 ناو ؟ال مأ «ماع نجسو « ةئام برض « فلحلا دعب همزليأ ؛فلحف « هيلع

 مدلا طقسي نم افعف «ةماسقلاب ىضقو ءروكذملا ثوللاب يضاقلا ذخأ

 .لوقب :ب يفو .ع :س )0(

(r)ةريثك ع . 

(r)هرفس يف وأ ؛ر . 

 .۳۰۵ م ۲٦۲/ ص )*(

 .هبلع ىعدملا فالحا ىأرو :م )٤(

١1 
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 له «نيروكذملا نيهجولا يف هيلع ىعدملا حلوص وأ ؛ةماسقلا لبق هوفعب
 هذخأت نم ىلع مدلا ىعدا اذاو ؟ال مأ «نجسلاو ءروكذملا برضلا مزلي
 ىرت له «"لتقلاب ةنيب موقت ال هنأ ريغ ةمهتلا هيلع عقتو ءةنظلا
 مدعل هرمأ لهجي نم كلذب مهتما ناك ارف ؛(""هب) ةقحاللا ةمهتلل هبرض
 ؟هنم تام امرف «هرادقم نوكي اف برضلا تيار ناو ؟هب ةفرعملا

 .("!هللا ءاش نإ اروجأم) كلضفب هنيب

 هيلع دوهشملا ىلع «بجب ال هنأ يف فالتخا الف «ةحرجلا مهيف مسونت وأ

 .ةلدع ةنيب (“هيلع) دجوت نأ ءاجر « ليوطلا

 لوقلا ىلع <« اهدعب وأ « ةماسقلا لبق هلع يفع نا ‹ نجسلاو برضلا

 «ةنس نجسو «ةئام برض هيلع بجي الو «كلذ يف ةماسقلا (!"!بوجوب)

 يف «فالتخا الف «لتقلا ةنياعم ىلع لدع دهاش دهش اذا امأو

 هنجسو «ةئام برض بوجو يف الو «كلذب ةماسقلا بوجو يف «بهذملا
 ىري ال يذلا «يضاقلاف ءاهدعب وأ ةماسقلا لبق هنع يفع نا «ةنس

 ( ةكام هبرض ناف «ةلج بهذملا نع هرايتخا يف جرخ دق «كلذب ةماسقلا

 .هباحصأ عيمجو ؛هللا هجر «كلام لوق كلذ يف قفاو «ةئس هنجسو

 اذا ءاهب سبحي امناو «ةمهتلاب مدلا هيلع ىعدملا برضي نأ زوجي الو |

 .لثقلا ىلع :م )١(
 .هيف :ب ينو .ر :نه (۲)

(r)ل نم  

 م ر ؛ع نم ()

 ءبوجو يف .ب يفو م عر :نم (ه)
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 ناو ؛ةنيب هيلع دجوت نأ ءاجر ءهوحنو رهشلا «ةمهتلا هب قيلت نم ناك
 ءةماسقلا بجوي اققحت ققحتي مل امم ء«هيلع هب هبش اب ةمهتلا هيلع توق
 .ليوطلا سبحلا سبح

 هيلع يتأت وأ «هتءارب نيبتت ىتح :ةحضاولا يف بيبح نبا لاق -
 !"!هلمللاب مدلا يف سبحي لجرلا ناك دقلو :كلام لاق «ةريثكلا نونسلا
 «مهتي ل ناف «هنجس لوط نم توملا هل نونمتيل هلهأ نأ ىتح ةهبشلاو
 ‹ مهتی م ناو ءةئالثلاو «نيمويلاو «مويلا سبح «لاحلا لوهجم ناكو
 .ادحاو اموي الو «سبحي مل ‹ حالصلاب افورعم ناكو

 .("اهل كيرش ال) «قيفوتلا ىلاعت هللابو
 نأ فرعي ناك اذا ءابصاغ لاملا ماستم ربتعي له - [1؟]
 * ؟هيصغ ناطلسلا

 ,ضرألا وأ «ناطلسلا اهبصغي رادلا نع وهف ءرشع يناثلا امأو
 كلذ عم ضرألا ثراح وأ « نكاسلاو « اهثرحي وأ ءاهنكسي الجر اهيطعيف
 «لح يف هلعجب وأ «هایا هيطعي ءلامب رادلاو ضرألا بحاص "!لحتسي
 هنم بوصغملا ناك نا «هتثرول كلذ يطعي وأ ءائيش هنم ذخأي نأ نود
 .؟ال مأ ءازئاج كلذ ىرت له..تام دق

 ‹لعف ناف ؛هل زوجي الو ؛كلذ لعفي نأ دحأل لحي ال :هيلع باوجلا
 يف هتعابت نم ءىرب «ةبيط سفنب هللحت وأ «كلذ بحاص ىضرأ م
 هنأل ؛باتو «كلذ نم هبر رفغتسا اذا مثالا نمو « ةرخآلاو ايندلا
 هل نذأي نأ لبق «ضرألا ثرح وأ ءرادلا ىنكس يف «لجو زع هللصاع

 .مدلا يف خطللاب :ر 1(
 ,ع نم )+(

 .۳۲۹ م 5١5/ ص 66

(e)للحتي :ص . 
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 ةلزنمي "وهف ۰ عرز وأ نكسف ‹ بصغلاب مع اذا هنأل ؛كلذ ف ضرألا بر

 . بصاغلا

 .هل كيرش ال «قيفوتلا هللابو
 يف « ةرباخلا» لمعتسي نم ةداهش لبقت له - [١؟]

 * ؟ضرألا لالغتسا

 وأ عبرلاب ضرألا ثرحي لجر يف وهف رثع ثلاثلا لاٌؤسلا امأو
 له «"ةعيرزلا نم ًابيصن ضرألا بر هل !"لعجي نأ ريغ نم ؛ثلثلا
 ؟نيملاع ريغ وأ «كلذب نيملع اناك نا فيكو ؟!(همداهش كلذب درت

 .كلذ انل نيب

 دبع نأ نم ءاج امل ءزوجت ال هتداهش نا :ليق دق :هيلع باوجلا

 ."اءاهبو ؟« ابرلا لكات نأ بحنأ » : هزت هللا لوسر هل لاقف ءفصنلا

 نم هيف ءاج ال ءالوأتم وأ ءالهاج هلعف نا هنأ :هب لوقأ يذلاو
 يهنلا عمس نم كلذ لعف ناو «هيف ةحرج كلذ نوكي الف .ءفالخلا

 ,كلذ يف روظحلا باكتراب /ًافختسم زوجي ال كلذ نأ دقتعاف «هنع

 بونذلا باكتراب يلابي ال هنأب هيلع دهشي كلذ نأل ؛هيف ةحرج وهف
 .اياطخلاو

 هل كيرش ال «قيفوتلا ىلاعت هللابو

 كفا !م /۱۲۸ :ص (*)

 .جرخي م )١(
 .(ة؟/ه) :ةنودملا رظنا (م)

 بصنو «(05/1) ةيادملا :رظنا :جيدخ نبا عفار ثيدح وه ةرباخلا نع يهنلا يف روهشملا ثيدحلا ()

 يه :ليقف .اهانعم ديدحت يف فلتخا ةرباخلاو )١4/0"(. راطوألا لينو ؛.(4/٠18) - ةياورلا

 :بيبزلاب مركلا عيب يه :ليقو ءروهشملا وهو ؛ضرألا نم جرخي ام ضعبب ةعرازملا

 .(19/5) :يناقرزلا ىلع ينائبلا هتيشاحو .(”ا0/0) ىئاسنلا ننس ىلع ىدنسلا ةيشاح :رظنا

۱۹ 



 ]١4[ - ؟ةرجاشملا ةلاح يف قالطلا ظفلي نم يوني له *
 هتأرمأ نيبو هنيب عقي ةماعلا نم لجر نع رشع عبارلا لاؤسلا امأو

 يف بتوع وأ «مالكلا هتدواع ابرو «قلاط هنم يه :لوقيف (؟'!ةرجاشم)
 قلاط ينم يه :لوقيفءمايأ دعب وأ «كلذ هقالط نم برق ىلع «كلذ

 هب دارأ انا ("لوألا) هقالط نأ معزيو ‹ اهتعجارم ىلا بهذي 3 ‹ اثالث

 قالطلاب هيلع ناك ابرو «('"!قالطلاب) هيلع ةنيب الو «ةارابملا قالط
 .لودع ريغ (دوهش) وأ ءدحءأو دهاش لوألا

 .(أكباوث لزجيو «كرجأ هللا مظعي) «كلذ يف بجاولا انل نيب

 نأ دعب , عجار ناف ‹ اهيف قدصو «هتين هل تناك ؛دحأ كلذ ٤ هعزانپ

 قالطلاب هيلع نوكي نأ الا ءاهنيب قرفي مل كلذ يف هيلع مقو «قفتسا

 نم ىعدا ام ىلع فلحتسا ءدحاو دهاش الا هيلع نكي مل ناو

 .اهنيب قرفي مو ءهتين

 5 عجورف ‹ عجاري نأ دارأ وأ ‹ قفتسي نأ لبق عجار نا رمأو

 (ةينلا) ىعداف «ةنيب هيلع هب تماقو ءدحج وأ قالطلاب رقأف «كلذ

Vt م ملكك x )*( 

 .ةجاشم :ب يقو .ص ءق ٠م هد ع :نم )١(

 .م ٠ر ع ص ؛نم (۲)

 .ر:س (۳)

 .ةداهش :س يفو ص ؛نم )٤(

 .ر :نم (ه)

 .ةنيبلا :ب يفو .ر ءص :نم (3)
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 ىلع ""لفلحيف «دحاو دهاش الا هب هيلع مقي لو «قالطلا ركنأ ناو
 .هتأرما عجاريو «هبيذكت

 .قيفوتلا هللابو

 *؟مهردلاو لاقثماب ضضفملا ةيصانلا طيخ عيب زوجي له - ]1١6[
 ةميق «ةضفلاب ضضفملا ةيصانلا طيخ يف رشع سماخلا لاؤسلا امأو

 :كلذ نم رثكأ امرو ؛ةسمخلا وأ مهاردلا ةعبرألا :ةدح ىلع طيخلا
 عابي نأ ("زوجي) له ءنايطبارملا نالاقثلاو لاقثملا :ةضفلا ةميقو
 ؟ال مأ ءةسمخلاو «ةعبرألا «! ")هارد طيخلا ةميقبو « نيلاقثملاو لاقثملاب

 ال ةسمخلا وأ مهاردلا ةعبرألا نأل ؛كلذ زوجي ال :هيلع باوجلا

 ةضفلاب صتخي ال نيلاقثملا وأ لاقثملا نأ اك «ةضفلا نود طيخلاب صتتخت
 نيب لضافتلا لخديف ءةدحاو ةقفص يف كلذ نوكل «طيخلا نود

 . ؟!نيتضفلا

 .( "هل كيرش ال) «قيفوتلا ىلاعت هللابو
 + ؟رفسلاب ةئاضحلا طقست له - [11]

 وأ مأ «ةنضاحلا يف وهف ءاهرخآ وهو ءرشع سداسلا لاؤسلا امأو

 :هيبأل هكرتتو هيلا نوضحلا لمح اه نوكي ال عضوم ىلا رفاست «اهريغ
 اهتئاضح ىلع عجرت له ءدعب وأ برق ىلع «كلذ اهرفس ْنِم فرصنت مث
 مأ كلذ اهل له «مجرت مث «َةَفْيَّصلا ىلا اهجورخ ناك نا فيكو ؟ال مأ

 ال
 .فلح :م )١(

 كمآ :م /۱۱۹ :ص (*)

 .ص «ر ع ق: (؟)
 .ةعبرألا طيخلا :ر (6)
 .ةضفلا نيب :ع (:)

(o)ر س  

 .۸۰ !م /۸۷ :ص (*)

1۲۱ 



 اهنبا ذخأت نأ الو «ةناضحلا يف اهقح كلذ طقسي ال :هيلع باوجلا

 وأ ءاهنبل عاطقنال «هيبأل هتناضح تكرت اذا اک ءاهرفس نم تعجر اذا

 . اهضرمل
 . "امل كيرش ال «قيفوتلا ىلاعت هللابو

 قالطإ وه ايصو هيلع زوجحلا ميدقت له - [81]
 ؟نارجحلا نم

 لجر نع لأسي ةيليبشا ةنيدم نم ءهنع هللا يضر «'""بطوخو

 انامز نارجحلا كلذ تحت يقبو «هيصو يفوت «ضاق ميدقتب « هيلع روجحم

 هب جرخيو كلذ زوجي له :مبتي ىلع رظنلل ءرخآ ضاق همدق مث ؛اليوط
 .؟ال مأ «نارجحلا نم

 :هيف فرح رخآ ىلا هلوأ نم لاؤسلا صنو

 ميدقتب هيلع رظانلا يفوت ءروجحم لجر يف «كنع هللا يضر «باوجلا
 هجوب نارجحلا نم قالطنا هل معي ال «ةليوط ةدم ءروجحلا يقبو « ضاق

 .هوجولا نم

 ركذي ملو «متتي ىلع ارظان «'"اةليوط ةدم ءهدعب رخآ ضاق همدق من
 ناك نأ مع الو ءنارجحلا نم هقلطأ هنأ هايا هيدقت باتك يف يضاقلا
 .ملاع ريغ وأ ء«نارجحلا نم هيلع ناك اب املع همدق يذلا يضاقلا

 متي ىلع ارظان هايا يضاقلا ميدقت نأ - هللا كقفو - ىرت لهف

 ىرت مأ ؟هقالطإ ركذي مل وهو ؛هيلع يذلا نارجحلا نم هقلطي ام.طقف
 ميدقتلا دنع هنم ءائيش يضاقلا ركذي مل ال ء “قاب هيلع نارجحلا نا

 .هلل دمحلاو ءاهيلع باوجلاو ءهغاب هلوسأ تمت ؛ر )١(
 1 E 8° j / OV م سعد :ق /۲۸۳ "ص (0)

 هدم دعب !م ٠ق قف

 .ايفاب :ر )٤(

Y۲ 



].0[ 

 .؟معي مل وأ نارجحلاب مع يضاقلا ناك نا معي مل الو «روكذملا

 .كلذ يف "بجاولا انل نيب

 .هصن اذه اب كلذ ىلع - هقيفوت هللا مادأ - بواجف

 هيلع روجحم «ميتيلا ىلع يضاقلا همدق يذلا لجرلا نأ تبث اذا

 «نارجحلا نم هب جرخي لو ء«ميدقتلا لطب «هيلع هلبق رخا ضاق ميدقتب
 .هفس الو دشرب معي مو «هلاح تلهج وأ ؛هفسلاب مع نا

 نوكي نأ :هدلقتأو ءاذه يف هب لوقأ يذلاف ء«دشرلاب مع نا امأو

 نبا بهذمل ةاعارم «نارجحلا نم اجراخ متيلا ىلع هايا يضاقلا ميدقتب

 لع اذا متيلا ىلع ةيالولاب ربتعي ال هنأ يف كلام يلوق دحأو « مساقلا

 .هدشسر

 ./ هل كيرش ال «قيفوتلا ىلاعت هللابو
 لا ےس

 قتعلاب رقملا طخ ىلع ةداهشلا - ]90١"[
 نع لأسي « ةطانرغأ ةنيدم نم - هنع هللا يضر 3-3 يلا بشکو

 مأ ءاهب قتعلا ذفني «ةلماع يه له «قتعلاب رقملا دي طخ ىلع ةداهشلا

 .؟ال

 ؛هيف فرح رخآ ىلا هلوأ نم لاّؤسلا صنو

 له « قتعلاب رقملا دي طخ ىلع ةداهشلا نع «كنع هللا يضر :باوجلا

 ىلع ةداهشلاك يه له وأ ءاهعم قنعلا ذفنيو ءاب محلا بجي ةلماع يه

 :هتحضاو يف بيبح نبا لوق ىنعم امو ؟كلذ يف دهاشلا ("دي) طخ

 سيل امم ؛كلذ هبشأ امو «حاكنلاو « قتعلا يف طخلا ىلع ةداهشلا نا

 .باوجلا ؛م )١(

 ۷۹ ع ۸۰ ر 1۹۳ !م /۳۲۴۹ :ق /۱۸۸ 1ص

 ر !نم ؛نم (۳
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 ؟رقملا دي طخ ىلع ةداهشلا هاتعم له ( ةزئاج ريغ لامي

 .ىلاعت هللا ءاش نإ اروجأم «كلذ انل نيب

 :باوجلا اذهب - عافتنالاو ءعاتمإلا هب هللا مادأ - بواجف

 نباو «فرطم نع ةحضاولا ف بيبح نبا ىكح ام رهاظو

 طخ ىلع ال «لاومألا ادع ايف زوجت ال ةداهشلا نأ : غبصأو « نوشجالملا

 سيل ام ر رکذ ام رئاسو ‹ قلطملا 0 ‹ قتعملا طخ ىلع الو ءدهاشلا

 .هتولمحي خويشلا ناك كلذ ىلعو «لاب
 يف هديب هټوم دعب «هدنع قتعلاب باتكلا دجو اذا كلذ ىنعمهو

 ف ريختسأ نأ ىلع هتبتك :لاقو 2( هطخ هنأ رقأ ول هنألو ‹ هثايح

 . كلذ ف قدصل « دعب هذفنأ مو ا"! ذيفنت

 رارقالاب «هطخ ىلع ةداهشلاك «ةلماع هيلع هب ةداهشلاف «هسفن ىلع هذفنأ

 رصمتع ف امو ‹ةيبتعلا ف ‹ كلام نع بهشأ ةياور رهاظ وهو «,لاملاب

 . محلا دبع نبا

 .هل كيرش ال :قيفوتلا ىلاعت هللبو
 .ةنودملا نم ةالصلا باتك نم لئاسم ةثالث - ]۳٠۸[

 ثالث نع ‹ هللا مهقفو ءةبلطلا صعب « هلع هللا يضر «هلأسو

 .ةنودملا نم ("يناثلا) ةالصلا باتك يف تعقو «لئاسم

 :لاٌوسلا صنو
 .قلطملاو :ع )١(

 .هانركذ ع )+(

(r)هيدقت ع ق . 

 ىلا 1( FF] ۾ /1¥ اع 5١/ ص /1۲4 ق (0
 .ر نص )ه)
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 ةنودملا نم نيصن نيب طبرلا لوح - ]١[
 نم يناثلا ةالصلا باتك يف عقو ايف .كنع هللا يضر «كباوج

 لعج اذا مامالا يف «كلذ دعب «لوقي هتعمس مث »: هلوق نم .ةنودملا

 يتلاب ةقلعتم يهأ ةلأسملا «« ربكأ هللا » «« هدمح نمل هللا عمس » :عضوم

 :؟اهب (""اهقلعت) هجو فيكف ءاهب تقلعت ناف ؟ةعطقنم يه مأ اهلبق
 .؟('الاصتالا يضتقي ةلأسملا قاسو «كلذ فيكف ةعطقنم تناك ناو

 وهسلا دوجس نم مالسلا لوح - ]+[

 ناف ؟ال مأ بجاو «مالسلا دعب يذلا ءوهسلا دوجس نم مالسلا لهو
 ثدحأ اذا» :ةنودملا نم روكذملا باتكلا ىف «هلوق هجو اف ابجاو ناك

 ؟» دير اتأزجأ ‹ هلم. همالس لبق

 ةالصلا نم نآرقلا مأ كرت يف فالتخالا - [؟]

 يف لخدت نآرقلا مأ كرات يف ةثالثلا لاوقألا نأ ةنودملا رهاظ لهو

 «كرخذ لزجيو «كرجأ هللا مظعي ء(الضفتم) كلذ عيمج انل نيب
 .("!ءاوس بر ال ءهنه كركش عزويو)

 ام تحفصت :هصن اذه اب كلذ ىلع «هقيفوت هللا مادأ «بواجف

 .هقلعت :ب يو .ر ءص :نم )١(
 نع ضم ىتح نيتعكر نم سولجلا ىسن نميف كلام لاقو :لاق» ؛اذكه )١4/١( ةنودملا صن (؟)

 لاق ٠ مالسلا لبق هوهل هدوجسو . الج عجري الو , اًماق داتيلف ؛ضرألا نع لقتساو , اًئاق ضرألا

 .وهسلل مهلك اودجسو «دوعسم نباو < ءربعو ؛نينثا نم هل ينلا ماق دقو : :بهو نبا لاق : :نونحس

ا «هدح نمل هللا عمس عضوم لعج اذا مامالا يف كلذ دعب لوقي هعمس م :لاق
 هللا عضوم وأ ربكأ هلل

 دحس « يضي ىتح عجري مل,ناف < ' هيلع ناك يذلا لوقبف ءعجري نأ یر < لاق ءهدمح نمل هلا عبس ربكأ

 .« مالسلا لبق وهسلا قدجس

(r)؛هوهسل دجس (لق «مالسلا دعب وهسلا دوجس هيلع ناك نميف « مساقلا نبا لاق » :(۳۹/۱) ةنودملا صن  

 .٭# ةنع اتأرجأ « (اهدعي 3 ناو ‹ هتالص تم دقو ‹«هوهسل دحسيو « أضوتي :لاق «ثدحأ

 .ع :نم )٤)

(o)04 نم  
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 .هيلع تفقوو ءاذه قوف هنع تلأس

[1] 
 « اهلبق يتلاب ةقلعتم يناثلا ةالصلا باتك نم تركذ يتلا ةلأسملاو

 هنأ » يف كلام نم هعمس ام ىأر مساقلا نبا نأ :اهب (اهقلعت) هجوو

 ىسني يذلا يف ؛ هيلع ىكح ام فالخ : « هيلع ناك يذلا لوقيف « عجري

 «ىداقي هنأ » :ضرألا نع لقتسيو« اًئاق ضهنيف « نيتعكرلا نم سولجلا
 هنم عمس ام ىلع ؛همزلي هنأ ءهلوق نم افالتخا كلذ ىأرف :« عجري الو

 لقتساو ءامئاق ضب:نو «سولجلا كرت يذلا عجري :لوقي نأ «كلذ دعب

 بهشأ ةياور يف هلوق رهاظ ىلع ءامئاق لدتعي ل ام ءاسلاج ضرألا نع
 «سولجلا كرت يذلا يف هل لاق ام ىلع همزلي هنأو «ةيبتعلا يف هنع

 الو ءىداتي هنأ ءاًماق لدتعي ملو «ضرألا ىلع لقتساو «امياق ضبنو

 هللا هدم نمل هللا عمس عضوم «لعج ذا ء('لوقي)ا نأ ءاسلاج عجري

 :لوقيف :عجري الأ :هدمح نمل هللا عمس ءربكأ هللا .(() عضوم وأ) «ربكأ

 سولا كرت يذلا تاق اك ءهسأر عقرب هعضوم هتاف دق ذا ءربكأ هللا

 ءهيلا بهذ ام ىلع «لخديف ؛اًماق لدتعي مل ناو «ضرألا هتقرافل

 يف فالتخا الو ءاهتبحاص نم نيتلأسملا نم ةدحاو لك يف فالتخالا
 ال هنأ يف الو «ضرألا قرافي م ام هيلا عجري هنأ سولجلا كرت يذلا

 .اًئاق لدتعا اذا ءهيلا عجري

[+] 
 دعب يذلا ءوهسلا دوجس نم مالسلا ("'يهو) « ةيناثلا ةلأسملا امأو

 .هقلعت :ب يفو .ص ءم ءر :نم 0(

(r)لوقن نأ اب يلو .م :نم . 

 .عضومو !ب يفو .ر :نم (0)

 .ضرألا ةقراقج سولجلا كرت :ع (9
 .مالسلا امأو :ب يقو .م :نم (م)
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 ةداعا هكرت نم ىلع یری ال هنأ الا «كلام دنع /بجاو وهف مالسلا [*.م]
 ءهبهذم ىلع وهف «ةالصلا نم مالسلا بجوي ال نم لوقل ةاعارم « دوجسلا
 ام ةالصلا تابجاو نم نأل « هتحص يف طرشب سيلو ءدوجسلا يف بجاو
 .اهتحص يف "'طرشب وه سيل ام ''هنمو ءاهتحص يف طرش وه

[r] 
 مأ كرات يف “لاوقأ ةثالثلا نأ ةنودملا ("ارهاظف ةثلاثلا امأو)

 هلوق ليلدب ؛حبصلا ةالص يف لخدت « ةيثالث وأ «ةيعابر ةالص نم نارقلا
 م»:حبصلا وأ «برغملا نم ةعكر يف ةءارقلا كرت نمع هلأس دقو ءاهيف
 مناف «دحاو لمم هدنع تاولصلاو « حبصلا وأ برغملا نع اكلام فشكن
 ةالصلا فصن ال ؛هتلق نم وهسلا ةرثك « ةنودملا يف هبهذم ىلع « ىعاري
 .اهفصن نم لقأ نم

 .("هل كيرش ال) «قيفوتلا ىلاعت هللابو

 .اهئفو :ص )١(

 .طرش :ق (۲)

 .ةنودملا رهاظو :ب يفو .م :نم ()

 .رصفلا وأ ؛ رهظلا ف نيتعكر نم هءارقلا كرت لجر ف كلام لاقو» :(1/⁄/10) :اذكه ةنودملا صن )4(

 .ديعي نأ هيلعو ؛هالصلا هئزجت ال :لاق ءةرخآلا ءائعلا وأ

 اهضعب كرتو ءاهضعب ين أرق ناو ؛داعأ كلد لج يف ةءارقلا كرب نم :لوقي كلام ىاكو :لاق

 يأ س ةالصلا ديعي هنا نينعكر يف ةءارقلا كرتو ,نيتعكر يف أرق اذا كلذو :لاق ءاضيأ داعأ

 .ثناك تاولصلا

 نع اكلام افثك امنا :لاق ؟حبصلا وأ «برغملا نم ةعكر يف ةءارقلا كرن ناو :مساقلا نبال تلق

 .حبصلاو برعملا نع ‹ هفشکن و ‹تاولصلا

 ںاو داع عكر كرتو ؛ حبصلا نم ةعكر ف أرق ناف .دحاو لمع تاولصلاو :مساقلا نبا لاق

 تاولصلا يأ س .هسفن ةصاخ يف ءةدحاو ةمكر يف ةءارقلا كرت اذا ديعي نأ بجيل اكلام ناك

 .دحاو ماع ريغ يل هلاف دقو كلذ لوقي .ةرخآلا هتدم لبق ناك دقو تناك

 .« يدنع نّيَبلاب وه امو .مالسلا لبق وهسلا اتدجس ةئزجت نأوجرأ :لاق مث
 ف م :نم )هز

4¥ 



 عفرت امدنع ءدلب يضاق ىدل ةداهشلا ةداعا - ]۳۱4[

 رخا دلب يضاق نم ةيضق هيلا

 ىلا قحلا كلذ يف مكحلا لقن مث ءاهدلب يضاق دنع «قح اب تبث اذا

 امهجيرجت زوجي لهو ؟هدنع ا(هتداهش ةداعا مزلت له ءرخآ دلب يضاق
 ؟ال مأ هدنع

 لجر دنع ل لجر ف < كنع هللا يضر ‹باوجلا :لاؤسلا صنو

 “هپ ادهش ام هدنع تبثو ‹ يضاقلا دنع نادهاش كلذب هل دهشي « قح

 « هريغ ضاق ىلا محلا لقن مث ءهدنع قحلا كلذ توشب هسفن ىلع دهشأو

 7 هيلا حلا لقتنا يذلا يضاقلا دنع لصألا ةنيب ةداعا مزلت لهف

 هيلع دوهشملا بلطو «لصألا ةنيب ةداعا مزل 0 لهو ؟ليجستلا ةنيب

 لقأ وه نم امهحرجي لهو ؟ةوادما ريغب پیدایش يف حدقلا هل حيبي د نأ

 .هللا ءاش نا اروكشم اروجأم كلذ يف !'!بجاولاب انتفأ

 «لاؤسلا تحفصت :هصن اذه اب كلذ ىلع «هقيفوت هللا مادأ « بواجف

 .هيلع تفقوو

 يضاقلا دنع “ايتداهش لصألا ادهاش ديعي نأ اذه يف بجاولاو

 ناك نإ «كلذل هثعبي نم دنع وأ ءلوألا يضاقلا نع محلا هيلا جرخلا

 .رخآ دلب يف

 هلع طر VY] اع AVY م /"؟ا :ى /۱۸۸ :ص (1)

 .مزل اذاو :م (؟)

 .باوجلاب ؛م (۴)
 . اهيتداهش ر )4(

۲۲۸ 



 يف ازربم ناك اذا ءهيلع دهاشلا حرجي نأ هيلع دوهشملل حابي الو

 ةوادعلاب هحيرجت هيلا حابي امناو كلذ ىلا اعد نا هافسالاب «ةلادعلا
 .حالصلاو لضفلا يف زرابلا حلاصلا يف "كلذ نوكي دق ذا ؛ةرجهلاو

 .كلذ يف ليق.ام هراتخا يذلا اذه

 ؟هنودو «هقوفو «ةلادعلا يف هلثم وه "نب ةوادعلاب دهاشلا حرجيو

 .هافسالاب حيرجتلا فالخب

 .هل كيرش ال ؛قيفوتلا ىلاعت هللابو

 ةيرملا نم نالاؤس - [*0.]

 نب معنملا دبع دم وبأ ةيرملاب يضاقلا «هنع هللا يضر "هيلا بتكو
 , ءاضقلا ماكحأ يف هيدي نيب تعقو ةلزان يف ؛لوطم لاؤسب "ناورم

 ؛اهيف محلا متي نأ لبق لزعو ءاهضعب يف رظن هلبق رخآ ضاق ناك دق
 ؟لمعا اهيا نيضراعتم نيدقع يف ناث لاؤسو

 * ةراعلاو كلملا نيب تاداهشا بارطضا - ]١[

 :هيف فرح رخآ ىلا هلوأ نم ةخسنف لوطملا لاٌوسلا امأف

 لسو ؛هلهأ ىلعو ءدجم ىلع هللا ىلصو) .محرلا ننحرلا هللا مسب

 راصنألا نم كلعجو ؛كقيفوتب « يِّيِلَوَو «يديس اي هللا كزعأ (؟“اهلست
 ؛هلوطو هنمم ءهقيرط جهنم نم سرد ام كب رهظأو «هقيرفو «قحللا
 ام كراثياو كرابكاو كماظعا نم يدنعو - هللا كزعأ - تبتك

 .نم ؛م )١(

 TVA اع /م5 ر 1۸ + )+(

 رهشو ٠ سلدنألا نم عضوم ريغب ىضقتسا .يجنطلا يموزخلا سولغ نب « هللا دبع نب معنلا دبع وه (۳)
 .ه ۵۲٤ ةنس يفوث .لدملاو لضفلاب

 ,(موعر/» -ةلصلا)

 ءلالو :م /۲۸4 'ص (*)

 م 04 :نم )أ

۲4 



 ءهيفو ءهل انتفرعم لعجي هللاو «؛كرادقم ليلج فرع نم هيلع نوكي
 .هريغ بر ال ءهديب كلذف

 .هنم ءزج كلمو «لقح يف فرصتلاب ءاعرتسا
 هئادهش ةفرعم نمضت دقعب لجر «هللا كقفو «يدنع رهظتسا

 نودمح نب رفعج نوفرعي مهنأو ءاروهشم ؛ةناجم يداوب ا رشج

 ارماعو ءهيف افرصتم ءهيلع ارركتم :ءعاطقلا ديفحب فورعملا
 صقشلا عيج روكذملا رشجلا اذه ةلمج نم هل نوملعيو ؛('"اهعيمجل)
 تلقتسا ام عيمجب ءاذك هدودح يذلا جيرهصلا هلالخ يف نئاكلا طسولا
 صقشلا اذه نوملعيو «كلذ ريغ ىلا ؛(!اةبصقملاو) صقشلا ةحاس هب
 ىلا هنم اًئيش توف هنوملعي الو «هریغ هيف هكرشي ال رفعجل اصلاخ اكلم
 .نآلا

 ةنس بجر يف كلذب هتداهش عقوأو هفرعيو « روكذملا رَشَجْلا زوحي نم
 .ةئام سمحو ةرشع ثالث

 [r.۹] .تبثلا هب بجي امسح يدنع روكذملا دقعلا /تبثو

 ةداهشلا عضومل ةقباس ةنياعم ىلع داهشا

 ناك ىحضأ نب نسحلا ابأ هيقفلا نأ : مهتداهش تلبق نم يدنع دهشو
 هوزاح روكذملا دقعلا دوهش نا :اولاقو ءروكذملا عضوملا ةزايحم رمأ دق

 .يدنع كلذ لك تبثو ءهئاضق مايأ «روكذملا هيقفلا رمأ نع ء انترضحب

 ةراعلا ءطقف ءهل نأ :كلملاب هل دوهشملا فارتعا ىلع داهشا

 يف وهو ءهيلع هدي يذلا ءروكذملا رشجلا يف هيلع موقملا رهظتساو
 :ةلمسبلا دعب «نمضت دقعب «هزوح
 :م ينو .ثويبلا يلا نووأي الو « مهاكم نوتيبيو «ىعرملا يف مهلبإب نوجرخي موق :(نيتحتفي) رشجلا )1(

 .ناكملا انه دارملاو ,هخسول هلم یقتسی ال ضوح وهو ء(ملا ركب) رشجلا

 .هعيمجب :ب يفو .م ر :نه (۲)

 .ةصبقلاو !ب يفو .ف ٠م ءر .ع :نم )0

۳. 



 عقوي نم رضحمب «عاطقلا ديفحم فورعملا ءنودمح نب رفعج فرثعا»
 نآلا وه يذلا « "'دودحلا روكذملا رجلا يف هفرصت نأ :هلفسأ همسا
 اك ءروكذملا رشم لا اذهل ةراعلا هجو ىلع وه امنا ءجارس نب دمحأل كلم

 راصو ءهدنع مهكلم لقتنا نأ ىلا « دوسأ ينب :هبابرأل هيف ادق ناك
 .روكذملا جارس نب دجأل اكلم

 «ةرشع ثالث ةنس «لاوش يف ءهب همسا عقوأ نم هلك كلذب دهش

 .ةئام سمخو

 يأ نب هللا دبع نب نمحرلا دبعو مساق نب فسوي نب نسح
 .« ماظعلا

 .اضيأ ةرامعلاب نادهشي نارخآ نادهاش

 يف ارماع نودمح نب رفعج معي هنأ :نالف نب مساق هب دهشي يذلاو

 كلذو «ةراعلا نم رثكأ هسفنل أكلم هيف يعدي هملعي الو ءروكذملا رشجلا

 .اماع نيرشع وحن نم ةليوط ةدم يف هلك

 ءروكذملا رشجلا يف ارماع نودمح نب رفعج معي «نالف ىلوم ؛ عفانو

 روكذملا رشجلا نم ةعطق يف نأ معيو «هسفنل ةصح هيف يعدي هملعي الو
 رار

 . اهزّوُحَي الو ءةصحلا دحي ال «عاطقلا ىلا بسنت ةصح

 ةراعلاو كلملا هيف ىعدملا ةدحوب ةداهش ىلع داهشا

 « ىحضأ نبا نسحلا يبأ يضاقلا رمأ نع ءرضح ءدوهشلا ةداهش دعبو

 هللا دبع نب نمحرلا دبعو « فسوي نب نسح ةزايح ؛ هئأدهش نم ىمست نم

 ءروكذملا رثجلل ءنالف ىلوم عقانو ءنالف نب مساقو «ماظملا يبأ نبا

 اذه :هابا مهنييعتو ء(") ممتزايح نيح اولاقف ءهيلع مهعم اوفوطتو

a (۱)روكدملا دودحلا م “ر . 

 ءرانم (۲)
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 يبأ يضاقلا دنع هيف اندهش يذلا وه «هانيعو «کل هانزح يذلا رشجلا

 .'روكذملا فارتعالا دقع لفسأ انع ةديقملا ةداهشلا « يحضأ نبا نسحلا

 يف كلذو ءاهنياعو < مهتزايح رضحو «نوزئاحلا هدهشأ نم كلذب دهش

 .اذك تقو

 او تلبق نمي ةزايحلا دقع يدنع تبثو

 افقوم ناك رفعجل كولمملا ءزجلا نأب دوهشلا دحأ فارتعا ىلع داهشا

 . هديب
 ةفرعم نمضت دقعب نودمح نب رفعج « هللا كقفو «يدنع رهظتساف

 هنيعب فارتعالا دقع دوهش دحأ ء مساق نب فسوي نب نسح هد ادهش

 هللا دبع ابأ هيقفلا "أب ءةرم ام ريغ مهدنع فرتعا هنأو «همساو
 هللا دبع يأ دهازلا هيقفلل ءاضقلا ماكحأ بحاص «ناورم نب (ا"ادمع)

 (ةيرملا ةرضحب + ماكحألا يف هرظن ةدم « هديب فقوأ « هللا هجر « ىيحي نبا

 نم «عاطقلا ديفحب فورعملا «نودمح نب رفعجل هكلم تباثلا صقشلا
 هدئاوف نم ضبقيو «صقشلا اذه ةلغ عيبي هنوملعيو ءهيف عزانتملا رشجلا

 محلا يفوتسي نأ ىلا «هيدي ىلع فوصوملا فيقوتلا مساب كلذ عاتبم نم

 ثالث ةنس «ةرخآلا ىدامج يف هب همسا عقوأ نم كلذب دهش .كلذ يف

 .ةئام سمحو « ةرشع

 .تزجأو تلبق نم روكذملا دقعلا يدنع تبثو

 نأب دهاشلا رارقا (رظناو) ءةلمجلا هذه ءهلا كقفو .لمأتف

 ءهيلع موقملا ديب نآلا رشجلا نا مث ءىاح محب هديب افقوم ناك رشجلا

 .مدقتملا م رع ف )١(

 .هللا هجر ىيحي نب هللا دبع ابأ هيقملا نأ :ر (؟)

 .ق :نم (©)

(e)ف :نم . aاورطداو س فو ر . 

YY 



[1۰] 

 امم كلذ لهف ءهنع ءهدنع ففوملا «نيمألا دي عفري ؟اح كح معي ر

 ؟هيف رش اهف ا"!هتداهش طقسي

 الو ‹عاطقلل معي هنأ :دازو ؛ةراعلاب دهش نم ةداهش لمأت كلذكو

 .هردق معي الو ءهدحجمي

 .هللا ءاش نا اقفوم ءالصف الصف « "لاح لك ىلع اروجأم بواجو

 ‹هتمارکب كالوتو «هتعاطب هللا كزعأ - تحفصت :هيلع باوجلا

 .هيلع تفقوو ءاذه كلاؤس - ("هقيفوتو) ؛هدییأتب كمصعو

 «نودمح نب رفعج هب ماق يذلا دقعلا كدنع تبث دق ناك اذاو

 (ى ("!هدوهش) ةداهشب ءةئام سخو ةرشع ثالث ةنس نم بجرب خروملا
 اودهش يذلا صقشلا ؛كرمأ نع ءاوزوحي نأ ةداهشلا مات نمف «تركذ

 ةزايحلا تناك نا ؛روكذملا رشجلا ةلمج نم ءرفعج مئاقلل هنأ كدنع هب

 نيذلا دوهشلا كدنع اهب دهش انا ىحضأ نبا يضاقلا رمأ نع تزيح يلا

 حصي ال ذا «مهيلع صقشلا كلذ زاحيل روكذملا يضاقلا مههجو "ناك

 ./ هل الإ كلذب مهتداهشب محلا

 ةمدقتملا ةزايحلا تتبثو كرم نع صقشلا دوهشلا زاح ناف

 دق ناك نا ءاهتوبث ىلع روكذملا ىضاقلا هدهشأ ناك نم ةداهشب « كدنع

 «ةداهشلا تمت «ةهجلا ءاضق نع فرصي نأ لبق كلذب هسفن ىلع هدهشأ

 مو م رع )1(

 .دهش نم ةداهش :ر (0)

 .كلذ لك :ر ءق (9)
 .ر ع :نم (٤)

(o)تركد اک دوه :ب يفو 2م :نم . 

 .اوناك ؛ع :ق (5)

 .هرمأ ؛ر (0)

 .تتبث وأ ؛د (م)

YY 



 هب رهظتسا ام ('"'كلذ) لطبي ملو ,مئاقلل زوحلا صقشلا ("''اهب) تبثو
 هب ةداهشلا نم بجي اب تبث ناو «فارتعالا دقع نم مهيلع موقملا

 صن فارتعالا دقع هنمضت ايف سيل ذا ؛كرمأ نع « هل ةزايحلاو «كدنع

 اب ديري نأ لاتحال ءروكذملا رشجلا نم ءيش يف هل قح ال هنأ يف يلج

 دهش يذلا قحلا هيف هل هنأ عم ءهل هرمتعيو «هيف فرصتي هنأ هب فرتعا

 ءهيف هل قح ال هنأ ىلع فارتعالا دقع هنمضت اف !"!صني مل ذا ؛هب هل
 ىوس اب رشثجلا نم هامس نمل فارتعالا ىلا دصق امنا نوكي نأ هبشيف

 اكلم هعيمجج نظي نأ ةفاخم «كلذ لئس ذا ءهنم هب هل دهش يذلا صقشلا

 .هراتعا يفو «هدیب هنوكل «هل

 نيبتي نأ هبشأل «فارتعالا هيلع جرخ يذلا «ببسلا فرع ولو

 وأ ء(ءامس !"!نل) ءروكذملا رشجلا عيمجم فارتعالا ىلا دصق له :كلذب
 .مهنود هلك هل وه سيل هنأب فارتعالا ىلا

 روكذملا فارتعالا دقع تبث نيذللا نيدهاشلا لاوس تفي مل ناف

 نع الأسي نأ محلا يف ءاربتسالا هجو نم ناك «بيغم وأ توب (هداهشب
 نايب هيف ام كلذ نم اركذي مف ءالئس وأ ءاملاؤوس تاف ناف ؛كلذ

 عف دم ("هيلع) موقملل ا کی ملو ءروكذملا فارتعالا هيف عقو امل حضاو

 ىوس اهب نوجتحي ةجح الو ءرشجلا يف صقشلا نع ماقلل هب دهش اهف
 نم رشجلا يف هل تبث ا هيلع متاقلل ءاضقلا بجو ءروكذملا فارتعالا
 لطبي ال «هل ةزايحلاو ءهيلع ةداهشلاب "!نيبت ام نأل ؛زوحلا صقشلا

 رل نم )9

 مدر ٠ع س )0

 .نمضتي :ف (0)

 هقدر ع )4(

 .نيبتي :ع ق )0(

 مهيلع ؛ب ينو .م“:نم ()

 .نيبي ع ف (۷)
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 نم هب هل دهش يذلا صقشلا نأ :قحلا عطقم يف هنيي دعب «لمتحم رمأب
 نيح ىلأ «تيوفتلا هوجو نم هجوب هتوفي مل ءهكلمو هلام روكذملا رشجلا
 .هيف هل تح ال هنأب '!فرتعا الو «هذه هنيمي

 هملعي الو ءرشجلا يف ارماع هملعي هنأ دهش يذلا ةداهش ('"'امأو)
 معي هنأ :'دازو ؛كلذ لشي دهش يذلا ةداهشو «هسفنل اكلم هيف ىعدي
 الف ءاهزوحي ال « عاطقلا ىلا بسنت ةصح روكذملا رشجلا نم ةعطق يف نأ

 .اكح اهنم ةدحاو بجوت
 نم ءيش يف هل قح ال هنأ فارتعالا نودمح نب رفعج ىلع حص ولو

 دهش اب اره دحأ ةداهش تلطب امل «كلذب نيدهاشلا ةداهشب ءروكذملا رثجلا

 ءاضقلا ماكحأ بحاص هديب هفقو صقشلا نأب « هفارتعا نم هيلع هب
 یي نبا يضاقلا هيقفلل

 .ةلزانلا هذه نم يبأر هيف تعلطتسا ايف يدنع محلا هجو اذهف

 . هللأ هجر ؛

 ‹هيلع تضضحو < هيلا تبدنو «حلصلاب رمألا اذه يف ترشا ناو

 نم انسح ناك « ءاضقلا لصف كل نيبتي نأ لبق «هيف كرظن لالخ نم

 يأ ىلا هب بتك ایف «هنع هللا يضر باطخلا نب رمع لاق دقف «لعفلا

 .« ءاضقلا لصف كل نيبتي مل ام حلصلا ىلع صرحاو» :يرعشألا ىسوم

 ‹صالخلاو ةاجنلا هيف ام ىلا ليبسلاو «كلو انل قيفوتلا هلأسأ هللاو

 .هلمحرب

 * ناضراعتم ةيكلملاب نادقع - [؟]

 هئادهش ةفرعم نمضت دقعب رهظتسا لجر وهف يناثلا لاؤسلا امأو

 ءانالفو انالف هتثرو هثروأو ءيفوت نأ ىلا ءنالف نب نالفل ادودحم اكلم

 .اماو :ب يو .ف م ع ر :نم (۲)

(r)كلذو ر . 

 ی وبا ؛ف (۽)
 ۱۷٦. :م /۲۸۵ :ص (*)

 مم ١



 ةف رعم نمضت دقعب كلملا هديب يذلا رهظتساف «روكذملا دقعلا تسثو

 ("!هزوحي) ءنآلا هل كلاملا «نالفل لامو كلم روكذملا كلملا نأ « هئادهش

 .اضيأ روكذملا دقعلا تبثو «ةنس نيثالث ذنم

 نم ةداهش مأ «ةدملا ددح نم ةداهش له « هللا كقفو «لمعأ اهيأف

 ؟ال مأ

 .هيلع تفقوو ءاذه كلاوس تحفصت :هيلع باوجلاف

 مع ناف «ًاخيرات اهمدقأ نيدقعلا نم لمعت نأ :كلذ يف حلا هجوو
 وأ هتول ‹ توملا دق ‹هتنرو هتثرواو ‹يفوت نا ىلا كلاب هل دهش يذلا نا

 موقملا هب رهظتسا يذلا دقعلا نم لمعأ وه ناك ءاماع نيثالث نم ديزأ

 . كلما مدق هئاضنقال 2 كلملا ةهديبو هيلع

 تدهس ىلا ‹كللا ةدم دی دحت نع دوهشلا لكس كلذ معي /م ناو

 .نيخيراتلا مدقأب يضقيف «هتثرو هثروأو ءيفوت نأ ىلا ءهب هل

 يتلا «هيلع موقملا هتنيب يضق « ماوس نكمي ملف «دوهشلا !"'تاف ناو
 ديب كلملا ناك اذه يف ءاوسو «كلملا نم هب تدهش امل ةدملا تخرأ

 كلذ قرتفي امناو ءاهنم دحاو ديب نكي مل وأ ءاعيمج اهيديأب وأ ءاهدحأ
 اهنم دحاول نكي مل وأ «كلملا ةدمل دحاو خيرات ىلع نادقعلا قفتا اذا

 كيب كلملا ناك ناف ؛ ةلادعلا ف ناتنيبلا توتساو ‹ خیرات كلذ ف

 «هدیپ وه )يزلل كللا يقبو ‹ ناتنيبلا تطقس اهنم (ةكلدحاو

 .هروج اب يفو ر ٠ف 1س )۰

(r)۽ :س  

(r)تام ۶ . 

 .اهدحأ :م )٤(

 يذلا ديب م (ه)

١ "5 

[r1۱] 



 «نيفصنب اهنيب هامستقا ءاعيمج |هيديأب ناك وأ ءاهنم دحاو ديب نكي
 لكنو ءاهدحأ فلح ناو ءالكن نا كلذكو ءافلح نا ءابنايأ دعب

 مل نا ؛هديب وه نم ىلا راذعالا دعب كلذو ءاهنم فلح نمل ناك ءرخآلا

 .اهریغ ديب ناکو « اهنم دحاو ديب نكي

 .هتمحرب قيفوتلا يلو هللاو

 مزلملا ةدم دعب ديفتسملا هب بلاطي دعو - [891]

 لاطو ءهب في ملو ءيشب دعو لجر نع ءهنع هللا يضر "!لكسو
 لاؤسو ءةذاش ةع يهو ءهنع لاؤسلا ىلا 'هترطضا ىتح ء'"ارمألا

 . بیرغ

 ماق برعلا نم لجر يف «كنع هللا يضر «كباوج : "صن اذهو

 ءمامس لجرل نيطبارملا نم انالف نا :هل لاقف ءءارمألا نم " ريمأ ىلع

 كيلا هتوكش تنكو :نيد هيلع يل ناك هنأو , كياحصأ نم ناك

 ءيش ال هنأب يل رذتعب امنا هنأ ءريمألا اهيأ «كتملعأو ءهلطم توكشو

 كلذ يف يل تلق كنأو كل اهادهأ ةيده هبوثم يف هرظتني ام الا هدنع

 تربصف ءاهنم 'فصتنأ نا ينتدعوو ‹ةيده كدنع هل نا : خيراتلا

 اک ينفصنأف هتيده نم هبثت م تنأو ؛نالف تام دقو «كدعو ناكل

 . اهلم ينتدعو

 هلو «خيراتلا كلذ يف هتيده ىلع ىفوتملا باثأ هنإ :لوقي ريمألاو

 .ماوعأ ةعبرأ ةدم

AL iy As نع 1 نم (FT) ê )( 
  : a (۲).یقح لاطو

 .هصنو : ر ع )۳(

 .دحأ ىلع :ع )4(

(o)اهنم ةفصنلا ؛ ع , 

PY 



 ءركذ ام هل تبث اذإ ءيبرعلا اذه ركذ اب نامض ريمألاب قلعتي له
 هديأ ءريمألا ىلع نيم (!'اهل) قلعتت له ركذ ام هل تبثي م ناو ؟ال مأ
 مأ ‹ امهنيب تمدقت ةطلخ ريغ نع .دعولا كلذب هدعو ام (1"!هنأب) هللا

 ؟ال

 .ىلاعت هللا ءاش نا اروجأم ءكلذ يف بجاولا انل نيب

 ,لاّؤسلا تحنصت :لاق نأب كلذ ىلع «هقیف وت هلأ مادأ ؛«بواجف

 .هيلع تفقوو

 اهنأل ؛تتبث ناو ءاهب محلا بجي ال تركذ يذلا هجولا ىلع ةدعلاو
 ىعدملا قحلت الف . ةثرولا ىح نم اهب قلعتي امل ءاهب ءافولا بجي ال ةدع

 .هوجولا نم ةجوب 2 نامي كلذ ف هيلع

 هنا ؛هل بوهوملا لاقو ءبهاولا لبق هنيد نيدلا بحاص تبثأ ناو

 بحاص عبتي نأ :اذه يف بجاولاف «هتافو لبق ("بهاولا) باثأ دق
 الو ءهنيد ضيف ام هنأ هلي دعب هلع هود رو اف ‹ ةئرولا هنيدب نيدلا

 .همايق نيح ىلا هيلع هل قابل هنأو ؛هبهو الو ءهب لاحتسا

 هنأ نم هلاق ايف هل بوهوملا اوقدصي راو ءاومدعأ دق اوناك ناف ؛اومدعأ
 نأ نيدلا بحاصل ناك ءاوفلحي نأ اوبأو ؛مهثوروم ىلا باوثلا عفد دق
 ةميق هلبق قحتسيو ؛هتبه ىلع بهاولا باثأ دق هنأ معي ام هنأ :فلحمي
 .اهذخأيف « ةبملا

 مهعبتأو فايا مهقي دصتب ءاكرب كلذ نم لاق اف ةثرولا قدص ناو

 . مذ يف هنيدب

 هب ب فو فم هراس )١(

 . ناف م يرد فم هر ع (0)

 .توهوملا ب يلو فم هر ۰ع نم )۳(

 ,مهلمذ ق م (4)

۴۸ 



 .( "هل كيرش ال) «قيفوتلا ىلاعت هللابو

 نفدلل اهسبح ضرأ يف سبحملا ءانب - [888]
 نع هيف لأسي لاؤسب ةرييلغ ةروك نم «هنع هللا يضر « "هيلا بتكو

 ةعطق يف «ةدم دعب « ىنب مث «نيملسملا ىتوم نفدل هل اضرأ سبح « لجر

 .؟ال مأ كلذ هل زوجي له ءاماح اهنم

 نفدل اضرأ سبح لجر يف «كنع هللا يضر «باوجلا :لاؤسلا صنو
 ةدم تماقأو «سابحألا ةمرحب تمرتحاو «ضرألا تّزيحف نيملسملا ىتوم

 . ىتوملا اهيف نفدي ءاماع نيثالث نم
 تناك «ةسبحلا «ضرألا نم ةيحان ىلع ىّدعت روكذملا سّبحملا نا مث

 :هسفنل ًاماح اهيف ىنبف «اهليهست دعب الا نفدلا اهيف نكمي ال «ةردحنم

 :لاقف ؟ةسبحم ضرأ يف ينبت فيك :!"اهناينب دنع سانلا ضعب هل لاقف
 لمكف «عماجلل هنم تيطعأ دقف ءماحلا تلمكأ اذا ينأ مدهشأ انأ
 هنم عماجلل طعي مو ءاهوجمن وأ «ماوعا ةريشع نم ةدم هلغتساو «مامحلا

 كرتي وأ ءمدهي له «ماحلا يف .كقيفوت هللا مادأ ءىحلا /نوكي اف [16]
 لغتسا ایف محلا هجو امو ؟نوكي نملف « هلاح ىلع كرت ناو ؟هلاح ىلع

 ' ؟(("اكلذ نم) ةفلاسلا ماوغألا يف
 .هللا ءاش نا اروكشم كلذ انل نيب

 ىلع رمألا ناك اذا :لاق نأب كلذ ىلع «هقيفوت هللا مادأ «بواجف

 ر :نم )0(

 STAN اع AL :ر YN: ip FFT :ىف /كوو :ص (0

(e)هتاش مر  . 

 .اينم ؛م )٤(

 .عا:نم )0(

۳۹ 



 « مايحلا ينابل اهيف عفدم ال ؛ ةلدع ةنيبب هلك كلذ تبثو «تفصو ام

 (("2نوكيو) ‹ هيلع )لبس ام ىلع ةربقم ةعصوم داعيو مده نأ بجو

 . هيلا جاتحي ام اهيف لعجيو « عماجلل ماوعأ ةرشعلا ف هتلغ نم

 .قيفوتلا ىلاعت هللابو

 سبحلا ضرأ بصغل ةرسألا ةناكم لالغتسا

 ىنبف ءهيف نفدلا نكي ال ءافرج عضوملا ناكو ,("!نيملسملا ةربقم ىلع

 هاج دلبلاب هل ناكو « ةنس ةرشع ىنثالا وحن ‹ هلغتسي « هلو ءاماج هيف

 ‹ ضاق ىلا رمألا عفرف ؛ هراهصأ ‹هلاعو «دلبلا ءانمأ نوكب «ةردقمو

 .هيناب ىلا راذعإالا يقبو ءزيحو ءهيف هدنع دهشو

 له «هب يضاقلا كح اذاو ؟ال مأ «هایا هبصغ فرع اذا ؛مدبي لهف

 عماج ىلا ‹ هيصقتو .مكحلا نم هيف مزلي ام عبتت دعب مامحلا در غوسي

 . ءذجسم ءانب يف مماقلا نبا نع غبصأ هاور ام ىلع ءمهتحلصم هيف

 .؟هبف ةربقملا صضعب لاخداو

 نم هيلع تبث ايف نفدلل سبحلا عضوملا يف مامحلا يناب ىلا رذعأ اذاو
 ش .دهش ؛م )1١(

 .ںوکتو :ب يفو .م ع س (5)
 .نيملسملل ر م

١4٠ 



 هعصوم ىّوَسيو 2( مده نأ بجاولاف ؛ عفدم هيف ةهدنع نكي مف 2, كلذ

 .هيلع سبح ام ىلع «نفدلل
 .اذهب اهيف تبجأف «ةلأسملا هذه نع تلئس دقو

 «ضقن نم هيف ُهَلاَم ةميق ماحلا يناب يطعي أب عوطتي نم دجو ناو
 « ضقن اذا « ةميق 0 د هل ام كلذ ريغو ؛ رجأو «ماخرو  ةراجحو

 نأ معلا لهأ زاجأ دق ذا 7 لعفي نأ بجاولا نم ناك : مده
(r). 

 نم "منتي نأ ماحلا ينابل سيلو «ضعب يف اهضعب سابحألا '" غرفت
 .هضاقنأ نم ةميق هلام ةميق ىطعأ اذا «هيف هيلع ررض ال ذا ؛كلذ

 نأب هسفن ىلع دهشأ هنأ :هيلع يباوج مدقت يذلا لاؤسلا يف ناكو
 يف هتلغ نمثب بساحيف ءاذه ىلع رمألا ناك ناف « عماجأل مامحلا ةلغ نم

 .ةميقلا نم هل بجي اب ةيضاملا ماوعألا

 .هل كيرش ال «قيفوتلا ىلاعت هللابو

 ةيرملا ةيحان نم لئاسم نامث - [؟"*]

 لاؤسب «ةيرملا ةهجب ماكحلا ضعب ءهنع هللا يضر « "هيلا بتكو
 .كلذ ىلع باوجلا لأسي « ةلئسا ةيناث ىلع ىوتحا

 كنوص نكمو كر ‹يدمتعمو «يديس اي هللا مادأ :هصنو

 :كزرحو

 .ةميق هل ام ع ۴ )«

 ع (0
 .علمي :ر )ج(

  (4):ق AO ij YAY ig /TYF ق
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 ] - ]1١دهاشلا حيرجتو «ةدحاو ةملك يف ًاثالث ةقلطملا در *
 لالحتساو «ثالثلا تاقلطملا در يرظن تحت اف تدجو ام ةلمج نم

 نأ يف ليحتلاو :'"اهدرب هيلع دهش نميف كيأر اف ؛ةميظعلا هذه
 ْ ؟ةدحاو ةقلط اهلعجي

 * ةمزاللا نايألاو ءثالثلاب قالطلا نيب ةداهشلا قيفلت - [؟]

 روهشم «لدع ءدهاش هيلع دهش نميف ءهللا كقفو «لوقت امو
 ينأل :لاقف ؟لل :دهاشلا هل لاقف «يتجوز يل لحت ال :لاق "ذا ءةلادعلا
 هعمس هنأ :يدنع «(لدع) ءرخآ دهاش هيلع دهشو ءاثالث اهتقلط

 قفلتت له ءادبأ ةجوزب يل تنك نا همزلت نايألا :هتجوزل لوقي
 رذعي مل نا ءاذه ىلع أرجت نم دح نوكي ام تقفلت ناو ؟ناتداهشلا

 ؟ لهجب

 نم ةعجارملا يف بتاكلاو ءيلولاو ءدوهشلا ةبوقع - [؟]
 .*ثالثلاب قالطلا

 َدِجَو اذا ءةدحاو ةقلط اهلعج يف لّيحتملا بتاكلا ةبوقع نوكت امو

 دوهشلا ىلع ةجوزلا هذه ّمُجَر ءايلو لاخلا لعج دقو ةعجارملا هدي طخب
 ء لاخلا ىف لوقت امو ؟رادقملا اذه لهجي ال بتاكلا اذهو ؛قالطلاب هيلع

 ۰ ؟دوهشلا ينو ؟بقاعي له

 .۷۳ :م ٦4/ :ص (غ)

 .اهدر :م:ر (9)

 .۷۳ نم /ث6 :ص (غ)

 . لاق هنأ م ق )+(

 صاءر ص (0)

 , هنأب ع )0

 .۷۳ :م /56 :ص (*)

 ليي
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 * رجاشتلا لاح يف ثالثلاب فلحلا - [:]

 :لاقف « امهنيب عقو رجاشتل ءاهب ءانبلا لبق ؛'"ةجوزلا دلاول لوقي هاعمس
 :"!ءاوعألا ةدايز ‹ ضيبأب الو دوسأب يل لحت ال عاثالث قلاط اذه تنب

 لهو ؟ةارابم ةقلط اهلعج نأ دعب «أ'''موؤشملا بتاكلا اذه اهدر دقو
 نع هايا يضاقلا ماهفتسا دعب ةنيبلا يف راذعإ (“اذه يف) فلاحلل
 تقلط له يردأ ام ءجرح لاح يف تنك انا :لاقف ءروكذملا /قالطلا
 ؟اثالث مأ ةدحاو

 * .هنم ةدالولاو ءانزلاب ةأرما فارتعا - [ه]

 انز نم تلمح اهنأ :اهرمأ لإ عفر ةأرما يف «هللا كقفو «لوقت امو
 له :اهتلأسف ءالماح اهتدجوف«ّحلا تعفرف «تدلو ام تلتق اهنأو «نيترم
 .نالف نم وهو «لماح ينا «معن :تلاقف ؟رهاظ لمح وهو لمح “كب
 ,اهدواريو ءاهعبتي لزي مل هنأ تركذف ؟هنم تلمح فيكو :اهل تلقف
 ؟ىوعدلا هذه اهعفنت له ءاههركأ ىتح

 يلا يه اپنا « هب ترقأو , دولوملا ىلع ةنيبلا تفقوو « تعضو م

 له ءدحلا ين هقح هب فوذقملا طقسا نأ فيكو .ةنصح ىهو ‹هتدلو

 ؟ طقسي

 .۷۳ .م ٦4/ :ص (*)

 .هحوز :ر ع (۱)

 .مومعلا :ص (۲)
 .مومذملا :ص (©)

(e)ادب :ب ييو .ع ؛س  

 .۱۹۱ خم /۲۷۲ :ص (*)

(a)اپ م  . 

 .هبف :م (3)
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 * ؟ةالصلا ماما يف ةحرج ةداهشلا يف بارطضالا له - [1]

 زوجت له «تاداهشلا يف بارطضالا مهنم رثك ةمثأ يف لوقت امو
 ؟ال مأ ,مهتماما

 * ةدنتك ةكرعم يف نيدوقفملا ءاسن - [۷]

 ةعيقوب) دقف نم « ءاسن يف كدنع حيحصلا ام « هللا كقفو لوقت امو

 نهنم ةأرما تقلط نا فيكو ؟لجألا نم نه برضي ؟ ("'ةدنتك
 « فلحت نأ دعب»: اهطرش يف ناك ناو ؟دتعت ؟ ءبيغملا يف اهطرشب

 ؟فلحت نأ نود تجوزتو ؛هيف ماح ال عضوم يف ءاهسفن تقلطف
 .كلذ عيمج انل نيب

 *؟قادصلا يف لهج « ةقايسلا » يف لهجلا له - [۸]
 يف قوسي حكان لك نأ :دالبلا هذه يف - هللا كزعأ - رثك امو

 الو ؛ةدودحم ريغ اهيدجو امبرف ءقادصلا ةلمح نم «ةقايس هقادص

 .؟هدعبو ءانبلا لبق ءاهيف كحلا اف ؛قادصلا يف لهجم دوعتف ؛ةمولعم

 .(""أهللا ءاش نا ءاروكشم) ءاروجأم كلذ عيمج انل نيب

 كمركأ - تحفصت :هصن اذه اب هلك كلذ ىلع «هللا هقفو بواجف
 تفقوو ءاذه قوف «هنع تلأس ام - هقيفوتب كمظعو «هتعاطب هللا

 (*#) م 4

AY ip 66 

 ةكرعملا تعقو ؛لك ۸٦ يلاوجم ؛ةيلاحلا لاورت ةنيدم نع دعبت ةنيدم ةدسكو .ةدنتقب ؛ب يفو .ر؛نم )١(

 يطبارملا شيجلا اهيف مزه دقو ؛نييبيلصلا دي نم ةطسقرس ةنيدم عاجرتسا دصقب ه ۵٠٤ ةنس
 . نيفشات نن فسوي نب مهاربا ةدايفب

 محزم (*)
 .رانم (؟)

١5 



[1] 
 دعب الا اهقلطمل لحث ال ةدحاو ةملك ىف اثالث ةقلطملا "نأب لوقلاو

 يذلا «بتاكلاف ؛هيف اوفلتخي مو «راصمألا ءاهقف هيلع مجأ ام جوز

 «لهاج لجر «ةعجارملا كلذ يف بتكيو جوز لبق اهلحي نأ هنع تركذ
 ؛معلا لهأ نم عامجإب هل غوسي ال ام لعف «نيدلا فيعض «ةفرعملا ليلق

 ءاهقف هيلع عمتجا ام ةفلاخ هل ا"!ءوستف « داهتجالا لهأ نم سيل ذإ
 ديلقت هضرف انِإو «مهباحصأو « ةفينح وبأو « يعفاشلاو «كلام :راصمألا

 .هيأرب مهفلاخي نأ هل حصي الف «هتقو ءالع

 تناكو «هيلع بدأ هنع هتني مل ناف « كلذ نع ىهني نأ بجاولاف

 .هتداهشو هتماما طقست ءهيف ةحرج

[r] 

 لحت ال :لاق هنأ « ةلادعلا روهشم «لدع دهاش هيلع دهش يذلا امأو

 لوقي هعمس هنأ :لدع دهاش هيلع دهشو ءاثالث '!اهتقلط ينال يتجوز يل
 ,ةفلتخم ةداهش يهف ءا'كةجوزب يل تنك نا «ةمزال هل نايألا :هتجوزل

 ىلع فلحي نا :هيلع هنا دهش ال اركنم ناك نا ءاهيف حلاو

 .هتارما عم ىقبيو ءاهنم دحاو لك ةداهش بيذكت

[r] 

 ءايلو اهيف لاخلا لعجو ءاثالث «ةقلطملا يف ةعجارملا بتك يذلا امأو

 نأ الإ اوملع نإ ءدوهشلاو « مهلك نوبدؤيو ءاهنيب قرفي نأ بجاولاف

 .نأ ف ر )۷

 .غعوسيف ر (۲)

 .اهقلط هنأل ؛ص (۴)

 .اهجوزب ناك نا :ق (4)

 ١؟ م



 .بدألا هنع طقسيف لهجب كلذ يف مهنم “ادحاو رذعيء

 [غ]
 ءاثالث قلاط تنأ :"'هجوزل لاق هنأ نادهاش هيلع دهش يذلا امأو

 رقأ (ا"انق) ناك نا ءاهيف هيلإ رذعي الف «ضيبأب الو دوسأب يل لحت ال
 هيف ناك امل « اثالث وأ «ةدحاو قلط له :يردي ال هنأ معزو ‹ قالطلاب

 .اهنيب قرفيو ءجرحلا نم

 .(قيفوتلا هللابو)

 0 م
 كحلاو «بجاو اهيلع مجرلاف «تركذ ام اهيلع تبث يتلا ةأرملا امأو

 ؛هبجوي اب هيف حي هيلا كلذ عفراف «ةعاجلا يضاق ىلا وه امنا كلذ يف
 .لتقلا دح يف روكلا ماكح محي ال ذا

["]* 
[v] 

 ليق ام «هدقتعأو كلذ يف هارأ يذلاف "ةَدْنَتَق ةعيقوب دقف نم امأو
 ثحبي ؛ةلماك ةنس ءاهرمأ عفرت موي نم «("هتأرم ال) مولتي نأ :
 نا تجوزتو «هتأرما تدتعا ربخ ىلع هل عقوي مل ناف ءهرمأ نع ¥

 هتثرو نيب هلام مسقو « تءاش
 ءاهسفن تقلطو ءاهطرشب تذخأف «بيغملا نم طرش اط ناك ناو

 نا « ءارقأ ةثالث اهتدعو ؛؟اح دلبلا يف نكي مل ناو ءاهلعف نم كلذ ذفن

 .هتجوزل ؛مءر (۲)
 .ص :نم (؟9)
 م :نم )+(

 .اهلك خسنلا يف اهل باوج ال )*(

 ,ةدنتك ؛ر (ه)

 .هتأرما يف :ب يفو .ق ءم ور ؛ع :نم ()

١45 
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 .ضيحلا نع ةسئاي تناك نا ءرهشأ ةثالث وأ «ضيحلا لهأ نم تناك

[۸j 
 قادصلا باتك يف ةدودحم ريغ /ةقايس ىلع دقعنا يذلا حاكنلاو

 باتك يف اهديدحت لاها لجأ نم هدعبو ءءانبلا لبق «خسفي ال «زئاج
 .لهج ىلع هيف اولخدي ملو ؛كلذ اوفرع دق اوناك نا «قادصلا

 . "هل كيرش ال «قيفوتلا هللابو

 ضرملا يف ةجوزلل نيدلاب تافارتعاو اياصو - ["؟غ]

 يف ناث لاوسب فيرط ةريزج نم ءهنع هللا يضر ءا'لهيلا بتكو
 لبطصالاو ءنيقدنفلا سيبحتب هضرم يف يصوملا ضيرملا ةصق

 ,هيلع هباوج مدقت دقو «نيملسملا روغث نم نيعم عضوم ىلع تيناوحلاو

 اهنمض ءايشأ نع يناثلا لاؤسلا اذه يف !؟!لثسف ءاذه لبق (!"اءزجلا يف)
 1 ۰ . هئيصو باتك

 لجر يف «كنع هللا يضر «كباوج :هرخآ ىلا هلوأ نم كلذ صنو

 حيحص ءاذه هضرم لاح يف وهو دهشأف ؛هتوب هضرم لصتاو «ضرم

 ءاهنم هل دلو الو ءاهنع يفوت يتلا هتجوزل «نهذلاو مهفلا تباث « لقعلا

 ءاهل ءاهعم هانكس راد باب هيلع ((*قلغني) يذلا نأ :اهريغ نم الو

 ءرقب يف ةكرشبو «هنم ءيش يف هل قح الو ءاحل ىحو ءاملام نم لام

 ءىلاك نم ائيش اًمّْيَلِإ عفد نكي مل هناو ءاهنيب لصفنت م «ةنيعم منغ

 نبا ديلولا وبأ يصاقلا هيف بواحو ءهنع لكس ام ةعمتجلا ءازجألا ةعبرألا نم كلاثلا ءزجلا لمك :ر ()

 . هلع هللا يضر دمر

EF iy TOV م: /TAL if /TY» ق /111 ص: )۲( 
(e)ر نم  

 .لأس :ر (4)

(o)قلعتپ :ب فو ٠م ر ا۴ نه . 
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 ‹ هبلاطم عيمج نم اذه هداهشإ 5 اهأربو ‹ هلبق ا تباثلا ‹ اهقادص

 .ناألا قلع نمو « هسسب ("!ةعابنلا) نمو

 ن نم ‹ هلق اهل اپا ركذ ‹ اهامس بهذ ةدعب ءاضيأ ء اه دهشأو

 .هحلاصم يف هلخدأو ءاهنم هفلست ءاحل اهعاب دق ناك مداخ

 دق اذه دهشملا ناك ءهلبق هل نيدب هذه هتجوز ('"ايخأل) دهشأو'
 .هتمذ ف هل تراصو «هركذ هجو ف اهقفنأو اهفلست

 هأيس عضوم ىلع « تيناوحو « لبطصاو هل نيقدنف سيبحتب ىصوأو

 ,نيملسملا حلاصمو «ليبسلا يف  "!كلانه هتلغ قفنت «نيملسلا روغت نم

 . هللا لسا عناطلسلا نم

 ارادو « اهامس ابهذ ايطعي نأو ( نيايعم | 5 نيدبع قتعب ىصوأو

 هل ىصوأو «اهددع ركذ <« بهذ «هامس « ارل قتتعل ىطعي نأو ‹ اهنيع

 .اهامس بهذب

 اھا به ذب هل ىصوأو <« هأمس دجسم ةفقوم ابهذ ةهدنع نأ رقأو)

 اهنع لضف امو ‹ هثنلث نم ةجراخ اهيا :ةروكذملا هاياصو ف لاقو

 .هل ةيصو هامس «لجرل نوكي

 .ىلوألا ىداج نم نيرشعلاو "7 عماتناب هلك كلذ ذ خرأو

 .ايعابتا ؛س يقو .ص .م.ر ٠ع :نم )١(
 أل ان فو ع :س (0)

 .كاه ر (م)

 .هدعافو :ص )4(

 .هامس بهذ ددع قثعلا :م (ه)
 .ق ءصدر ۰ع :س (5)

 .عباسلاب :ق (0)

۸ 



 ور سر

 رشثعلاب ثلثلاب هل هتيصو خرأو ءاهليلجو ءايشألا قيقد نم
 لبق تناك اهنأ :ثلثلاب ةيصولا ةنيب ققحت ؛روكذملا رهشلا نم رخاوألا

 .اياصولا "!لضفب هل ةيضولا

 لهو ؟كلذ ريغو ءهراد باب هيلع قلغني امم ءهيلع دهشأو ءهب اه

 .كلذ نم احل زوجي ايف ءاهمزلب

 فيكو ؟(("!هي) هل رقأ ىذلا نيدلا نم هب هل دهشأ ام اهيخأل ذفني لهو

 ىلع هضعب قبسي امو ؟اياصولا لهأ نيب ثلثلا يف ("ةصاخلا) نوكت

 <« ثلثلا مساب (ثلثلا ف < ثلثلاب هل ىصوملا صاحي لهو ؟كلذ نم ضعب

 ا"'طقسي امو ؟يصوملا ركذ اك ءاياصولا نع لضف ام الإ هل نوكي ال مأ

 ءاياصولا هيف لخدت له ءاهريغ وأ هتجوزل يصوملا هب رقأ ام «كحلا يف
 ؟ىفوتملا ةكرت نم هاوس ايف اياصولا نوكتو ءاثاربم نوكي مأ

 .اروجأم ءهيف "''باوجلاب انعجارو ؛هللا كقفو ءهلك كلذ انل نيب

 حزتنم « ةيدابلا ف نكاس ةعسلاو ىنغلاو , ةورثلا لهأ نم وهو ءمأل

 .ابغ الإ اهجوزو هتخأ لخادي الو « ىنكسلاب
 . هترادقب كصلخيو ‹ كنيعي هللاو

 .ةلضفب م )١(

 .هللا كقفو ىرت :ب يفو .ع :نم )٠(
 ءامب :ب يو .ءر ۰ع ءىق !نم )۳(

 م عم (()
 .ةمصاخلا :ب فو .ءقار ءص :نم (م)

 . طقس ؛ق هر 3

 .باوجلاب ؛م (9)

 غ۹



 تحفصت :هصن لذه اب هلك كلذ ىلع ؛('''هنع هللا يضر) «بواجف
 . هيلع تفقوو ءاذه كلاؤس

 زوجي الف ‹ تفصو انك ءهل دلو الو ءهضرم نم لجرلا تام اذاو

 .كفني الو « نيدلا نم ال رقأ اي هتجوزل هرارقا

 الو , هانكس راد باب هيلع قلغني ام هب اهل رقأ ام زوج ال كلذكو

 يف ("؟ةكرشلاب الو) ءءاسنلا عاتم نم ناك ام الا كلذ نم اهل نوكي
 ةثرولا ىعدا اف الو , ءىلاكلا 5 نيميلا اهنع طقست الو ‹ رقبلاو « ملغلا

 .اهايا هتئربتب اهيلع

 اذا هل زوجيف نيدلا نم هب هل دهشأ اب هتأرما يخأل هداهشا امأو
 [مادز / تفصو ام ىلع هعم هلاح تناك

 .اهب هرارقا ذفنيف دجسملل ةفقوم هدنع اهنأ. رقأ يتلا بهذلا امأو

 .لالا سأر نم هل ذخؤتو

 ‹ نينيعملا نيدبعلا قع هثلث 5 ا ىصوأ يتلا «ماياصو نم ًادبیو

 لهأ عيمج نيب ةصاحلا هيف تعقو اهقتع دعب ثلثلا نم يقب امو

 ءثلثلا وهو ءاهرثكأب نيتيصولاب هل ىصوملا كلذ يف برضيو ءاياصولا
 .اياصولا هيف لخدت الو «ةثرولل نوكي «ذفني مف « هجوزل هب رقأ امو

 .قيفوتلا ىلاعت هللابو

 .اهرثكأب نيتيصولاب هلا ىصوملا برض يف لمعلا ةيفيك

 كانه نم عم هيلع فقو «ةريزجلا كح ىلا اذه "'هباوج لصو الف

 € ' نم )1(

 .ةكرشلابو :ب يفو .ر ءق :نم (۲)

 .باوجلا اذه :ع (۳)



 لاؤسلا ىلع ءاذه قوف باوجلا «هقيفوت هللا مادأ ءانيلا لصو

 برض يف لمعلا ةيفيك '!انيلع سبتلاو «هيلع انفقوو «هنطب بتتكملا

 ؛كلالج مولعم ىلا انتبغرف «ثلثلا وهو ءاهرثكأب نيتيصولاب ىصوملا

 ,!'؟لمعلا هجو انل نيبت نأ :كلابتهاو«معلا ةبلطب «كماتها موهفمو

 هللا ءاش نا اباثم ءاروجأم ءثلثلا٠يف ثلثلاب هل ىصوملا برض يف

 .هتاكربو هللا ةمحرو «مامالا هيقفلا ىلع مالسلاو « ىلاعت

 تحفصت :هصن اذه اب كلذ ىلع «""هقيفوت هللا مادأ «بواجف

 .هيلع تفقوو ءاذه كلاّوس

 لصحي نأ وه :هب ىباوج مدقت ايف «هنع تلأس ىذلا لمعلا هجوو

 اشاح «كلذ ريغو ضورعلاو ءلوصألاو «نيعلا نم ىفوتملا هفلخت ام عيمج

 منغلا فصن اشاحو «هعم اهانكس باب هيلع قلغني ام هجوزل هب رقأ ام
 ناو «كلذ نم ءيش يف اياصولا لخدت ال ذا ءهب اهل رقأ ىذلا رقبلاو

 نم هب اهل رقأ ام كلذ نم عمتجا امم طقسيو «هيف ةمهتلل « ؛اثاريم عجر

 يخأل ًاضيأ هب رقأ امو «بجاولاب هيف اهنيي دعب .ءىلاكلاو نيدلا

 م ناو ءدجسسلل ةفقوم هدنع اهنأ ىصوأ يتلا بهذلاو نيدلا نم هتأرما

 .هلام سأر نم اهجارخا بجوف ءاهنيعب دجوت

 ءهثلث فرع ءاهنم هلك كلذ طاقسا دعب هتكرت نم يقب (('ف)

 لهأ عيمج نيب يقابلا ناكو ءاهقتعب ىصوملا نيدبعلا قتع هيف ةكدبف

 هل ىصوملا هيف برضي مهاياصو ردق ىلع «هيف نوصاحتي اياصولا

 :مهاياصو غلبم اياصولا لهأ رئاسو « كلذ عيج وهو « اهرثكأب نيتيصولاب
 ىصوملا نيقدنفلا كلذ نم بان امو «هوذخأ نيعلاب مل ىصوملا ابن اف

 ٠ هيلع: 0
 .لضفلا :ر (0)

 .هنع هللا يضر :ع ()

 .امث :م يفو .امف :ب يو .ر؛نم (:)
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 ءاهب ىصوملا رادلا بان ام كلذكو ءهسيبحت ذفنو ء|اهيف لعج اهسيبحتب

 .ردقلا كلذ اهب اه ىصوملل اهنم ذفنيف ءاهيف لعجف

 ىلع «صاحتلا هيف بجي يذلا ؛عيمجلا وه م رظني نأ :كلذ ريسفتو

 اهب ىصوملا رادلا ةميق تناكو « ليشمتلا يف نيعست ناك ناف ؛هانركذ ام

 نم اياصولا غلبمو «نيتس اهسيبحتب ىصوملا نيقدنفلا ةميقو « نيثالث

 ةتسلاو «نوتسلاو نوثالثلاو «نوعستلا "تعج نيثالثو ةتس نيعلا
 هل ىصوملل نوكيف ءرشع ةتسو « نيتنثا نيتئام كلذ ناكف « نوثالثلاو

 كلذو «رشع ةتسلاو نيتئاملا نم نوعستلا عقت ام نيعستلا نم نيتيصولاب

 عقت ام رادلا نم رادلاب امه ىصوللو ءاهنمث ثلثو ءاهاثأ ةثالث
 مستو ءاهنمث كلذو ءرشع ةتسلاو نينئاملا نم اهتميق يه يتلا «نوثالثلا

 اهتميق يه يتلا «نوتسلا عقت ام ءاهسيبحتب ىصوملا نيقدنفللو ءاهنم
 مه ىصومللو ءاهنمت اعستو ءاهانمت كلذو ءريشع ةتسلاو نيتئاملا نم
 نيتئامل نم «مهاياصو غلبم يه يتلا «نوثالثلاو ةتسلا عقت ام نيعلاب

 ىلع « مهنيب كلذ ("نومستقيف) ءاهنُم ثلثو اهنُم كلذو ءرشع ةتسلاو

 وأ ءلالا لق كلذ يف باسحلا نوكي ةبسنلا هذه ىلعو « مهاياصو ددع

 .رثك
 .هريغ بر ال «قيفوتلا ىلاعت هللابو

 ؟قباس ربق ةمرح لجأ نم ديدج ربق شبني له - [*0]
 ةربقم يف دلولا نم ةعبرأ نفد لجر نع ءهنع هللا يضر لغو

 باغ مهايا هنفد نم ماوعأ ةرثع دعب ناك الف «نيملسملا رباقم نم

 .عمح م )١(

 اهر اع (0)

 .نوميسفت ت يقو .ما.ر فص (۳)

YAN ip JEL iy YAD if /FFV ىف" /F11 ص: (¢) 
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 [مدد]

 .هيف اهنفدو ؛ةارمال

 ءاموي نيثالثب ةأرملا نفد دعب «هرفس نم ءاج لافطألا دلاو نا مث

 ىلا /اهليوحتو ءاهشبن دارأف «ةأرملا ربق ريغ ارثأ هينب روبقل دجي مو

 :لاق نأب كلذ ىلع « هللا هقفو « بواجف

 نأل هل كلذ لحي الو ءاهعضوم نع اهلقنيو ءاهشبني نأ زوجي ال

 ءاهيلع علطيو ءاهفشكي نأ هل لحي الف «ةيح اهتمرحك ةتيم اهتمرح
 هذه دعب ءاهيف كلذ هل غاس امل ''اهنم مرحم اذ ناك ولو ءاهيلا رظنيو
 .اهيف "'اهريغت يف كش ال ذإ ؛ةدملا

 .هل كيرش ال «قيفوتلا ىلاعت هللابو
 ر ا

 هْغاَب ةَروك نم ناتلأسم - [801]
 ,هغاب ةروكب نيتفملا ءاهقفلا صضعب « هلع هللا ىضر "هيلا بنكو

 «* ةكرتلاب ربكألا خألا راثئتسا - [1]

 :ةريغص ةنباو ءريبك نباو « ةجوز نع يفوت لجر يف يهف ىلوألا امأف
 اهب رثأتساو «ةكرتلا عيمج ىلع هدي نبالا طسبف ءاراقعو ًاضورع فلختو

 نأ ىلا «ةنس نيرثعو اسمح راقعلا لتغاو ءهعم ةثراولا ءهتخأ نود

 لتغا امو ءاهيبأ نم اهئاريم اهيخأ ةكرت بلطت تخألا تماقف «يفوت

 ,ال )1(

 .اهرييغت :ع (؟)

 .؟مك iE /45 ty PPV :ق )۳(

 .؟505 م /۲۱۱ ص (*)

 .تماقو :ص (4)

aمما  
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 ف ("'اهقح عطقي لهو) ؟ال مأ كلذ اهل له ءاهود ثوروملا راقعلا نم
 الو ءاههجو يف راقعلا لتغي «ةدملا هذه لوط اهيخأ ىلا اهرظن كلذ

 يف اهثاريم نم ءيشل ةكرات نكت م اأ معزت نآلا يهو «ةلغب ةبلطت
 راقع نم ىرتشا ام نأب اهدعي ناك هنأو ءاهراقع نم لتغا امل الو « اهيبأ
 راقعلا ةلغ نم وهف ‹«ثوروملا راقعلا ىلا هفاضأو ءةدملا هذه لوط

 ؟اهنيب اكرتشم ثوروملا

 .كلذ يف بجاولا انل نيب

 تلاط ناو ءهبلط نع اهتوكسب اهقح لطبي ال :('"'هيلع) باوجلا
 . اهتصح نم هلتغا هنأ تبث ام هلام يف اهلف ءاهوخأ ىفوت نأ ىلا ةذملا

 .هل كيرش ال ‹«قيفوتلا ىلاعت هللابو

 * « ةقدصلاب ؟اضرم اوواد» ثيدحلا لوح - [؟]

 ؟اضرم اوواد» :ِهَلْيَي ينلا لوق ("!يهف) ةيناثلا ةلأسملا امأو

 ناف ؟ال مأ «هرهاظ ىلع وه لهو ؟حيحص ثيدح وه له «« ةقدصلاب
 ‹ثيدحلا اذه حص ناف « عجن اف ءاود لكب هاوادف «ضرم هباصأ ًالجر

 ؟ءاودلا اهب وجرملا ةقدصلا هجو فيكف «هرهاظ ىلع ناكو

 .ىلاعت هللا ءاش نا اروجأم «كلذ هجو انل نيب

 ءاذه كلاٌوس - كاياو هللا انمحر - تحفصت «كلذ ىلع باوجلا

 .هيلع تفقوو

 (؛!ةطرتشملا تافنصملا نم ءيش يف هركذأ تسلو «ثيدحلا يور دقو

 .كلذ يف قحلا عطميو ب فو هر عف :نم 0(

 ر 2ع نم )+(

 ,طكو !م ١6١/ :ص (*)

 .وهل ب يقو .ءردع ءق !نم )6

 .طرتشملا :م ٠ع 4(1)

Tot 



 ىلع ضحلا - ملعأ هللاو - هانعمف ٠ "ثيدحلا حص ناو ءاهتحص
 هللا اهبجوأ يتلا قوقحلا نم نأل ؛كلذ يف بيغرتلاو « ىضرملا ةدايع
 اذا هدوعي نأ ماسلا هيخأ ىلع خألل ؛ هل ءهلوسر ناسل ىلع ىلاعت
 اذا هدهشي «ماسملا وخا ملسملا » مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق ‹ ضرم

 .« "دهش وأ باغ نا هل حصنيو « ضرم اذا هدوعيو تام

 «هقدص فورعم لكو هيلا هعنصي فورعم هضرم ف هايا هتدايعو

 هئاعدو ءهايا هتدايعب رورسلا هيلع لخدأو ‹كلذب هلصو هداع اذا وهو

 نم رثكأ ءافشلاو ةحارلاب هل ءاعدلا ةباجا يف ءاجرلا نأ يف كش الو .هل
 دقو «هعفنيف هتاناعم يف بيصي دق ذأ ءمكحلا ةاناعم عافتنالا ف ءاجرلا

 .لاح لك ىلع هل ةعفنم ءاعدلاو « هرضيف ‹ هيلع اهيف ءىطخي

 ‹ نيجاتحلا (""ىضرملا) يف هرهاظ ىلع ثيدحلا نوكي نأ لمتحي دقو
 دق يذلا ىوادتلا ىلع هيلع قدصتي اب نيعتسي جاتحلا ضيرملا نأل

 لزنأ يذلا ءاودلا لزنأ» < هم «ينلا لوق ليلدب « ةعيرشلا هتحابأ
(e) ۴ 

 .» ءاودالا

 .هل كيرش ال ‹قيفوتلا ىلاعت هللابو

 ؛ةاكزلاب ملاومأ اونصح » : هَ هلا لوسر لاق :لاق ءهنع هللا يضر ءنسحلا نع يرذنملا هجرخأ )١(

 يف دواد وبأ هاور ؟ هنع لاقو « غرفتلاو ءاعدلاب ءالبلا جاومأ اولبقتساو « ةقدصلاب ماضرم اووادو

 .هبشأ لسرملاو ءالصتم ءاعوفرم ةباحصلا نم ةعاج نع [هريغو يقهيبلاو يناربطلا هاورو «ليسارملا
 ء(ة5./١ - بيهرتلاو بيغرتلا)

 :قئاقحلا زنك بحاصو «هفعضو :(4١/؟) ريفصلا عماجلا يف يطويسلا نم لك ارصتخم هجرخأو
(۳/⁄۱(. 

 نم ةريره يأ نع ملم هجرخأو ؛ةريره يبأ نع )7١/0( حيحصلا يف ىنعملاب يراخبلا هجرخأ (0)

 .(۲ ۰۱۹۲ :مقر) :نيتقيرط
  (r)ءضرم !اب يفو .ص ءماءر ؛ع :نم 1 ' 1

 :مقر) دواد وبأ هجرخأ اك «ءادردلا يبأ :نع (١؟ :مقر - نيعلا) ىيحيل أطول يف كلام هجرخأ (؛)
FAYE)*/١85(. :دنسملا يف دجحأو  
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 لئاسلاو يطعملا نيب لضافتلا - ]٣٣۷[

 «بلاط يلا نبا ىلع لوق ىنعم نع ؛هنع هللا يضر ء'لئسو
 يذلاك اًئيش سانلا نم ذخأي يذلا نا» :هيلع همالسو هللا ناوضر
 ضرألا ذخأ اهبحاص ءاج اذاف «هريغ ضرا يف ةرجش سرغي
 « ةرجشلاو

 ىف رجألاو باوثلا نأ اذه ىف ىنعملا :كلذ ىف ءهللا هقفو «لاقف

 ناف ؛هنم هذخأي ىذلل ال ؛هيطعي ىذلا ءلالا بحاصل وه امنا ةيطعلا
 ىذلا رجألاب ءهنم هذخأي اب هعفن دقف ءائيش لجرلا نم لجرلا ذخأ

 سرغي ىذلاك ناكف < ءرجأ كلذ يف وه هل نكي لو « كلذ يف هيلع لخدي

 ال ضرألا بحاصل نوكت امنا اهتعفنم نأل ؛لجرلا ضرأ يف ةرجش
 وهو ءهضرأ يف "(j سرغلاب) هلام نم ذخألا هبشف ءاهيف اهسرغ ىذلل

 .هأنركذ ام ىلع نيب هببشت

 ["10] ./ هل كيرش ال ‹ قیفوتلا ىلاعت هللابو

 ؟براقألا نم نيقحتسملل اهلك ةاكزلا عفدت له - [۴۲۸]
 لاب اهل ةاكز هيف بجت لام هل لجر نع ءدنع هلا يضر ٠ "لئ

 اهرسأب هلام '' !ةاكز عيمج يدب نأ :هبهذمو «ءارقف ءافعض براقأ هلو

 ؟ال مأ كلذ هل لله < «مهاوس نم ىلا مهنع اهنم ايش جرحي الو « مهيلا

 .هيلع تفقوو «لاٌؤسلا تحفصت :هصن اذه ام ءهللا هقفو :لاقف

 مهريغ مع ناو « كلذ هأزجأ ؛هتبارق ف اهلك هتاكز عضو ناو

 كوك نع t0/ :ر /ككؤ م /م"و نق /۱۳۱ :ص (0)

 .سرغلاک ؛ب يفو.م ؛نم (۲)
 TAN E /40 1) EY !م /00 id /۹Y ص (0)
 ,اهرساب هئاكز ر م (4)
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 مهنود اهعيمجب هتبارق "صحي الا هل رايتخالاف ‹مهنم جوحأ

 .هل كيرش ال « قيفوتلا ىلاعت هللابو

 بيلقلا طرشب في مو «ضرألا عرز رتكم - [؟؟9]
 اذهو .نيضرألا ءارك نم ةلأسم نع ءهنع هللا يضر «"لئسو

 . اهصن

 .بيلقلا نمز يف هضرأ ىركأ لجر يف .كنع هللا يضر :باوجلا
 نمز يف اهعرزيو « بيلقلا تقو يف ىرتكملا اهبلقي نأ ىلع ءدحاو ماعل

 برل له «ةعارزلا نمز يف اهَعَرَزَو اهبيلق ىرتكملا كرتف «ةعارزلا

 بجب لهو ؟هيلع هطرتشا ىذلا اهيبلق نم كرت ايف «ةجح هيلع ضرألا
 .؟ال مأ ءقح هيلع كلذب هل

 «لاؤسلا تحفصت :"ادصن اذه اب كلذ ىلع « هللا هقفو «بواجف

 .هيلع تفقوو

 تقو يف اهعرزي نأ ىلع بيلقلا تقو يف اضرأ ىرتكا نمو
 كلذ طرتشي مل ناو «هعرز كلذب دوجيل ءاهبلقي نأ هقح نمف « ةعارزلا
 نأل «ةعفنم كلذ يف ضرألا برل نوكت دقو .ضرألا بر ىلع

 دري ملو ءهدعب ىذلا ماعلا يف اهعرزي نأ دارأ نا هل كلذب دوجت ضرألا

 .اهتعارز كرتب اهّمجب نأ

 دنع ثرحلاب اهيلع ينثيو ءاهبلقي نأ يرتكملا ىلع طرتشا اذاف

 .صتخي ؛ق )١(

TAY ig /46 ر /او* :م: /Foo iJ (¥) 

 ءارك نم لاوس ىلع اباوج ءهع هللا يصر ءهل ندجوو ؛نسحلا وبأ هبققلا لاق :ع ب يفو .م :نم (۳)

 .تحمصت :باوجلا صن اذهو .هبلع ردقأ لو .لاؤلا بهد ء نيضرألا

 .نوكي ر (٤)
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 .امزال طرشلاو ءازئاج ءاركلا ناك «ةعفنملا نم كلذ يف هل امل ء اهتعارز

 دقو ؛عنام هنيبو هنيب لاح وأ «هرايتخاب بيلقلا يرتكملا كرت ناف
 ماعلا يف ضرألا ءارك ةميق ىلا رظني نأ بجو «هيلع كلذ طرتشا

 ءارك ةميق تناك ناف؛بلقت الأ ىلعو «ةعارزلا لبق بلقت نأ ىلع
 برل ناك «بلقت الأ ىلع "اهئارك ةميق نم لقأ بلقت نأ ىلع ضرألا
 تناك ناو «نيءاركلا نيب ام ءهئارك ىلع ادئاز «يرتكملا ىلع ضرألا

 ؛بلقت الأ ىلع '''اهئارك ةميق نم رثكأ بلقت نأ ىلع ضرألا ءارك ةميق
 ءاهيف هتعارزل اهبلقي نأ ضرألا بر ىلع ("!يرتكملا) طرتشا دقو
 ءاركلا نم هنع طح ءهوحن وأ رذع نم منام اهيبلق نيبو هنيب لاحف
 ام ىلا رظني نأب كلذو «بيلقلا طرشب «هيف داز ام هب: اهاركأ ىذلا

 طح ءرشعلا وأ ءسدسلا وأ «سمخلا ناك ناف « ةميقلا يف نيءاركلا نيب
 .رثك وأ لق ناك ام ءزجلا كلذ ءهب اهاركأ ىذلا «ءاركلا نم هلع

 .هل كيرش ال «قيفوتلا ىلاعت هللابو

 .نيميلاو دهاشلاب ءاضقلا - [ مم.

 نبا لضفلا وبأ ةتبسب يضاقلا ءهنع هللا يضر هيلا بتكو

 نيميلاب ءاضقلا يف هب تلزن ةلزان نع هلأسي «(!"اهنع هللا يضر) « ضايع
 .باوجلا يف نيب وهو «هدجأ ملو لاؤسلا بهذ «يفتحلا دهاشلا عم

 كمصعو «هتعاطب هللا كزعأ - تحفصت :("صن اذهو)

 .هيلع تفقوو اذه كلاس - هقيفوتب

 .ضرألا ءارك ؛ق )١(

 .اهتميق :ر (9)

 .ق مار نم )”(

 TAY g40 ر /1۷4 :م / ۴۵۵ ذاق /؟الك :ص )£(

 .م :نم (ه)

 .م ر ءعانم (7)
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 محلا فرص دق «هقيفوتو هدبيأت هللا مادأ نيملسملا ريمأ ناك اذاو
 كبهذم نم ناكو «كيلع ارخآ هفقوأو :كيلا نيلجرلا نيذه نيب

 . ينلا ىلع كلذ يف ءاج ال كلام بهذم ىلع «دهاشلا عم نيميلاب ءاضقلا
 ا

 وبأ يضاقلا كبطاخ ىذلا « يفتخلا دهاشلا ةداهشب بلاطلل كمكحف

 هللا ءاش نا باوصلا وه ءهنيمي عم «هدنع هتلادعل «("'هل) هلوبقب ديعس

 ةداهش هزاجا بهذملا يف ةروهشملا لاوقألا نم حيحصلا نأل «لجو زع
 . يفتخلا دهاشلا

 هلع فقونت الوءكرظنو كئاضق نم هضمأو «كمكح نم كلذ ذفنأف

 نم ىوتفب «هتداهش لاطبا نم ديعس وبأ يضاقلا هب كح ام لجأ نم
 نع قحلا لاطباب هنم اکح هتداهش لاطباب همكح سيل ذا «كلذب هاتفأ

 مدقت كحل ًادر هتداهش عم هنيميب بلاطلل همكح نوكيف «بولطملا

 هب كبطاخ امدعب «هدنع هيلع تنبث ةحرجب هتداهش لطبت مل اذاو
 نم كلذ كعني الف ءزوجت ال اأ هبهذمب اهلطبأ امناو ءهتلادع نم

 بهذمو « كلذ يف هبهذم ىلع هعابتا مزلي ال ذاو ءابب محلاو «اهتزاجا

 دقتلا ءالعلا ""ةلج ةلج نم مهفلاخ نم ةفلاخم عم هب هاتفأ نم

 و وه نا «هسفن ةصاخ يف كلذ وه (؟!همزلي) امناو :« نيرخأتملاو

 ةيضقلا يف

 لوسر نأ هيبأ نع دمج نب رفعج نع ءالسرم (۵ : :مقر ٠ .ةبضقألا) ىيحي أطوم يف كلام جرخأ )1(
 )۴٠١/۹۱(. دنسلا يف دحأوء(؟ ۰۳۹۸ :مقر) ةجام نبا هجرخأو. دهاشلا عم نيميلاب ىضق» ل: هللا

 Nev) :مقر) لس كلذكو

 .مار ع نم (0)

 .ةلج :ف )۳(

 .مزلي :ب يفو .مءر ع :نم )4(
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 ىرج ام ىلع ءدهاشلا عم نيميلاب ءاضقلا كبهذم نم نكي مل ناو
 نيلوبقم نيدهاش ةداهشب يضاقلا كلذ كبطاخ دقف ءاندنع لمعلا هب

 تعفد دق :اهلل لاقف ءرخآلا هب هبلطي اع اديعس الأس اهنأب هدنع ادهش

 ]۴٠۸[ ىعدملا لأسي نأ بجوت ةداهشلا هذهو «ىدنع هل ناك امم رثكأ هيلا /

 ءبلاطلا ىعدي امم لقأ ناكو ءهب رقأ ناف ءهدنع هل ناك اع هيلع

 ائيش هيلا عفد ام هنأ يعدملا فلحو «كلذ الا هيلع هل نكي ل هنأ فلح
 ميج « ًالوأ ءهيلع ىعدملا راكنإل ءهنيي يف فالتخا ىلع «كلذ نم
 فلح هيلع ىدامتو «راکنالا ىلع ممصو ءيشب رقي نأ یبا ناو ؛هاوعد

 .هلبق هفلحتساو « يعدي ام ىلع يعدملا

 .هل كيرش ال «قيفوتلا ىلاعت هللابو

 ام ىوتسمب هتنبا زهجي نأ بألا بلاطي جوزلا - ]۴۳١[
 . ةقايسلا» يف لوألا مدق

 حاكنلا ا"ةدقع دنع ةقايس هجوز ىلا قاس لجر نع لاسي ("الجو
 فرعلا ذا ؛ هتقايس مواقت ةروشب اهروشي نأ اهيبأ نم بلطو ‹ اهيلع

 دق عكس مه دلب لهأ يف «كنع هللا يضر «كباوج :لاؤسلا صنو

 أ :هذه ( '*هحكانم) يف عو د امودعتي ال « اهب اوفرعو مط تفرع

 :ةداعلاو مه دنع فرعلاو ءهكالمأ نم ًاءزج هتأرمال مهنم لجرلا قوسب

 YAN ELT i1. ip / ^۹ ق ۸F/ :ضص )0(
 .هللا اهسرح ۾ يفو .ر .ع :نم )۲(

 .دقع :ق:ع (0)
 .مهتحكانم :ت يو .م.ر :نم (4)
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 دب ال هناف ءهكالمأ نم '"اءزجلا كلذ هتأرمال مهنم قاس نم (('نأ)

 يفي اب الد ةيطع هسفن لام نم اهجوز ىلا اهزربي نأ ةجوزلا دلاول
 مهدنع ةداعلا هذه .هيلع" يبري ابو ءاهجوز اهل هقاس ىذلا رادقملاب

 ("فلختت) ال ةرمتسم ةثراوتم « ةيدف ةتباث
 «هحکانم هبشت "امو ءهل انك نوكت ام ةأرما مهنم لجر جوزتف

 دلاوو « اهلثل هلثم هقوسي نأب مهدنع ةداعلا ترج ام هلام نم اهل قاسو

 اهل هقاس ام هتنبال قاسي املا ىتلا :« "'لاحلاو ءةورثلا لهأ نم ةجوزلا

 ءاهلثم هب زريب اب لاحلاو لالا نم اهل هيطعي امم اهزربب نأ ىلع اهجوز
 نأ اهجوز هتنبال اهقاس يتلا ةقايسلا كلت دعب ءةجوزلا دلاو بهذف
 هب جرخي نأ ةداعلاو فرعلا ىرج ام اهيطعي نأ نود «ةريقف هيلا اهزربي

 اهلثم

 ‹ طرشلاك فرعلا نأ ىرت له كلذ ىف ءهللا كقفو ءهارت ىذلا اف

 ءاهلثم هب زهجي نأ ةداعلا (") ترج اب اهزهجي نأ بألا ىلع ىرتو

 ((*!اهيلا عفد) يتلا ةقايسلا ذاو «هيلا ةأرملا حكنت ام ةلمج نم لاملا ذا

 ؟كلذ يف هارت ىذلا ام مأءهلجأ نم تناك امنا اهيف

 .كرجأ هللا مظعي هيف بجاولا انل نيب

 تفقوو لاوسلا تحفصت :هصن اذه اب كلذ ىلع هللا هقفو «بواجف

 . هيلع

 .تأن "س فو ه س )1ہ(

(r)اءرح م . 

(r)ديرب :ص . 

 .فلحت :ت قو .ض س )4(

 .هسبو !؟ع (و)

 ,لالاو :ص (3)

 .ع :س (۷)
- 

 .ايض ال مقر ہت قو .را'س )۸(
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 زهجي نأ ةداعلاو فرعلا هب ىرج اب هيلا اهزهجي نأ بألا ىبأ اذاو

 مزتلي نأ نيب رايخلاب ناك "ام قاسو اهدقن ام ىلع ءهلثم ىلا اهلثم هب

 .قاسو ًالكأ ام هنع طقسيو ءدقن ام درتسيف «هسفن نع هدري وأ حاكنلا

 .هل كيرش ال .قيفوتلا ىلاعت هللابو

 .ةقباسلا نع ناعرفتم نالؤس

 نيلاؤس لوألا هلاؤؤس ىلع بكر «باوجلا اذه ىلع لئاسلا فقو الف
 ءلالا نم اهل هيطعي امم اهزربي نأ ىلع» :لوألا يف هلوق دعب ءنينثا

 .« اهلثم هب زري "اب «لاحلاو
 «لثملاب اهزيهجت نم اهوبأ عنتما يتلا «تنبلا كلت تناك ول - [1]

 ؟ثرالاب بألا بلاطف ءانبلا لبق تيفوت
 ىلا «نامزلا نم ةدم ةجوزلا دلاوو جوزلا ماقأو :وهف اهدحأ امأف

 يف هثاريم ذخأي نأ ىلا اهدلاو بهذف « "ءانبلا لبق ةجوزلا تيفوت نأ
 ءاهجوز اهيلا اهقاس يتلا ةقايسلا يفو هئلاكو هدقن :اهقادص يف هتنبا

 تناك ول هب اهزربي ناك ىذلا ردقلا كلذ هلام نم زري نأ بألا ىبأو

 ام هل نوكي له .كلذ يف - كقيفوت هللا لصو - هارت ىذلا اف

 ىذلا ردقلا كلذ « هلام نم جرخي نأ وه هيلع نوكي الو «كلذ نم معز
 كلذ نم ءيش يف هل ثاريم ال هنأ ىرت مأ «ةداعلاو فرعلا هب ىرج
 ءهب اهزهجي ناك ىذلا ردقلا ((*!كلذ) هلام نم وه جرخي نأب الا

 .اهيلا ر ع )1١(

 .ام ع )0

 . ءانتبالا :ص .م «ر ع )س(

 .فرعلاو ةداعلا هب ترج :م ر (4)

 ص :نم )0(
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 ضئارف ىلع عيمجلا مضقيو «ةقايسلاو قادصلا ىلا كلذ فاضنيف
 . ؟ هللا

 .كرجأ هللا مظعي ءكلذ يف "'بجاولا انل نيب

 تفقوو :لاؤؤسلا تحفصت :لاق نأب كلذ ىلع ءهللا هقفو «بواجف
 . هيلع

 ردقلا ءاهنع ًاثاريم نوكي ام هلام نم اهل زربي نأ بألا ىبأ اذاو

 .هل كيرش ال «قيفوتلا ىلاعت هللابو

 الا نكي مل هتنبا هب زهج ام نأ «جاوزلا دعب ءيعدي بألا - [؟]
 . ةيراع

 لوألا لاؤسلا يف هركذ مدقت امدعب ءاضيأ ءوهف يناثلا لاؤسلا امأو
 هللا ىضق نأ ىلا «نامزلا نم ةدم /ةجوزلا دلاوو جوزلا ماقأو :هصنو

 ب لاحلاو لالا نم هيلا ((*!تجرخأو) ءاهجوز ىلا ("تزربأ) نأب ىلاعت
 اهجوز اهب لخدو ءاهدلاو هلك كلذب اهزربأ ءهلثم ىلا اهلثم هب جرحي
 .لاحلا كلت ىلع

 ام هسفن ىلا عجرتسي نأ ىلا ةجوزلا دلاو بهذ «كلذ دعب ناك الف
 ‹هنم ةيراع امل هجرخأ ناك امنا هنأ معزو «هلك كلذ نم هب اهزربأ ناك
 ام نوكي نأب الا ةقايسلاو قادصلا هيلع نوكي نأ نم ىبأي جوزلاو
 .اهام نم ًالامو اهل هب تجرخ

 . مسقيو م )0

 .باوجلا م )00

 ,ثررب ؛ب ينو ٠ص :نم )۳(

 . تج :ب قو .ص :نم )4(
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 لوق لوقلا لهو ؟كلذ يف - كقيفوت هللا لصو - ىرت ىذلا اف
 ؟جوزلا لوق مأ «بألا

 .كلضفب كلذ يف بجاولا انل نيب

 .هيلع تفقوو ءكلاؤس تحفصت :هيلع باوجلا

 ام ٌدرتسي نأ بألل سيلف ءهيف هتفصو ام ىلع رمألا ناك اذاو

 هنأ نم هاعدا ايف قدصي الو «بايثلاو يلحلا نم اهجوز ىلإ هب اهزربأ
 .اط هنم ةيراعلا ليبس ىلع ("اهيلا) كلذ زربأ امنا

 .هل كيرش ال «قيفوتلا ىلاعت هللابو
 نبا ("يتنب) يف تلزن ةلزانلا هذه :("!نسحلا وبأ هيقفلا لاق)
 ىرخألاو «جوزلا ىلا تجرخ اهادحا «بلشب ايضاق ناك ىذلا يح

 اهنم ةافوتملا جوز كلذب ينربخأ ‹جورخلا لبق تيفوت

 .هدحو هلل دمحلاو

 ةلطيلط نيب ةندهلل امارتحا رثكأ ناك نم - ["ع؟]
 . نيملسملاو

 نب ( 'فسوي) نب مع رهاطلا وأ ريمألا ءهنع هللا يضر ٣ لاسو

 ىراصنلا ىديأب مهلاومأ نم نوملسملا هفرتعا اع ‹ هليا هحلصأ ‹ نيفشات

 .م ر :س )2(

 .لّياسملا عماج وه .ع :نم (۲)

 ق :س )۳(

 .ىبج نبا :ى )0

 E0 ip JEV j /كمح iF /"95 :ق /هم :ص (ھ)

 ءص ٠م :س (3)
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 ةراجتلا مساب (''نيملسملل) هللا اهداعأ « ةلطيلط نم ةبطرق ىلا نيلخادلا
 . "'حلصلا مايأ

 ,كنع هللا ىضر كباوج :هيف فرح رخآ ىلا هلوأ نم لاؤسلا صنو

 ,ةلطيلط لهأ راجت يديأب مهاومأ نم اذه اندلب لهأ هفرتعا اهف
 «هوعاپ ام « ملام هنأب ةنيبلا اوماقأ نأ دعب «ةراجتب اندلب ىلا نيلخادلا

 :ةلطيلط لهأ نم اهنأ مهدنع حص «ةيرس تبرض نأ ىلا ءهوبهو الو
 انا كلذ نأو ءنيملسلا !"'ىراسأ عم ةفرتعملا ءلاومألا هذه تذخأف
 .ةنيبلا لوق نم اذه تبثو « مهنيبو اننيب ةنئاكلا ةندهلا مايأ يف ناك

 هقحتسا اهف محي اک :'"اديفرتعم ىلع هفرصب كلذ يف حي له
 لاومألا هذه بابرأ ىعدا نا فيكو ؟ال مأ «ضعب نم مهضعب نوملسملا
 اوذخأ امنا مهنأو ءراجتلا ءالؤه رود يف ةلطيلطب ىراسأ مهل نأ ةفرتعملا

 مهدنع مهءايلوأ نأ اومعز نم ناهترا مط له «مدقت ام ىلع ةندهلا يف
 .؟ال مأ «ىرسألا نم مهدنع نم اودري ىتح ءاندنع نيذلا راجتلا نم
 .ىلاعت هللا ءاش نا اروجأم كلذ انل نيب

 تفقوو «لاؤسلا تحفصت :لاق نأب كلذ ىلع ءهللا هقفو «باجأف

 . هيلع

 ءاهنم اوجرخ ءهللا اهداعأ «ةلطيلط لهأ نم راجتلا (*"!ناك) ناو

 تذخأو «لاجرلا ترسأف :نيملسملا دالب ىلع مهتيرس تراغأ نأ دعب

 يف نيملسملا دالب ىلا لوخدلا يف دهعلا نأل مهل دهع الف «لاومألا

 ۰م نه )۱

 . حلصلا ضرأب ؛ر (۲)

 .ىرمأ مور اع (0)

 .هيف ةفرتعم :م )٤(

(o)ص ؛م 2ع نم  
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 « مهيلع اوريغي الو ,نيملسملا نع رع اوفكي نأ ىلع هوطعأ امنا ةراجتلا
 نم مهعم امو مه اونہترپ نأ بجاولاف < «مهاومأ اوذخأيو مهورسأيف
 نيملسملا ىرسأ نم مهدنع نم ةجراخلا « ةيرسلا تذخأ اف «لاومألا

 تيقب ؛ هولعفو كلذ ىلا اوباجأ نإف < « مهيلا كلذ اوفرصي ىتح < مهلاومأو

 : ًايرح تداعو « تضقتنا «كلذ اوبأ ناو « هيلع تناك ام ىلع ةندحلا
 تبثأ نمو « مه ائيف مهاومأو «نيملسملل ىرسأ نونهترملا راجتلا ناكو

 ةيرسلا هتذخأ ءهكلمو هلام هنأ مهيديأب دجو ام "أيش يف سانلا نم
 .هب هل يضق ةنداهملا دعب ةلطيلط نم ةجراخلا ةروكذملا

 .هل كيرش ال «قيفوتلا ىلاعت هللابو

 قلاط يهف ةبطرقب اهجوزتأ ةأرما لك :لاق نم - ["*]

 ةبطرقب اهجوزتأ ةأرما لك :لاق لجر يف «هنع هللا يضر ؛!*لئسو
 ؟همزلي اذام «جوزت م ‹ قلاط يهف

 لك :لاقف فلح لجر يف :«كنع هللا يضر «باوجلا :لاؤسلا صنو

 الو ءاماع نيثالث نم وحن نيميللو «قلاط يهف ةبطرقب اهجوزتأ ةأرما
 جوزتف «نيتقلط وأ ءةدحاو (ا«أةنعاب اب) ةقلطأ هقالط ناك فيك ىردي

 هذه قلط دقو «همزلي اب الهاج ناكو «ةبطرقب ًاماع نيثالثلا ذنم
 .دالوأ اهنم هلو ءاهعجار هنإ مث ةدحاو ةقلط ةجوزلا

 ["7.] /ماوعأ ةعبرأ ذنم اهزتعاف «ءيش نيميلا كلت نم هسفن يف عقوف
 .ةفصلا هذه ىلع نآلا ىلا اهعم ةرجنم لاحلاو

 ٠ مهونهتري نأ م )«

 .داعو :ص م رع (؟)
 ءا ايش سانلا نم :م (»م)

 كنك E JEV Ty (VO طم Tt] :1ق / 10 : زاص )4(

 . نص م نأ :نم (ه)

١ 



 دعب اوثدح نيذلا دالوألا لاح نوكي فيكو ؟ خسفي وأ ‹«(هيلع)

 .ىلاعت هللا ءاش نا اروكشم اروجام ؟نيميلا

 :هصن اذه امم كلذ ىلع ‹هنع هللا ىهر «بواجف

 يتلا ةأرملا يف هيلع رركتي قالطلاف «تفصو ام ىلع هني ناك اذا

 يف هب فلح يذلا «قالطلا همزليف ءاهيف جوزت الك «ةبطرقب جوزت
 همزلي الو «كلذ دعب اهايا هتعجارم يفو «ةبطرقب ءالوأ ءاهايإ هحاكن
 هنم "ناب تناك دق اهنأل ءاهجوزت نأ دعب وه اهقلط يذلا قالطلا

 .لوألا قالطلاب

 ةبطرقب اهجوزتأ ةأرما لك :لاق نأب هفلح ناك امنا هنأ نقيأ ولف

 نأب ‹ةبطرق ريغب اهجوزتي نأ هل ناكل «كلذ ىلع دزي مو ؛قلاط يهف

 اهحاكن دقعيف ءدالبلا نم ةبطرق ريغ ىلا ءاهعم "اهيلوو ء يه جرخت

 .اهيف اهعم نكسيف «ةبطرق ىلا اهب عجري مث ءا هيف

 نيتقلطب وأ ةقلطب هفلح ناك نا يردي ال , ًاكاش ناك اذا امأو

 كلذ نوكي نأ ريغ نم ءهنع عّروتي نأو «كلذ لعفي الأ هل رابتخالاف

 .("!ةنئابلا) ةقلطلا نم نيقي ىلع سيل ذا هيلع ابجاو

 .ليكولا معنو انبسح وهو «هل كيرش ال «قيفوتلا ىلاعت هللابو

 .ص :نم )0(

 .ةنئاب ؛ص ءمءرءق (۲)
 ,اهدلوو :م (م)

 . هلم ع )¢(

(o)ةيناثلا :ب يفو .ق :نم . 
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 ناهتساو «مالسلا هيلع لوسرلا بس نم ةبوقع - ["*:]
 هتغلو نارقلاب

 لكت هنأ هيلع دهش لجر يف لأسي ءهنع هللا يضر ءهيلإ "بتكو
 .مالكلا نم كلذ ريغ ىلإ « لَم ينلا ةبنج يف ءوس مالكب

 هيلع تدهش لجر يف «كنع هللا يضر «كباوج :لاؤسلا صنو
 هنم جرخ ىذلا جرخلا نم جرخ هلي «ينلا نا :لاق هنأ ةنيبلا

 «كلذ ركني وهو ءماحلا دنع هلوق نم ("؟هيلع) كلذ تبثو «لوبلا
 دهاش هيلع دهشو ءاذه لثم لوقأ نأ هلل اشاح :لوقيو « دوهشلا بذكيو
 دهاش هيلع دهشو ءةيمجعلاب فسوي ةروس أرقأ انأ :لاق هنأ :دحاو
 عمسي ام عم ءاهجرخأ ىذلاو «ةيبرعلا هللا نعل :لاق هنأ ءاضيأ ءدحاو

 لاقو « هتيرقو « هعضوم ىف هنع اشفو ءاذه لثم يف '"اهنم طيلختلا نم
 «تاولصلا كرتي ال هلك اذهل لئاقلا لجرلا نا :هيلع دهش نم لك
 .مدقت اسح هب اودهش ام ءهنم اوعمس ام الا ءريخلا لعفي ام اريثكو

 .ىلاعت هللا ءاش نا اروكشم اروجأم «باوجلا يف لضفلا كلف

 كلاؤس تحفصت :لاق نأب كلذ ىلع :(*!هنع هللا يضر) «باجأف
 .هيلع تفقوو ءاذه

 جراخلا وأ ؛نيدلا فيعضلا «لجرلا اذه ىلع هب دهش اف بجاولاو
 نيذلا دوهشلا لأسي نأ : هليو ينلا يف لاق هنأ ء "مالسالا ةلم نع
 هل اببس ناكو «كلذ هلوق رج ىذلا مالكلا نع كلذب هيلع اودهش

 لون iF /EA Fy 21714 ص ۹p P1 ا )00(
 .م۾ نم : با (9)

 .طلختلا نم هنم عمسي ام عم :م ءع.ر (۳)
 .عا:نم )4

(o)ںیملسلا ر € . 
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 دصق هنأ :هيف كشي ال انيبت «كلذب نيبت ناف :هل اباوج هيلع جرخ
 "أغفل راقتحالاو ءهل صاقتنالاو هيب ءهنم ضفلا ىلا كلذب
 هيلع تدهش يتلا «ةنيبلا يف عفدم هدنع نكي ماو ؛هناكم نع هل عضولاو
 تابثا ىوس كلذب دارأ هنأ نيبتي مل ناو «لتقلا هيلع بجو ؛كلذب
 ذا «عجوملا بدألا هيلع بجو « ةكئالمللا نم كلي سيل ,رشبلا نم هنوك

 يفو ؛هنع ًاينغ ناك دقو ءاذه لثمب لث هركذي نأ نع < هلع «يبنلا هزني م

 .هنم ةحودنم

 هعضوم يف «هنع اشفو «دحاو دهاش هيلع دهش هنأ نم تركذ امو

 .هيلع كلذ تبث نا «بدألا هيلع بجوي «هتيرقو
 ءهلسر متاخ دم ىلع هللا ىلصو «هل كيرش ال) «قيفوتلا ىلاعت هللابو

 . الست ملسو

[rro]ةنس ةدمل ثرإلا نم ة دنتكب دوقفملا ظح فقوي -  
 هيف لأسي لاؤسب ةيرملا ةرضح نم «هنع هللا يضر « هيلا "تکو

 فيك «خألا نبا يفوت ,خأ نباو ,خأ هل ءةدنتق ةيعقوب دقف لجر نع
 .هئاريم مضي

 اهدعب ربخ هل عمسي مو ءاهدهاشو «ةدنتق ةوزغ رضح لجر :هصنو
 هع هلو, اهفلخع ةكرت نع ةيرلا ةرضحب رضحب « هيخأ نبا «مايأ ذنم «يفوتو

 هل بجاولا هظح يطعي مأ ءاهلك ةثارولاب صخي لهف ؛ اهينكاس نم ةيرملاب
 يفوتملل ثراو ال ذاءاهنم هظح هيلا عفري اريمعت دوقفملا رمعيو ءاهنم
 ؟[هريغ

a (۷هنأشب . 

 هر : نم )0
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 ("هللا ءاش نا) اقفوم اذه يف باوجلا انل حضوأ

 تفقوو ءلاؤسلا تحفصت :لاق نأب كلذ ىلع "تنا هقفو «بواجف

 نم هظح رضاحلا همع ىطعيف هيف 'اهتفصو ام ىلع رمألا ناك اذاو
 ثحبي «ةلماك ةنس «بئاغلا همع ظح فقويو .ىفوتملا هيخأ نبا ةكرت

 ["؟١1] ملو ءماعلا /ىضقنا ناف :هربخ نع اهيف اف! ةجنتسیو فرمأ نع اهيف

 .رضاحلا همع ىلا هل فقو ام در «توم الو ةايح هل ملعت

 .هيف ليق ام هدلقتأو ءاذه ىف هب لوقأ ىذلا اذه

 .هل كيرش ال ؛قيفوتلا ىلاعت هللابو

 .ثراو لمح روهظب ةكرتلا ةمسق رخؤت - [مم١]

 نوطيحي ةثروو همأ كرثو «ينوت يص نع ههنع هللا يضر «*الئسو
 .؟ال مأ ءلالا ةمسق حصت له .لماح اهنأ مألا تركذف « هثاريم

 هتخأو ,هتقيقش هتخاو همأ كرتو «يفوت يص يف :لاؤسلا صنو

 نأ همأ تركذ «روكذملا يصلا توم دعب ناك الف « "هتبصعو «"همأل
 .ًالخ اهب

 نا ةروكذملا مألا جوزل لاقي لهو ؟ال مأ “لاما ةمسق حصت له
 هجو فيكو ؟ال مأ ؛تركذ يذلا .لمحلا ققحتي ىنح ءاهلزتعي

 .م «ر نم )4

 .هن هللا يشر ع )0

 ,ىطميف تفصو ع ر (۳)
 .سيحتسب م ١ سجس :ر يلو «ضمحي :ىف ؛ع يلو .هجرختسا ؛هشجنساو ؛ءيثلا شجن ()
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 .هببأل س )1(

 .ةبصعو ر (۷)
 .يسلا لام : س (۸)
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 اهيف ةجوزلا عم نكسي يتلا ءرادلا نع جوزلا لوحتي ْنأبَأ ؛لازتعالا

 ءلمحلا اب رهظ نأ ىلا ثاريملا كلذ ةمسق ةثرولا لفغأ نا فيكو

 "نكي مل) لمحلا ببس نأ نوروكذملا ةبصعلا ىعداف « لباوقلا هنيبتو
 قدصيو «كلذ (("!يف) ةأرملا نيدت لهف ءىفوتملا يصلا توم دعب (الإ
 ؟ اهلوق

 .ىلاعت هللا ءاش نا اروجأم اقفوم «كلذ يف بجاولا انل نيب

 ءاذه كلاس تحفصت :لاق نأب كلذ ىلع هللا هقفو «بواجف

 .هيلع تفقوو

 ؛ اهلج عضت ىتح « هثاريم مسقي رل «لماح اهنا :ىفوتملا مأ تلاق اذاو
 «ثاريملا ((!هل) ناك « ءاسنلا ةداهشب لماح اأ نم تلاق ام تبث ناف
 فرع الو : لماح اهنأ تبثي م ناو ءرهشأ ةتس نم رثكأل هتعضو ناو

 ءرهشأ ةتس نم لقأل هتعضو نا ءثاريملا ("هل) ناك ءاهلوقب الإ كلذ

 نأ الا « رهشأ ةتس نم ۷ کال هتعضو نأ ثاريم (") نكي مو

 .اهنبا ةافو دعب اهيلا لصي م هنأ معي ءابئاغ وأ ءاتيم اهجوز نوكي
 نم رثكأل "هتدلوو ءارضاح ناك نا اهجوز الو ةأرملا قدصت الو

 لازتعاب جوزلا رمي اماف ءاهنبا توم دعب ءاهأطي م هنأ يف « رهشأ ةتس

 .هتنامأ :ص )1١(

 .ص ءماور ع نم (۲)

 .م ءص :نم (۳)

 .اه :ب ينو .ر ءق :نم (4)
 .,امل :ب يو .ر ق :نم (ه)

 . امل ؛ب يفد .ر ءاق :نم )3

 .ديزأل ع )و

 .هتدلو وأ ع ينو :هتدلو نأ :ص 0(
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 داو ثاريم بلط نم نيتي ىلع نوكيل ؛هريغ نم اهنبا تام اذا هلجوز

 بوجو ف قدصي گل ال  رهشأ ةتنس نم رثكأل دلوب تتأ نا ‹« اهنم

 ماعي مل اذا ؛اهنبا ةافو دعب هتجوز أطي م هنأ نم ةهيعدي اب هل ثاربملا

 .هبيغممب كلذ يف هقدص

 .(ا"هل كيرش ال) «قيفوتلا ىلاعت هللابو

 ةلفان يلصي نمب ةضيرف يلصي نم ماتئا زوجي ال - [م»ا]
 ةيكلاملا ىدل

 ءهنع هللا يضر «لبج نب ذاعم نأ نم يور ام هجو ف «"ةلاسم

 ‹ هموق ينأي مث ءلسو هيلع هللا ىلص ءيبنلا عم ةضيرفلا يلصي ناك

 ؟كلذ حصي فيكو ((؟!ههعم) اهيلصيف

 ديلولا وبأ ءلدعلا يضاقلا «ظفاحلا مامالا (لجألا) هيقفلا لاق

 :هنع هللا يضر ءانخيش دشر نبا

 عم يلصي ناک لبج نب ذاعم نأ يور ام هجو نع لئاس لاس نا

 ؛ مهتالص حصتف مهب ميف ءهموق ينأي مث ءملسو هيلع هللا ىلص «ينلا
 اذهو ءملسو هيلع هللا ىلص «ينلا عم هتضيرف ىلص دق ذإ ؛ةلفان هل يهو
 ؟هباحصأ عيمجو «هللا هجر «كلام دنع زوجي ال ام

 ذا ؛كلذ زاوجل ذاعم لعف ىف ةجح ال هنأ :كلذ "ىلع باوجلاف
 نم كلذ مع ءمسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ثيدحلا يف سيل
 باوصلا معي نأ لبق كلذ لعف هلعلف ؛هل هزوجو ؛ هيلع هرقأف « هلعف

 .هنأل :ص )١(

 “م هر نم 0
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 .ر :نم (ه)

 .نع :مءر (5)

\TYYT 



[rrr] 

 مالسالا لوأ يف هلعف نم كلذ نوكي نأ لمتجيو.«هنع عجر مث (!"هيف)

 ىور اب اخوسنم هلعف ناكف «نیترم هتضيرف يلصي نأ لجرلل ناك نيح
 «يبنلا عم هتالص لعجب ناك نوكي نأ لمتحيو « "كلذ نع يهنلا نم
 .هتضيرف يف مهب ميف «هموق يتأب مث «ةلفان ءملسو هيلع هللا ىلص

 متأي نأ زج لو « ةضيرف يلصي نب ةلفان يلصي نم متأي نأ زاج امنو
 «ضرفلا ةين يف ةلخاد لفنلا ةين نأل ؛ ةلفان ىلّصي نب ةضيرف يلصي نم

 ىلصم نأ :كلذ نايبو «لفنلا ةيئ تحت "!ةلخاد ضرفلا ةين تسيلو
 ةلفانلا ىلصمو «هتضيرف ءادأو ءهتالصب هللا ىلا ةبرقلا يوني ةضيرفلا
 يلصي نمي ةلفان ىلصي نم متيئا اذإف ‹ةصاخ هتالصب هللا ىلا ةبرقلا يوني

 نب ةضيرف يلصي نم متيئا اذاو ءهتين ىلع !؟أهقفاو نمب متيفا دقف «ةضيرف

 .ةضيرفلا ةين ىلع هقفاوي "ل نب مئا دقف ةلفان يلصي

 .هل كيرش الو ؛قيفوتلا ىلاعت هللابو

[rra]طقست ةحرج رهاظلا لهأ بهذم داقتعا له -  

 ؟ةداهشلا اهب

 دهاش ف لأسي ةيرملا ةرضح نم «هلع هللا يضر ء "هلا بتكو

 ؟( ال مأ) «هتداهش
 مس )1١(
 لوسر عم يلصب ناك ليج نب ذاعم نا» :لاق ؛ راج نع (516 :مقر) لس هجرخأ ثيدح ىلا ريشي 6

 ثيدحلا سفن جرخاو ٠٠ ةالصلا كلت م يلصيف .هموق ىلإ عجري مث ءةرخآلا ءاشعلا , همم هلا

 الم وهف يهنلا ثيدح امأو .(۱۷۲/۱) :حبحصلا يف يراخبلاو 08١(. :مقر) عماجلا يف ىذمرتلا

 .اعوفرم رمع نبا نع (118/1) حتملا يف رجح نبا هجرحأ ٠ نينرم مويلا يف ةالصلا اولصت
 ,هلخاذب ر ءعاق قيل

 .هقفاوي ماع )4(

 .هقفاوي ال نب :م (ه)
 ۹ م 6۹ ر ۱ :ع /"145 :1ق /ا145 ص 6

 م هر ءع نم )۷(
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 ريخلا لهأ نم لجر يف «كنع هللا يضر «باوجلا لاؤسلا صنو
 «سانلا نم لجر ىلع ةداهشب دهش ءهب فورعم «كلذب روهشم « لضفلاو

 «ةروكذملا ةفصلا ىلع هنوك عم «روكذملا دهاشلاو «قوقحلا نم قح ف

 ءهمزتليو «كلذ دقتعيو «سايقلا ةافن ءرهاظلا لهأ بهذم ذخأب

 .هاضتقمب بهذمتيو

 لهو ؟ةفصلا هذه ىلع وه نم ةداهش لبقت له «هللا كقفو ءانل نيبف

 حرشاو ؟ال مأ هب احرجم نوكيو «هتداهش طقسي روكذملا بهذملا داقتعا

 .ىلاعت هللا ءاش نا ءانيب احرش كلذ انل

 ءلاٌوسلا تحفصت ءهصن اذه اب «كلذ ىلع « هللا هقفو «بواجف

 .هيلع تفقوو

 دهاشلا يف ةحرج ةلمج كلذ يف سايقلا راكنا - أ

 ءاملعلا عيمج دنع ءةلمج «نيدلا عئارش ماكحأ يف سايقلا لاطباو

 لد ام فالخ كلذ نأل ؛ةحرج ءهب نادو ءهدقتعا نميف كلذو «ةعدب

 مهدعب نمو ةباحصلا هيلع عمتجاو ءراثآلا هب ترهاظتو «نآرقلا هيلع
 :عامجالا هيلع دقعناو ءراصمألا ءاهقف نم

 اي اوربتعاف » :لاقو «« '!نآرقلا نوربدتي الفأ» :لجو زع هللا لاق

 هيلع همكح ءاّرجإو « ءيشلاب ءيشلا ليثمت :رابتعالاو.«أ"'راصبألا يلوأ

 نيذلا هملعل مهنم رمألا يلوأ ىلاو لوسرلا ىلا هودر ولو» :لاقو

 تاوامسلا قلخ يذلا سيل وأ» :لجو زع لاقو «« ا؟!هنم هنوطبنتسي

 مئملع دقلو »:لجو زع لاقو ۰« "!ههلثم قلخي نأ ىلع رداقب ضرألاو

 AY :مقر .ءانلا ةروس )0(

(r)۲ مهر .رثحلا هروس . 

 AFT مفر ءءاسلا هروس )۳(

 .۸۱ مقر .سب هروس )£(

 "ا: ١



 عم ‹ ةيناثلا ةأشنلا راكنا ىلع مهخب وف «« !نوركذت الولف ىلوألا ةأشنلا

 نورقي يتلا «ىلوألا ةأشنلا ىلع سايقلا وهو ءاهتفرعم ىلا اقيرط مهل نأ
 .ريثك نارقلا ف اذه لثمو ءاهانعم ف يهو ءابب

 يضقأ ينا » :لاق ءملسو هيلع هللا ىلص . ينلا نأ ةملس مأ تورو

 باتک ف ريخلا اذه قادصمو د« يحو هيف لزني 1 امف ىأرلاب مديب

 محتل قحلاب باتكلا كيلا انلزنأ انأ»:لجو زع هللا لاق ءلجو زع هللا

 ةرتاوتملا ننسلاو « "اصخ نينئاخلل نكت الو ءهللا كارأ اب سانلا نيب
 عفرت يهف ء ىصحت نأ نم رثكأ) ءلسو هيلع هللا ىلص « ينلا نع كلذ يف
 ىلع هباحصأ رارقاو « داهتجالاو يأرلاب كحلاب((*؟”عطقلا بجوتو ءرذعلا

 فيكف ءيحولا لوزنو «ملسو هيلع هللا ىلص هدوجو عم ءهنمز يف كلذ

 ايلاو نيميلا ىلا هذفنأ نيح لبج نب ذاعمل روهشملا ربخلا كلذ نم
 « ؟دجت ' نإف لاق . هللا باتكب :لاق «؟محت £ ؛هل لاقف ‹ العمو

 « ؟دجت ' نإف » :لاق .ماسو هيلع هللا لص هللا لوسر ةلسبف » :لاق

 يضري امل هلوسر لوسر قفو يذلا هلل دمحلا» :لاقف «يبأر دهتجأ :لاق

 ° هلوسر

 تنكأ نيد كيبا ىلع ناك ول تيأرأ» :ةيمعثخلل هلوق كلذ نمو

 .قولخلا ند ءاضق بوجو ىلع قلاخلا نيد ءاضق بوجو «ماسو هيلع هللا

 يتلا ةفادلا لجأ نم مكتيبن انا » :يحاضألا موحل يف < هل ءلاقو

 .5؟ :مفر .ةعفاولا ةروس )١(

  (r):مقر) اعوفرم دواد وبأ هج رخ 0۸۵ *(.

 ) )۳مقر .ءاسنلا ةروس ٠١6.

 .ق ٠م ع نه (()

¥0 



 ىلع « هلي ءهنم صن اذهو ءاهوربتعيل «ةلعلاب معأف «« "كيلع تفد
 .سايقلاب محلا بوجو

 :لاقف ؛رمتلاب بطرلا عيب نع ءملسو ءهيلع هللا يضر « لئسو
 يفف «"نذإ الف»: لاقف معن :اولاقف ؟« سبي اذا بطرلا صقنيأ»
 دارأ امنا هنأ ىلع حضاو نايب سبي اذا بطرلا صقني له :مهايا هلاؤس

 هيلع مهفيقوتو ءرفتلاب بطرلا عيب يف ةلعلا ىلع مههيبنت كلذب
 نأ لهجي < هع يلا نوكي نأ زئاج ال ذا مو ودجو اًميح اهوربتعيل

 عب نع هی یم نأ ملعب نأ دارأ افاد !صقني سبي اذا بطرلا

 .نيباذهو«لثمم الثم رمتلاب بطرلا عيب يف دوجوم الضافتم ا رمتلا

 يناو « دوس دلو ل 0 دق هنا :هل ١ لاقف «ماتأ يذلل < هيَ «٠ لاقو

 :لاق ؟« اهناولأ اف» :لاق .معن «لاق ؟« لبا نم كل 78 :هتركنأ
 :لاق .اقرول اهيف نا ا «٠ “اقروألا نم اهيف لهف» :لاق . رمح
 قرع اذه لعلف » :لاق .ةعزن "قرع :لاق ؟اهءاج كلذ ىرت ىنأف»

 نئسلا يف اذه لثمو «هنم ءافتنالا يف « هع .هل صخري لو «« "هعزن
(Vv) „ 

 نأ :كلذ ىلع ليلدلاو «مولعم "هررقتو هلوصحف عامجالا امأو

 :مفر) .كلذك ملم هحرحأو .ةنئاع نع .(7 :مهر - اناحضلا) ىب أطوم يف كلام هجرخأ )١(
 .ةاساوملل ابلط نوتأي بارعألا ءافعض دارملاو .افبمح ارس اعيمج نوريسي موق .ةفادلاو .( والا
 .«اورحداو ءاوفدصنو اولكف» .تيدحلا ماتو

 نع يئاسلا هحرخأو . صافو يلأ نب دعس نع (؟؟ "مقر - عوببلا) ىيحي أطوم يف كلام هج رخأ )+(

 ۲٤۳(١٠(. :مقر) يذمرلاو (۲۹۹/۷) :كلام نب دعس

 .سبي اذإ صقني ؛ر (۳)
 .صاني هداوس طلاخ لمجلا ؛قروألا (؛4)
 .لصألا :فرعلا (ه)

 )٦( :حصحصلا يف يراخبلا هجرخأ )١/8؟. ١6١(. :معر) :مسم هحرخأو . هريره يبأ نع ۵٠٠١ ١(.

 .ىصحي نأ نم رثكأ :ر ء.عءق (9)
 .هريرقتو ع )۸(

۲۷7 



[rrr] 

 ءدجلا ثيروتك «ةريثك ءايشأ يف اوفلتخا « مهنع هللا يضر ةباحصلا
 ىلع دحاو لك جتحاو «/ .نانسألا تايدو «ضئارفلا يف لوعلاو

 ولو «ريكن ريغ نم عاذو « مهنيب كلذ عاشو « سايقلاب (("اديهذل) هبحاص
 «هباتک يف هب هللا مهفصو 9 ىلع ءهراكنا ىلا اوعراستل اركنم ناك

 نوهنتو «فورعملاب نورمات سانلل تجرخأ همأ ريخ متنك» :لوقي ثيح
 .« "ركنملا نع

 ءابولا رمأ يف ءهنع هللا يضر ءرمع ثيدح الا كلذ يف دجوي مل ولو
 ماشلا ىلا جرخ ثيح ؛ عابتالاو دايقنالا هل بجوو ا هب حصل
 «ماشلاب عقو دق ءابولا نأ هغلب '” غرس ناك الف ٠ هلا «ينلا باحصأب
 الأ ىرأ :هل لاق نم مهنمف «هيلع اوفلتخاف نيلوألا نيرجاهملا راشتساف
 لوسر باحصأ ةيقبب مدقت ال ءهل لاق نم مهنمو ‹ هللا ردق نم )0 هز 3

 نيرجاهملا فالتخاك اوفلتخاف راصنألا اعد مث ءابولا اذه ىلع « هلع « هلا

 مف ‹حتفلا ةرجاهم نم شيرق هخيشم نم رضح نم اعد مث « مهلبق
 ةيآ كلذ يف ركذ دحأ مهنم نكي مو «عوجرلاب هورمأو «هيلع اوفلتخي
 دحاو لك راشأ لب هلع ءهللا لوسر نع اثيدح الو .هللا باتك نم
 دحأ هيلع ركني مو ؛(هداهتجا هيلا هادأ امو) «هيأرب هيلع مهنم
 ةديبع وبأ لاقف « هيلع اوُحِبِصَأَف ء رهظ ىلع ٌمبْصُم ينا : رمع لاقف « هلعف
 ابأ اي اهلا كريغ ول :رمع لاقف ؟هللا ردق نم ًارارفأ : "حارجلا
 يف لبا كل ناك ول تيأرأ :هللا ردق ىلا هللا ردق نم رفن «معن .!ةديبع

 تيعر نا سيلا ءةبدج ىرخالاو «ةبصخ ا(هادحا «ناتودع هل داو

 .هبهذمب :ب يفو .ر نم 0(
 ١١١ :مقر .نارمع لآ ةروس (؟)

 .حارجلا ةديبع وبأ اهحتسا .ماشلا ىلا ةنيدملا قيرط ىلع ةنيدم :(ءارلا نوكسب) غرس (۳)

 .رفي ت يقو م هر ۰ع نم (1)
 .هيلا هدايتجا هادا امو ؛ب يو .ر ٤ع ق !نم (ه)

 .حارحلا نب ؛د ()

YY 



 . شفا ردقب اهتيعر ةبصخلا تيعر ناو هللا ردقب اهتيعر ةبدجلا

 ماو «سايقلاو يأرلاب رمع هبواجو «يأرلاب ةديبع وبأ هيلع ضرتعاف

 هذه تعاش 3 «عاجا الو ؛ ةنسب الو « هللا باتكب كلذ ف اهدحأ جلي

 اف « يأرلاب اهيف لوقلا ركنأ نم نيملسملا ف نکی مو تعاذو ‹ ةصقلا

 .ةلأسملا هذه نم عاجالا مكح يف تبثأ اهيف عاجإلا ىعدي ةلأسم

 ةحرج دهتجلارْيَغ نمسايقلا هوجو ضعب راكنا - ب
 ركني امناو «ةلمج سايقلا ركني ال هنع لوؤسملا اذه ناك نا امأو

 ام ههوجو نم ركني ايف فلاخيو «يفخو « يلج هنم ذا ؛ههوجو ضعب
 نا :« هيف ةحرج ("!كلذ) نوكي الف « ءالعلا ةماعو ‹ ءاهقفلا روهح هيلع

 ءداهتجالا'تالآ مه تلمك دق نيذلا ء ماعلا يف نيخسارلا ءالعلا نم ناك
 .هداهتجا هيلا هادأ ام هضرف ناكف

 ام كرتف «ديلقتلا هضرف ناكو ءةجردلا هذهب قحلي مل ناك نا امأو
 هاوه عابتاب الا ‹ ةفرعم الو « ماع ريغب «ذوذشلا ىلا لامو ‹ روهمجلا هيلع

 الو « هدّسرل يده ف ؛لاوقألا (ا"!ءذه) نم نسحتسملا ريغ عابتا ف

 لجو زع هللا نأل ؛هلعف ىلع ءلجو زع < هللا نم ىرشبلا هل تلصح

 كئلوأ هنسحأ نوعبتيف لوقلا نوعمتسي نيذلا يدابع رشبف » :لوقي
 نأل ءهيف ةحرج كلذو .« “'بابلألا ولوأ مه كئلوأو هللا مهاده نيذلا

 ايبغتم ناكو .فوع نب نامحرلا دبع ءاحف .لاق » :هماقو )5١/9(2 :حيحصلا يف يراخبلا اذه جرخأ )1(
 ضرأب هب متعمس اذا :لوقي هللا لوسر تعمس ءايلع اذه يف يدنع نا :لاقف ءهتجاح ضعب يف
 مث ءرمع هللا دمحف :لاق «هنم ًارارف اوجرخت الف ءا متنأو .ضرأب عقو اذاو «هيلع اومدقت الف
 .« فرصتا

 .سايع نبا نع .(5 31١9 :مقر) مسم هجرخأو
 .ةرثشع ةعباسلا ةسسلا يف اذه رمع جو رخ ناكو

 )١66/1١(. :حتفلاو ,(۲۸۳/۳) - دعس نبا تاقبط)
 .اه :ب يفو .م :نم (۲)
 م نم و

 , ٠۸ :مقر ءرمزلا ةروس )+(

¥۸ 



 كحاف ضرألا ىف ةفيلخ كانلعج انا ءدواد اي» :لوقي «لجو زع هللا
 نيذلا نا هللا ليبس نع كلضيف ,ىوم لا عبشت الو ‹ قحاب سانلا نيب

 .« 'باسحلا موي اوسن اع دی دش باذع مل « هللا ليبس نع نولضي

 .هل كيرش ال «قيفوتلا ىلاعت هللابو

 .« ىعس ام الا ناسنالل سيل نأو :ةيآلا لوح - ["مو]
 :لجو رع ,هللا لوق ىنعم نع لأسي <( هنع هللا يضر "ويلا بتكو

 خسانلا » باتك يف يكم ركذ امو « "!ىعس ام الا ناسنالل سيل نأو»
 نم ةنسلا *اهتصصخ ام الا «ةمكحم ةيآلا هذه نا :هل « “خوسنملاو
 ,ةءارق أرقي وأ ءدحأ نع رمتعي نأ دحأل زوج لهف «تيملا نع جحلا

 ؟ةصاخ تيما نع

 تفقوو ءاذه كلام تحفصت :لاق نأب كلذ ىلع هللا هقفو « بواجف

 . هيلع

 26 ىعس ام الا ناسنالل سيل نأو » :لجو زع هللا لوق ف لبق دقو

 اونمآ نيذلاو» :لجو زع هللا لوقب ةخوسنم اهنا :ليقو « هللا همحر

 نأل ؛نيبي كلذ سيلو « "؟مهتايرذ مهب انقحلا مهناياب مهتيرذ مهتعبتاو

 )١( :مقر ءص ةروس 51.

‘TAT if /01 j [YY م /944 ق: /١1ص ١! (0 

 5١. :مقر فجنلا ةروس )0

 دحاو ءزج يف « زاجيإلا  :يناثلاو . ءازجا هثالث يف « حاصيالا » لوألا ءدحاو مساب :ناباتك وه (5)

 تحت .ةناتسالاب ؛ ىلع ديهش ةنازخبو ٠ :مقر تحت نييرقلا ةنازخ نم لكب زاجيالا دجويو

 .ةحفص 48٠١ يف عقت ءاعلص ةخئو .۵۸ مقر ‹«نميلاب ءاعنص ةنازحبو . ٥ه :مقر

(o)هتصخ ع , 

 .تيملل ؛ص (3)

 ١«. :مقر ءروطلا ةروس (۷)

4۹ 



 ) عمجلا نكي الو «لوقلا نم ضراعت اهف نوكي انا خسنلا

 ام الا ناسنالل سيل نأو» :لجو زع هللا لوق يف سیلو ؛('!ليوأتب
 [74] بتكي ال هنأ ىلع الو «/ لمعي مل ام هل بتكي ال هنا ىلع صن « ىعس

 :ىلاعت لاق ول هنأ ىرت الأ ؛هسفنل هلمعي ملو «هل هلمع اذا «هريغ لمع هل

 هلمع ىون وأ «هسفنل ال هريغ هل هاعس وأ « يعس ام الا ناسنإلل سيل نأو

 .ًايفانتم آمالك نكي م ءهلمعي مو
 ؛مالسلا اهيلع ميهارباو ىموم فحص يف اب مالعا يه امنا ةيآلاو

 ءينلا ةمأ كح اذه سيلف لاوحألا عيمج يف اهمومع ىلع تناك ناف
 لمعت مل ام اريثك اهل بتك نأب !'لاهيلع لضفت دق ىلاعت هللا نأل ؛ هلع
 .راثآلا هب ترهاظتو «نآرقلا هب قطن ام ىلع

 ريغ نينمؤملا نم نودعاقلا يوتسي ًال»:لجو زع هللا لوق كلذ نم
 ىلع لدف .« مهسفنأو مهلاومأب هللا ليبس ف نودهاجلاو ءررضلا يلوأ
 دابا عم ررضلا يلوأ نم نودعاقل يوتسي هنأ

 ءاريسم مترس ام < نار ةنيدلاب تإ : :هتاوزغ ضعب يف « هيَ :لاقو
 أأرذعلا مهسبح «كعم مهو الا 5 متعطق الو

 مون اهيلع هبلغي ليلب ةالص هل نوكت ءىرما نم ام » : هِي ؛لاقو
 .« 2!ةقدص هيلع همون ناكو ءهتالص رجأ هل هللا بتك الا

 نم رجأ لثم هل ناك الا ده ىلا وعدي عاد نم ام» : تيري لاقو
 .« "ايش مهروجأ نم كلذ صقني ال هعبتا
 .ليوأت الا هيب ت فو مز : ص )۱(

(r)لمعت مل اه اريثك اتل بلك نأب .ايلع :ع  
 .۹۵ :مهر .ءاسلا ةروس )۳(
 ۲٣۷۹۵( :مقرو) (؟ءا9514 ءمقر) .كلذك ةحام ن نبا هجرحأو . رباج نع ۱ :مقر) لسم هجرخأ )¢(

 (rır/r). : حيحصلا يف ىراحبلاو

(o)٠ :مقر) ةشئاع نع ةريره يبأ نع دواد يبأ نم لك هجرخأ  (iie:اك مال/#) :كلذك يئاسنلاو  

 أطوملا يف كلامو ؛ 5:5 :مقر .ةجام نبا هجرخأو .(1305 :مقر) ةريره يبأ نع دواد وبا هجرخأ (3)
 4١(, ؛:مقر - ءاعدلا يف لمعلا) :ىيحي ةباورب

١ YA. 



 اهار رأو اهسفن تتلتفا دق يمأ نا :هل لاق ى أأأ لجرلل < هلع لاقو

 . )ين « هلم هللا لوسر لاقف ؟اهنع قدصنفأ « تقدصت تملكت ول

 .هيزاغم ضعب يف « هع ءهللا لوسر عم ةدابع نب دعس جرخو

 انا ؟يصوأ مف :تلاقف « يصوأ :اهل ليقف «ةنيدملاب ةافولا همأ ترضحف

 ليق ةدابع نب دعس مدق الف «دعس مدقي نأ لبق تيفوتف ؛ دعس لام لاما

 لاقف ؟اهنع قدصتأ نأ اهعفني له ءهللا لوسر اي ءدعس لاقف ءهل كلذ

 طئاحل .اهنع ةقدص اذكو اذك طئاح :دعس لاقف .معن : هيَ «هللا لوسر
 ا

 «لجرلا نع لجرلا قدصتي نأ زوجي هنأ ىلع معلا لهأ قفتاف
 ف اوفلتخاو ؛دحأ نع 37 يصب نأ رو ال هنأ ىلعو «هنع قتعيو

 00 اا يصوي نأ

 . هيف فالح الل ةاعارمو

 یي الو «هنع ماصي الف « يشم رذن وا «مايص هيلعو تام نم امأو

 « يثملا يف هنع يدبيو .هب ىصوأ ناو ‹ كلذ يف هتيصو ذفنت الو « هلع

 ‹ ةقفنلاو «ءاركلا ردقب ايادهلا نم هلع قده :ليقو « نايده : ليق

 .نيكسم لكل موي لك نع دم :مايصلا يف هنع معطبو

 نباو « جح لاب هتيصو ذفنت امك «يشملاب هتيصو ذفنت نأ ىري نونحسو

.كلذ نم هب هدعو اب هل يفي نأ هنع ىثمي نأ هابأ دعو نم
 

 ننسلا يف يئاسنلاو 6٠١4( :مقر) ملسمو ةثئاع نع ء(١/۹۳٠) حيحصلا يف يراخبلا هجرخأ )١(

 ةأجف تتام :اهسفن تنلتفاو ,.(؟1./)

 .(581/5) :يئاسنلا «كلذك هجرخأو ء(ه۲ :مقر - ةيضقألا) ىيحي ةياورب كلامل أطوملا يف صنلا ()

 .هلأ :ب ينو .ر ءص :نم ()

 .كلذب م ر ع )¢(
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 زاج « تیل هتءارق (!"!باوث) بهوو «نارقلا ("لجرلا) أرق ناو

 .هللا ءاش نا «هعفن هيلا لصوو ءهرجأ تيملل لصحو «كلذ

 .هل كيرش ال «قيفوتلا هتلابو

 مومأم لکو ءناب ذف لك» :ةدعاقلا حرش - [«؛.]
 .« ضاق

 ف ‹دیز ىبأ نبا ) دمع وبأ) هركذ امف «هنع هللا يضر "لسو

 “» ضاق مومأم لكو «ء ناب ذف لک » : هلوق نم . ةالصلا باتك يف هرصتخ

 .؟كلذ ناك هجو يألو .؟كلذ هجو فيك

(4 

 .هيلع تفقوو ءاذه كلاس تحفصت :لاقف

 ةماعو «كلام بهذم ىلع حيحص هرصتخم يف ديز يبا نبا ركذ امو

 مس اذا «مامالا ةالص نم هتاف ام ىضقي مومأملا نا كلذو «هباحصأ

 ةالص نم ىلوألا ةعكرلا هتتاف نا :هتاف ("ام) بسح ىلع مامالا
 رهجو «ةروسو دمحلاب اهاضق «ةرخآلا ءءاشعلا وأ «برغملا وأ « حبصلا

 ءرصعلا وأ ء رهظلا ةالص نم ىلوألا ةعكرلا هتتاف ناو «ةءارقلاب اهيف

 .هتتاف اك ءارس ةروسو دمحلاب «مامالا ملس اذا اهاضق

 «ىلوألا ةعكرلا هيلع تلطب دق هنأ ةالصلا رخآ يف ركذ اذا ذفلاو

 يتلا «تاعكر ثالثلا ىلع ىنب «كلذ هبشأ ام وأ ءاهنم ةدجس نايسنب

 اهيف أرقف ءهيلع تلطب يتلا ىلوألا ةعكرلا ضوع ءةعبار ةعكر «هعم
 دجسو « حبصلا ادع ام « تناك تاولصلا يأ نم ءارس ءاهدحو دمحلاب

 .ناصقنو ةدايز هتالص يف هيلع عمتجت هنأل ؛مالسلا لبق

E 
(r)1 ع /۱ 7 /81 1م 7/716 :ق /۲۲ :ص  

 ۳ : نم )£(

(o)ص ق م ر 2ع نم . 

YAY 



[ro]مح قرتفا /امناو ؛ مومل ءاضقلاو « ذفلل ءانبلا نيب قرفلا وه اذهف  

 ةالصب ةطبترم مومألل ةالصلا نا لجأ نم ذفلا كح نم اذه يف مومألا
 .ةثلاثلاو ةيناثلا هعم ىلص دقف ءىلوألا ةعكرلا هتتاف اذاف .هماما
 ةثلاثلاو « ىلوأ .هعم ىلص يتلا «ةيناثلا لعجب نأ حصي الف ءةعبارلاو
 هفلاخ دق نوكيف «مامالا مالس دعب ةعبار متي مث .ةثلاث ةعبارلاو « ةيناث

 رييغث نم هيلع وه اهالص ام فالخ ىلع هعم ةالصلا ىلص نا يف

 .تاعكرلا

 ةنسلا رهاظ عابتا ةهج نم نيب ءًاضيأ ءوهو « ىنعملا ةهج نم اذه
 الف ةالصلاب بوث اذا» :هلوق نم ء هي «ينلا نع كلذ يف ةدراولا

 متكردأ اف «(""راقولاو) ةنيكسلا مكيلعو اهوتاو «نوعست متنأو اهوتأت
 ةالص نم ءيش هتاف نم « هيَ ءَرَمَأ هنأل ؛« ''اوهتأف كتاف امو ءاولصف
 ةعكرلا : "هتاف يذلاو ءهتاف ام .هعم ىلص ام ىلع ءمتي نأ مامالا
 هل حصي ال درفنملاو « هتتاف يتلا ةفصلا ىلع اهيلصي نأ بجوف «ىلوألا
 اذإ نوكيف «هتالص رخآ ءهيلع تلطب يتلا «ىلوألا ةعكرلا لعجي نا

 هتالص رخآ ىلوألا ةعكرلا لعج نأب ؛ةالصلا ''!ةبتر ريغ دق «لعف
 مف «هتالص يف عدحأ كش اذا» : هيَ« ينلا لوق رهاظ ءًاضيأ فلاخو

 ‹ نيتدجس دجسي مث ؛ةعكر لصيلف ءاعبرأ وأ ءاثالث ىلص ناك نأ دري
 ينبي نأ هرمأ هنأ هلوق نم رهاظلا نأل ؛« *'هلستلا لبق «سلاج وهو

 ١ .م .ص :نم )۱(

 ىف يراحملا هجرحأو ٠( :مقر - ةالصلا) هريره يبأ نع ىيجب ةياورب أطوملا ىف كلام هجرحأ (۲)

 .(1.؟ :مقر) مسو ء(حود/) حيحصلا
(r)هنتاف ع اق . 

 )٤( .بيثرت :ص 1
 الوصوم هجرخأو ء(١1 :مهر - ةالصلا) :راسي نب ءاطع نع .السرم ىيحي أطوم ىف كلام هجرخأ (ه)

 .(هالا :مقر) مسمو ء(۰۵/۱٠) : حيحصلا يف يراخبلا
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 .ًايضاق ال ءًايناب اهيف نوكي ءاهدحو

 نم ةدجس طقسا هنأ ع ةالصلا رخآ ف «رکذ اذا مامالا محو

 ضعبو وه وأ ءهعم نمو وه اهطقسأ ناك نا ءذفلا كح ىلوألا ةعكرلا

 هدحو وه اهطقسأ ناك نا ا"! ءومأملا محو «ايناب اهيف نوكي غهعم نم

 .مهب لسيف غرفي ىتح «سولج موقلاو ءةروسو دمحلاب هدحو اهيضقي

 ءذفلا ينبي اك ينبي مومألا نأ :كلام باحصأ نم بهشأ بهذمو
 ريغ مومأملا ةالص نأ ف ‹ هلصأ ىلع « يعفاشلا بهذم وهو « يضقي الو

 .هماما ةالصب طبترم

 .قيفوتلا ىلاعت هللابو

 ىلع ليكوتلاو ءاصيإلا ببسب نيد ءاعدا - [*41]
 خبقلا

 هنأ رقأ لجر نع الئاس «ةيرملا يضاق ءهنع هللا يضر «“"هبطاخو

 ركنأ مث ءهيلع ايصو ناك هنأ معز «لجرلا لام ضبق ىلع اليكو لکو
 .كلذ دعب

 :لاوسلا صنو

 ضنبقلا راكناو «ليكوتلاو ءاصيالاب فارتعا

 يضر «ديلولا يبأ مامالا هيقفلا باوج - محرلا نمحرلا هللا مسب
 ءرانيد ةئام كديب يل ترقتسا :رخآلل اهدحأ لاق نيلجر يف «هنع هللا
 يأب :بلاطلل ليقف ؛يل ركذ ايف كيلا تراصو ءاهضبق نم اهيلع تلكو

 .نيتنئا :ق )١(
 . رهظ :ص )0

(e)مامالا ` ص . 

 كما اخص 4۳ :م ۹0 ع ۳۹ ق )5(
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 ناك) هنأ معزي ناك هنا :لاقف ؟اهضبق ىلع لّكو هنا يعدت هجو

 لكو هنأو « ءاصيالاب فرتعاو « كلذ ضبق هيلع ىعدملا ركنأف .(''ايصو
 م ليكولا نا :لاقو ءلالا بلط يف "اههجوو ءاليكو لاما ضبق ىلع
 .هيلا هلوصو لبق رحبلا يف قرغ هنأو ءهآر الو ءدعب هيلا لصي
 ليكوتلاو ءاصيإلا راكنإ ىلع ءاعرتسا دقع

 :حاتتف الا رطس دعب هتخسن ءدقعب بولطملا ىلع بلاطلا رهظتساو

 مهنأ ءادهشلا نم دقعلا اذه خيرات بقعب "أىمست نم دهشي»

 ءاههئاسأو اهنايعأب «نامز (“يأ) نب دمح ينبا رمعو ركب ابأ نوفرعي

 رمعو ركب وبأ هيف عمتجا ءًاسلجم اورضح مهنأو «ةتباث ةحيحص ةفرعم

 نم ارضحأو «هب (“اهبلطي ام ىلع هاخأ اهنم دحاو لك ررقيل نيروكذملا
 «ضعبل اهضعب ةبلاطمو «روكذملا اهعاتجال باتكلا اذه يف همسا ىتأب

 سلجلا يف اهنيب تعقوف «هناركن وأ ءهب نارقي اب اهيلع '"لادهشيل
 .تابلاطم روكذملا

 تنك كنأ معزت تسلا :رمع هيخأل لاق روكذملا ركب ابأ نأ مث

 ركب بأ .هيخأ ىلع ايصو ناك هنأ روكذملا رمع ركنأف ؟ىلع ايصو
 .روكذملا

 ةئام كدنع يل سيلأ :رمع هيخأل روكذملا ركب وبأ ءأضيأ «لاق مث

 نب يلع نسحلا وبأ يمع يلع اهب قدصت يتلا يهو ءابهذ ةدحاو رانيد
 روكذملا رمع هل لاقف ؟كلبق يل يهو «هللا هجر «نامز يبا نب رمع

 الو :ركب وبأ هل لاقف . ءيش يدنع كل الو ءائيش كل تضبق ام :ابواجم
 )١( يصو هنأ :ب يفو .م ؛نم .

 (+) .ههجو اليكو م

 ,ىمستي :م (۳)
 .ق ع :نم (1)

(o)هب هبلط :ق ع . 

 .دهشب :ع (3)

١6 



 نم كيلا تراصو ءاهضبقف ؛ةروكذملا رانيد ةئالا ضبقي اليكو تلكو

 ء(""روكذملا) رمع كلذ دنع لاقف ؟كدنع ةيقاب كلبق يل يهو «هدنع

 [۳۲۹] لوقت امم اًئيش معأ الو «تضبق الو تلكو ام :ركب /يبأ هيخأل ابواجم

 .هلك كلذ نم اًئيش فرعأ الو

 ىلع باتكلا اذه ىف همسا أي نم روكذملا ركب وبأ دهشأ كلذ دنعف

 .باتكلا اذه يف ررقو ء«فصو ام عيمجب ءروكذملا رمع هيخأ راكنا

 فصو اهسح ءاههنم هعمسو ءركذ اک !'!هفرع نم هلك كلذب دهش
 ةفرعم ىلع هتداهش عقوأو «باتكلا اذه يف بلتجا اک ءهفرعو «ققحنو

 مرحلا نم طسولا رشعلا يف ءاهب ماقو ءاهادأف ءهنم تلئس ذا «هلک كلذ

 .ةئام سمو ةرشع عست ةسن

 .« ....: مهو ع ىّمست نم

 تركنأ دق :بولطملل لاقف «لاملل ليكولا ضبق بلاطلا اذهل تبثو
 ءاصيالاب كلذ دعب تفرتعا مث ءليكوتلاو ءاصيالا دقعلا اذه يف

 .يل ام يلا عفداف «لالل كليكو ضبق يل تبثو « ليكوتلاو

 :كمصخ لوق ىلا عمست ملأ :دقعلا اذهب رهظتسا ال «بلاطلل ليقف

 دعب رحبلا يف قرغ :ابيجم «بلاطلا لاقف ؟رحبلا يف قرغ ليكولا نا
 .فرعأ ال :لاقف ؟هلوصو دعب وا هلوصو لبق :هل ليقف .ةدم

 ام عيج تبث اذا «بولطملا ىلع بجاولا - هللا كزعأ - انل نيب

 دعب «ليكوتلاو ءاصيالاب بولطملا رارقاو < موف نم مسرلا اذه يف صن
 ال» :بلاطلا لوقو ءِلاََمْلل ليكولا ضبق توبثو ءا هراكنا

 ا"!لمأتو «هدعب وأ ؛هلكوم ىلا هلوصو لبق ««لیکولا قرغ ىتم فرعأ

 .ع :نم )١(
 .هملع نم ع :ف )9

1۲۸٦ 



 .ىلاعت هللا ءاش نا اروجأم «كلذ ىلع ةعجارملاب لضفتو « ءاعرتسالا دقع

 ءلاؤوسلا تحفصت :هصن اذه امي كلذ ىلع لش هقفو «بواجف

 . هيلع تفقوو

 ركنأ نأ دعب اس ال ءءاصيالا نم هاعدا ابف بولطملا قدصي الو

 ضبق ىلع هيلكوت نم هب رقأ اب ءهمزليو ؛دقعلا هنمضت ام ىلع ؛كلذ
 «هايا ليكولا ضبقب «هنامض ءءاصيالا نم هاعدا ام تبثي مل نا ءلالا
 م هنا:بلاطلا نيمي دعب ءهفلت ىعداو ء«هضبق ذا هصبق ىلع هل هليكوتب
 نوكي نا نود «لالا ضبق ىلع هليكوت يف ىدعت هنأو ءايصو هل نكي
 .هيلا كلذ

 هجوب (('7كلذ ىعدا اذا) ءلالا فلت نم هاعدا اف ليكولا قدصيو

 .- كلذ ىلع هنيمي عم « طيرفت الو عييضت كلذ يف هنم نكي ماو «هبشي

 ءهيلا عفدلا ةنياعم ىلع ةنيبب لالل ليكولا ضبق تبث ناك ناو
 اهدهاشتب الا كلذ تبثي مل اذا امأو ءلالا نم كلذب عفادلا ءىرب

 عفادلا أربي الف «ضبقلاب ليكولا رارقاب وأ «عفدلا ةنياعم نود «هيلع
 .هيلع هب عجري نا بلاطلل نوكيو ءلاملا نم كلذب

 ىلع بولطملا عجر ءمدقت ام ىلع «هنيي دعب «بولطملا ىلع عجر ناو

 .كلذ ىلع هقدصي نا الا عفدلا ةنياعم ىلع ةنيب نكت مل اذا «عفادلا

 .هل كيرش ال «قيفوتلا ىلاعت هللابو

 .هنع هلا يضر :ع 1(1)
 . كلذ ىلع ىعدا هدم يفو 04 نم )+(
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 .هضبق لبق ماعطلا تاءارب عيب - [*4؟]
 ناطلسلا جرخي يتلا «"'تاءاربلا "ايف ءهنع هللا يضر أ '!لئسو

 يه لهو ءاهضبق لبق اهعيب مل حصي له «نوصحلا ىلا ماعطلاب دنجلل
 قرتفت لهو ؟قرف اهئيب مأ ء"ةنودملا يف ركذ يتلا راجلا '"كوكصك
 مأ «سلدنألا لهأ دنج اياطع نم تبثا يه يتلا «نيطبارملا اياطع اهنع
 .؟ءاوس رمألا له

 .هيلع تفقوو .لاؤسلا تحفصت :لاقف
 ىلع مهل بترملا ماعطلا عيب مهريغو نيطبارملا نم دنجلل زوجي الو

 .هوصبقي نا دعب الإ .تاءاربلا هب مه تجرخ اذا ءمهلمعو. مهتمدخ

 فالخب .ينوتسي نا لبق «ماعطلا عيب نع ٠ هيَ « ينلا يهنل ؛هوفوتسيو
 هللا لام نم ةنيدملا لهأ اهعطقأ ةيطعأ تناك امنا يتلا ءراجلا كوكص

 هنولمعي لمع ريغ ىلع راجلا ىلا نفسلا يف رصم نم لمجي ناك يذلا
 اوعطقأ نيذلا عيب اهيف زاجف ءاهوفوتسي نأ لبق سانلا ('"اهعيابتيف)
 .كلذ نع هلم ء ينلا يهنل ءاه "'ىرتشملا عيب زجي للو ءاهايا

 .هل كيرش ال .قيفوتلا ىلاعت هللابو

FA ov مطبق <p IE ال IY نص! (0 

 م )+(

 ناوم وأ دلو للت ف ٠ لمع لام رع معدن رمأ ةءاربلا (9)

 املا ف يأ كملار ةضسأ فر رمالا لو اهن ١ كي هارو اصلا (ء)

 Ut oy 1 يه طوع ي لام هيلي س رال یک م او يوما س لع رعآ مل )0(
 ا ممم أك علا ماا لسا مسوم رالاو 0.0۲١ مكر ممر ( ۴۳۹ /۲) ہلا ي هاو

 اوس أ ا ةبواعم ي ىل اک مرو مث  ماملطلا

lt !ا gg rf i ام 03 

 رتل م ۽ (۷)
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 ثلثلا ىلع ةيصولا نم داز اهف ةثرولا ةضراعم - [":*]

 «ةريثك ءايشأب هضرم يف دهع لجر يف «هنع هللا يضر « لسو

 هلمح ام ريغ اهنم اوزيجي نأ ةثرولا ىبأف «ينوت مث «هدهع باتک يف اهركذ
 .لاملا عيمجم اهتطاحال «ثلثلا

 نع يفوت لجر يف «كنع هللا يضر «كباوج :("!لاؤسلا صنو)
 نأ :هنم يفوت يذلا ءهضرم يف دهع دق ناكو «خأو ءةجوزو نيتنبا
 قفنيو «هب (('”احلاصتو) ءاهتلغ نم '"أفشي امو ءهل نيراد جارخ عمجي

 نأو «ماوعأ ةريثع ةدم ءهامم دجسم ىلع اهحالصإ دعب لضف ام /[۷]

 ذخوت الأو ءاهفلخت ىحر ةلغ نم «هتايح لوط ءهتقفن هيخأ ىلع يرجت
 هنع قرفي نا كلذ دعب دهعو « ےن مهامس ماوقأ يف هل تناك نويد

 هل ةكولمم قتعي نأو «كلذ ددع ىمسو «تيزو «بايثو «ناتكو ماعط

 قتع ذفنأو «بايثلاو «ناتكلاو «تيزلاو ءماعطلا قرفو ءاهامس

 . ةكولمملا

 :كالمألا نم هفلختي ام عيمجب هتنبا ينب :'اتدفحل .ًاضيأ ءدهعو

 نم هفلختي ام عيمجبو «تناك ثيح ءاهفونص فالتخا ىلع اهلك راقعلا

 .اهريغو منغلاو رقبلا :ناويحلا

 ام الا روكذملا ىفوتملا هب دهع ام عيمج نم اوذفني نأ ةثرولا ىبأف

 .هلام عيمج '"اقرغتسا دق هدهع ناك ذا «هثلث هل

 1 ع To1/ !م /*#١ه :ى /ذكال ص (1)

 .م “۴ع 1نم 6و

 .لضعي :افِشيو .فلس :س ىفو .ق ٠ع (؟)
 احلصنو :دن يفو .ق ع )٤(

 .مهس م ۴ع .ق (6)

 .هدئافل م )

 .حرختسا :ىف و (۷)
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 له وأ ءاهلك اياصولا هذه نم ذفني ام - هللا كقفو - انل نيب
 رئاس عم ءهل ذفان روكذملا قافنالاب هيخأل هتيصو لهو ؟اهلك ذفنت

 فيك ثلثلا يف اياصولا باحصأ صاحت ناو ؟ذفنت ال مأ ءاياصولا

 ذفني "لهو ؟دجسملل هب دهع اه ةصاحلا نوكت فيكو ؟ميصاخحت نوكي
 ء اهجارخ ميوقت نوكي فيكو ؟نيتروكذملا نيرادلا حالصإ نم هب دهع ام

 موي ("رئذلا) ) ناويحلا موقي ىتمو ؛«؟نويدلا ميوقتو «ةروكذملا ةدملا

 "اريح «ةروكذملا تاناويحلا تناك نا ءتيملا ةافو موي ما «صاحتلا

 .؟ريسي ءيش الا اهنم قبي ملو تكله دق ءروكذملا لجرلا يفوت

 هللا انمحر -- تحفصت :هصن اذه ا كلذ ىلع .هللا هقفو «بواجف

 .هيلع تفقوو ءاذه كلاؤس كاياو

 هب دهع "ام اوذفني ال نأ نم هيلا اوبهذ ام ةثرولا ىح نمو
 كلذ يف رظنلا موي ىفوتملا هفلخت ام عيمج موقيف ؛هثلث هلمح ام الا ىفوتملا
 .اهقتعب ىصوملا ةكولمملا قتع هيف أدبيف .كلذ نم ثلثلا غلبم فرعيو

 ءاياصولا لها عيمج هيف صاحت ةكولمملا قتع دعب ثلثلا نم لضف اف
 ةرشع ةدم «نيرادلا ءارك ةميقب دجسملل هيف برضي « مهاياصو غلبمب
 ام حالصا "نم «هنقفن ىلا جاتحي ام كلذ نم طقسي نا دعب «ماوعأ
 دحلا ىهتنم ىلا هتقفن ةميقب خألل هيف برضيو ءامهيف هحالصا ىلا جانجم
 دح ىف ليق امم هراتخن يذلا ىلع ءاماع نوناُمث كلذو ؛هيلا رمعي يذلا

 نا ءاهددعب مهيلع يتلا .نويدلاب مه ىصوملل هيف برضيو «ريمعتلا

 .ماعطلا ةيمقب هيف برضيو .نيمدعم اوناك نا اهتميقبو ءريسايم اوناك
 يموملا ةدفح هيف برضيو « اهب ىصوأ يتلا .بايثلاو ٠ ثيزلاو ؛ناتكلاو
 ,له :ع )۱(

(r)هروكرألا اذن يفو .م ع . 

 .دم ؛م (۳)

 ءامس نع (4)
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 يف دجسملا بان اف :ناويحلاو كالمألا نم هب مل ىصوأ ام ةميقب
 ناك ةصاحلا يف خألا بان امو ءدجسملا هيلا جاتجي ال فقو ءةصاخلا
 5 ‹ مهيلع يلا ‹ نويدلاب مه ىصوملا بان امو هل هوزيجي نا الا , ةثرولل

 كالمألاب مهل ىصوملا ةدفحلا بان امو ءاهنم' مهيلع امم طقس ةصاحلا

 نمضيو «غلب ام هب غلبي «كلذ نم هب مل ىصوأ ايف لعج ناويحلاو

 .ةصاحلا يف مهبوني ام ىلع داز ام ةصاحلا ىف كلذل بجي ام

 .هل كيرش ال «قيفوتلا هللابو

[rss]اهعابف ءادقن اهعيبيل ةعلس هيلا تعفد طيسو -  

 لجأ ىلا
00 : 1 

 هل اهعيبيل «ابايث لجر ىلا عفد لجر يف ءهنع هللا يضر ؛لئسو

 .لجأ ىلا اهعابف «دقنلاب
 لجر ىلا عفد لجر ف 2, كنع هللا يضر «باوجلا :لاؤسلا صنئو

 اهعابف ءرخآ دلب ىلا بايثلا بحاص جرخو «دقنلاب هل اهعيبيل «ابايث

 اهبحاص ىلا بتكو ءدقنلاب هنم اهيرتشي نم دجي يل ذا ؛لجأ ىلا رومألا
 هرمأ هنأ بايثلا بحاص ىلع هثراو ىعدافءرومأملا تام مث «كلذب هملعي

 لکو نا فيكو «دقنلاب هنم اهيرتشي نم دجي مل نا لجأ ىلإ اهعيبي نأ
 ام ؛هديب تفلت اهنا ىعداو ءاهضيقف « بايثلا نامأ ضبقي نم ثراولا

 ؟.كلذ يف بجاولا

 «لاؤسلا تحفصت :هصن اذه اب كلذ ىلع « هللا هقفو « «باجأف

 .هيلع تفقوو

 قال /ك5١ :م /۱۱۳ :ص )١(
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 اهعابف ءدقنلاب اهعيبي نا رومأملا رمأ بايثلا بحاص نأ مع ناو

 نأ الا ‹نماض اهتميقل وهف ءدقنلاب هنم اهبرتشي نم دجم ل ذا «نيدلاب

 .هزاجأو «هلعف نم كلذب يضر «كلذب العم هيلا بشك ذإ نوكي

 [ممم]اضرلا هثراو هيلع ىعداو .تركذ اك تام دق رومأملا /ناك ناف

 هنم عيبي نم دجي مل نا .نيدلاب عيبي نأ هرمأ هنأ وأ كلذ هلعفب هلعفب

 رومأملا لام يف هل ناكو كلذ نم هب هيلع ىعدا ام ىلع فلح « دقنلاب

 .بايثلا ةميق ىفوتملا

 هل تناك .ثراولا فلحو .نيميلا نع لكن وأ .هلعف زاجأ ناو

 .ءاش نم اهضبق ىلع لكوي وأ ءاهضبقب ءا نيعاتبملا ىلع هبايث نافأ
 ملعب ال وهو .هليكو اهضبقف ءاهضبق ىلع.رومأملا ثراو لکو ناك ناو

 «نامض هيلع اهب بجي ال ةفص ىلع .اهفلت یعداو هل اهنا نظيو «هيدعتب

 نا ءهيلا عفدلاب عفادلا ''ءىربو .كلذ ىلع هنيمي عم نامضلا هنع طقس

 ةنياعم ىلع هل تناكو ءهل لاملا نأ نظو ؛ كلذ يف ثراولا يدعتب معي م

 .مرغلا ثراولا مزلو « عفدلا

 ملو .نامضلا همزل .هلكو يذلا ثراولا يدعتب ليكولا مع ناو

 عجر ناف :امههنم ءاش نم ىلع بايثلا بحاص عجرو .فلتلا يف قدصي

 ليكولا ىلع عجر ناو .ليكولا ىلع عجري نأ ثراولل ناك ثراولا ىلع

 .دحأ ىلع عج رپ نأ هل نكي م

 تناك الو معي م مأ .ثراولل سيل لالا نأ مع دق عفادلا ناك ناو
 ناف .هيلع عجري با بايثلا بحاصل ناكل عفدلا ةنياعم ىلع ةئيب هل

 .فلتلا ىعداو ءهنم ضبق يذلا ؛ليكولا ىلع وه عجر هيلع عجر

 .هل كيرش ال ؛قيفوتلا ىلاعت هللابو

 .ًارپو ص )۱(
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 يف بيغملا طرشب تذخأ نم قالط ذفني له - [*؛ه]

 ؟ضاق هب سيل دلب
 لبق باغو ءاركب ةأرما جوزت لجر يف «هنع هللا يضر « "لسو

 ال ثيحب امه هطرش يذلا لجألا اهيف زواج «ةلصتم ةبيغ ءابب ءانبلا
 .اهطرشب ذخألا ىلا بهذف ءملعي

 لجر يف «كنع هللا يضر «باوجلا :هرخآ ىلا هلوأ نم لاؤسلا صنو

 اهقادص باتك يف «جوزلا ىلع دقعناو ءاهوبأ اهجوز ءاركب ةأرمأ جوزت

 باغف ءمويلا سانلا تاقادص ىف دقعني امسح «بيغلا طرش «هعم

 دمأ اهيف زواج ءهتبيغ معي ال ثيحب ءهتجوزب ') ءانبلا لبق جوزلا
 ةعاج رضحب تفلحو ء اهطرشب ذخألا ىلا ةأرملا تبهذف :ريثكب بيغلا

 نكي ملو ءاهسفن تقلطو ءروكذملا جوزلا ا"؟بيغم نوفرعي اهناريج نم
 «قادصلاو بيغملا هدنع *"!تبثي “مكَح ءناجوزلا هيف يذلا «ناكلاب

 نيميلا نم ةأرملا هتلعف ام ("”نفني) له «مولعم ءروهشم رمألا نأ ريغ
 ىلع جيوزتلا اهل لحيو ءاهقادص فصن قحتستو ءاهطرش ىلع «قالطلاو

 رمألا ذا «ضارتعا الو مالك اهلعف ىف دحأل نوكي الو «ةفصلا هذه

 ؟ال مأ ءانتيرق لهأ نم دحأ هلهجي ال روهشم
 ىلا لوصولا ناك نا لهو «ىلاعن هللا كرجأي ءايفاش انايب انل نيب

 ؟ال مأ ءاهلعف نهوي ؛نيجوزلا عضوم نع هدعبل رذعتي محلا

 كرجأ هللا مظعب ايفاش انايب كلذ عيمج انل نيب

TAA ig ثك :م /4غ ص/ )١( 

 .هجورب :ع (؟)

 .ةببع م .بيغ :ع (6)
 .ماح :ص ((1)
 ءاثقبن ع۴ (م)

 ,فرصي :ب يو .م ع ()
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 تفقوو «لاؤسلا تحفصت :لاق نأب كلذ ىلع « هللا هقفو «باجأف

 . هيلع

 نم اهيلع قفني نا اهقح نمف هيف هتفصو ام ىلع رمألا ناك اذاو
 ءكلذ تلأس اذا «قافنالا مدعب هيلع قلطت نأو «كلذ تبلط اذا « هلام

 ..بيغملا يف اهل هطرش يذلا اهطرشب ذخأت نأو «لام ال نكي مو

 تقلطو ءاهطرشب تذخأف «كلذ هيلا عفرت مَكَح دلبلا يف نكي م ناف
 نوفرعي «لودع دوهش ةرضحب «جوزلأ هطرش ام ىلع «اهنيمي دعب اهسفن

 .بيغملا يف الو «طرشلا

 ىلا كلذ عفرت نا يغبنيف ءهمودق لبق جوزتت نا تدارأ ناو

 ' ناف ‹ بئاغلل مولتيو , ههجو ىلع هلك رمألا هدنع ا"! تيشتف ,مكحلا

 .حاكنلا اهل حابأو «هل ةجحلا ءاجراو ('"!هيلع) كلذ ذافنإب كح تأي

 .(""هل كيرش ال) ؛قيفوتلا ىلاعت هللابو

[r1]؟نئارقلاب ةقدنزلا دح ماقي له -  

 ةرضح يضاق راج نب ىسوم ( ةنع هللا يضر “هيلا بتكو

 نيدب ندي هنأ هيلع عاش « يمالسا لجر نع ‹ الثاس ءاهنم ‹ شكارم

 .هرمأ ف رظنلا ىلا كلذ ىدأ ىح «قراصنلا

 نيد ىلع قاب هنأ هنع عمس مث «مالسالا رهظأو «ملسأف «ةنيارصنلا

 4 تبثيف :ص ع )01(

(r)م :نم . 

(r)م :نم  

 TAA /TAT ip /#ؤؤ :ق /۷ :ص (4)
 لضعلاب رهش . ةاضقلا ةلج نم .ماكحألاو لئاسملاب ملاع .جاجحلا ثدحم . يجاهنصلا داح نب ىسوم وه (6)

 يدهملا رابخأ . ٠٠١ :ص ىستلملا ةيغبو (1154/؟) ةلصلا) . شكارمو .ةطانرغ ءاضق ىلو ؛لدعلاو
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 ءهنم كلذ عامس رثكو «مالسالا راهظإ نم هيلع وه ام عم «ةنيارصنلا
 تشتفف «هلاح نع فشكلا بجوأ ام هرمأ نم ناطلسلا ىلا /عفرو[ سم ]

 «قرشلا ةهج ىلا ةينح هيف «ةسينكلا (""هبشي) تيب اهيف يقلأف «هراد
 ليدنق اهيفو ءريرس ناكد ةينحلا يف سيلو « تيبلا ةعس نم قيضأ يهو

 طوطنخب بتك هنكسم يف يقلأو « عومش اهيف تقصلأ « ةريثك راثآو «قلعم
 ءلمحلا هبش ('' ىلع) مئاوق عبرأ ىلع حولو « ةريثك عومشو «ىراصنلا
 :كلذ نم رثكأ وأ ربشلا ردق هيف دوعلاو .بلصم دوع اهسأر ىلع اصعو
 .عباط اهنم ةدحاو لك يفو « تففج دق نيجعلا نم راغص صارقأو

 نأب ؛ مهعرش رومأو ‹ ىراصنلا لاوحأ فرعي نمم دهاش دهشو

 اهودقويل « ( مويسق ىلا امودهبو ء«ىراصنلا اب برقتي امم ةروكذملا عومشلا
 سيسق هيلع عضي ام «مئاوق عبرأ ىلع يذلا «حوللا نأو « مهدبعتم يف
 دوع اهسأر ىلع يتلا ءاصعلا نأو «هايا هتءارق نيح «ليجنالا ىراصنلا

 صارقألا نأو ؛ليجنالا ةءارقل همايق تقو اهيلع أكوتي ام بلصم

 اأو ءمهموص مامت دنع هب نوبرقتي ("انيذلا) ىراصنلا نابرق ةروكذملا
 .مهتُمأ دنع الا نوكت ال

 ةروكذملا ءايشالا هذه نوكت نأ - كقيفوت هللا مادأ - ىرت لهف

 راهظا نم “هلع عمس ام عم ءلجرلا اذه نكسم يف تيقلأ يلا

 ذا « "'هتقدنز ىلع اهب ىضقي لئالد « ةينارصنلا نيد ءافخاو «مالسالا

 اب هيلع حيو .«هرکذ مدقت ام ىلع هنم راع ىتح «مالسالا رهظي ناك

 ؟ال مأ «قيدنزلا ىلع هب محي

 .هبش :ب يفو .م :نم (1)
 .هبشي متأوق :ق يفو .م :نم (۲)
 .يذلا :ب ينو .م :نم (۲)

 .هنم ع (٤)

(a)۷٦) :ص ٠ ةيهقفلا نيناوقلا) . رفكلا ءافخاو ءمالسإلا راهظإ :ةقدنزلا  
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 .ىلاعت هللا ءاش نا اروجأم :كلذ انل نيب

 تفقوو ‹كلاؤس تحفصت :لاق نأب كلذ ىلع « هللا هقفو «باجأف

 . هيلع

 مالسالا رهظأو ءمسأ يذلا ينارصنلا اذه ىلع تبثي مل ("اذاو
 ءاهيف هل عفدم ال «ةلدع ةنيبب ءاهب نيديو «ةينارصنلا سي هنأ :اعئاط

 ام ءهراد يف دجو اب «قيدنزلاك « ةباتتسا نود «لتقلاب هيلع محي الف
 ("ءايشألا) كلت نأ نظلا ىلع بلغ ناو « مهنيد يف ىراصنلا هب عرشتي
 نم هاوس نم ال «ةينارصنلا نيد ىلع اهب عرشتي وهو ءهراد يف ةدوجوملا

 عمس هنأ نم تركذ اہ اس ال ء("اھنم) هباتني وأ «یراصنلا نم هنكاسي
 رثكو «مالسالا راهظإ نم هيلع وه ام عم «ةينارصنلا ىلع قاب هنأ هنع
 («!ةبلغ الو «عامسلاب هريغو لتقلا نم دودحلا ماقت ال ذا ءهنع كلذ عامس
 .نيملسملا نم ةلدعلا ةنيبلاب ماقت اناو «نونظلا

 ءرمخلل براش هنأ نيملسملا نم لجر ىلع ضافتسا ول هنأ ىرت الأ

 ال «ىرخأ دعب ةرم هتدئام ىلعو «هيدي نيبو «هراد يف رمخلا تدجوف

 .اب هبرش نظلا ىلع بلغ ناو ءرمخلا برش دح هيلع بجو

 ةمولعم «ةرجاف ةأرما ينازي هنأ لجر ىلع ضافتسا *(”ولو)
 ةدم اهب درفناو «هباب اهيلع قلغأ دق ءهراد يف هعم تدجوف « روجفلاب

 اهعم هتولخب نظلا ىلع بلغ ناو ءانزلا دح هيلع بجي ل «نامزلا نم
 ةبوقعلا كلذب هيلع بجي امناو ءاهب هانز ءنامزلا نم ةليوطلا ةدملا
 ."ةعيجولا

 .اذا ع )%0

 .باسألا س فو .م نم )+(

(r)عانس  

 .ةىلغب الو م (٤)

  (o)ولو اس قو نم .

 ) )3.ةعجوملا :م .ع
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 ةبيرلا روهظل ةعجوملا ةبوقعلا .هنع تلأس يذ" اذه ىلع بجيكلذكف
 . تفصو يلا بابسألا كلت نم هراد ىف دجو امي هيلع

 .هل كيرش ال قيفوتلا ىلاعت هللابو
 ةعفشلا قح يف ءاكرشلا نيب ةيقبسألا - [*:0]

 نع لأسي «سلدنألا دالب ضعب نم ؛هنع هللا يضر : "هيلا بتكو
 .ةعفشلا نم ةلأسم

 عاب ءةعاشا يف موق نيب كالمأ يف «كنع هللا يضر «باوجلا :اهصنو

 ةروكذملا كالمألا يف هكارشأ ضعب نيبو ءهنم يرتشملا نيبو هنيب يه
 . الوأ

 ىلع ةعفشلا ءالوأ «ةروكذملا كالمألا يف كارشالا ضعب دارأف
 :هل لاقف .("!مهضئارف) ردق ىلع «هارتشا اهف هعم يواستلاو «يرتشلا
 كلذ !''فقوي ىتح «يلع ةعفش كل سيلف كنم ةعفشلاب ىلوأ كريغ
 .لوألا

 هارتشا امف ('"!هعم) لوخدلا نم هعني نأ - هللا كزعأ - هل لهف
 ,''فيقوت بجو نا ؛هفيقوت رادقم امو ؟ال مأ ؛لوألا فقوي ىتح 3

 ىري «ةعفشلا دمأ رخآ ىلا هرخوي ما «كرت اماو ءذخأ اماف ,هفقويأ

 نأ هل له :عفشأ ينا :لاقف « ((",فقوأ) نا لهو ؟نوكي اذام مأ « هيأر

 ءهنم دعبأ وه يذلا ءرخآلا اذه عفش الاو ؛عفش اماف «مايأ ةثالث هلجؤي

  a 0هقيفوت .

 .ةفقو ان يو م ع 8

 ۹۹ أع /1#5 ۾ (F0/ ق /ا1"ه ص (1)

 .اهصئارف :ان يفو .ص ءعا!نه (؟)

 ,فقوت :ع ق ؛ص ()
 .عاورص ؛نم (()

 ص (0)

 م
(3) 
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 ىلا ةعفشلا بلاط نع دعبألا اذه لفغ نا '"فيكو ؟نوكي اذام مأ
 اهتعفش عطقنتأ :نيحلا كلذ ىلا ءًاضيأ لوألا اهنع لفغو ءاهدما رخآ

 | ]ناك نم يمامأ ناك :لوقب هنأل ؛ةجح /دعبألا اذهل نوكي مأ ؛ اعيمج

 ذئنيح .هل مت دق دمألا تيأر الف ءتكس كلذلف ؛ ينم ةعفشلاب ىلوأ

 نا ب هللا كزعأ - نوكي لهو ؟ال مأ اذه هعفني لهف ءانأ اهتبلط

 ءاعيمج يرتشملا ىلع ال وأ.ةروكذملا كالمالا يف كيرشلل ةقفشلا تبجو

 ىلعو ةعفشلل بلاطلا ىلع اهلك كالمألا !"اريدقت «هل تبجو هجو '"أيأب
 .؟رخآلا نود اهدحأ ىلع مأ ءاعيمج يرتشملا

 كنلأس ام عيمج ينو ءاذه يف محلا هجو - كنع هللا يضر - نيبف

 .ىلاعت هللا ءاش نإ ًاروجأم «هنع

 هللا انمحر - تحفصت :لاق نأب كلذ ىلع ءهللا هقفو «باجأف

 .هيلع تفقوو ءاذه كلاس - كاياو

 اهيف هكارشأ ضعب نم كالمألا يف هظح ١ ءاكرشلا ضعب عاب اذاو

 ضعب نيبو هنم يرتشملا نيبو هنيب ةكرتشم «ىرخأ كالمأ نم هظح 5
 محلا هجوف ؛تركذ اك ةدحاو ةقفص يف ؛ '*اىلوألا كالمألا يف هكارشأ
 نوكيف ءرخآلاو لوألا كالمألا نم هتصح ىلع نمثلا ضف نا :كلذ يف
 .'"هدارفنا ىلع هيف عقو عيبلا نأك «نمشلا نم ةصح لك بان ام

 قحأ ."ارخألا وأ لوألا كالمألا يف ءاعفشلا ضعب ناك ناف

 وأ .دحاو مهس لهأ اونوكي نا لثم .تركذ اک مهرئاس نم ةعفشلاب
 .نا لهو :ف )١(
(r)هسو قأب يرش 6 ع . 

(e € 
 ناال م ((4)

(o)لوألا :ق ص . 

 , داوقبأ ؛خ (9)

a (۷)رخآلاو لوألا . 

۳4۸A 



 فقوي ىتح ةعفشلاب ذخأي نا دعبألل سيلف ءمهرئاس نود ةثرو لهأ

 ءاهب "اذخأي نأ دعبألل ناك كرت ناف ءكرتلا وا ذخالا ىلع برقألا

 «مويلا كلذ يف هل مولت «هدقن رضحي ملو ءذخآ انأ :فقو اذا «لاق ناو

 نمل تبجوو «ةعفش هل نكت م «لاملاب تأي ل نإف « ةثالثلاو « نيمويلاو
 . ءاعفشلا نم هدعب

 رخي نأ «كرتلا وأ ذخألا ىلع فقو اذا ءبلط نا فلتخاو

 ءال مأ ءهل كلذ نوكي له < ةئالثلاو نيمويلاو مويلا «كلذ يف يئتريل

 عاطقنا دح ىلا كلذ يف رخي ال هنأ يف فالتخا الو «نيلوق ىلع

 . ةعفشلا

 دمأ ىضم ىتح ةعفشلا بلطي ءاعفشلا نم دحاو مقي مل اذاو

 هنم قحأ ناك بيرقلا نأ نم هب جتحا ايف ديعبلل ةجح الو «ديعبلاو
 هتعفشب موقي نأ نع هتوكس نأل ع؟"!اهبلطب مقي ل كلذلو «ةعفشلاب

 نا كرتلا وأ ذخألا ىلع هفقوي وا ءابئاغ برقألا ناك نا ءابب ذخأيف

 .اهيف هقحل ًاطقسم ءارضاح ناك

 .هل كيرش ال «قيفوتلا ىلاعت هللابو

 ضايع نبا لضفلا يأ يضاقلا نم ناتلأسم - [":+]

 نبا لضفلا وبأ ةتبسب يضاقلا ءهنع هللا يضر «'"'هيلا بتكو

 . ءاضقلا ماكحأ سلجم يف هيدي نيب لزن ام «نيتلأسم يف هلأسي «ضايع

 .اهذخأي نأ :ع 0
 ,اهبلطي :م (۲)

 لمع oY/ نق (0)
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 ]١[ - هيلع امم ًارارقإ كرتي موءهتدلب جراخ فوت يراجت طيسو «

 رفاس «هل ("؟ةراجنلا) ا" يضبتب فورعم لجر يف يهف ىلوألا امأف

 ءءيشب صوپ مو ءريناند كرثو «كانه يفوتف «برغملا دالب ضعب ىلا
 اكيرش معي هنأ مهضعب تبثأو ءهعم اهوهجو عئاضبب هنوبلطي ةعامج ماقف

 تبثأو ءاهتروص فرع الو « ةكرشلا "دحيم لو «هنع هلاصفنا معي الو ءهل

 هنا مهضعبلو ءاعاتم ةرفسلا كلت يف هعم هجو هنأب تيملا رارقإ مهضعب

 .ةرضحلاب راقع هلو ؛هلبق نيد مهضعبل تبثو ءاريسي اعاتم هل عاب
 هب ءالؤمل دهش ايف محلا نوكي فيكو هلک اذه يف بجي ام انل نيب

 (ا"ادعم) ههيجوت وأ «هرارقاب هل دهش نمو «ةكرشلاب هل دهش نمو

 ىذلا .لاملا يف عئاضبلا باحصأ عم نيدلا باحصأ لخدي "لهو ؟ عاملا

 ال ءهلوصأو .هراقع ناُمأ يف عئاضبلا باحصأ لخدي له وأ ؟هديب ناك

 ؟اهكرت نم دنع فرع الو .مهلاومأب صوي مل هنأ اس

 نا ءاروكشم اروجأم هيف ديدسلا كيأر ىلع '"دمتعنل كلذ انل نيب
 .ىلاعت هللا ءاش

 ,لجألا يضاقلا قيفوت هللا مادأ .- لاوسلا تحفصت :اهيلع باوجلا

 .هيلع تفقوو ءاذه قوف عقاولا - هصلخت لمجأو

 هجو هنأب هل تيملا رارقإ تبث ىذلا قدسي نأ :اذه يف هارأ ىذلاو

 عطقم يف ؛كلذ ىلع هنيي عم ؛عاتملا ةفص يف .اعاتم ةرفسلا كلت يف هعم

 )١( رونا :اددشمو اففخع ءعضبو عضب ,
 ) )۲ىفو .م ١ع نم ٠ .هل راحتلا
 (») ام ماو" : س 40

053 04 (+) 

 م ١س الم )4(

  01 (o)له .

 .لسحمل ع (5)

١” 



 كلذكو : ا"اهتميق هلام يف هل نوكتف هبشي ام كلذ نم يعدا نا ؛قحلا

 رقأ يذلا ريسيلا رادقم قف قدصي « اريشي ًاعاتم هل عاب هنأ تبثأ يذلا

 قحلا بجي اب ؛نويدلا مهلا تتبث نيذلا فلحيو «كلذ ىلع هنيمي عم هب هل

 ايف عئاضبلا باحصأ عم نولخديو ؛ تيم ىلع انيد تبثأ )م ىلع) هب

 .راقعلا ماك ) هل امفو « لالا /نم هديب[ مس ]

 مو ؛ىفوتملل ًاكيرش نوملعي مهنأ لجرلل اودهش نيذلا دوهشلا امأو
 ائيش اوققحي 1 اذإ ؛مهل ةداهش الف ءاهمتروص اوفرع الو ةكرشلا اودحي

 :هسفن رمأ ًاكلام ءاريبك ةثرولا نم ناك نم فلحيو «ةداهشلا هب نوتبثي
 .هديب ام ءيش يف هعم اكيرش هل معي ام هنأ

 .هل كيرش ال ؛قيفوتلا ىلاعت هللابو
 +× ةداهشلا يف نعطلا - [؟]

 قرط نم اقيرط هلاخداب لجر ىلع اودهش دوهش يف يهف ةيناثلا امأو
 يف نعطو «, كلذ ركنأف < اهكلمتو «اماع نيرشع نم ((«ون :) للم م نيملسملا

 نم مهمزلي اب مهتلاهجب اوجتحاف < ا كرتو « مهروضحب < مهتداهش
 ا هل ناك نمو دوهشلا لهأ نم هيلع دوهشملا لجرلا نأو كلذ

 .ملعب ماستاو

 تاعايبو ةيرشأ نم نيروكذملا دوهشلا تاداهش اهيف دوقعب جتحاف
 اوجتحاف «ء("اهقشت قيرطلا نأب اهيف) اودهش يذلا « عضاوملا كلت ضعبل

 .هتميق هبشي ام هلام يف هل نوكيف :ق )١(
 نم نأ ىلع :ب يفو .م ع :نم (؟9
 .م:نم (9)
 م١٤۲ :م 5١١/ :ص (*)
 .قءعانم (4)

 ءاع :مءع (ه)

 .اهقشي قيرطلا نأ اودهش :ب ينو .م :نم )٩(

۳۰ 



 ىيرطلا نأ معن نحنو :نيعيابتملا نيب ءارشلاو عيبلا يف اندهش امنا انأب

 اهجارخا ءاضيأ ءركذ الو ءهيف تطرش الو «عيبلا يف ("!لخدت) مل اهيف
 .عيبلا نم

 دنع كلذ نايب نع مهتوكسل ءمهتداهش يف ًاحدق كلذ ىرت له

 ؟ةدملا لوطب دوهشلا ىلع زوحلا ىري نم يأر ىلع ايس ال ؛ةيرشألا
 .اروجأم كلذ انل نيب

 .هيلع تفقوف لاّوسلا تحفصت :؟"لاهيلع باوجلا

 نأل «مهتداهش يف هيلع دوهشملا هب نعط اب دوهشلا ةداهش لطبت الو

 .اهيلإ اوعدي م ذا ءمهتداهشب مايقلا كرت يف ًارذع مهل

 .كلذ يف ليق امم هب لوقأ ىذلا اذه

 .هل كيرش ال «قيفوتلا ىلاعت هللابو

 « طاسبلا» ةطساوب لمتحلا مازتلالا ديدحت - ["عو]

 اح سلجم يف ءرخآ ًالجر بس لجر يف «هنع هللا يضر "!لئسو

 .ماكحلا نم

 ىلع اهدحأل نيد يف «ڳاح نيب اعزانت نيلجر يف :لاؤسلا صنو
 «نيدلا بحاص نايدملا لجرلا بس ثيجحب مالكلا اهنيب غلبف ءرخآلا

 .قرب هامرو

 هيلا بغرف ءاهرضح نم ةداهش ذخأ دارأو «كلذ يف هقح بلطف
 لاقف ؛اهنيب ناك ًادادو (هركذو) ءهنع وفعلا يف نيرضاحلا ضعب

 .لخدي ؛ب ينو .مءق :نم )١(

 .اهنع :ع (0)

 لما چ 1AY p/P oT/ :ق/كاك :ص (م)

 .ءاركذو :ب ينو .م ءع :نم (:)

۳.۲ 



 ءكدنع اب هيف نودهشتو ءادقع دقغأ :وفعلا يف هل نيبغارلل بوبسملا
 مهدعو ام اوضتقا مث اودهشو «كلذ لعفف «نوديرت ام لك ىدنع کلو

 ام لك ىدنع كل :يلوقب تدرأ امنا :لاقو «كلذ ركنأف ءوفعلا نم هب
 طاقسا يف ال «بلطلا هيف عقو ىذلا «نيدلا يف حلصلا هجو نم هنوديرت

 . يس نم هيلع يل بجو ام
 طتسي لهو «( باّسلا) اذه مزلي اذام «كنع هللا يضر« يل نيبف

 .هللا ءاش نا الضفتم ؟وفعلا يف نيبغارلل هلاق ام بوبسملا قح

 :لاق نأب كلذ ىلع ءهللا هقفو «باجأف

 هولأس يذلا وه هنأل ءهل اودهش نأ دعب «هولأس نإ وفعلا همزلي
 ام لك ىدنع ل :مهل هلوقب هسفن ىلع مل هبجوأ ىذلا وهف ءًالوأ

 دارأ هنأ نم هاعدااًميِف قدصي الف ء«هرمأ رهاظ يف يل متدهش نا هنوديرت

 .هاوس ام كلذب

 .هل كيرش ال ؛قيفوتلا ىلاعت هللابو

 عوطت يتلا دبعلا ةجوز ةقفن ةكرتلا مزلي له - [*5.]

 ؟ديسلا اهب

 لجر يف لأسي ءةيرملا ةرضح نم ءهنع هللا يضر « "هيلا بتكو

 هيلع نأ :اعربتم ءاعئاط «حاكنلا دقع ام دعب «مزتلاو «هدبع جوز

 .ينوت مث ءاهنيب ةمصعلا ترمتسا ام ةجوزلا ةقفن

 نا فيكو ؟كلذ لجأ نم هتكرت فقوتو «هلام يف كلذ نوكي له

 .يمتش :ع )١(

 .دهاشلا :ب يفو .ع ؛نم (۲)

 هما cE/Y !p/ToF :ق/۸i !:ص (6)

 .دقع دعب م ع )4(



 ؟كلذ يف "افلتخا وأ ءدقعلا لصأ يف ًاطرش كلذ ناك
 ءاذه كلاؤس تحفصت :هصن اذه اب كلذ ىلع « هللا هقفو «باجأف

 .هيلع تفقوو

 دعب ءهب عوطت (ا) "هلام يف ةجوزلل .ءيش الف ديسلا يفوت اذاو
 بأل ءاههنيب ةيجوزلا“ دمأ لوط ءاهيلع “قفني نأ نم «حاكنلا دقع
 . تولاب لطبت «ضبقت م ةبه

 نأ بجوو ءهب دسفل حاكنلا دقع لصأ يف ًاطرش كلذ ناك ولو
 ىلع ةقفنلا عجرتو « طرشلا لطبيو «هدعب تبثيو .لوخدلا لبق خسفي
 لبق « خسفي () هنإ ليق دقو .اهلثم قادص ةجوزلل نوكيو «دبعلا

 ىلع اهتقفن نوكتو «طرشلا طقست نأ ةجوزلا تيضر نإ لوخدلا
 .جوزلا

 لبق ديسلا تومي دق ذا ءررغلا نم هبجوي ام كلذ يف داسفلا هجوو

 .ةقفن اه نوكت الف ءةمصعلا ءاضقنا

 ءاههنيب ةمصعلا ءاضقنا لبق تام "ول هنأ ىلع طرشلا عقو ولو
 [rrr] .ازئاج كلذ ناكل ءدبعلا ىلع /ةقفنلا تعجر

 لصأ يف اطرش كلذ ناك له اهتقفن نم ديسلا مزتلا ايف افلتخا ناو
 ٤ اطرش ناك هنأ : اهنم ىعدا نم لوق لوقلاف «هدعب اعوطت وأ ءدقعلا
 .هل فرعلا ةداهشل دقعلا لصأ

 .فلتخاو :ص )١(

 ,عوطت ايف ؛ص (۲)
 .م نم م

(e)قافنالا نم :م . 

(o)ص م :نم  

 .نأ ص م )5(



 ؛ هبهذمو « كلام لوق جاهنم ىلع ءهنع تلأس اهف هب لوقأ ىذلا اذه

 .هتحص دقتعن ىذلا

 .( "اهل كيرش ال) ءقيفوتلا ىلاعت هللابو

 فلح ةأرما نم هجاوزب زّربملا حريب له - [؟١05]

 ؟اثالث اهقالطب

 نب ىسوم شكارم ةرضحب يضاقلا ءهنع هللا يضر ‹ "هيلا بتکو

 ةنالف جوزت ىتم :لاق هنأ هيلع دهش لجر نع هلأسي «هللا هقفو «داج

 .اماع رشع ةعبرألا وحن هتمصع يف تثكمو ءاهجوزت مث ءاثالث قلاط يهف

 ةأرمآ جوزت لجر يف ؛كنع هللا يضر «كباوج :لاؤسلا (ا"اصنو)

 وأ «ماوعأ ةثالث (نم) ةدم اهعم ثكمو ‹ اهيف اهب ىنبو ءةدلب يف

 ةدلب ىلا ةروكذملا ةجوزلاب اهنع لقتنا مث ءةدلبلا كلت يف ءاهوحن

 هذه دوهش نم ةعاح دهشو : ماوعأ ةرشع ةدم اهيف ماقأو : ىرخأ

 قوقحلا عيمج يف اهب محي ناكو «هتداهش لوبق بجوأ ام هلاح نم ةدلبلا

 ءاهنم تبث ام ىلع روكذملا لجرلا لاح ترمتساو هماكحأ ىلع هدهشيو

 رهظي ملو ءاهوحن وأ «ماوعأ ةسخ (©0نم) ةدم «هركذ مدقت امسح

 .ىلوألا هلاح نم تبث ام فالخ ((”ئم)

 ةدم هلاوحأ فشكتسيو «هرومأ عبتتي روكذملا يضاقلا لزي مو

 .ةلز ىلع هل رثع الو ءنيد يف صقن هنم رهظ اف «ةروكذملا ماوعألا

 هداهشا نمضت دقعب لجرلا اذه ىلع « روكذلا يضاقلا دنع ءمبق مث

 1 !عرالو ip oF :3/710 :ص (0)
 .صن :ب يفو .ع :نم (م)

 ص :نه )٤(
 نم (ه)

 نم (1)

 ص ۽

“Eاهيف :ب يفو ص . 



 لحت ال ءاثالث قلاط يهف ءنالف تنب ةنالف جوزت ىتم هنأ :هسفن ىلع هيف

 يلا ("!يه) هذه ةنالفو «( هسفن ىلع اهمرح. دق ذا ءهوجولا نم هجوب هل

 ام ىلع يضاقلا هفقوف ءاماع رشع ةعبرألا وحن اهعم ثكمو ءاهجوزت ناك

 .هل هراكنا ("ءدنع) تبثو «هركنأف ءروكذملا دقعلا يف هب دهش

 هيلا رذعأو 2( مادي ("؟طخك) روكذملا دقعلا طخ نأب دوهش دهشف

 هب طقسي ام عفانملا نم هدنع نأ ىعداف «كلذب هيلع دهش نميف يضاقلا

 .الجأ «كلذ نم هاعدا ايف .ماحلا هلجأف « مهتداهش هسفن نع

 نع زجع نإ «لجرلا اذه ةداهش يف - هللا كقفو - محلا اف

 له ,روكذملا قالطلا ءاضماب هيلع محو . عفانملا نم هاعدا ام تابثا

 دهشي مل يتلا ‹« حكانملا نم دقعنا ام خسفيو .هتداهش درتو «كلذب حرجي

 ؟فالخلا نم ةلأسملا يف ال « حرج ال مأ ,("ناث) دهاش عم هاوس اهيف
 ىذلا لجألا لالخ اهب متاقلا ىتأ اذا ءهتداهش يف ءاضيأ :مكحلا امو

 ؛اهتوبثب "!ةبطاخلاو ءاهب محلا ءاضيأ « هتداهشب مئتاقلا لأسو ءهل برض
 ؟ال مأ هقح نم كلذ له

 .ىلاعت هللا ءاش نا ءاقفوم اروجأم كلذ انل نيب

 ؛لاؤسلا تحفصت :هصن اذه اہ «كلذ ىلع ءهللا هقفو «باجأف
 .هيلع تفقوو

 ةداهشب تبث روكذملا لجرلا ىلع هب ميق ىذلا دقعلا ناك ناو
 5 ("!فدملا نع زجعو «هنمضت اب هسفن ىلع مهدهشأ نيذلا « دوهشلا

 ماع لق :نم ()
 .هل هراکنا ىلع تبث ؛م يفو .ق ءع :نم (؟9)

 , طخ :ب يو م :نم (©)

 .ع :نم (:)
  (o)خسقي م ٠

 .ةبطاخلا وأ :ع (5)

 .عفدلا :ص «ع 69 ]



 ا"اوهف ءاهنيب قرفي نأ :هيف ليق ام هدلقتأو اذه يف هارأ ىذلاف « كلذ
 .بهذملا يف ةروهشملا لاوقألا نم يدنع حيحصلا

 ىلع رقي نأ الا «هتداهش ''اطقست ءهيف ةحرج كلذ نوكي الأو

 دقتعي وهو ءاهجوزتي الأ :ةتبلا اهقالطب فلح نأ دعب اهجوزت هنأ هسفن
 دقعلا هنمضت اب رقأ ول ذا .لجو زع هللا ىلع ةأرج ءهل لحي ال كلذ نأ
 الأ :ةتبلا اهقالطب فلح نأ دعب اهجوزت امنا هنا :لاقو «ءادتبا

 :كلذ يف معلا لهأ فالتخال ءهل غوسي كلذ نأ دقتعا هنأل ءاهجوزتي
 نا اهسال ءهتداهش اهب طقست ءهيف ةحرج كلذ نكي ملو «هلعف ايف رذعل
 .ثيداحألا عمسو ءملعلا يف رظن نمم ناك

 الأ ءةتبلا اهقالطب فلح نأ دعب اهجوزت نوكي نأ لمتحا ذاو
 هسفن ىلع رقأ نا ,ةفاخم نيميلا ركنأ امناو ءهجولا اذه ىلع ءاهجوزتي

 رمأب حرجي نأ حصي مل «بهذملا يف روهشملا ىلع ء اهنيب قرفي نأ ءابب
 ءريخلا يف ةرهشلا نم تفصو ام ىلع هتلاح تناك اذا اهسال «لمتحم

 /ةلادعلا يف زيربتلاو [ ممع]

 هنأ ىلع ةداهشلاب الإ « هيلع هب مق ىذلا ءدقعلا تبثي ل نا امأو

 نع زجع ناو « اهنيب قرفي الو ءهركنأ نا هيلع هب محي الف ءهطخ
 طخلا ىلع ةداهشلا نأل ءهدي طخ هنأ هيلع دهش نم ةداهش يف ('"!عفدملا)
 ام ىلع ءدودحلا نم دح الو ءحاكن الو «قاتع الو «قالط يف زوجت ال

 .هريغو ةحضاولا يف بيبح نبا هيلع صن

 ىلع امزاع ؛هبتكي مل هنأ معزو « "هدي طخب هبتك هنأ رقأ ولو
 ىأر ناف ؛ رظنيو «ريشتسي نأ ىلع هبتك امنا هنأو ءهسفن ىلع كلذ تابثا

 .وهو :م )١(

 .هتداهش نم ةحرج :م (۲)

 .عفدلا :س ىفو .ص ءم :نم (9)

 هديب م ع )+(
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 «هسفل ىلع هب دهشأ الو « هذفنب م هنأو «هذفنأ هسفن ىلع هذن, نأ

 .اهريغو ةنودملا يف هلاق ام ىلع «كلذ يف قدصل

 .هل كيرش ال :قيفوتلا ىلاعت هللابو
 .ىرتشملل ةعفشلا قح عيفشلا ةبه - [*0؟]

 نم ةلأسم يف لأسي «بلش ةروك نم ءهنع هللا يضر « "هيلا بتكو
 .اهصنو .ةعفشلا

 لجر ىرتشا كارشأ نيب عاشم "لام يف .كنع هللا يضر «باوجلا

 نيتخا عم .ثلاثلا !"'هكيرشل عبرلا يقبو ؛هعابرأ ةثالث مهنم نينثا نم
 ىلع «عاتبملل. ةعفشلا نم هل (أبجو) ام ثلاثلا كيرشلا اذه بهوف :هل

 .هذخأ لام

 .ةعفشلل ةبلاط تماق نيتخألا ىدحا نا مث

 ءاهيف ذوخأملا لاملاب ةعفشلا نم بهو ام نوكي له انل نيبف
 نإ ًاروكشم ًاروجأم .؟ال مأ ءةعفشلاب مايقلا ديري نم نود , عاتبملل
 .ىلاعت هللا ماش

 ءاذه كلاؤس تحفصت : لاق نأب كلذ ىلع . هللا هقفو بواجف

 . هيلع تفقوو

 هيلع هل ةبجاولا هتعفش عاتبملل عيفشلا ةبه زاوج يف فلتخا دقو
 بهذم وهو كلذ زاوجب لوقلا ىلعف :هنم اهاپا هعيب وأ ؛ عيبلا دعب

 بجو ام الا ءاهنع تلأس ىتلا .كتلأسم يف نيتخألل نوكي ال « غبصأ

 r ام 0 ام 6"١/ ص )1
 .كلم :ص (؟)

 هکر ع )م

 ,م نم (4)



 يف ام ىنعم وهو ءزوجي ال كلذ نأب لوقلا ىلعو «ةعفشلا نم (“"ا#)
 عاتبملا ىلع ذخآلا دري ءهب لوقأ يذلا «نيلوقلا نم رهظألاو « ةنودملا
 ؛عويبلا نم عيب كلذ نأل ءهل ةعفشلا ةبه ىلع ءهنم هذخأ يذلا لاما
 اهملس نإف ءاهملس ءاش ناو ءاهب ذخأ ءاش نا «هتعفشب قحأ نوكيو
 .ةعفشلاب عيمجلا ذخأ نيتخألل ناك

 .هل اهبهي نأ الو «عاتبملا ريغ نم ءعافشتسالا

 .هل كيرش ال «قيفوتلا ىلاعت هللابو

 ضايع نبا لضفلا يبأ يضاقلا نم لئاسم تس - ["0ه*]

 مست ةنس ةدعقلا ىذ يف هيلا تلصو ءةلئسأ ةتسب « هللا هقفو «ضايع

 .اهيلع باوجلا هلأسي ءةئام سمخو ةرشع

 نم يصولا ديب اع ًافشك بلطي نأ لمتحلا ثراولل له - ]١[
 ١ + ؟ روجحلا لاومأ

 هيلع قدصتو «لام هلءروجحم يلو هل لجر يف وهف لوألا لاؤسلا امأف
 خسن « احلا نم وأ ؛هيصو نم لجرلا اذه بلطف ءالحن لحنو تاقدصب
 ذا ءروجحلا اذه لام نم هديب اع هيصول فشكلا يف ماقو ءدوقعلا كلت
 .هيلا رئاص ءروجحلا اذه يفوت نا ءلالا نأو ءهثراو هنأ معز

 .ال ع )0(

erg rov J (Y) 
 . ۲۵۸ :م /۱۹۹ :ص (*)
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 كلذ يف هل ملكت ال مأ ءلالا نم هركذ امل ةجح اذه يف هل له
 ؟لاحب (""'نآلا)

 .هللا ءاش نا ءاروجأم هنيب

 - هتنوعمم كدمأو ءهتعاطب هللا كزعأ - تحفصت :هيلع باوجلا
 .هيلع تفقووو ءاذه كلاس

 ءلالا نم هديب هل اع هيصو فشكتسي نأ متيلا ثراول سیلو
 دهشي نأ يصولا ىلعو «هدوقع خسن هنم ذخأي نأ الو «كلذ يف همصاخيو
 نأ ةفاخم ءهب احلا هذخأ كلذ نم ىبأ ناف «لاملا نم هديب هل اب هميتيل
 .هدنع متيلا لام '"اريغيف توي

 .""اهل كيرش ال ؛قيفوتلا ىلاعت هللابو
 ًاررض قحلي رييغتلا ناك اذا ءاملا ىرجم ربيغت كلاملل زوجي له - [؟]
 « ؟ريغلاب

 ةينبم «ءام ةيقاس اهيف «ضرأ هل لجر يف وهف يناثلا لاؤسلا امأو
 اهلقن دارأف «'''ءاحرأ نحطو ءاهتحت تانج يقسل اهؤام ىرجي « ةيدق
 ءهل ضرأ ىلا كلذ دعب اهجارخاو ءهضرأ ىلعأ ىلا اهعفرو « اهعضوم نم
 هضرأ نم اهجرخم ىلا كلذ دعب عجرت مث حر اهيلع بصنيل ءاهرواجت
 .ىلوألا

 نع انئام لقن كل سيل :هل اولاقو «كلذ يف ءاحرألا باحصأ هعزانف
 نم اهرئاظنو ةلأسملا هذه يف ام - كزع ماد - تملع دقو «هارجم

 ع ءاق نم )00(

 بيغيف :م (9)
(r)ع نم  

 .۲۹ م (*)
 . ىحرأ م )4(

(o)ىحرألا م . 
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 ءاهنم كدنع حجرتي ايف يلاعلا كيأر عالطتسا تدرأف ءانتُمأل فالحلا
 ةيقاسلا ءانب له معي الو «ىلاعت هللا ءاش نا «كلذ يف هب يتفت امو

 ام - هللا كزعأ - لهو !هتحت نم وأ نانجلا بحاص /ءانب نم اهمدقل [سم:]

 بحاص لقن ("هتيوست) نم هباتك يف "يمخللا نسحلا وبأ هيلا راثأ
 یری ضرألا يف هل ءاملا بحاص لقن وأ « ءاملا نم هيلع رمي ال ضرألا

 (“اهركذ) يتلا رئاظنلا عم نيتلأسملا يف فالخلا هئارقتساو «هريغل هيلع
 .؟ال مأ ءهلأسم لك يف ةحيحص اصوصن دجوت ءاهل

 .هيلع تفقوو «لاٌؤوسلا تحفصت :هيلع باوجلا

 عضوم ىلا هضرأ يف ةينبملا ةيقاسلا لوحي نأ ضرألا بحاصل سيلو
 نذاب الا ءاهانب نم معي ال «ناينبلا ةيدق تناك ناو ءهضرأ نم رخآ

 يف مهيلع نكي ل ناو ؛مهئاحرأ نحطو « مهيقسل ةيقاسلا مهيلا رمت نيذلا

 ررض كلذ

 ءةيبتعلا يف ىسيع لوقو ءةحضاولا يف نوشجاملا نبا لوق صن اذه

 .فالخ صن كلذ يف معأ الو

 ريغ نم ءاهيف ءاملا اهيلع ىرجأ يتلا ةيقاسلا تناك اذا فلتتخي امناو

 الو ءهضرأ نم رخآ عضوم ىلا !*!اهيريي نأ ضرألا بحاص دارأف « لمع
 :ىسيعو :نوشجاملا نبا لاقف « ءاملا مهيلا رمي نيذلا ىلع كلذ يف ررض

 .هل كلذ سيل :غبصأو فرطم لاقو ءهل كلذ

 ضرأ ىلع ءاملا هيلا ري ىذلا دارأ اذا ءاضيأ فلتخي كلذكو

 ىلع قيلعت وهو « ةرصبتلا ٠ هشك نم ؛هتقول ناوريقلا ءاهقف سيئر , يمخللا  يعبرلا دمع نب ىلع وه )١(
 ,( ١١١7 :ص - ةبكزلا رولا ةرجش) .ه 4۷۸ ةنس :ىفوت « ةنودملا

 .ةيوست :ب يفو .۾ !نم )0

 .يرجت ع ق )س(

 ركذ :ب يفو .ع :نم (1)
  (o)اوج مع .
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 برقأ وه رخآ عضوم ىلا لجرلا كلذ ضرأ نم هلوحي نأ : لجرلا
 نب نمحرلا دبعل كلذب ىضق ءهنع هللا يضر «باطخلا نب رمع نأل < هيلا

 .كلذ ىلع لمعلا كلام ري لو ءهضرأ يف هؤام ري ىذلا ىلع "فوع
 .كلذ ىلع لمعلا ايأرف ‹رانید نب ىسيعو , عفان نبا كلذ يف هفلاخو

 ءاضيأ هيلع صوصنمو «اعيج نيتلأسملا يف هيلع صوصنم فالخلاف

 نب رمع نأل ءهضرأ ىلا لجر ضرأ يف هئام ري نأ ديري ىذلا ةلأسم يف
 نب دمحم ىلع ةفيلخ نب كاحضلل كلذب ىضق ءهنع هللا يضر «باطخلا

 مولعملا ءهنع روهشملاو ؛كلام نع كلذ يف فالخلا يكح دقو ؛("!ةملسم

 :اذهب رمع ءاضق ىلع سيل لمعلا نأ :هباحصأ بهذمو هبهذم نم

 .قفرملاب اهيف يضقي نأ نم اهدعبأ ةروكذملا لتاسملا ثالثلاف

 هنأل ؛هضرأ ىلا هريغ ضرأ ىلع هءام يرجي نأ ديري ىذلا ةلأسم

 لاق دقو ءهاضر ريغب هيلع هئام ءارجاب هراج ضرأ يف لوخدلا ديري
 .« هنم سفن بيط نع الا مسم ءىرما لام لحي ال» : هع ءهلا لوسر
 ىلا ءلجر ضرأ يف ىذلا «هءام لوحي نأ ديري ىذلا ةلأس '"لاهيلتو
 «هضرأ يف هيلع 'كحتي نأ ديري هنأل «هيلا برقأ وه ءهنم رخآ عضوم
 .هنذا ريغب ديعب عضوم ىلا عضوم نم هتيقاس لقنيف

 ىلا هريغل هضرأ ىلع ري يذلا ءاملا لقني نأ ديري يذلا ةلأسم اهيلتو

 كلذب لخدي ررض ريغ نم «هسفنل هديري 'اقفرل «هضرأ نم رخآ عضوم
 .هضرأ ضرألا هذه نأل «ءاملا هيلا ري يذلا ىلع

 ary) مقر) ينابيشلا ةياورب اطوملاو re) : مقر - ةيضفألا) یجب ةياورب أطوملا )0(

 ۸۳١(. :مقر) ينابيشلا ةياورب أطوملاو .(" :ةيضفألا) ىسحي ةياورب أطوملا (؟)

 .اهيليو ؛ب (۳)

 محي :ع (؛)
a (o)ىقفرأ ق  
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 عضوم ىلا هيلع ري ىذلا ءاملا ىرجم لقن نم عني الأ : "رهظألاو 1
 ىذلا ىلع كلذب لخدي ررض نود . كلذ يف هل نوكت ةعفنمل ءهنم رخا

 يف هب يضقي الأ ىرحأف ةلأسملا هذه يف قفرملاب ضقي مل نمف ءهيلا ري
 نأ ىرحأف ىلوألا ةلأسملا يف قفرملاب ىضق نمو «ةيناثلاو ىلوألا ةلأسملا
 .ةثلاثلاو ةيناثلا ةلأسملا يف هب يضقي

 :لاوقأ ةعبرأ لئاسم ثالث يف اذه ىلع ؛ لصحتيو
 .اهلك اهيف قفرملاب يضقي هنأ :اهدحأ
 .اهنم ةدحاو يف قفرملاب يضقي ال هنأ :يناثلاو
 ,لاوقألا رهظأ وهو « ةثلاثلا يف الا قفرملب ىضقي ال هنأ :ثلاثلاو

 .باوصلاب اهالوأو

 ةيناثلا يف هب يضقيو «ىلوألا يف "!قفرماب ىضقي ال هنأ :عبارلاو
 .رانيد نب ىسيعو «عفان نبا لوق وهو «ةثلاثلاو

 .هل كيرش ال :قيفوتلا ىلاعت هللابو
 + ؟مادخالا طارتشاب حاكنلا رثأتي له - [؟]

 لبق حاكنلا خسف يف نيرخأتملل عقو ايف وهف ثلاثلا لاؤسلا امأو
 فقأ ملف ؟نيمدقتملل دجوي له ءدقعلا يف (""ةمدخلا طارتشاب) ' ءانبلا
 هب حاكنلا اودسفأف «ةقفنلا طارتشا يف اهرئاظن الا ءيش ىلع هيف مهل
 لثملا ةقفن ذا «نيعضوملا نيب قرف الو .اهلثم ةقفن طرش اذا :ليق

 فالخب ءرسعلا عم ال رسيلا عم (اهب) حيو نابجي امنا ةمدخلاو

 ريظألاف :م ءع )١(
 كلام فالتخا عم ءرخآ راقع ىلع راقعل تباث تح وه «قافثرإلا تح وأ قافترالا وأ .قفرملا (')

 .نيراقعلا

 .58 :م /۷۰ ص (*)

 .ةمدخلا يف طارتشاب :ب يفو م ٤ع ءق :نم )س(

 ءابب :ب يفو ؛م :نم )2
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 ‹ عقو اهسح .اهطارتشا رضي مف ءلاح لك ىلع اهبوجول «ةقفنلا طارتشا
 دق بيبح نبا ناك ناو ؛ةيبتعلاو «دمم باتك يف ةلأسملا يف «كملع يف
 [منو] الو « "انخويش نع هاكحو «ةقفنلا ةلأسم يف /نيهجولا طارتشا زاجأ
 .لثملا ةقفنو ةمدخلا نيب قرف

 .عوطلا كلذ يف ركذي لو ؛ةمدخلا مازتلا زاجأ ىدنملا نبا تيأرو

 .افالخلا ىلا ريشي «حبصأ عوطلا ىلع اهنوكو :اهيف راطعلا نبا لاقو
 ؟ةقفنلا ةلأسم ىلع سيقمو «ًأرقتسم وه وأ «نيمدفتملل هلك اذه لهف
 هللا ءاش نا كلذ يف هدنع امب ةلأسملا هذه حرش يف لضفلا يخيشل

 . ىلاعت

 .هيلع تفقوو ؛لاٌوسلا تحفصت :هيلع باوجلا

 ام ىلع ؛ىدنع حيحص نيتلأسملا نيب هب ترظن ىذلا ريظنتلاو
 بجي محلا نا :ليقف ؛مادخالا يف .كملع ىلع « فلتخا دقو ,هتركذ
 لوق وهو ءهنع زجعلاب هيلع قلطت .ةقفنلاك '"اهتجوزل جوزلا ىلع هب
 هيلع قلطت ال هنأ الا « ةقفنلاك هيلع بجي هنا :ليقو نوشجاملا نبا

 نأ ىلا بيبح نبا بهذو «مساقلا نبا بهذم وهو ءهنع زجعلاب
 يه نوكتو ءارسوم نوكي نأ الا هجوزل جوزلا ىلع بجي ال ا"!ءادخالا
 ناو ءاهمادخا هيلع نكي ل ءارسوم نكي مل ناف ءرادقألا تاوذ نم
 هيلع نكي مف رادقألا تاوذ نم نكت م ناف«رادقألا تاوذ نم تناك
 ال نيذلا «رادقألا يوذ نم نوكي نأ الا ءًارسوم ناك نإو اهمادخا

 .مادخالا يف مهءاسن نونهتمي

 دقع ةحص يف هطارتشال ريثأت ال مادخالا باجياب لوقلا ىلعف

 هخ وېش م )1(

 : هجوزل ؛ص (۲)
 (©يص - مازتلالا لئاسم يف مالكلا ليذ):مودخلا ةايح ةدم مداخ ةعفنم ءاطعا ؛وه ()
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 يف هطارتشا حصي الءاّم عضوم يف بجي ال هنأب لوقلا ىلعو «حاكنلا

 بجي ءدقعلا ةحص يف ريثأت هل ناك عقو ناف ء«هيف بجي ال ىذلا عضوملا

 مو .قافتاب زاج دقعلا دعب جوزلا هب عاط ناف .لوخدلا لبق هخسف هب

 .مالك هيف نكي

 .هل كيرش ال «قيفوتلا ىلاعت هللابو

 تارهوجم ءافخاب تمهتا ةبيرق ىلع نيميلا بجت له - ]٤[
 * ؟ةكرتلا نم

 ةروجحم « تخأو ‹جوزو «ةئبا اهل ةافوتم يف وهف عبارلا لاؤسلا امأو

 ءيش هنم دجوي مل «لاحو «يلحو «لاب ةفورعم ةافوتملاو ءاهنع ةعطقنم

 .اهتافو دعب

 ريغ نم «ىرخأ هل ةنباو ءجوزلا فشكو ؛هبلطي تخألا يصو ماقف
 يأب انأو :"'تخألا تلاقف ءاهيلع اباغ اهنأ معزوءةكرتلا نع «ةافوتملا

 نا :يصولا لاقف ؟مراد يف ةنكاس الو ؛مكعم ةثراو تسلو «هجو

 نم 'يفتختل «بابسألا هذه كنع تعفر ىرغصلا ةثراولا كتخأ
 ءاذه ىلع (كيبأ عمو ءاهعم تأطاوتو ءاهدحو امه صلخت ىتح ةكرتلا

 ءاذه يف (“كمزلي) اب لهجلا نم مكلمشي ام عم !''تخألا قح عطقتل

 .اهتبصغ الو ءاهتقرس كنا :لوقأ تسلو

 نكت مل نا فيكو ؟ال مأ ءنيمي اهيلع ىعدملا تنبلا هذه مزلي له
 دنع «بابسألا كلت نم ءاذه دعب ءرهظ نا فيكو ؟ةقرسب مهني نم

 ۱۷4 :م /۲۷۵ :ص (*)

 ةافوتملا تنب تخا يهو ءةافوتملا ريغ نم جوزلا ةنبا يه )١(

 ةكرتلا نم اب يفتختل :م (0)

 .ةافوثملا تخأ يه (0)

 مزلي :ب يفو .م :نم. ]٤(
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. : 8 1 . )00( . 
EWهذه ىع عايشلاو ةلاقلا ةدرثكو هير نفد نوفدم ءيش م اجلا  

 ؟ىلاعت هللا ءاش نا ءهنم عنشأب وأ ءركذ اہ تنبلا

 .هيلع تفقوو «لاٌؤسلا تحفصت :هيلع باوجلا

 .لاح لك ىلع ةمزال اهل نيميلاو

 .هل كيرش ال «قيفوتلا ىلاعت هللابو

 + ؟قاَّذُحلا يف ذيمالتلا ىلع رشني ايف ىَبْهُتلا زوجت له - [ه]
 ,'"اقاَّدُحلا يف نايبصلا ىلع رثني ايف وهف سماخلا لاؤسلا امأو

 تيأرو «ةهاركلا نم كملع يف ام هيف؛مساقلا نبا عامس يف ناف ءاههبشو

 انإ هنأو كلذ ةحابا يكلاملا "!يرتستلا هللا دبع ىبأ ىضاقلا باتك ىف

 ىكح ا" باعيتسالا باتك بحاص ىرأو «برحلا ف (ةبهنلا) نع ىبن

 نوكي نأ الا ةمولعم برحلا يف هتلع ناف عنملا ةلع امو ءاضيأ هنع كلذ

 .هيلع تفقوو «لاوسلا تحفصت :هيلع باوجلا

 راني ام امأ ؛ليصفت ءههبشو «قاّدحلا يف نايبصلا نع رثني اهفو

 ' ال «مارح هباهتناف «بهتني نأ نود «لكوي ام هجو ىلع لكويل مهيلع

 . "هلع ينلا نع كلذ يف دراولا ىهنلل ءزوجي الو لحي

 .عامسلاو :ق ءمءع )1١(

 لا 530 م /۱۱۹ :ص (*)

 نآرقلل يبصلا تخ موي وه :قاذحلا موي وأ ء(لاعف نزوب) «قاذحلا ()

 ءاضق ىلوو ؛دادغبب دامح نب مهاربا نع ذخأ «مامالا ؛يرتستلا دمحأ نب هللا دبع وبأ يضاقلا وه (6)
 فلأ دم يبأب ىنكملاو .ه ۲۸۳ ةنس ىقوتملا ينوصلا يرتستلا هللا دبع نب لهس ةبيرق كردو« ةرمبلا
 ۸٠( :ص - ةيكزلا روثلا ةرجش) .ه ٠٤٠۵ :يفوت.كلام بقانم يف ابنك هللا دبع وبأ

 ةبملا :ب ينو .ق م :نم )4(

 ءيليبشالا يوكملا نب دمحأ رمع وبأو (ه ۴٠۷ ت) يطيعملا هللا دبع نب دمم ركب وبأ هفلأ باتك وه (ه)
 عمجي ؛ ءزج ةئام يف باتكلاو .ملسلا نبا ةعاجلا يضاق ةراشإب «يومألا كحلا نينمؤلا ريمأ رمأب

 .(ةة:ص - ةيكزلا رونلا ةرجش) :هباحصأ لاوقأ نود ةصاخ كلام لاوقأ

 لوسر ید :لاق ء ديزي نب هللا دبع نع )۸/1( حيحصلا ف يراخبلا هجرخأ ثيدح ىلا ريشي )03
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 هذخأو «ضعب قحب اهب مهضعب راثئتسا يهو «ةنيب اهنم عنملا ةلعو

 امنا هجرخم نأل ؛ زوجي الو «لحي ال ام كلذو ءهنم سفن بيط ريغ نع
 امن رثكأ هنم ذخأ نمف ؛لكوي ام هجو ىلع هلكأ ىف اوواستي نأ دارأ

 لكأو ءامارح ذخأ دقف /لكألا هجو ىلع « هباحصأ عم هنم لكأي ناك [مم<]

 .يهنلا يف ديعولا تحت لخدو «هيف ةيزم ال «"'اتحس

 امك ءهريغ هحابأو كلام ههرك اذهف هوبهتنيل مهيلع رثني ام امأو
 دحاو لعف يف مثا الو جرح ال هنأ يف ءاوس هوركملاو حابملاو ءتركذ

 كلذ كرت ءهللا هجر «كلام ىأرف «كرتلا يف ناقرتفي امناو ءاهنم
 يهنلا نأل همرحي مو «ةبهنلا نع يهنلا يف راثآلا رهاوظل اعابتا «لضفأ

 نأ نم ءاج ام ليلدب «هباهتنا يف نذوب مل ام باهتنا يف وه افا هدنع

 ايف عنصأ فيك هللا لوسر اي لاق للم ءهللا لوسر "يده بحاص

 يف اهدئالق ىلا مث ءاهرحن ا » : لَ هللا لوسر هل لاقف ؟ىدحلا نم بطع

 .« !"امولكاي اهنيبو سانلا نيب ٌلخ مث .اهمد
 نم » :اهبونج تبجو نيح ءهل تاندب يف ‹ لاق هنأ ,رخآ ثيدح يفو

 يدملا ممل لحي نيذلا «سانلل نيثيدحلا نيذه يف حابأف « اال لتقبل ءاش (
 . مولعم مسق الو «رادقم ريغ نم اوؤاش ام اهنم اوذخأي نأ

 .قيفوتلا ىلاعت هللابو

 سيلف ةبهن بهتنا نم» ؛ ؛نيصحلا نب نارمع نع ةجام نيا هجرخأو .« هلثملاو ىَبْهْنلا نع ٠ , تلم هللا

 .مسق نود ًافاطتخا لالا نخأ يه :ةبهنلا وأ يهنلاو f Ary) :مقر) «« الم

 .اهوحنو «ةوشرلاك بساكملا نم ثبحل ام وه )١(

(r)ثيدحلا يوأر وهو < « يملسألا ةيجان وه . 

 دنسملا يف دمحأو :(18/5) نئسلا يف يمرادلاوء(۸١۱ :مقر - جحلا) ىيحي أطوم يف كلام هجرخأ (6)
 .نيقيرط نم 304/4(2)

 هدانسا» :ةاكشملا شعابب ينابلألا هلع لاق ءطرق نب هللا دبع نع غ6 :مقر) دواد وبأ هجرخأ )+(

 (41/1) :« ديج

۳1¥ 



 * اهليتبتو ةقدصلا ةين نيب - [1]
 هنم لزعف ,('هقدصي)الام جرخأ لجر يف وهف سداسلا لاؤسلا امأو

 هفرصف ءهل ادب كلذ دعب مث ءهنيعب نيكسمل هزيمو «هناسلب هامس ایش
 . رخآ نيكسم

 نم ةلأسم فالخب ءهلوقب نيكسملل هايا هزييمتل «كلذ هل حابي له
 الو لوقب « نيكسملل اهطعي ل كلذ ناف «هدجب ملف «ةرسك ِنيِكْسَمِل جرخأ

 تزيقو « نيكاشملل اهبلط بجوو ءلوقلاب اهاطعأ دق انتلأسم يفو «لعف
 ؟هريغ ىلا اهفرص هل زوجي الف ءهدنع هل

 جرخم (ا"!لاملا) جرخأ دقو «« نالفل اذه» .:هلوق راص "لهو
 ام اذه يف يوتسي لهو ؟«نالف ىلع اذهب تقدصت» :هلوقك « ةقدصلا
 يرجي امم نيعمل هزيم ام وأ ءهلام نم ءهجولا اذه ىلع «ناسنالا جرخأ

 يل رهظ اك «قرف نيهجولا نيب يل رهظ ذإ "هيدي ىلع هريغ ةقدص نم
 ةيطعلا ىنعم نم ءاهيلا ترشأ يتلا ةلعلل «قرف نييلوألا نيتلأسملا نيب

 ؟كلي اب ةصوصخم يهو «ةقدصلاو

 .هيلع تفقوو ءلاؤسلا تحفصت :هيلع :باوجلا
 هجرخأ يذلا «لاما نم لزع يذلا ؛لجرلا اذه ناك "ناو

 هلتبي ملو هل هيطعي نأ یون «هل هامس « هنیعب نيكسمل ؛هنم ايش « ةقدصلل
 هل ةلتب ناك ناو «هريغ ىلا هفرصي نأ هل '"هركيف «ةين الو «لوقب ءهل
 .لعف نا هل نماض وهو ؛هفرصي نأ هل زوجي الف «ةين وأ لوقب
 ۲۸۲ :م 6١)/ :ص (*)

 هفرصي ب يفو .ق ٠ص :نم )0(
 .لهف :ع (0)
 .ص ا :نم (۳)

 هدي ىلع :ع ءاق )4(

 ناک اذا“:م ءع (4)
 هل نوكيف م )1(
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 .ءاوس ةقدصلل هريغ هجرخأ امم هذيفنت هيلا لعج ام كلذكو

 الف هب هيلا جرخي وأ ٠ءيشب لئاسلل رمأي يذلا ىنعملا يف هلثمو
 انا ناك نا ءهیلع كلذ مرحي الو ءهلام ىلا هفرصي نأ هل هرکی ءهدجي

 .ةين الو لوقب هلتبي ملو ءهايا هيطعي نأ یون

 .هل كيرش ال «قيفوتلا ىلاعت هللابو

[ros]داهتجالاو «ىوتفلا لوح :ةجنط نم -  

 ءةجنط نم معلا ةبلط ءاهبن ضعب ءهنع هللا يضر « !هبلا بتكو

 بهذمل مزتللا يضاقلاو) « يتفملاو ؛ىوتفلا نأث. نع هلأسي ( شا اهألك)
 . ةئام سمو ةرشع مست ةنس ةدعقلا يذ 5 ,((7كلام

 .هيف فرح رخآ ىلا هلوأ نم .لاوؤسلا صنو

 .( لسي

 ءلحلاو دقعلا هيلا نم ءابب ىدتقي يتلا ةودقلاو «لجألا مامالا اهيأ

 نم «كبهو ام دكأو «ديبأتلاب «دبيأتلا نم «كحنم ام كل هللا لصو

 ةيذوم نع دعبلاب «هتيدرأ نم كفحلأ ام لجو « "ديوجنلاب «ديدستلا

 هني درمو فاصنالا قيدص

 نأ «ةملم هنيد يف هب تملأو «ةمهم هنيقي يف هتمه نم ىلع بجاو

 ديجمت لاوس هلأسيف «قحلا ىلا هداقتعا يف ا برقأ ىخوتي

 7 e 1Y :م 71. ق /؟ة“ :ص (1)

 .م انه (۲)
 .م نم (۴)

 .ع م نم (4)
 ديدجتلاب :ق م (ه)

 .يلحو :م )١(

(v۷)قرطلا :ع يفو .ق ءم :نم . 
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 ةدهع نم هيلع ايف أربيل ءريقنتو ثحب نم هدنع ام ةياغب ءريقوتو
 ,فيرشلا ماقملاب «ةيفينحلا «يف «موقيو «فيلكتلا

 كحابصم الا دجن مل ؛ةلكثم «ةلكشم لئاسم انل تضرع دقو
 ءاهاكثا مرض عاشقنال كحاير الا دقتعن مو ءاهلكشإ مظ عافدنال

 ءاهنم انمسر ام ("حعفصتت) نأ - كاركذ هللا نسحأ - كيلا انبغرو
 يمعلا رجألاو «يركلا رخذلا ىلا تنأ «""اهيلع باوجلاب حمستو

 الو «ىدجأو ؛كيلا انتبغر نم كيدل عفنأ باوثلا يف كتبغرو «ىدهأ
 .ىلاعت هتنمو هللا ةردقب ءاناعم ءاقفوم تلز

 يرملا دمحأ ةجنطب ءاكرقملا نم «لاؤسلا عم ,ةلاسر

 [ع٣.]ذانسألا بيدألا دنع نم درو :لاؤسلا يف نسحلا وبأ هيقفلا لاق)
 هعم بشکو هللا هجر «يرملا دم نب دمحأ ؛ةجنطب ءىرقملا «هيبنلا

 :اهنخسن هذه هدي طخ نم اهتلقن « ةلاسر

 :ايلست ملسو «هلآو دمع ىلع هللا ىلص «محرلا نجرلا هللا مسب

 هللا سرح «ديلولا وبأ «لضفألا رواشملا ؛لجألا «مامالا هيقفلا

 مامالاب هللا (("ادنسو) ءدمح نب دمحأ «هماظعا مزتلم ؛هتسارحب .مالسالل
 ا'!ئارصو ؛ةنوميملا همازعب ديأو ءمالسالا دهاعم ؛لحلا ريثألا لجألا
 ىقبأو «مالعألا ةداسلا يف هركذ ةملك ىلعأو ؛ماكحألا دقاعم « ةنومأملا
 هللا مادأ - ديعب نم سبتقا نم ؛مايألاو يلايللا ءاقب قدصلا ناسل هل
 .هسافنأ ؛هيلع اصرح «تعطقت ناو «هسابتقا فعض الع - كقيفوت

 تنواعت ؛ةطساو الب ؛نذالا ىلع نذأتساف «ردصلا ىلع ردص ام ناف

 حفصت :ب يفو .م ١ع نم ([1)
 ,اهلع م ع )+(

 دیس :ع يفو .حارتقا (0)
 هناقثاو رمألا ماكحا :ةعرصلا (1)
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 ("ريراوقلاو) «ةراثالاو ةرابعلا ءهجارم ريونتو «هجاردا ىلع
 ريفسلا ىهو «ةموسوملا فورظلاو «ةموسرلا فورحلا امأف «ةرانتسملا
 كسمتو ءازمر قلطنت اف «هرب ىلع هللا ناعأ ءلجألا مامالا نيبو ينيب

 ال ريصقب. تنعتسا دقف ءاهيلع يمهفب تنعتسا ناف ءازجع ريسفتلا نع
 .كلي ال ريقفو «كردي

 :همسا لج ءهللا لأسأ ءاليلغ يفشي اليلج يرطق يف دجأ ('اهب) نم
 نيب فراعملا تيقل ينارأ ىتح «هتاذ ةمالسو «هتايح يف نيملسملل دي نأ

 .هتردقو ىلاعت هللا لوجب ءاليصأو ةركب هتبعكب فوطي نمو ءاليجم هيدي
 ماتهاو ءانيد هتدقتعاو ءانيدخ هتذختا هركذل ماظعا نع هتبتك

 نايبلاو «صخشلل نايكلا ةمزالم هتمزال «ةيلاغلا هلاوحأ نع لاّوسلاب
 ءةملاو نيدلا يف اهرثأ حضاولا :ةمهملا نم لئاسم ىلع هتيوطو «صنلل
 اب ءهنع تلأس اف «عجاري نأو « هيلع هذه يتبغر نوهت الأ هيلا يتبغرو

 .لجو زع هللا ءاش نا ءاروكشم اروجأم ءهلعف هنم دوهعملا هبشي

 هللا ةمحرو ءاوكزم «لجألا «مامالا ةرضح ىلع هناحبس هللا مالسو

 (.هتكربو

 .ةءافكلا مورحلا دلقملا ءدلقملا يتفملا ءراظنلا يتفملا :نيتفملا عاونأ

 ىلا بسنت نم ةعاج ركاذت :ةروكذملا لئاسملا نم ىلوألا ةلأسملا

 « يتفملاو ىوتفلا نأش «موهفملاو ظوفح لاب /ماوعلا ةلمج نع زيمنتو ؛مولعلا[ مم ]
 اورثكأو «قافخالاب هسنج ءانبأ ىلاو «قاقحتسالاب هفت ىلا ريشي مهلکو
 نميفو ءديلبلاو يكذلا نيب قرفلاو «ديلقتلاو داهتجالا يف ضوخلا
 ‹ةعاجلا كلت نم دحاول ملسي ال نم «ةعاسلا كلت فارطأ هيلع تفتلا

 ريغ يه يتلاو ءةروظحم ريغو «ةروظحم «قالطالا ىلع ىوتفلا :لاقف

 رياقملا ع يفو حارتقا (1)
 حارتقا (0)
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 ,ةنسلاو باشكلا نم عازتنالاب ؛:ةيعرشلا ماكحالا راهظا ةروظح

 .سايقلاو عاجالاو

 هقفلاب ىوتفلا تسيلو ءراظنلا هيقفلا وه ةبترلا هذبب (("'زئافلاو)
 تاهمأ يف ال ركاذلا ظفاحلا امأف .هقفلا ةفرعم ةرث اهنكلو ‹ء روهشملا

 فلتخا دقو ءدلقملا هيقفلا وهف ؛ ةيعرشلا ماكحألا نم هبهذم لئاسم

 ؛ةنطفلاو « ءاكذلا نم هل نوكي نأ طرشب كلذو ءهاوتف زاوج يف ءابلعلا

 نيب ؛هبهذم لئاسم تاهمأ يف دوجوم وه ايف ءهب زيب ام ‹« ةحيرقلا ةمالسو

 ام نيب بهذملا يف ؛هب زيميو «بهذملا نم سيل امو «بهذملا نم وه ام

 فالخ وه ام نيب «تاياورلا يف ءزيميو ءرسفم وه امو ؛لمجم وه

 نم ينبني ام نيبو ؛ ظفل فالخ وه امو ءلاح فالخ وه امو « "لوق

 لصأ هدنع لصحي نأ دوصقملاف :ةلمجلاب .ينبني ال امو ؛تاياورلا

 هب يتفي نأ هلام لك يف ؛هل لصحي نأو « حيحص هجوب ًالوقئم بهذملا

 .بلاغ نظ وأ نيقي «بهذملا نم
 ءهبهذم بلک يف دجو ا ءهتفص هذه نم ىتفأو «ةلزان تلزن اذاف

 ءةلزانلا مح ىلع ةلمثشملا يه اهنأب ماع وه يتلا ىوتفلاب ءهبهذم نم
 الو ؛ةئسلا يف الو باتكلا نم كلذ عزتني ل «بلاغ نظ وأ ؛عطاق ملعب

 كلذو ,ديلقتلا ىوتف يه ىوتفلا كلتف «رابتعالا نم الو ؛عامجالا نم

 هجر «كلام بهذم ىلع يظفح ("ايف) يذلاو «دلقملا هيقفلا وه ,يقنلا
 دجأل افالخ « ءابلعلا روهج لاق هبو «قالطالا ىلع هاوتف زوجت هنأ :هللا

 .هلوقب لخأ نمو ؛«لبنح نب
 ,هاوئف ف عرولا نم - دلقملاو ‹ راظنلا : ينعن - نيلجرلل دب الو

 قئافلاو :ب يفو ءع ؛نم )١(
 كلام لوف :ع )+(

 .م نم (©)
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 .هدنع محلا وه اهب الا قلخلا عيج ('!قح) يف اهنم ادحاو يتفي ال ىتح
 لابكو ءةنطفلاو ءءاكذلا نم هل نكي مل اذا ءدلقملا هيقفلا امأف

 هيلا ىوتفلل سيلف «هوجولا نم هانركذ ام هب زيي ام «ةرطفلاو ؛ةحيرقلا
 ال ال صرعت دقف ىوتفلل ضرعت اذاف «قيرف اهبابرأ يف هل الو «قيرط
 ال هللا نا» :ْيَمءينلا لوقب مهيلا راشملا لاهجلا نم هلعلو «يغبني
 ىتح ءالعلا ضبقب معلا ضبقي هنكلو ءاعازتنا سانلا نم معلا ضبقي

 ءملع ريغب اوتفأف ءاولئسف ءالاهج ءاسؤر سانلا ذختا ءملاع قبي مل اذا
 .« اولضأو اولضف

 .نايبو ليمكت ةدايز هيفو «روكذملا سلجلا يف عقو ام ىنعم اذه

 ؟ ءاتفالا نم ءءفكلا ريغ دلقملاو ءدلقملا عنم ول راطخألا يه ام

 ءاراج هبحاص دقتعاو ءاراكنإ هتركنأ ءةروكذملا ةعاجلا هتعمس الف
 يف ؛دوجولا ةيرورض ماكحألا نأل ؛لاحم بهذملا اذه نأ مهضعب معزو
 نكي ال ءادج اليلق دجوي وأ ءةتبلا دجوي ال راظنلا مامالاو ءَةَرَدَم لك

 .دحاولا بهذملل راطقألا عيمج هاوتفب معي نأ

 «كلام بهذم يف ('"ازوجت) ال ديلقتلا ىوتف نأ تمعز دقو :لاق
 نأ :كلذ نع لصاحلاف دحأ بهذم يف ("زوجت) ال ثلاثلا ىوتف نأو
 اهيلع ىلوتساو «يغبني ال ام اهمع دق ءهللا هجر «كلام بهذم راطقأ

 .راظن ماما اهيف سيل هنأ انملعل «لطابلا

 ؛قحلا روهظ دعب ةطلاغم هذه :(لوألا) مالكلا هذه بحاص لاق

 امو ءاثبخ ((*قحلا) لمجي الو ءاثبع قلخلا عدي ال هناحبس هللا نا

 .م نم (1)
 ˆ منسم (0)
 .م نم (9©)
 .م :نم (؛)
 .قلخلا :ب ينو .م عع :نم (ه)
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 انرصع يفو ءماما نم اهل دب الف ؛ةمألل باطخلا ةمزال ةعيرشلا تماد
 يف «هقيفوت هللا مادأ ءدشر نبا ديلولا وبأ «لجألا هيقفلا مهنم : ةعاج

 . سلجلا قرفتو «نيتفتسملا ىلع ةجحلاو «تقولا ماما وهف «هذه انراطقأ

 يف اهاحجر زيمو «هناسلب قحلا هتملك هللا ىلعأ - هيلا ةبغرلاف

 لهو ءناك نإ طلغلا نم روكذملا سلجلا يف ام انل نيبي نأ - هنازيم

 .؟ال "وأ هللا هجر «كلام بهدم لوصأ ىلع راج وه

 اهيلع نوكي نأ يغبني يذلا « تملا ةفص انل "اركذت نأ :كلذ مامتو

 بهذملا لوصأ ةقيرط ىلعو ءاذه انرصع يف

 [مسم]يف ءدارأ نمل كلام بهذم يف مزاللا وه ام /انل نيب «ةلمجل ابو
 ناك اذا « يضاقلا يف محلا فيكو ؛كلام بهذمب ايتفم نوكي نأ ءادتقو

 وه الو ؛ىوتفلا ةجرد لان نم هرطق يف سيلو « يكلاملا بهذملل امزتلم
 وأ «قالطالا ىلع مهبواتفو  هماكحأ يضمت له «ىوتنلل لهأ هسفن ف

 عفر نا مكحلا فيكو ؟مسقنيو باوجلا فلتخي وأ «قالطالا ىلع درت

 لمتشت ال يتلا « ءاغصلا راطقألا نم رطق يف « ىلعألا يلاولا ىلا هرمأ

 ءةروكذملا ةفصلاب ءاهقفلاو ماحلا نم هيف نم نأ ىوتفلا يف رّرّبُم ىلع
 ؟هيلا تفئلي الو ؛هلوق دري وأ ؛ هلاق ام فشك يف رظنيو «هلوق لبقي له

 .ىلاعت هللا ءاش نا ءاروكشم اروجأم «كلذ ؛كلوطب ءانل نيب

 اه - هئالعو هتعفر يف دازو «هئاقبب نيملسملا هللا عتمأ - باجأف
 عيمج - هتم رب ماوصل ىلا كاياو هللا اندشرأ - تحفصت ؛هصن اذه

 نع ةعاج نأ نم لاؤسلا هب .تحتفتسا ام ىلع تفقوو « هلع تلأس ام

 اوركاذت :موهفلاو ظوفحملاب ماوعلا ةلمج نع زيمتيو « مولعلا ىلا بستني
 .يتفملا ةفص يفو .ىوتفلا ىنعم يف اوفلثخاف « يتفملاو ىوتفلا ناش

 .ركذي :ع (0)
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 هل نيرصاعملا ءاهقفلا فئاوط

 ىلا بستنت اأ تركذ يتلا «ةعاجلا نأ :اذه يف هب لوقأ يذلاو
 ثالث ىلع مسقنت «موهفملاو ظوفحملا مومعلا ةلمج نم زيمتتو مولعلا
 :فئاوط

 ريغب ءاديلقت كلام بهذم ةحص تدقتعا مهنم ةفئاط - ]١[
 يف «هباحصأ لاوقأو ءهلاوقأ درجم ("ظفحب) اهسفنأ تذخأف «ليلد
 .مقسلا نم اهنم حيحصلا زيمتف ءاهيناعم يف هقفتت نأ نود «هقفلا لئاسم

 ‹هلوصأ ةحص نم اهل ناب اب هبهذم ةحص تدقتعا ةفئاطو - [؟]
 لاوقأو هلاوقأ درب ظفحتب ءاضيأ ءاهسفننأ تذخأف ءاهيلع هانب ىلا

 ءاهنم حيحصلا تملعف ءاهيناعم يف تهقفتو ءهقفلا لئاسم يف «هباحصأ
 ةجرد غلبت مل اهنأ الا ءاهنع جراخلا مقسلا نم «هلوصأ ىلع يراجلا

 .لوصألا ىلع عورفلا سايق ةفرعب ققحتلا

 ةحص نم ءاضيأ ءاهل ناب اب هبهذم ةحص تدقتعا ةفئاطو - []
 يف ءهباحصأ لاوقأو «هلاوقأ درجم ("!ظفحب) اهسفنأ تذخأف « هلوصأ
 ىلع يراجلا ءاهنم حيحصلا تملعف ءاهيناعم يف تمهفت مث «هقفلا لئاسم

 سايق ةفرعمب «ققحتلا ةجرد تغلبو ءاهنع جراخلا مقسلا نم « هلوصأ
 خسانلاب ةفراعو «نآرقلا ماكحأب“ ةملاع "اوكل «لوصألا ىلع عورفلا

 نئسلاب نيملاع « ماعلا نم صاخلاو « لمجملا نم لصفملاو «خوسنملا نم اهنم
 ءالعلا لاوقأب ةملاع ءاهمولعم نم اهحيحص نيب ةزيم « ماكحألا يف ةدراولا

 ؛هيلع اوقفتا امو راصمألا ءاهقف نم مهدعب نمو ؛نيعبأتلاو ةباحصلا نم
 ةريصب «مالكلا يفاعم هب مهفت 'ام ناسللا مع نم ةملاعو (؟!اوفلتخا وأ

 .ظفحتب :ب يفو .ع :نم (۲)

 .اوفلتخاو :م (4)
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 .اهعضاوم ((''اهيف) ةلدألا عضوب ةفراع «سايقلا هجوب

]1[ 
 نم «هتظفحو ءهتملع اب ىوتفلا الل حصي الف «ىلوألا ةفئاطلا امأف

 نم ءيش ةحصب اهدنع مع ال ذا ؛هباحصأ نم دحأ لوق وا «كلام لوق

 يف اهل حصيو ءملع ريغ نم ديلقتلا درجب ىوتفلا حصت ال ذاو «كلذ
 هريغ وأ ءاكلام دلقت نأ «هيتفتست نأ امل حصي نم دجت ل نإ ءاهتصاخ

 .مهلاوقأ نم هتظنح اف ‹هٻاحصأ نم

 وأ ‹كلام لوق نم اهيف هتظفح اب ةلزان هب تلزن نم "عت ل ناو
 اف هدلقي نأ ؛ةلزانلا هب تلزن يذلل ءهزوجيف ءهباحصأ نم هريغ لوق
 ءاهيف هلوقب ذخألا يف اكلام دلقيو «هتلزان يف كلام لوق نم هل هاكح
 .اهيف هدلقيف هتلزان يف هيتفتسي نم هرصع يف دجي ل اذا ءاضيأ ؛ كلذو

 «هريغو كلام لوق نم فالثخا اهيف لع دق ةلزانلا ("”تناك) ناو
 يف ءالعلا ىتفتسا اذا يماعلا "كجم كلذ يف همكح ناك «كلذب هملعأف
 لاو ةثالث ىلع كش يف فلتخا دقو اهيف هيلع اوفلتخاف «هتلزان
 لخأيف كلذ يف دهنجي هنأ يناثلاو ؛كلذ نم ءاش اب لخأي هنأ :اهدحأ

 .لاوقألا ظلغأب ذخأي هنأ :ثلاثلاو ؛مهملعأ ("لوقب)

[r] 
 هتملع امي يفي نأ ‹ تيتفتسا اذا اه حصيف ةيناثلا ةنئاطلا امأو

 اه تناب دق تناك اذا : هباحصأ نم هريغ لوق وأ , كلام لوق نم

 [r۹] الو ءهتحص اه تناپ اذا هلوقب ذحألا /اهتصاخ ف ال زوجي امك ؛ هتحص

 .هيف ب يفو .ع :نم )١(
 ةفئاطلل ريمضلاو ؛ يعابرلا لعأ نم (؟)

 ناك ؛ب ينو ؛ع :نم )٣(
vg ))0(مح  

 ,م نم )0(
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 وأ ءكلام لوق نم ءاصن هيف معت ال ايف ءداهتجالاب يتفت نأ اهل حصي
 امه لمك نم تسيل ذا ءهتحص ('"لاهلا تناب دقو «هباحصأ نم هريغ لوق
 .لوصألا ىلع عورفلا سايق ("اهب) اه حصي يتلا « داهتجالا تالآ

[r] 
 سايقلاو داهتجالاب امومع ىوتفلا اهل حصت يتلا يهف ةثلاثلا امأو

 عماجلا ىنعملاب ةمألا عاجاو ءةنسلاو باتكلا يه يتلا «لوصألا ىلع

 وأ) ءاهيلع سايقلا مدع نا اهيلع سيق ام ىلع وأ «ةلزانلا نيبو اهنيب
 ىلعو .('اهيلع سايقلا مدع نا « اهيلع سيق ام ىلع سيق ام ىلع

 .اهيلع سيق ام

 عرفلا نيب عمجي يذلا ءىنعلا نأل «يفخو يلج سايقلا نمو
 ىلع وهو «ليوأتلا لمتحي ال «عطاق ليلدب اعطق معي دق :لصألاو
 ىلع اضيا وهو نظلا ةبلغ الا بجوي الف ؛لالدتسالاب معي دقو ءهوجؤ
 هلك اذهو «يلجلا مدع دعب الا يفخلا سايقلا ىلا عجري الو «هوجو

 قرتفتو ءاديعب اتوافت ءهب ةفرعملاب !'!قيقحتلا يف ءالعلا توافتي
 ؛اديعب اقارتفا ءهيف نهذلا ةدحو ؛«كلذل مهفلا ةدوج يف ءاضيا « مهاوحأ

 فاو ء ظفحلاو ء ةياورلا ةرثكب «نيدلا يف هقفلا وه يذلا « معلا سيل ذا

 هل "حصت نم هنأ هسفن يف دقتعا نمف ؛ءاشي ثيح هللا هعضي رون وه
 ظوفحلا ىلع بكرملا رونلا كلذ نم لجو زع هللا هاتآ اب ؛ىوتنلا
 ‹هيف كلذ سانلا دقتعا اذاو ٠ يتفي نأ «ىتفتسا نا ءهل زاج « مولعملا

 :كلذل الهأ هسفن ىري ىتح يتفي الأ لجرلل ظحلا نمف « قتفتسي نأ زاج

 .هل ب يفو ع :نم )۱(

 .هب !ب يفو .ع :نم (۲)
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 راشأ زمره نبا ("نأ) نم كلام ىكح ام ىلع ءالهأ سانلا هاريو
 .كلذ يف هراشتساف :ناطلسلا هراشتسا نم ىلع كلذب

 سلجملا ىف ىرج ام نایب نم هنع تلأس ام ىلع هانركذ ام یتا دقو
 نوكي نأ يغبني يتلا «يتفملا ("!تافص) نايب نمو «ناك نا طلغ نم
 نوكي نأ مزلي يتلا « يتفملا تافص فلتخت ال ذا ءرصعلا اذه ىف « اهيلع
 .رصعألا فالتخاب « اهيلع

 كلام بهذم ىلع يتفملا طورش

 يف ءدارأ نمل ءكلام بهذم يف «مزاللا وه ام نايب نع لاؤسلا امأو
 ذا ءدساف لاوس هناف ءكلام بهذم ىلع ايتفم نوكي نأ «تقولا اذه

 هريغ بهذم ىلع الو «كلام بهذم ىلع تفي نأ يف رايخلاب دحأ سيل
 حصي الو «هتحص ىلع ليلدلا هدنع ماق اذا «كلذ همزلي لب « ءالعلا نم
 .هتحص ىلع ليلدلا هدنع مقي مل نا ءهل

 ِتفم هدلبب نوكي ال امدنع يكلاملا يضاقلا
 «يكلاملا بهذملل امزتلم ناك اذا يضاقلا يف مكحلا نع لاؤسلاو

 «ىوتفلل لهأ هسفن يف وه الو «ىوتفلا ةجرد لان نم هرطق يف سيلو
 ةحص تفرع يتلا ةفئاطلا لاح نم هانفصو ابف هيلع لوقلا ىضم دق

 نم هتظفح ايف !؟!تمهفتو «هلوصأ ةحص نم اهل ناب اب كلام بهذم
 ةفرعمب ققحتلا ةجرد غلبي مو «ميقسلا نم اهنم حيحصلا تفرعف «هلاوقأ
 ًالإ يكلاملا بهذملل ًامزتلم نوكي ال هنأل ءلوصألا ىلع عورفلا سايق

 غ نم )۱(

 ؛ةقث تناكو « يردنلا ديعس ابأو ؛ةريره ابأ عمس «ةعيبر ىلوم ءزمره نب نجرلا دبع دواد وبأ وه (؟)
 .ه ٠١١۷ ةلس يفوت ثيح «ةيردنكسالا رغث ىلا ؛ًاطبارم « هتايح رخآ لوحت ءًايرقم ءاملاع

 ١15(. :ص - ظافحلا ةركذت)

 ةفص ١ ب ينفر 04 نم )۳
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 يف نكي مل اذا هنألو ءاهيلع "انب يتلا ءهلدصأ ةحص نم هل ناب اب
 سايقب ققحتلا ةجرد غلبي ل هنأ لجأ نم كلذ امناف «ىوتفلل الهأ هسفن
 .لوصألا ىلع عورفلا

 صن ال يتلا «ماكحألا لزاون نمهب ري ايف «يضاقلا اذه ليبسف

 الأ :هتحص هل تناب دق «هباحصأ ضعب لوق وأ «كلام لوق نم هدنع
 نإ «سايقلا هجو فرعيو «داهتجالا هل غوسي نم ىوتفب الا اهيف يضقي

 يأر الو هيأرب اهيف ىضق ناف «هدلب ريغ يف هبلط الإو «هدلب يف هدجو
 .رظنلا ىلع ًافقوم همكح ناك «هل ىأر ال نم يارب وأ «هل

 يف ناك الو ؛داهتجالا لهأ نم نكي م اذا «يضاقلا مامالا رمأيو
 دعب الا « داهنجالا هليبس ايف « يضقي الأ :داهتجالا هل غوسي نم هدلب
 .داهتجالا هل غوسي نم ةروشم

 .("اهل كيرش ال) «قيفوتلا ىلاعت هللابو

 ةعفشلا قح طقسي ال علخلل اضوع لاملا عفد - [*هو]
 هتطساوب

 لسي لاوسب سلدنألا دالب ضعب نم ءهنع هللا ىضر « "هيلا بتكو
 .ةعفشلا نم ةلأسم نع هيف

 ال ةأرما يف ؛كنع هللا يضر «باوجلا :هرخآ ىلا هلوأ نم ا صنو

 «لام ةروكذملا ةأرمللو «لجر اهجوزتف «ةنبا دلولل«ناكو ."هنباو نبا
 ءاهتديفح جوزت يذلا ءروكذملا اهنبا رهص نم ءلالا نم عبرلا تعابف

 . يلب ع )0(
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 ةأرملا تلحنو ءحاكنلا اهيلع دقعني) ةقايس اهيلا هلك هقوسي نأ ىلع
 تقو يف ةلحنلاو عيبلا ناكو «لاملا نم ( "يناثلا عبرلاب اهتديفح ةروكذملا
 ةروكذملا تتاف «فصنلا ةأرملا ديبو «فصنلا اهديب لصحف «دحاو

 ["؛.]اهدلو نيب '""عقوف ؛ةديفحلاب جوزلا لخدي نأ لبقو / ءماع نم "اوحنل
 جوزلا ديب ىقبي نأ ىلع ءروكذملا حاكنلا اهببسب لحنا «ةعزانم هرهصو
 .ةروكذملا ةديفحلل هرئاسو ءاهنم هعاتبا يذلا « عبرلا

 عبرلا اذه يف ةروكذملا ةأرملا ثرو نملو «ةرؤكذملا ةديفحلل نوكيأ '

 .؟ال مآ ءيش

 .ىلاعت هللا ءاش نا (“اروكشم) اروجأم كلذ انل نيب

 ءاذه كلاؤس تحفصت :هصن اذه ام كلذ ىلع « هللا هقفو « باجأف

 .هيلع تفقوو

 عيمج هل نوكي نأ ىلع «ءلوخّدلا لبق اهنيب ةقرافملا كعقو اذاو

 يف الا هيلع ةعفشلا بجت الف «كالمألا نم هجوزل هقاس يذلا عبرلا

 «قالطلاب اه حصو ءدقعلاب ال بجو يذلا وه هنأل «عبرلا كلذ فصن

 .ملخلاب بألا هيلا هدرف «لوخدلا لبق

 هكلم ىلع هل. هئاقبل ءهيف هيلع ةعفش الف هنم ىناثلا فصنلا امأو
 ءاهنم ةبيصملاو «هفصن الا قادصلا نم دقعلاب ةأرملل بجي ال ذا «لوألا

 .اب لخدي مل ام

 «ةروكذملا ةديفحلل ةميقلاب روكذملا عبرلا فصن ىلع ةعفشلا نوكتو

 .ص ؛معار .ع نس )0
 وحلب ۾ (؟)

 .عقوو :م (۳)

 ءر نم )٤(

١ 



 يقابلا عبرلا فصنب « ةعفشلا يف مهعم ("اوه) لخديو «ةأرملا ثرو نلو
 .لوألا كلملا ىلع هل

 .هل كيرش ال «قيفوتلا ىلاعت هللابو
 ؟ناريجلا نيب عونمملا ءانبلا ررض ىدم وه ام - [؟55]

 ف تبث دقع ةخسنب « نايج ةروك نم «هنع هللا يضر هيلا تکو

 ةخسن تحتو «هراج رادب كلذ رضأف ‹«هراد ف لجر هانب نايئب ناش

 .ةيضقلا ىف لاوس دقعلا

 ءام رارضأو ءسمشلاو ءاوملا نود ةلوليحلا ررض تابثاب دقع
 .رطملا

5 5 f )©( ' « ماكحألا بحاص هيقفلا رمأ ا"! ىلع «ضهن .محرلا نمحرلا هللا مسب 

 «تاردجلا دوقعو «رايدلا بويعو «ناينبلا رومأب نيفراعلا “ءادهشلا
 ,"!اهولخدو «يقفاغلا عسيلا نب هللا دبع نب مزح نب ىسيع راد ىلا

 نم فسوي نبا ةبحرب نيرادلا اتلكو ءاهنيبو « يليقعلا ''كراعم نب دم

 .نايج ةئيدم

 ءاهنيب ةكرتشم ةروكذملا رادجلا نأ :هل نايعلاو ءهيلا رظنلا مهدف

 رادجلا نم هظح ىلع عفر دق روكذملا كلملا دبع نأ اوأرو «نيفصنب

 ءراع ا ءص نم )01(

 ظل !ع /؟ؤ15 ص /۰ ر ۹ م / ل١ ق (0)

(r)رمأ نع م . 

  Ha (4)دوهشلا .

 .اهولشدف :ر (ه)

 كرابم :ص (5)

۳1 



 اأو .'"ةناذك فرحب «ناينبلا حاولأ نم حاولأ ةعبرأ اهعافترا ةفرغ
 ءاههجاومو روكذملا ىسيع راد ىلع كلذ لكو ءاهتحت نيتقبطل ةثلاث

 رظنلا اونعمأو ءهلك كلذ ىلع اوفقوف ءاهولعو اهلفس :اهتويبل لباقمو

 ناينبلا نم روكذملا كلملا دبع هثدحأ ام نأ اوققحتو هيف تبثتلاو . هيلا

 :اهركذ يتأي للعل ءنيب ررض ءروكذملا ىسيع راد ىلع

 رادج برضت .ةمئادلا راطمألا عم ءحايرلا فصاوع نأ كلذ نمف

 راد ىلا عجريو .رطملا ءام سكعنيف هنم نكمتتو «هذخأتو .ةفرغلا

 ءاهتحت امو .ةفرغلا رادج عافترال ,اهيلع شرفنيو  اهيف !"اعقيو « ىسيع
 .ةدملا لوطب اهتحت ام داسفو ءروكذملا ىسيع راد ىلع اهمده مقوي هنأو

 سمشلا عانتمال ءاهولعو اهلفس اهتويبو ءاهنحاس اهيلع مظأ هنأو
 ءاهنم ةيقرشلا ةيجلا يف .ةروكذملا ةثدحلا ةفرغلا ذا :اهوخد نم ءوضلاو

 .اهيلا لزنت ال حيرلا نأو

 اررض روكذملا ىسيع رادب رضأ ثدحللا ناينبلا اذه نأ اوأرو

 اهطوقس ("'نموي ال) هنأو .ركذ امب هوحن وأ ءسدسلا اهنُمث نم صقني
 .اهيداوعو لزالزلا (!"ازهو) . اهيلاوثو حايرلا بوبه دنع

 .نوباتري الو .هيف نوكشي ال اققحت ركذ ام عيمج مهدنع قحن

 نم) هيلع فاطو .هللا هتفو «هرمأب هيلا رظن نم هلك كلذب دهش
 .« اذك ةنس نم .اذك روهش يف كلذو .هيلع صحفو هققحتو .( "كلذ

 .لاؤسلا

 فره اك مرو فواسي اهو هرجع يهو اتد صقل اك درم هنااا (1)

 نيمو (۲)

 مال الاي AS برق نما (6)

 لهو SHS رهو Sd اباه )4(

 م م (م)

١ 



 عيمجو «لاؤسلا اذه ىلعأ عقاولا دقعلا - كنع هللا يضر - حفصت

 ىسيع رادب ةرضملا ء«ةفرغلا ناينب نم ءهنمضت ام بسح ىلع «هلوصف
 مده كلملا دبع .ىلع بجوي ام كلذ له ءهيف رسفملا ررضلا هيف روكذملا
 ىسيع بيغم "ببسل هانب امل كلملا دبع ناينب ناك اذاو ءهانب ام

 رادجلا يف هنم "هل ةمساقم /ريغبو «هرمأ ريغبو «نايج نع روكذملا ١
 رئاس يف ناينبلا فلاحي ام ةيقرشلا ةفئاطلا يف ءانبلا لهو ؟روكذللا
 ؟ءاوس كلذ مأ «ةيقرشلا ةهجلا نم عقانملا عانتمال « فئاوطلا ('" اناينب)

 هللا مظعي) كلذ يف بجاولا انل نيبو هللا كقفو كلذ لمأتف
 .(“كرجأ

 امو «لاوسلا تحفصت :هصن اذه اب كلذ ىلع « هللا هقفو «باجأف

 .هلك كلذ ىلع تفقوو «هقوف خستنا

 يف روهشملا ىلع ءهعطقب محلا بج يذلا ررضلا نم اذه سيلو
 بكري نأ :اذه يف هارأ يذلاف «بجي كلذ نا :ليق دقو «بهذملا

 اذه ىلع اوفقيف ءرادلا هذه ىلا ءهلودعو «هؤاهقفو ءدلبلا ىضاق

 انيبت مهعيمجل نيبت ناف ءهيلع فوقولاب الا نيبتي ال هردق نأل «ررضلا
 ءءانبلا ءاقبب رادلا بحاص ىلع لخادلا ررضلا نأ :هيف نوكشي ال

 مدهب ءانبلا بحاص ىلع لخادلا ررضلا نم رثكا «تركذ يتلا يناعملل
 يف لصألا نأل ؛مدهي مل الاو ؛هيلع مده «هب قافترالا نم هعنمو « هئانب
 °!« ربكألل رغصألا يفن ناررض عمتجا اذا» : هلم ينلا لوق اذه

 .هل كيرش ال «قيفوتلا ىلاعت هللابو

 ببسي م ع )1١(
(r)هل هلم اهليب : ع ق . 

(r)ع :نم . 

 .ر :نم (4)

 .هجيرخت ىلع رْثْعأ م )٥(
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 تاداهشلا يف لئاسم ثالث - [*هال]

 ثالثب ءهللا هاَمَح «سلدنالا قرش نم ءهنع هللا يضر« ''!هيلابتكو

 .اهيلع باوجلا لأسي تاداهشلا نم لئاسم

 :يف «كنع هللا يضر «باوجلا :اهصنو

 اهئادا ريخأتب ةداهشلا لطبت له - ]١[
 لاب ام :هل دوهشملل هيلع دوهشملا لاقف «ةداهشب لجرل دهش لجر

 دوهشملا هل لاقف ؟اذكو اذك ذنم «ةداهشلا هذه كل دوي مل دهاشلا اذه

 صنب ءاج ىتح «تبثتو ءاهيف فقوت .'"اهسوسوتو «هيرحتل هنا :هل
 .هل هلعفت مل ءائيش هيف كيلع ديزي نأ ةفاخم ءهل كمالك

 قوف صوصنملا ءهل دوهشملا اذه لوق نأ :هيلع دوهشملا اذه معزف
 هل دوهشملاو ء«ةسوسولا ركذ نم هيف ال ءدهاشلا ةداهشل طقسم ءاذه

 :نايحألا نم نيح يف لقعلا دقف يه يتلا «ةسوسولا كلذب درأ مل :لوقي
 ,كيلع هب دهش ام رثكأ ءهيلع دوهشملا اهبأ «كنم عمس هنأ تدرأ امناو
 هلخد ام هتداهش نم طقسأو « عروتو ءىرحتف «كلذ ضعب يف كش هنكل
 جتحاو «كنم هعمس هنأ هنظ ىلع بلاغلا ناك ناو "كش ضعب هيف
 ,لجو زع هلوقل ؛لقعلا دقف ريغ يف لمعتسي دق ظفللا اذه نأ ىلع
 كشلا نأو «« ''اسفن هب سوسوتام معنو ءناسنالا انقلخ دقلو »
 اذا ءاوقتا نيذلا نا» :هناحبس هلوقل « هتداهش يف حدقي ال هيلع ءیراطلا

 .« "!نورصبم مه اذاف اوركذت نيطايشلا نم فئاط مهسم

 كلذ نم «هل دوهشملا اذه هب جتحا ام «كنع هللا يضر «ىرت لهف

 .1۸0 :ص ۲ ق ۰ م ۱ ر ۱ ع )۱(

 ,هتسوسوو م (؟)

(e)كشلا :م  

 ١١ :مفر ن ةروس (4)
 ٠١٠. :مقر .فارعألا ةروس 18)

١": 



 « هلوق نم مدقت اهب طقست مأ «دهاشلا ةداهش حصتو « احيحص هلک

 هب نرتقا ام ىعاري الو ءهصقن وأ لقعلا دقف ىلع سوسوتلا ظفل لمحيو

 . ؟تشتلاو يرحتلا نم

 يقبو ءانرطقب ةلزانلا هذه يف فلتخا دق «ايفاش انايب كلذ انل نيب

 هللا ءاش نا هيلع دمتعيو ءهيلا يهتمسيل ؛كلبق نم دري ام باقترا
 .ىلاعت

[r]هيلع دوهشملا ةفرعم مدعب ءدهاش ىلع نيدهاش ةداهش له - , 

 .؟هتداهشل ةطقسم ءةحرج ربتعت

 ىف تصوأ اهنأ ةافوتم ةأرما ىلع دهش لجر .ىناثلا ةلأسملا -

 ىلع ةداهشلا ىدأو ءاهثلثب اهمأل ""اهتخأل هيف تيفوت يذلا ءاهضرم
 .اهتف رعب عطقو «كلذ

 نأ ؛ ةداهشلا ءادأ دعب « اهدنع رقأ هنأ نادهاش هيلع ("رهشف)

 اغاو « طق اهآر الو داهشالا كلذ لبق اهفرعي نكي مل ةامسملا ةأرملا هذه

 .اهب قثو ةأرما ءداهشالا كلذ نيح يف ءهل ("اهتنيع)

 ((!هذه) ىف هتداهشل ًاطقسم هيلع نادهاشلا هب دهش ام ىرت لهف

 ىلع هنم ًارارقا هارت مأ ء *ةداهشلا نع عوجرلاك نوكيو «ةصاخ ةلزانلا
 فو ‹كلذ يف هتداهش طقستو ءهيف ةحرج نوكيف «بذكلا دمعتب هسفن

 ؟ال مأ هريغ

 .اهيخأل :م ؛٬ص )0(

 .دهشو :اب يلو .م :نم )+(

 .اهليع :ب ينو .ع :نم (۳)

 .ر :نم (4)
 هداهشا ع (0)

۴0 



[r]؟ةداهشلل ةطقسم ةحرج بسنلا رييغت ربتعي له -  

 هطخ دجويو ءيومألا بستنی هدج فرعي لجرف ةثلاثلا ةلأسملا امأو

 هوبأ ناكو «كلذب هسفن ىلع هداهشا «("نآلا) تبثيو ءاريثك كلذب

 .كلذك [هدعب لجرلا

 نع هيف ركذ ءًاسلجم هنم ادهش اهنأ نالدع هيلع نآلا دهشو

 هدج باستنا دعب ءايرفاعم نآلا هباستنا «كنع هللا يضر « ىرت لهف

 .؟ال مأ « هتداهشل ًاطقسم ‹هتلادعل احدق ءايومأ

 هللا انجر - تحفصت :هصن اذه اب كلذ ىلع «هللا هقفو «باجأف

 . اهلك اهيلع تفقوو هذه كتلئسا - كاياو

]1[ 
 لاق اذا ءهلاق هل دوهشملا نأ نم هتركذ اب دهاشلا ةداهش لطبت الو

 ام نأل ءاذكو اذك ذنم هتداهش كدهاش دؤي ْمَل مِل ؛هيلع دوهشملا هل

 ىلع يضقي ,'0اهبف تبثتلاو « ةداهشلا ف يرحتلا نم هدهاش هب تفصو

 هفصو كلذب دارأ امنا هنأ نیو ‹ اهيف سوسوتلا نم هنع هركذ ام

 ليجعت نع فقو امنا هنأو ءاهيف تبثتلاو ةداهشلا يف يرحتلا يف ةغلابملاب

 اب الا دهشي ال ىتح «هلعفي نأ دهاشلا مزلي يذلا وهو ءكلذل اهئادأ

 نع هفقوت هتداهش يف حدقي الو ءاحيحص اركذ '"'ءركذيو ءانيقي هملعي

 .هداهشا نأ الا تبثيو :ب ينو .مدار 2ع :نم )0(

 .اًئيش :ب يفو .م :نم

 .فقي مث :ر )۳ ٠

 .هسفن اب يفو .عاءر :نم )4(

 .هب افصو :م هر )0(

 .هیف ةر . ام 33 )0

 .ركذيو :ب يفو .مءر :نم (۷)

 لفض



 زع هللا لاق دقف ءهركذ اذا ءاهنم ركذي را ام ركذيل < اهئادأ ليجعت

 .« "ىرخألا اهادحا ركذتف ءاهداحا لضت نأ» :لجو

[r] 
 ْمَل :لاقو ءهب تصوأ اب اهتوم دعب ةأرملا ىلع "ادهش يذلا امأو

 اذا «ةلماع هتداهشف ءاهب قثو ةأرما لوقب الا « هتدهشأ نيح اهنيع فرعي

 .دحاولا ربخ لوبق ةيحان نم كلذ نأل ؛ امارس ًادتبا يذلا وه ناك

 ليبس ىلع «ءادتبا هل كلذ تلاق اماو ءاهاؤس وه أدبي مل اذا امأو
 اب اهسفن ىلع هتدهشأ يتلا ؛ةأرملا نوكت نأ لثم «كلذب هدنع ةداهشلا

 فرعت «ةنالف هذه :هل تلاقف « ةقثلاب اهفرعي ةأرمأب هتتأ دق « هب تصوأ

 نييعتب ءاهيلع دهشي نأ زوجي الف كلذب كفرعتو ؛نالف تنب ةنالف ينأ

 دهشو لهج ناف ؛ةقث هدنع تناك ناو «هجولا اذه ىلع ءاهايا هل ةأرملا
 ايف هتداهش اهب طقست هيف ةحرج كلذ نكي ملو ,اهيلع اهيلع هتداهش تطقس

 .,كلذ قوس

[r] 
 بستنی هدج ناك دقو «يرفاعم انأ :لاق هنأ هيلع دهش يذلا امأو

 نب نالف :بتكي ناك امناو ءبستني ال هدلاو ناكو «يومألا :لوقيف
 هنأ هيلع ده نأ ىلا ؛كلذك (”هدعب) وه مث «ينالفلا :لوقي الو «نالف

 ‹ هتداهش اهب ' طقس ءهيف ةحرج كلذ نوكي الف ‹ يرفاعم انأ :لاق

 هب معأ مل ام «هنع ثحبلاب « يسن نم نآلا تققحت : :لوقي هنأل ؛هتلادعو

 :هنم الهج يومألا :لوقيف «بستني ناك اماو ؛يدج هلهج امو «لېق

 20مل

 .؟89 :مقر «ةرتبلا ةروس )١(

 .دهشي ؛م (۲)

 ءدعب :ب يفو .ع نم )6

 .طقسي ؛ع (1)

PY 



 لهج نمف «عساو بسن يومألا :لوقت ماوعلا نأل «هبسنب (("!هلهجل)

 .يومألا ةباتك يف ءىطخي مل هبسن

 .قيفوتلا ىلاعت هللابو

 تماد ام ءاهكلي ةيراج ةيأ قتعب مزتلا نم - ["54]

 ةيح ةنالف هتجوز

 عاتبا ىتم هنأ هسفن ىلع دهشأ «لجر يف ؛هنع هللا يضر ,"!لئسو

 نم «ناک هجو يأب هكلم يف تلخدو «قيقرلا يراوج نم ةيراج

 لوط «هوجولا نم كلذ ريغ وأ نيد نم ءاضتقا وأ «ةبه وأ «ةقدص
 هكلم حصي ام لوأب «مظعلا هللا هجول «ةرح اهناف «ةنالف هجوز ةايح

 ةحص يف ؛هغلبمو كلذ ردقب هتفرعم دعب «هب اعربتم كلذب اعئاط ءاهيلع
 .زاوجو هنم

 نم هسفن ىلع هب دهشأ ام همزلي نأ - كنع هللا يضر - ىرت لهف
 ةايح لوط لاق ام ببسب «نكت ل وأ هتمصع يف ةجوزلا تناك «كلذ

 .؟ال مأ ةمصعلا لوط الا كلذ همزلي ال وأ ؛ةمصعلا ركذي و ءهجوز

 .هيلع تفقوو «لاٌؤسلا تحفصت :اهيلع باوجلا

 .« ةنالف هجوز ةايح لوط» هلوقب دارأ هسفن ىلع دهشملا ناك اذاو
 ءامالا نم كلم ايف « هيلع ءيش الو هتين هلف ؛هتمصع يف ةيقاب تناك ام

 .اهسفن رمأ اهب اهکلی ةارابم ,ءاهايا هقارف دعب
 ىلع هايا اهتبتاعم هنيه ببس ناكو ؛ةين هل نكت مل نا كلذكو

 .كلذ نم هتيشخ امو اهيلع يراوجلا هذاختا

 .ىلاعت هللا نيبو هئنيب اف اذه

 .هلهجب :ب يفو م :نم )١(
 IY E 81 !م YT | /ام5 :ص (90)
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 ءهسفن ىلع هب دهشأ اب هيلع تماقف ؛ةمأ كلم مث اهقراف نا امأو

 يذلا ,(!"!طاسبلا وأ) «ببسلا وأ «ةينلا نم يعدي اهف نيميلا همزلتف

 .هل كيرش ال «ءقيفوتلا ىلاعت هللابو

 .* لئاسملا هذه ٌعْمَج
 ءاهنع لئس قتلا «لئاسملا نم هتعمج ام ىهتنا انه ىلا : "تلق

 ءانخيش ءدشر نبا ديلولا وبأ /يضاقلا «مامالا «هيقفلا اهيلع باجأو[ موو

 رورم ىلع ءاهنم ريثكلا هيلع تأرقو «هعمجب تينع امم ءهنع هللا يضر

 هيلع أرقي اهضعبو ءاهضعب هظفل نم تعمسو « ماوعألا بقاعتو «مايألا

 ىلا هللا دمحب هلوصأ نم لوقنم هلك كلذ نأ ريغ ءةزاجا وه ام اهنمو

 .هللا همحر ءهيلع ىضق يذلا «ضرملا يف عقو نأ

 « تامدقملا »و « ليصحتلاو نايبلا » عامسا

 هباتك عامساب هئادتبا خيرات «ىلاعت هللا ءاش نا ءاذه دعب ركذأ انأو

 يف «ليلعتلاو «هيجوتلاو «حرشلاو «ليصحتلاو «نايبلا» باتك :ريبكلا
 عاطقنا ببسو «هيلع ةءارقلاب هنم ىهتنا نبأ ىلاو .« ةيبتعلا لئاسم

 هايا تزاجتساو «هيدي نيب ةءارقلا قسن ىلع هئازجأ ”ةدعو «ةءارقلا كلت

 همض نم «كلذ هلأس الو ءهري مل نم ءهنع ةياورلا بحأ نلو ‹ يسفنل

 باتك اضيأ «هعامساو ؛هفارصناو «برغملا ىلا هرفسو ءةايحلا ديق هاياو

 ء ركذأو « عامسلاب هنم ىهتنا نيأ ىلاو «٠ ةنودملا ىلع تادهمملا تامدقملا »

 م لک م نمم عامسلاو ةءارقلاب هيلع هلمكأ نمو « هئازجأ ةدع ءدعب

 فقيل «( "هب يڻر ام ادحاو ءاثرو) «هنسو «هتافو خيراتو « هضرم ركذأ

 .طاسبلاو : :ب قو ٠ ع نم )۷

TIT ig TB («) 

 .نسحلا يبأ نب ديم نسحلا وبأ هيقفلا لاق : ع (0

 ٠ع ٠ق :نم (0)
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 .ناعتسملا هللاو هيلع فوقولا بحأ نم كلذ ىلع

 .دشر نبا ىلع « ليصحتلاو نايبلل » ةرسم نب كلملا دبع ةءارق

 لوأ «روكذملا « ليصحتلا » باتك عامساب - هللا هجر - أدتبا

 نب كلملا دبع ناورم يبأ هيقفلا ةءارقب « ةئام سمو ةرشع نام ةنس مرحلا

 «هحابأ يذلا لصألا يف « هلا همركأ ءانبحاص < ‹يصحيلا زيزع نب ةرسم

 كلذ لقن يتلا ؛ةدوسما كسمي ءهنع هللا يضر ءوهو ءهنم سانلا بتكيل

 كلذ عطقنا نأ ىلا ءاهيف رظنيو ءاهب هيدي نيب لبوقو ءاهنم لصألا

 ,نيملسملا دالب ىلا .هللا هكلهأ ءريمذر نبا ةيغاطلا جورخ « مهلا لزانلاب

 .ةئام سمو ةرشع عست ةنس .مظعملا ناضمر رهش يف ؛هللا اهمصع

 ءاباتك نيسمحو ةتسو .ءازجأ ةرشعو ةئام يف عقي « ليصحتلاو نايبلا»)

 .(مزر عبسو

 :كلذ نم ("حرشلا) ءازجأ ددعو « ةيبثعلا بنك ركذ اذهو

 عئارشلا ةمزر -

 .ناءزج حرش ؛ءوضولا باتك -
 .ءازجأ ةسمخ .ةالصلا باتك -

 .(!"ادحاو ءزج ءزئانجلا باتك) -
 .ناءزج ةاكزلا بانك -

 ا"ادحاو ءزج .فاكتعالاو مايصلا باتك -
 .ناءزج جحلا باتك -

 .دحاو ءزج «,ةقيقعلاو اياحضلا باتك -

 .دحاو ءزج .ديصلاو حئابذلا باتك -

 . حودشلا ا لد ‘€ نم )۱(

 33 ف نم )+(

(r)داو ةر ؛ مايصلا بانك 3 ف  
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 .ناءزج ءداهجلا باتك -

 .دحاو ءزج «برحلا ضرأ ىلا ةراجتلا» باتك -

 .ناءزج «روذنلا باتك -

 .ًاءزج نيرشع ةمزرلا تمت

 :حاكنلا ةمزر -

 .ءازجأ ةسخ «عاضرلاو حاكنلا باتك -

 .نأءزج « ةنسلا قالط باتک -

 .ءازجأ ةعبرأ «قالطلاب نامألا باتك -

 .ناءزج «كيلمتلاو رييختلا باتك -
 .دحاو ءزج «راهظلا باتك -

 .دحاو ءزج «ناعللاو ءاليالا باتك -

 .ًاءزج رثع ةسمخ ةمزرلا تق

 .عويبلا ةمزر -

 .ناءزج «ءفرصلا بانتتك -

 .ناءزج «لاجآلاو ماسلا باتك -

 .ناءزج ءرايخلا عيبو ةحبارملاو بوُيعلا باتك -

 .دحاو ءزج ءدالوألا تاهمأو ءاربتسالا باثك -

 . ءازجأ ةعبرأ «عويبلا عماج باتک -

 .دحاو ءزج «باودلاو لحاورلا باتك -

 .دحاو ءزج «نيضرألاو رودلا ءارك باتك -

 دحاو ءزج ؛ عانصلا نيمضت بائتك -

 .(دحاو ""ءزج) «ةراجالاو لعجلا باتك -

 ق :نم 0(
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 .ًاءزج رشع ةسمخ ةمزرلا تت

 . ةيضق تقلا ةمزر -

 باتک
 باتک
 باتک
 باتک
 باتک
 باتک
 باتک
 باتک
 باتک
 باتک
 باتک
 باتک
 باتک
 باتک
 :باتك

 باتک
 باتک
 باتك
 باتک
 باتک

 .ناءزج «ةيضقألا

 .دحاو ءزج «ناطلسلا

 . ءازجأ ةعبرأ «تاداهشلا

 . ءازجأ ةثالث «سيلفتلاو نايدملا

 .ءازجأ ةعبرأ تاقدصلاو تابهلا

 .ناءزج « سيحلا

 .ناءزج «نوهرلا
 .دحاو ءزج ءراهنألاو دادسلا

 .دحاو ءزج ‹ حلصلاو ىوعدلا

 .دحاو ءزج «ةلاوحلاو ةلافكلا

 re٤٠] / «ناءزج «تالاكولاو عئاضبلا

 .دحاو ءزج ءقاقحتسالا

 .دحاو ءزج «قاحلتسالا

 .دحاو ءزج «ةافاسملاو حئاوجلاو ةكرشلا

 .دحاو ءزج ءةعفشلاو ةمسقلا

 .دحاو ءزج «ةسراغملاو ةعرازملا

 .دحاو ءزج «ضارقلا

 .دحاو ءزج « بصغلا

 .دحاو ءزج «قابالا فيرعتو لاوضلاو ةطقللاو ةدعلا

 .دحاو ءزج «ةيراعلاو ةعيدولا

 .اباتك نيثالثو نْينثا ةمزرلا تق
 .قتعلا ةمزر -

TY 



 .ءازجأ ةسمخ ءاياصولا باتك -

 . ءازجأ ةعبرأ «قتعلا باتك -

 .دحاو ءزج « ءالولاو ةمدخلا باتك -

 .دحاو ءزج «بتاكملا باتك -

 .دحاو ءزج « رّبدملا باتك -

 .اءزج ةرشع ينا ةمزرلا تمت

 .دودحلا ةمزر -

 .ناءزج «تايدلا باتك -

 .دحاو ءزج «ةقرسلا ىف دودحلا باتك -

 ."ادحاو ءزج «فذقلا ىف دودحلا باتك -
 .دحاو ءزج «نييراحلاو نيدترملا باتك -
 .ناءزج «تايانجلا باتك -

 .ءاّرْجَأ ةعبس ةمزرلا تمت

 :عماجلا باتكلا ةمزر -

 .ءازجأ ةعست عماجلا باتكلا حرش

 .ًاءزج رشع دحاو ءزج ةثئام وهو .« ليصحتلا » باتك ("!لمكف

 « ليصحتلاو نايبلا» ضرع

 ًاءزج نيعستو ةيناث حرشلا اذه نم ةءارقلإ هيلع تتأ يذلا ناكف

 باتك يهو ءءازجأ ةثالث دودحلا ةمزر نم ةءارقلل يقابلا ناكو « ةلماك

 باتكو «ةبرشألاو «فذقلا يف دودحلا باتكو ءةقرسلا يف دودحلا

 .ءازجأ ةعست «مماج لا باتكلا ةمزرو «نيبراحلاو «نيدترملا

 .دحاو ءزح .فدقلا باتك :ق )١(

(e)لمكو ع . 
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 ءزجلا الا هرخآ ىلا هلوأ نم هلك ءورقملا اذه تعمسف انأ امأف
 يناثلا ءزجلا اهنم تأرقو ءةزاجا يل هناف ةالصلا باتك نم عبارلا
 .هيلع يظفلب سماخلاو «ثلاثلاو

 هايا هتءارقب دبتساف «ناويدلا اذه نم < عماجلا باتكلا » حرش امأو
 ءانبحاص «يراصنألا مساق نب دمحأ نب دمع سابعلا وبأ هيقفلا هيلع
 .هعم هتلباقمل امازتلا

 » نيملسملا ريمأ» ىلع دشر نبا مودقو «ريمدز نبأ جورخ

 ا نأ ىلا ۰ ءيش 0 أرقي مف «ةيغاطلا رمأب ُهْلأَب لغشا م

 لان هللا راختساف ,ةيبقع ىلع لوو فوق لع لوسي

 ريمأ ىلع انيبم ؛برغملا ىلا ضوهنلا يف روكذلا ديلولا ابأ يضاقلا
 ؛ هرمأ هللا مادأ , نيفشاث س فس وپ س ىلع « نيدلا ارصانو « نيملسملا

 هيلع ةريزجلا ام ؛ هرصن زعاو

 دشر نبا نم ةماعلا ةزاجالا ناّرولا نسحلا يأ بلط

 موي ةادغ ءهتلأس ءةنسلا نم لوألا عيبر لوأ ءهجوتلا ىلع عمزأ الو
 يف ةفلؤملا بتكلا نم هلمحي ام عيمج ينزيج نأ «هنم انلخ نيتليلل نينثالا
 وأ ؛ةلوانم وأ ؛عامس وأ «ةءارق نم كلذ لمح هجو يأب معلا بورض
 «ثيدحلاو ميدقلا يف هيف باجأ وأ «هعضو وأ .هفلأ ام عيمجو ,ةزاجا

 بحأ نم لكلو ؛معلا بالط نم مهريغو سلجلا لهأ انباحصأ عيمجلو

 لك لمحيل « ماعلا اذه يف ةايح هاياو هتمض نم نيملسملا نم هنع لمحلا
 يل لاق مث ءلاؤسلا اذه برغتساو مسبتف . .هيلا هدنسيو ؛هنع كلذ
 عيمجلو ٨ كلذ كتزجأ دق انأ ءمعن :مسبتلا رهاظ ءردصلا حرشنم
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 ءاوناك ثيح «نيملسملا (""'عيمج) نم ينع لمحلا بحأ نمم تلأس نم

 ىلع هتركشو ‹ یلاعت هللأ تركشف ‹ههجول هلعجو ‹ كلذب هللا انعفن

 . هلل دمحلاو «ارورسم هلع تفرصناو ‹هتباجا

 طخب تيفلأ ينأ « هيلا ينادحو «كلذ ىلع ( "أيب لدأ) يذلا ناكو

 ةمثيخ يبأ نب دمحأ ركب يأ نم ةماع ةزاجا

 نم بحأام ينع يوري نأ« ةملس يبأنب ىيحي ءايركز يبأل تزجأ دق »
 دمو ا"! ةبصأ نب مساقلا دم وبأ ينم ةعمس يذلا « خيراتلا باتك »

 نم بحأ نلو هل كلذ يف تنذأو) «ينم /هاعمس اك «ىلعألا دبع نبا
 تزجأ انأف ءاذه دعب دحأل ةزاجالا نوكت نأ ((ةظبحأ ناف , هباحصأ

 .اذه يباتكب ءكلذ هل

 .« نينثامو

 دمم نب نيسحلا ىلع وبأ ظفاحلا لدعلا يضاقلا هب انثدح امو

 نم ةعاج هنع هب انثدحو «ةزاجا ءهنع هللا يضر انخيش "فدصلا
 رخآ يف تدجو « مهنم يلبشلا ءالطلا نيسحلا وبأ يل لاق «هباحصأ تاقث

 .ةعاج س ىفو .ع .ق ؛س 0(

 1 .ينادأ :ب قو .ع !نم )+(

 دحأ عمس .هيقفو ؛خرؤمو «ثدحم «ىدادعبلا ءيئاسنلا دادش نب برح نب ريهز ةمثيح نب دمحأ وه ()

 ةنس يفوت ؛ءارعشلا رابخأو ؛نيثدحلا ةقيرط ىلع خيراتلا :هتافلؤؤم س «نيعم س ىيحيو ؛لبنح نب
 ھه

 .((5997/1) نيملؤملا مجعم)

 .ه ٠٠٠١ يتوت ثدحم ؛ةبطرق لهأ نم ءدجم وبأ دجم نب غبصأ نب مساق وه )٤(

 .ع :نم (ه)
 يف .ه ۵١١ يفوت ةطسقرس لهأ نم ثدحم هيقف «ةركس نباب روهشلا يلع وبأ هريف نب دمع نبنيسحلا وه (3)

 .ةدنتك ةعقاو

 م



 طخب يلع يبأ انخيش لصأ يف «يدادغبلا نوريخ نب لضفلا يبأ ةسرهف
 .نوريخ نبا لضفلا يبأ

 نوريخ نب دج لضفلا يبأ نم ةماع ةزاجا

 هللا دبع نب دجأ سابملا وبأ .خيشلا باتكلا اذه عيمج يلم عمس »

 تزجأ دقو . يقدصلا دمه نب نيسحلا ىلع يبأ خيشلا ةءارقب «يراصنألا

 نم يل زيجأ امو «خويشلا عيمج نم هتعمس ام رئاس عم «كلذ عيج مهل

 ةياورلا بحأ نلو « دوه ينبل تزجأ دقو ءاهفالتخا ىلع مولعلا عيمج

 يف دوجوم وه نم ءةتسلا لهأ نم :نيملسلا عيج نم مهريف نم ينع
 كلذك «يراصنألا دمع نب باهولا دبع رفعج ينأ ءىرقمللو ؛ةنسلا هذه
 .انل زاجأ وأ «ةزاجا انربخأ :نم اوؤاش فيك اولوقي نأ

 نم ناضمر رهش يف هاربا نب نوريخ نب نيسحلا نب دمحأ بتكو
 .« ةئام عبرأو نيناكو تس ةنس

 .فسوي نب ىلع نيملسملا ريمأ دنع دشر نبا

 ءمويلا اذهل يلاتلا ءاثالثلا موي ةيدغ ءةودعلا ىلا اهجوتم جرخو
 هدنع يقبو « ءاقل مركأ هيقلف «نيدلا رصانو « نيملسلا ريمأ ىلا لصوو

 نييبتو « هيلا هجعزا ام داريا ءةدع سلاجم يف ء« بعوتسا ىتح « ءاقب ربا

 لصفناو ؛نيملسمللل رصنلاب دعوو ءهيدل هررق ام دقتعاف « هيلع هدفوأ ام
 ىدامج نم نيرشعلاو يناثلا ءاعبرألا موي يخض ةبطرق لصوو «هنع
 نم نيملسملا ريمأ نم ىأر ام نيملسملا ىلع دروأو «ةنسلا نم لوألا

 .كلذب نوملسملا رسف ؛ماتلا ريخلاو ؛ماركزلا يقح

 ةفرعم هل تناك بيطخلا ركب وبأو ؛ةركس يلع وبأ هم عمس ..ينالقابلا نبا يدادغبلا نوريخ نبا وه )١(
 ةركذت) . ,اها484 ةنس يفوتو ؛ ۰ هر يف نيعم نب ىبحيك ناك» : يفلسلا رهاط وبأ هيف لاق ؛ ثيدحلاب

 ١(. ۲۰۸ :ص = ظافحلا

 ةياورلا لوصأ ةفرعم ىلا عاملالا ؛رظنا .ةيرهاظلا ةصاخو « فالتخا اهيف ءالعلل ؛ةماعلا ةزاجالا

 .16 !ص ؛ةسلطصمو ثيدلحلا مولعو ا۵٣ :ص ؛ لصاغلا ثدحلاو ۸ ص ؛ عابسلا ديبقتو
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 « تامدقملل» دشر نبا عامسا

 ,حرشلا ةيقب عامسل ءهسلحب ىلا ةدوعلا - انباحصأ رشعم - هانلأسو

 اهتءارقب أدتباو تامدقملا يف بغر نم ةبغر رثآف «تامدقملا باتك وأ

 نم ةرخآلا ىداج ردص «ةرسم نبا ناورم وبأ هيقفلا انبحاص هيلع
 يذلا وهو ءهسفنل ءهنع هللا يضر «هخستنا يذلا لصألا يف «ةنسلا

 ءاهنم لصألا كلذ لقن يتلا «ةدوسملا كسي وهو ءهنم سانلا خستنا

 ءرثع عساتلا ءزجلا ىلا باتكلا نم ىهتنا ىتح ءاهب "عم لبوقو
 ءازجأ ةدعو «بصغلا باتك لوأو ,ةطقللا باتك رخآ يف هعم انفقوو

 "وي كلذو «نيءزج يف هنم عماجلا ءًاءزج نورشعو ةعبس هلك باتكلا

 .ةنسلا نم اهب خرؤملاو «ةرخآلا ىداج نم نيرشعلاو يناثلا ةعمجلا

 .ةافولا ضرم

 ةعبرأ ةدم هتعجضأ يتلا ءةلعلا يف «هدعب «تبسلا موي حبصأو

 بقترملا ءاقلو هبحن ءاضق ىلا هب تضفأ ىتح'لاموي رشع ةعستو « رهشأ

 ةليل لوأ - هطاحأو ءهيدل هفلزأو «هللا هجر - يفوتف «هبر موتحم نم
 «ةئام سمخو نيرشع ةنس ةدعقلا يذ نم ةرشع ىدحا ةليل يهو ءدحألا

 ءدحألا موي - ةلقتنمو «هبلقنم ءريخ ىلا «لعجو «هل هللا رفغ - نفدو

 ةضورلاب ؛ةبطرق ةنيدم يقرشب سابع نبا ةربقمب ءرصعلا ةالص رثا
 هيقفلا هيلع ةالصلا اقا يلوتو هللا مهمحر «هفلس نفدم مهل ةزاحنملا

 مساقلا وبأ لئامثلا فرشو «لالخلا مرك يف ءهب هيبنلا لضافلا «هيبنلا

 دحأ ري م «ًاليلج هيلع عجفتلاو ءاليفح هدهشم ناكو هللا همركأ هنبا
 .هنم اعجفتو اموت رثكأ ادهشم هنامز لهأ نم

 .اهبدعب لبوقو :ع (1)

 .خروملا ةرخآلا ىداج نم رخاوألا رشعلا يف :ع (؟)

 .رهش فصنو !ق ع )۳(

 .ةالصلا ةماما ؛ق )٤(
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 ءمحو لضف ناسناو ءملع دوط - هللا هجر «ناک دقف ءقحبو

 .ةنامأو ةحاجر دقو «ةنايدو ةلالج دحاوو «مهفو ءاكذ بكوكو

 هللا .دبع يبأ انبحاص ريغ باتكلا اذه هيلع لمكأ ادحأ معأ امو

 نب دمحأ نب دمم سابعلا يبأو «ةيرملا لهأ نم( 'ليسب نب) قيتع نب دم
 .كلذب هللا انعفن « مساق

 دقو ؛هتانج ةحور همودقل حتفو «هناکم هللا ىندأو « هللا هجر ىفوت

 :لاقف «هدلوم نع ءرضاح انأو لأسي هتعمس ينأل ةنس نيعبس ىلع ىتأ
 [rs] ./ .ةئام عبرأو نيسخ ةنس ثدلو

 .ينوكرتشألا نبال ءاثر ةديصق

 «لزي مو ‹ نسحأ نممف « هنيبأت 5 ءابدألاو ءارعشلا ىرابت دقو)
 فسوي نب دمحم رهاطلا وبأ ٠ بيدألا ءذاتسالا « داصتقالا دصقو « داجأو
 :هتملك هذهو هللا هسرح ءائبحاص «"يميمتلا هللا دبع نبا

 ديلولا أو يبرعلا نبا ركب يبأ نع يور ؛يورم لبسب نب هللا دبع نب قيتع نب دج ؛وهو ,ع ؛نم )١(
 .((178/5) ةلمكتلاو ليذلا) .ةبطرقب نيرواشملا ءاهثفلا نم وهو « احلا نبا هللا دبع يبأو ؛دشر نبا

 هلا ىلعو دمش انديس ىلع هللا ىلصو ؛هنوع نسحو ىلامت هللا دمحم ؛باتكلا لمك (ب) ةخسنلا رخآب (۲)

 ربقفلا دبعلا دي ىلع ةثام عبسو نيرشعو نينا ماع نم ء رفصل رشع يناثلا ءاثالثلا موي يف كلذو ء لسو
 .ىلاعت هللا هعفث ؛ يعرزلا يلع نب دما

 هلال بجي اك هل دمحلاو ؛هنم خستتملا ,هلضأب هتضرامم تهثئا :كلذك (ب) ةخسنلا شماهبو

 .هلار دمع انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو

 نبإب فورعملاو ؛ رهاطلا وبأ نيدلا لامج ؛ يطسقرسلا ؛يبزاملا « يميمتلا هللا دبع نب افسوي نب دمه وه ()
 .ينوكرتشألا

 يفوت .- « ةيموزللا تاماقملا » هراثآ نم .ةبطرقب نفدو «ةطسقرسب دلو .رعاشو ؛يوغلو ؛بيدأ
 ,ےھ ن۳۸ ةنس

 .( ۲۲/۸) مالعألاو (١؟1/١) نيفلؤملا مجعم) :يف تاساردلاو عجارملا رظنا
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 !عجضملا كاذ كيلع (١)رضمأ له اي

 ,ةج ثداوحلاو ءكل اس دقلف

 «هدعب ايازرلا ىلع لاحأ ءزر

 ااو « داشرلا وذ« دشر نبا ىدوأ

 !هكبت م ةلقم ةيأف ىدوأ

 عفادب كاذ تيلو ؛هاكب دقلو

 ءدجاو بلق لكو «ديلولا ابأأ
 ًارهطم ةايحلا بوث نم تيوطأ

 صلقم ءانثلا بوث ال تيضمو

 غباس كلضف "دربو « تيضق نكل
 ىحضلا سش هب تبرغ الفا ای
 «قرشم دان لك كدعب مري نا

 ءابقاث اباهش اهب تكرت دقلو

 ءرظانل حابصلا مضو اك ءملع
 كلاس ريحت اذا ءليلدلا وهف

 بغار اهنع تنأو «كيلا ْتَبْعَر

 ‹ حجار كلج تنأو «تدهز دقلو

 ءرمشم بيبللاو «كحادق تزاف

 .فوجلا مد : عيجنلا ۳
 .ايظع اغلبم نزحلا هبلق نم غلب :ضمأو :ضم ال

 !عمدملا« "أ عيجنلا ىوسب:ىرج له مأ

 ءعشخلا لابجلا هل رخت ءأبن
 ؛ عجوأ هيلع یکن نم حرقلاف

 "رم بدجأو «دوط هب یوهأ
 عجفتم «ةِلاو بلق لك لب
 عقوملا ماحلا ىتح ؛ىدرلا هنع

 !عفني كباصم يف ادجو نأ ول
 ' عوضني ىقتلا كسم نع لاز ال

 ‹ "مقري ردغب الو ةادغلا «كنع

 ا"اعورألا ميركلا كنم هينثبو

 !علطت «كدقف دعب « سمشل ابجع

 . عطسأ رهزأ وهو كب ىري دقلف

 ءعصنيو نامزلا رم ىلع وكذي

 عدصيوباوّصلاب "قرفيلازام
 "يهمل قيرطلا وهو «ىدملا جيب
 «عدختو ةايحلا اخأ رغت ءايند

 :عوج بائذ ايندلا يف سانلاو

 ءعرسيف «ةاجنلا دمأ ىلا يرجي

(r)تازسملا لهست يف نييسلدنألا ةداع ىلع ففخم لعفلاو .أربت نأ لبق اهرشق :ةحرقلا أكن . 

 بصخلا اودجو :موقلا عرمأو .بصخ أ ,؛ناكملا عرمأ ١)

(o)ءايحلا ليلق ناك وأ نقع (مضلاب) عقر  

 ةشعنملا ةفيفخلا حيرلل لمعتسيو ءرحلا ضيقن :دربلا )١(

 هتعاجش كبجعت نم :عورألا (۷)

 نيمصخ نيب لصف + :قرف (۸)

 نيبلا عساولا قيرطلا : عيهملا )۹(
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 حداف يلايلل بطخ برلو
 ارو «ميركلا زع «هتبرقف
 يتلا كبتارم ىلا تومس ىتح
 هتافو ليبق ايندلا تناك دق
 اهذايح راخلاب تّرع مويلاف)

 كئزرب ديلولا ابأأ انؤازعو
 اضرلل كلثم ناكو كارث ىقسف

 هناوضر نم نمحرلا كلحأو
 ىدملا تزح دقو ءاهب تنأ هلل

 ! عسوأ عارذ هب كنم ماق دق

 عضخيو لذي اهب كاوس ىسمأ
 "ا عرفتو لاجرلا ولعت. ''' ىهسلا قوف
 ("”عّرقو لاكلا بتر يف دادزت
 [ق ۲۹۷] مقلب ةراعلا ىلع 0 ) لطتو
 "ع رشم وأ اف لهنم ةينملا نأ

 ( پنو يشعلاب ۸ ہت ا"! يحس

 عفرألا لحلا كلف ءىلعلا بتر

 علطت بيالحلا سارفأ تكرتو
 (.انيب ''' نيرشعو ةعبس تمت

 بكوك :اهسلا )١(

 .هدعص :!ليجلا عرف )+(

 ادعو عرس : يصلا عرم 4

 . رفقلا ضرألا : عقلملا )4(

 .قيرطلا ىلع برشلا عضوم :لهمملا (ه)
 ةيراسلا دروم .عرشملا (3)
 اهبل رزغ :ةقانلا تجسأ :يجسلا (0)

 ءيت هتي ال .(عفدلا وأ ءامل) لاب :ىمہ :ىمه (۸)
 .عمدلا تلاسأ :نيعلا تعمه (و)

 ناقش ريش نم نيرشعلا يف ؛هللا اهسرح . ةطانرعب كلدو .ةعومجلا لئاسملا تليكو » :(ق) ةحسلا يف ).٠(
 .« . دلل ديجلاو . ةئام عبسو دحاو ماع مركملا
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 عجارملاو رداصملا -_- ] ١]

 نآرقلا مولعو نآرقلا - ١

 .يقشمدلا ريثك نب ليعاسا ءادفلا وبأ/ مظعلا نآرقلا ريسفت -

 .۱۹۷۰ = ۱۳۸۹ .توریب - ركفلا راد ؟ط/ هالال4م

 ليوأتلا هوجو ف ؛ ليراقألا نويعو «ليزنتلا قئاقح نع فاشكلا -

 ةعبطم/ ه ۸٠٠م يرشخمزلا رمع نب دوم هللا راج مماقلا ويأ/
 .ما1558/ ھ۱۳۸۷ - ةرهاقلا - يلحلا يبابلا ىفطصم

 عباطمو راد - يقابلا دبع داؤف دمج / نآرقلا ظافلأل سرهفملا مجعملا -
 .بعشلا

 بغارلا دمه نب نيسحلا مماقلا وبأ/ نآرقلا ظافلأ تادرفم مجعم -

 .م ۹۷۲ = ۱۳۹۲ - يبلرعلا

 :رشعلا تاءارقلا يف بذهملا -

 - ةرهاقلا - ةديدجلا ةضهنلا ةعيطم - نسح ملاس دمع دمش دمح

 ءلوكك = 4

 راد رشن (صاصجلا) يزارلا يلع نب دمحأ ركب وبأ/ نآرقلا ماكحأ -
 - ايكرت - ةيمالسالا فاقوألا طم - توريب /يبرعلا باتكلا
 ھ۳۵

 يلع :قيقحت (يبرعلا نبا) هللا دبع نب دم ركب وبأ /نآرقلا ماكحأ -
 = ۱۳۸۷ .رصم هؤواكرشو يلحلا يبابلا ىسيع طم ؛۲ ط يواجبلا دم

 ,.ماقكال
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 :ثيدحلا مولعو ثيدحلا - «

 /.ينالقسعلا رجح نب دمحأ لضفلا وبأ/ ماكحألا ةلدأ نم مارملا غولب -
 - توريس .يبرعلا باتكلا راد - ناوضر دمحم ناوضر :قيقحن

 ءاه ا ا

 نامحرلا دبع نب دم /يذمرتلا عماج حرشب يذوحألا ةفحت -

 ةلاجفلا ةعبطم - ناثع دمه نامحرلا دبع :حيحصت - يروفكرابملا

 .ماوكال = ۱۳۸۷ - ةرهاقلا «ةديدجلا

 نب مظعلا دبع ظفاحلا/ فيرشلا ثيدحلا نم بيهرتلاو بيغرتلا -
 يبابلا ىفطصم ةعبطم - ةراع دمحم ىفطصم قيلعت يرذنملا يوقلا دبع
 ١ .ما958١ = ھ۱۳۸۸ - ةرهاقلا « يلحلا

 نسحلا وبأ/ ةعوضوملا ةعينشلا ثيداحألا نع ةعوفرملا ةعيرشلا هيزات -

 « يراغلا قيدصلا نب هللا دبع قيقحت - ينانكلا قارع نب دمع نب يلع

 .رصم .فطاع ةعبطم - فيطللا دبع باهولا دبعو

 رمع وبأ/ :هلمحو هتياور يف يغبني امو هلضفو معلا نايب عماج -

 .توريب - ركفلا راد ‹ يبطرقلا يرمنلا ربلا دبع نب فسوي

 ىسيع نب دمحم ىسيع وبأ/ يذمرتلا ننس وأ ءحيحصلا عماجلا -

 - ركفلا راد - ۲ط - فيطللا دبع باهولا دبع :قيقحت .يذمرتلا

 .ماؤالا = aI — ثوريب

 نامحرلا دبع نيدلا لالج/ ريذنلا ريشبلا ثيداحأ يف ريغصلا عماجلا -

 - يلحلا يبابلا ىفطصم ةعبطم - ؛ط - يطويسلا ركب يبأ نبا

 .ما15651 = ۱۴۳۷۳ - ةرهاقلا

 دبع نب نيدلا رون نسحلا وبأ/ يئاسنلا ننس ىلع يدنسلا ةيشاح -

 .(يثاسنلا ننس شماه) يدنسلا يداها
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 شماه) يوانملا فوؤرلا دبع/ قئالخلا ريخ ثيدح يف قئاقحلا زونك

 .(ريغصلا عماجل

 نامحرلا دبع نسحلا/ يعاولاو يوارلا نيب لصافلا ثدحملا -

 - توريب - ركفلا راد - بيطخلا جاجع دمح قيقحت - يزمرهمارلا
 .م ۱۹۷۱ = ھ۱۳۹۱ - ١ :لط

 نيدلا ماسح نب ىلع/ لاعفألاو لاوقألا ننس يف لامعلا زنك بختنم -

 | .(دحأ دنسم شماه) يدنطلا ىقتملا

 .(ةيميت نبا) يقارحلا هللا دبع نب مالسلا دبع/ رابخألا ىقتنم -
 .(راطوألا لين ظ)

 مولعلا راد رشن «يوغبلا دوعسم نب نيسحلا/ ةنسسلا حيباصم -
 'ء'اها؟98 = رصم - دما يدنفأ ةعبطم - ةئثيدحلا

 عماجملل يمألا داحتالا / يوبنلا ثيدحلا ظافلأل سرهفملا مجعملا -

 .م ۱۹۳٩ - ادنالوه - نديل - ةيملعلا

 داؤف دمه :ةجرت «يدنئالوطا كنسنف .أ.د عضو/ ةنسلا زونك حاتفم -
 .م ۱۹۷۱ = ١8١ .روهال:ط - يقابلا دبع

 رداص رادو « يمالسالا بتكملا ةروصم/ لبنح نب دمحأ مامالا دنسم -
 .ه ١١ ةئسل - رصمب يلحلا يبابلا دمحأ ةعبط نع توريس

 - يزيربتلا بيطخلا هللا دبع نب دمم نيدلا يلو/ حيباصملا ةاكشم -

 ةعابطلل يمالسالا بتكملا تاروشنم - ينابلألا نيدلا رصان :قيقحت
 PAY ت ١١م. - ١ ط - رشنلاو

 دبع داوف دمه قيقحت /يثيللا ىيحي نب ىيحي ةياور/ كلام أطوم -
 .توريب - يبرعلا ثارتلا ءايحا راد - يقابلا

 باهولا دبع :قيقحت /ينابيشلا نسحلا نب دم ةياور/ كلام أطوم -
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 ىلعألا سلجلا رشن .رصمب ريرحتلا راد ةسسؤم ةعبط فيطللا دبع
 .م ۱۹۹1۷ = ھ۱۳۸۷ ةيمالسالا نوؤشلل

 فسوي نب هللادبع دم وبأ/ ةيادهلا ثيداحأل ةيارلا بصن -
 = هاما - ١ :ط - ةرهاقلا - نومأملا راد ةعبطم - ىعليزلا

 .دنهاب يملعلا ساجلا تاعوبطم نم .م ۸

 - يناكوشلا دمع نب يلع نب دمم/ رابخألا ىقتنم حرش راطوألا لين -
 .ماؤ١5 تهام.- ٣ط - رصمب يلحلا يبابلا ىفطصم ةعبطم

 راد - يراخبلا ليعامسا نب دمم هللا دبع وبأ/ يراخبلا حيحص-
 .توريب - ركفلا

 داؤف دمع :قيقحت «يريشقلا جاجحلا نب ماسم نيسحلا وبأ/ مسم حيحص -
 ته -١04 ١ط - رصمب ةيبرعلا بتكلا ءايحا راد « ىقابلا دبع

 م۵

 ؛نييالملل معلا راد « حلاصلا يحبص.د/ هحلطصمو ثيدحلا مولع -

 .ماؤ560 = ھ٤۱۳۸ - ۳ :لط ‹« توریب

 - ركفلا راد (ريمألا) ينالحكلا ليعاسا نب دمم/ مالسلا لبس -

 . ثتوربب

 رشن - يمرادلا ناجرلا دبع نب هللا دبع دمحم وبأ/ يمرادلا ننس -

 ..ةيوبنلا ةنسلا ءايحا

 نيدلا يبحم دمس قيقحت /يناتسجسلا ثعشالا نب نايلس/ دواد يبأ ننس -

 .ةيوبنلا ةنسلا ءايحا راد - ديمحلا دبع

 - (ةجام نبا) ينيوزقلا ديزي نب دم هللا دبع وبأ/ ةجام نبا ننس -

 - ةيبرعلا بتكلا ءايحا راد - يقابلا دبع داؤف دمحم :قيقحت/

 ۰م ۲ ماما ۲
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 راد - يئاسنلا بيعش نب دمحأ نامحرلا دبع وبأ/ ياسنلا ننس -
 ~~ :١ ط ةماعلا ةكرشلا ةعبطم - توريب | يبرعلا ثارتلا ءايحا

 كه

 قيقحت - ه ٤۷۷م - ريثك نب ليعامسا ءادفلا وبأ/ ةيوبنلا ةريسلا -
 - ةرهاقلا - يلحلا يبابلا ىسيع ةعبطم - دحاولا دبع ىفطصم

 PIA عدها

 يبحم دمم :قيقحت /ماشه نب كلملا دبع دمحم وبأ/ هم ينلا ةريس -
 .ثوريب - ركفلا راد - ديمحلا دبع نيدلا

 .(يئاسنلا ننس :ظ)/ يئاسنلا ننس ىلع يطويسلا حرش -

 بيطخلا تباث نب ىلع نب دمحأ ركب وبأ /ثيدحلا باحصأ وفرش -
 ةنسلا ءابحا راد - يلغوأ بيطح دمحم .د قيقحت /يدادغبلا
 .م ۱۹۷۱ - ةرقنأ - ةيوبنلا

 رجح نب يلع نب دمحأ لضفلا وبأ/ يرابلا حتفل يراسلا ةياده -
 .هاال.١ - قالوب ةعبطم ١٠١ ط - ينالقسعلا

 نب ضايع لضفلا وبأ/ عامسلا دييقتو ةياورلا لوصأ ةفرعم ىلا عاملالا -
 ةيدمحلا ةنسلا ةعبطم - رقص دمحأ ديسلا قيقحت - يصحيلا ىسوم
 ,ماؤالا = ھه ۱۳۸۹ - ةرهاقلا - ثارتلا راد رشن

 :هقفلا لوصأ - م

 نب دمش هللا دبع وبأ/ لوصألا ىلع عورفلا ءانب ىلا لوصولا حاتفم -
 رشن - فيطللا دبع باهولا دبع :قيقحت (يناسملتلا فيرشلا) دمأ
 .م ۱۹١۲ - رصمب يجناخلا ةبتكم

 - يلزتعملا يرمبلا ىلع نب دمم نيسحلا وبأ/ هقفلا لوصأ يف دمتعملا -
 ةيبرعلا تاساردلل يسنرفلا يملعلا دهعملا رشن .هللا ديح دمع :قيقحت
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 .م ۱۹٩٤ داه -۱۳۸٤ قشمدب

 /یلازغلا ںجم دمحم دمشه دماح وبأ/ لوصألا تاقيلعت نم لوخنلا -

 ١ .م ۱۹۷۰۳ ھ۱۳۹۰ - قشمد - وتيه نسح قيقحت

 سابعلا وبأ/ لوصألا يف لوصحلا راصتخا يف لوصفلا حيقنت حرش 1
 هط /قيقحت - توريب - ركفلا راد - يفارقلا سيردا نب دمحأ
 - ١:ط - رصمب ةدحتملا ةينفلا ةعابطلا ةكرش - ديعس فوؤرلا دبع

 .م ۹۷۳ = ھ۳

 راد ةعبط - مكحلا يقت دمم/ نراقملا هقفلل ةماعلا لوصألا-

 .ماو5# - ١ :ط - توريب - سلدنألا

 :هقفلا - ¿

 دشر نب دمحأ نب دمحم ديلولا وبأ/ دصتقملا ةيانو «دهتجلا ةيادب -
 .توريب - ركفلا راد (ديفحلا)

 .يلوستلا مالسلا دبع نب يلع نسحلا وبأ/ ةفحتلا حرش يف ةجهبلا -
 .ه ٠۳١۵۵ .ةرهاقلا .دمم ىفطصم ةعبطم

 .ه ٠١۴۳۲۴۳ ةعبط - ركفلا راد /يبونرشلا ديجلا دبع/ يناعملا بيرقت -

 دبع/ جيلوتلاو رييصتلاو ةسراغملا ماكحأ يف جيربتلاو جيرعتلا -

 ةيرجح طم .زيزعلا دبع ىلوملا ةعبط .يدشارلا رداقلا دبع نب نامحرلا
 .ه ۱۳۱۷ .سافب

 راد - ةنماث ةعبط - يرضخلا دمح/ يمألسالا عيرشتلا خيرات -

 .م ۱۹71۷ - ھ۱۳۸۷ - توريب - ركفلا

 هللا دبع يأ حرش عم .ةفرع نب دمح هللا دبع وبأ/ ةيهقفلا دودحلا -

 .ه0١1)8 - ساف .ةيرجح ةعبط .(عاصرلا) يراصنألا دم

 يدواتلا دمم هللا دبع وبأ/ مصاع نبا ركف تنب لحل مماعملا يلح -
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 .(ةفحتلا حرش يف ةجهبلا :شماه)

 طم .۲ ط .رصتخلا ىلع يناقرزلا حرش ىلع ينانبلا دمتم يديس ةيشاح -

 .ہھ ۱۳٣۳١ .قالوب

 نامحرلا دبع نب دمم هللا دبع وبأ /مازتلالا لئاسم يف مالكلا ليذ -

 .(دلاولا ةنازخب طوطخم) - باطخلا

 مساق نب دمه / مارح فيعضلاب لمعلا :لاق نمع مالملاو باتعلا عفر -
 .ها.8 - رصم - ىفطصم دمح طم - ينسحلا يرداقلا

 نب دمحم نب دمحم هللا دبع وبأ/ ليلخ رصتخم حرشل ليلجلا بهاوم -
 - ةداعسلا ةعبطم - ظيفحلا دبع ىلوملا ةعبط .باطحلا نامحرلا دبع
 ھ۱۳۲۸ - ىلوأ:ط - رصم

 ,ماؤ١5 = هام. - م": ط - رص يلحلا يبابلا

 - اشاب يردق دمحم /ناسنالا لاوحأ ةفرعم ىلا ناريحلا دشرم -
 .ما١و.5 - رصمب ةيريمألا طملا - م:ط

 ةعبطم/ (دجلا) دشر نب دمحأ نب دمع ديلولا وبأ/ تادهمملا تامدقملا -
 .ه۲۴۳٣۳٣١  ةداعسلا

 دبع نب دمحأ سابعلا وبأ/ (ُهَليَم) لوسرلا متاش ىلع لولسملا مراصلا -
 ةعبطم - ديمحلا دبع نيدلا يح دم قيقحت (ةيميت نبا) ينارحلا ميلحلا

 .مم5 3-3 ىلوأ : ط - رصمب ةداعسلا

 .يطانرغلا يزج نب دمحأ نب دمحم مساقلا وبأ/ ةيهقفلا نيناوقلا -

 - م:ط - تيوكلا - نايبلا راد - قباس ديسلا/ ةنسلا هقف -

 .ماؤالا
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 - توريب - ةيبدألا ةعبطملا - ينانبللا زاب متسر ملس /ةلجلا حرش -
 مم۳

 .ةينسلا ةعبطملا يسافلا ةرايم دمحأ دمم/ ةفحتلا ىلع ةرايم حرش -

 .اها1"6١ - رصم

 دبع نب ركب بأ نب يلع نسحلا يبأ/ يدنبملا ةيادب حرش ةيادهلا -
 - ةرهاقلا - ةيمالسالا ةبتكملا - ينانيغرملا يدشارلا ليلجلا

 .م 0 = اه 1

 بتكلا ءايحا راد - يلازغلا دماح وبأ/ نيدلا مولع ءايحا -
 .ةنابط قودب :ميدقت .۱۹۵۷ = رصم - ةيبرعلا

 راد - راجنلا يدهز دمم :حيحصت .يعفاشلا سيردا نب دمع/ مألا -
 .ماؤالا = ھ۳۹۳ - ":لط - توريب ةفرعملا

 نبا جاحلا طم .(ةيزوجلا مق نبا) ركب يبأ نب دمح/ نيعقوملا مالعا -

 .ماو58 - ةرهاقلا نورقش

 :نوناقو نراقم هقف - ه

 ةبلطلل سورد /يربزكلا نومأم.د/ تاناضلاو يراقعلا عيرشتلا -

 ةيعماجلا ةنسلا .ليسناتسلا ىلع ةعوبطم .طابرلاب قوقحلا ةيلكب
 .ماؤالا"

 بتاكلا راد ¬ ةدوع رداقلا دبع / يمالسالا انجل ا عيرشتلا -

 . ثوريب - يبرعلا

 هاروتكد ةلاسر) ؛رماع زيزعلا دبع . د/ ةيمالسالا ةعيرشلا ف ريزعتلا -

 - يبرعلا ركفلا راد - (قوقحلا ةيلكب) - (ةرهاقلا ةعماج نم

 .ماؤكك = ھ۱۳۸۹ = غلط

 راد .يواشلا دمغ قيفولاد حرشو قيلعت/ ةيبرغملا ةيئانجلا ةعومجلا -
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 .م ٠۱۹٦۸ ءاضيبلا رادلا باتكلا

 يبرغملا دوقعلاو تامازتلالا نوناق ءوض يف تامازتلالا ةيرظن -

 ۰ .م ۱۹۷۲ - ھ۱۳۹۲ - توريب - ۲: ط .يربزكلا نومأم.د/

 - ءاضيبلا رادلاب باثكلا راد /يبرغملا دوقعلاو تامازتلالا نوناق -

 .ماوؤ55- اط

 - ١:ط - ءاضيبلا رادلاب باتكلا راد/ يبرغملا يراجتلا نوناقلا -

 .م 7

 - ؟:ط - يسنهب يحتف دمحأ/ يمالسالا هقفلا يف صاصقلا -

 .ةرهاقلا - ةيرصم ولجنالا ةبتكم م۱۹14 - ه۸

 - يروهنسلا دمحأ قازرلا دبع /يندملا نوناقلا حرش يف طيسولا -

 .م ۱١۹١٤ - ةرهاقلا - ةيبرعلا ةضهنلا راد

 - ملقلا راد عباطم - يوالدبعلا يولعلا سيردا .د/ نوناقلا لوصأ -

 .ماقؤالا - ١:لط - توريب

 :مجارتو خيرات - 5

 دمحأ نب ىيحي نب دمحأ/ سلدنألا لهأ لاجر خيرات يف سمتللا ةيغب -

 لجس مباطم .م ۱۹٩۷ - يلبرعلا بتاكلا راد (يبضلا) ةريمع نبا

 .ةرهاقلا .برعلا

 ةيملعلا ةيعمجلا ةعبطم .يراخبلا ليعامسا نب دمم/ ريبكلا خيراتلا -

 .هام+» - دنحلا - نكدلا دابأ رديح - ايلعلا

 نبا) يدزالا دم نب هللا دبع ديلولا وبأ/ سلدنألا ءالع خيرات -

 .م ۱۹١٩1 - ةيرصملا رادلا ةعبطم (يضرفلا

 ءاضقلا قحتسي نميف /ايلعلا ةبقارملا وأ /سلدنألا ةاضق خيرات -
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 - يراجتلا بتكملا - يهابنلا هللادبع نب نسحلا وبأ /ايتفلاو
 . توریب

 ةعبطم - ١ :ط - نسح مهاربا نسح .د/ يسايسلا مالسالا خيرات -

 .م ۱۹٩۷ - ةرهاقلا - ةيدمحلا ةنسلا

 ءايحا راد - يبهذلا نيدلا سمش هللادبع وبأ/ ظافحلا ةركذت -

 .ها١١ا4؛ يبرعلا ثارتلا

 وبأ/ كلام بهذم مالعأ ةفرعمل كلاسملا بيرقتو كرادملا بيترت -

 ةكلمملاب فاقوألا ةرازو عبط - يصحيلا ىسوم نب ضايع لضفلا

 قيقحت - ۱۹۷۰ ۰۱۹٦۵ 1١955 ۰۱۹٦۸ .ةلاضف ةعبطم - ةيبرغلا

 .يوارحصلا رداقلا دبع 3 « تيوات نب دم

 :قيقحت - يئالقسلا رجح نب يلع نب دمحأ/ بيذهتلا بيرقت -

 - ؟:ط - توريب - ةفرعملا راد :ط - فيطللا دبع باهولا دبع

 .م ۱۹۷۵ = ها و6

 - ي :قيقحت - فلؤملا لوهجم/ ةيشكارملا رابخألا يف ةيشوملا للملا

 .م ۱١۹۳١ - طابرلا - ةيداصتقالا ةعبطملا - شولع - س

 نب دمحأ نيدلا يفص /لاجرلا ءاممأ يف لاكلا بيذبت بيهذت ةصالخ -

 .ه ٠۳١١١ ةنس - رصمب قالوب ةعبطم - يراصنألا يجرزخلا هللا دبع

 دمح نب دمحم هللا دبع وبأ/ ةلصلاو لوصوملا ىباتكل ةلمكتلاو ليذلا -

 نب دمم قيقحت - توريب بتكلا راد ةعبطم - يشكارملا يراصنألا

 .(1 ءم ٤« ء١ .رافسألا) .سابع ناسحاو « ةفيرش

 - توريب - ركفلا راد ةعبط - دعس نب دمم/ ىربكلا تاقبطلا -

 م41

 دبع يضاقلاو ‹ يخلبلا مساقلا وبأ/ ةلزتعملا تاقبطو «لازتعالا لضف -
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 ةيسنوتلا رادلا - ديس داؤف :قيقحت - يمشجلا حلاو ءرابجلا

 .م ۱۹۷٤4 = ھ۱۳۹۳ = رشنلل

 :قيقحت - يدابعلا دمحأ نب دمه مصاع وبأ/ ةيعفاشلا ءاهقفلا تاقبط -

 .ما951١ - ادنالوپب نديل - ناتستييب ةتسوك

 ءربربلاو مجعلاو برعلا مايأ يف ءربخلاو أدتبملا ناويدو ءربعلا باتك -
 - نودلخ نب نمحرلا دبع/ ربكألا ناطلسلا يوذ نم مهرصاع نمو

 .ها١؟84 - رصم - قالوب ةعبطم

 .م ۱۹٤١ = لوبناتسا :ط .ةفيلخ يجاح/ نونظلا فشكک -

 نيسحلا نب يلع نسحلا وبأ/ رهوجلا نداعمو بهذلا جورم -
 ,ما555 = ھ۱۳۸۵ - توريب - سلدنألا راد - يدوعسملا

 ةعبطم - يشكارملا دحاولا دبع/ برغملا رابخأ صيخلت يف بجعملا -
 .ما90١. - نايرعلا ديعس :قيقحت - ةرهاقلاب ةماقتسالا

 - قشمدب ةيبرعلا ةبتكملا ةعبط - ةلاحك اضر رمع/ نيفلؤملا مجعم -

 .م ۱۹۵0۷ = ھ۹

 - يراجتلا بتكملا ةعبط - ضهون لداع/ رئازجلا مالعا مجعم -
 .ماؤالا - ۱ط - توريب

 مساقلا يبأ نب دمحم هللا دبع وبأ/ سنوتو ايقيرفا رابخأ يف سنؤملا -

 ةيسنوتلا ةبتكملا - عامشلا دمش قيقحت (رانيد يبأ نبا) ينيعرلا
 .سرام ٠١ ةعبطم م1951 .۲ط - ةقيتعلا

 دمحأ نب دمه هللادبع وبأ/ لاجرلا دقن ىف لادتعالا نازيم -
 .ماودم ع ه ٠۳۸۲ - يلحلا يبابلا ىسيع راد - يهذلا

 دبع نب زيزعلا دبع /ةيراضحلاو ةيرشبلا مالعالل ةيبرغملا ةعوسوملا -
 .ماوؤالم = ھ۱۳۹۵ - برغملاب فاقوألا ةرازو تاعوبطم هللا
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 قيقحت (ناطقلا نبا) يماتكلا دمع نب يلع نسحلا وبأ /نابجلا مظن -

 .ناوطتب ةيدهملا ةعبطملا - تيوات نب دمحم ةعجارمو ‹ يكم يلع دوم

 رادلا .(لاوكشب نبا) كلملا دبع نب فلخ نبا مساقلا وبأ /ةلصلا -
 .م ۱۹17 = ةيرصملا

 رمع نب ريخ نب دم ركب وبأ/هخويش نع هاور ام ةسرهف -

 .ماو58 = ھ۱۳۸۲ - + :ظ - ةرهاقلا - يجناخلا

 - ةدومت سيريبسيه ةلجم ةروشنم /یراذع نبال ةعوبطم ريغ ةعطق -

 .(برغملاب ردصت) .م ۱۹١١ ةنسل - ۲ ددع

 ةعبطملا .فولخم . نب دمم /ةيكلاملا تاقبط يف ةيكزلا رونلا ةرجش -
 .ها#”19 - ١ ط - ةيفلسلا

 يلع نب ركب وبأ /نيدحوملا ةلود ةيادبو ترموت نب يدهملا رابخأ -

 .م ۱۹۷۱ - طابرلا - روصنملا

 دمع نب دمجحأ نيدلا باهش /ضايع رابخأ يف ضايرلا راهزأ -
 ظيفحلا دبعو : يرايبألا مهارباو ؛اقسلا ىفطصم قيقحن -_ يقرقملا

 - ةرهاقلا - رشنلاو ةجرتلاو فيلأتلا ةنجل ةعبطم - يبلش

 .م ۱۹٤۲ - ھ۱

 - برغملا راد ةعبطم - يجح دوم قيقحت /تايفولا نم ةنس فلأ -

 .م 1۹۷1 = هاو - طابرلا

 .ما569 = ۱۹۵٤ - ةرهاقلا - يلكرزلا نيدلا ريخ /مالعالا -

 :بدأو ةغل - مب

 رصعلا ةعبطم - ريصق يارصن /ةيبرعلا لاثمألا يف ةيبدألا ةفحتلا -

۱۳1۵ 



 .رصم - رشع عساتلا

 ماشه نب فسوي نب هللا دبع دمحم وبأ /حيضوتلا ىلع حيرصتلا -
 .ها9١89 - رصم .ىفطصم دمحم ةعبطم - يراصنألا

 ملحلا دبع ةمججرت - نالكورب لراك /يبرعلا بدألا خيرات -
 .م ۱۹٦1۲ = رصمب فراعملا راد ةعبط - راجنلا

 نيدلا يبحم دمحم - قيقحت - يناديملا دمحم نب دمحأ /لاثمألا عمجم -
 .م ۱۹۷۲ - توريب - ركفلا راد - ديمحلا دبع

 :ط - رصمب فراعملا راد - فيض يقوش .د /ةيوحنلا سرادملا -

 AVY - ؟

 ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهمجلاب ةيبرعلا ةغللا عمجم /طيسولا مجعملا -
 .نارهط ةيملعلا ةبتكملا - نوراه مالسلا دبع فارشاب

 ةعجارمو يلحلا رمات ميدقتو عمج /هرابخأو يريمنلا يعارلا رعش -
 .ما951١ = ھه ۱۳۸۳ - قشمد يفونتلا نيدلا زع

 :ط - يدابآ زوريفلا بوقعي نب دمحم نيدلا دجم /طيحلا سوماقلا -
 .رصم - يبلحلا يبابلا ىفطصم ةعبطم .م1905ه١190 - ؟

 :ةفسلفو , يمالسا ركفو فوصت -8

 - يراخبلا قحسا نب دمج ركب وبأ /فوصتلا لهأ بهذمل فرعتلا -
 اه ا oY - رصمي ةداعسلا ةعبطم - يربرا نوجرثرا قيقحت

 .م 1۳

 - توريب - عيزوتلاو رشنلل ةيلهألا - هللا راج يدهز /ةلزتعملا -
 .م ۱۹۷4 - ىلوأ :ط

 حودمم.د قيقحت - يديلبلا ينيسحلا دمحم /رشعلا تالوقملا -
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 ۱۹۷۲ - رياني 2١ :ج ۰۹ دلجلا - يبرعلا ناسللا ةلجمب رشن - يقح

 .ه۳۹۱٠ قفاوملا

 ةعبطم - نيمأ دمحأ ةمجرت - تربوبار .س .أ /ةفسلفلا ءىدابم -

 .م954١ - رصم - رشنلاو ةمجرتلاو فيلأتلا ةنجل

 - ةبيجع نب دم نب دمحأ /فوصتلا قئاقح ىلا فوشتلا جارعم -
 .(دلاولا ةنازخب طوطخم)

 - نورقش نب مالسلا دبع ةعبطم /نودلخ نب نمحرلا دبع /ةمدقملا -

 . ةرهاقلا

 - 1 :ط /راشنلا يماس يلع .د /مالسالا يف يفسلفلا ركفلا ةأشن -
 .م ۱۹۷۵ - رصم فراعملا راد

 - نوشيم سيول ناج /هجارعمو ةبيجع نب دمحأ يبرغملا يفوصلا -
 .(ةيسنرفلاب) .م ١9108 - سيراب ةيفسلفلا ةبتكملا

 :تايرود ٠

 ٠م ۱١۹1۹ ء۱۵ - ١5 :ددعلا .يملعلا ثحبلا ةلجم -

 . ةيبرغملا

 بادآلا ةيلك .م 195١ :ةنسل ء* :ددع /ةدوت سيريبسيه ةلجم -

 .ةيبرغملا ةكلمملا - طابرلاب سماخلا دمم ةعماج

 - ها*١9 رياني 2١ :ءزجلا غ5 دلجلا /يبرعلا ناسللا ةلجم -

 .م ۲

 يبرعلا نطولا يف بيرعتلا قيسنتل متادلا بتكملا اهردصي
 .ةيبرغملا ةكلمملا - طابرلا
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 :ةرقبلا

 اتاومأ مثكو لاب نورفكت فيك
 منايا عيضيل هللا ناك امو

 ءيش هيخأ نم هل يفع نمف
 ةايح صاصقلا يف ملو

 هعمس امدعب هلدب نمف
 رفس ىلع وا اضيرم کنم ناك نمف

 رفس ىلع وأ اضيرم ملم ناك نمف

 همصيلف رهشلا كنم دهش نمف
 نهوسمت نأ لبق نم نهوتقلط ناو
 هملع نم ءيشب نوطيحب الو

 هملع نم ءيشب نوطيحي الو

 ىلب :لاق ؟نمؤت ملو :لاق
 ملاومأ سوؤر ملف متبت ناو
 ملاومأ سوؤر ملف مثبت ناو
 ملاومأ سوؤر ملف متبت ناو
 ملاجر نم نيديهش اودهشتساو

 ءادهشلا نم نوضرت نمم
 ءادهشلا نم نوضرت نم
 ركذتف (هادحا لضت نأ

 ةضوبقم ناهرف
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 :نارمع لآ

 01۰ ۳۷ بارحلا ايركز اهيلع لخد املك
 ۲۷ ۹ نورخدت امو نولكأت اب مئبناو
 1۳۴۰ ۷۵ هنمأت نإ نم باتكلا لهأ نمو

 1:۲ ۹۲ اوقفنت ىتح ربلا اولانت نل

 ۱۹4۷ ٠٠ هوجو دوستو هوجو ضيبت موي

 ¥ 11۰ سانلل تجرخا ةما ريخ متنك

 ۹0 1۳۰ ابرلا اولكأت ال اونمآ نيذلا اهيا اي

 1۰0۸ ۳4 بز نم ةرفغم ىلا اوعراس

 ot 14 هيبقع ىلع بلقني نمو

 YoY ل هيبقع ىلع بلقني نمو

 ۳0٦ 1۷4 هللا نم ةمعنب اوبلقناف

 ۸۵۹4 1۹۰ ضرألاو تاومسلا قلخ يف نا

 ءاسنلا

 ۳. 3 ةلحن نهتاقدص ءاسنلا اوتآو

 ۲۸۸ 0 كلاومأ ءاهفسلا اوتّوت الو

 مى 0 ملاومأ ءاهفسلا اوتؤت الو
 114۰ 0 ملاومأ ءاهفسلا اوتوت الو

 10٦ ۱۱ مدالوأ يف هللا كيصوي

 A۹۸۷ ۱۱ مدالوأ يف هللا كيصوي

 011 لب نيد وأ اهب نيصوي ةيصو دعب نم

 AY ۳ متانبو مكتاهما مكيلع تمرح
 ۸۹۷ 4۳ اديعص اومميتف ءام اودجت ملف

 ۳۰ 0۸ تانامألا اودوت نأ ؟رمأي هللا نا

 ۸۱ 0۹ هللا اوعيطأ اونمآ نيذلا اهيا اي

 4 AY نآرقلا نوربدتي الفأ
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 رمألا يلوأ ىلاو لوسرلا ىلا هوّدر ولو

 رمألا يلوأ ىلاو لوسرلا ىلا هودر ولو

 نينموؤملا نم نودعاقلا يونسپ ال

 قحلاب باتكلا كيلا انلزنأ انا

 دعب نم لوسرلا ققاشي نمو
 اهلعب نم تفاخ ةأرما ناو

 ايلكت ىموم هللا ماکو

 ايلكت یسوم هللا لکو

 هملعب هلزنأ

 :ةدئاملا

 ميلع ثممتأو كنيد کل تلمكأ مويلا
 باثكلا اوثوأ نيذلا ماعطو

 كيلا لزنأ ام غلب لوسرلا اهبأ اي
 باصنألاو رسملاو رمخلا امنا
 عقوي نأ ناطيشلا ديري امنا
 عقوي نا ناطيشلا ديرب امنا

 منولبيل اونمآ نيذلا اهيأ اب
 اولتقت ال اونمآ نيذلا اهيأ اي

 :ماعنألا

 هيلع هللا مما ركذي مل ام اولكأت الو

 هنع اوهن الل اوداعل اودر ولو

 ءيش نم باتكلا يف انطرف ام

 ناهلسو دواد هنئيرذ نمو
 ليكوب مهيلع تنأ امو

 ىرخأ رزو ةرزاو رزت الو

 نوعمتسي نيذلا يدابع رشبف
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 :فارعألا

 جرخأ يتلا هللا ةنيز مرح نم :لق
 جلي ىتح ةنجلا نولخدي الو
 هللا اَناَدَه نا الول يدتهنل انک اَمَو

 يبر دنع اهملع امنا

 يير دنع اهملع امنا

 ير دنع اهملع امنا

 ير دنع اهملع امنا

 هللا دنع اهملع امنا

 هللا دنع اهملع امنا

 ملل دنع اهملع انا

 هلا دنع اهملع امنا

 مهسم اذا اوقتا نيذلا نا

 مدآ ينب نم كبر ذخأ ذاو
 :لافنألا

 ءام ءامسلا نم يلع لزنيو

 ءيش نم متمنغ امنا اوملعاو

 :ةبوتلا

 نيكاسملاو ءارقفلل تاقدصلا امنا
 نيكاسملاو ءارقفلل تاقدصلا امنا

 نيكاسملاو ءارقفلل تاقدصلا امنا
 مهيسنف هللا اوسن

 ةقدص مهاومأ نم ذخ

 محر فوؤر نيئمؤللاب

 :دوه

 ديشرلا ملحلا تنأل كنا
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 :افسوي

 انل نمي تنأ امو
 ةيرقلا لأساو
 انيلع قدصتو ليكلا انل فوأف

 ناركذلا لهأ !ولأساف

 نوطب نم مكجرخأ يذلا وهو
 نوطب نم مج رخأ يذلا وهو

 :ءارسالا

 كسفنأل عنسحأ مقنسحأ نا

 نيرذبملا نا اريذبت رذيت الو
 دقف امولظم لتق نمو

 كلجرو كليخب مهيلع بلجاو

 كلجرو كليخب مهيلع بلجأو

 كلجرو كليخب مهيلع بلجأو
 كلجرو كليخب مهيلع بلجأو

 :فهكلا

 تيسن اهب ينذخاوت ال
 ضقني نأ ديري ارادج

 : مرم
 يئارو نم يلاولا تفخ يفاو
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 :هط

 ناف يركذ نع ضرعأ نمو

 :ءايبنألا

 نولأسي مهو «لعفي اع لأسي ال
 نايكجي ذا ناملسو دوادو

 عام ءامتلا نم انلزنأو

 ؛رونلا

 :ناقرفلا

 ءام ءاسلا نم انلزنأو
 اوقفنا اذا نيذلاو

 : ءارعشلا

 رجحلا كاصعب برضا :انلقف

 نيبم يبرع ناسلب
 نيبرقألا كتريشع رذنأو

 نيبرقألا كتريشع رذنأو

 نيبرقألا كتريشع رذنأو

 اوملظ نيذلا معيسو
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 :لمنلا

 :مورلا

 افينح نيدلل كهجو مقأف

 : ناقل

 ةعاسلا مع هدنع هللا نأ

 :بازحألا

 نينمؤملا نوذوي نيذلاو

 نينمؤملا نوذؤي نيذلاو
 ىلع ةنامألا انضرع انا
 هللا نووي نيذلا نا

 * سي

 تاوامسلا قلخ يذلا سيلوأ

 :تافاصلا

 ةرظن رظنف

 ةرظن رظنف

 ص

 ةفيلخ كانلعج انا دواد اي

 :رمزلا

 ينيد هل اصلخ دبعأ هللا :لق

 نم متئش ام اودبعاف

 موجنلا
 Ge. 1 موجنلا

 نم متئش ام اودبعاف
 نم متئش ام اودبعاف

 نيذلا يدابع رشبف
 نيذلا يدابع رشبف
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 نيذلا يدابع رشبف

 نيذلا يدابع رشبف
 :ىروشلا

 هدابعب فيطل هللا

 اهلثم ةئيس ةئيس ءازجو

 كلذ ْنِإ رفغو ربص نلو
 هللا هملكي نأ رشبل ناك امو

 ءالوه نا بر اي هليقو

 :ناخدلا

 نيبم ناخدب ءامسلا يتأت موي

 :فاقحألا

 مع نم ةراثأ وأ
 مع نم ةراثا وأ

 :تارجحلا

 اومدقت ال اونمآ نيذلا اهيأ اي

 :تايراذلا

 نورصبت الفأ مسفنأ يفو
 نودبعيل الا سنالاو نجلا تقلخ امو
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 :روطلا

 : مجنلا

 ىوهلا نع قطني
 ىعس ام الا ناسنالل سيل نأو

 :رمقلا

 ردقب هانقلخ ءيش لك نا

 : ةعقاولا

 نوقباسلا نوقباسلاو
 نونمت ام متيأرفأ

 ىلوألا ةأشنلا متملع دقلو

 :رشحلا

 راصبألا يلوأ اي اوربتعاف
 لهأ نم هلوسر ىلع هللا ءافأ امو

 :نباغتلا

 :قالطلا

 نهيلع اوقفنأف لمح تالوأ نك ناو
 : ماقلا

 سوسوت ام ماعنو ناسنالا انقلخ دقلو

 تألتمأ له منهجل لاقي موي

 : نجلا

 ادحأ هبيغ ىلع رهظي الف بيغلا ماع
 ادحأ هبيغ ىلع رهظي الف بيغلا ملاع
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 :رثدملا

 اديحو تقلخ نمو ينرذ

 : سبع
 هرفكأ ام ناسنالا لتق

 :نيففطملا

 مهلهأ ىلا اوبلقنا اذاو

 :جوربلا

 دودخألا باحصأ لتق

 :ىلعألا

 :ةيشاغلا

 فيك لبالا ىلا نورظني الفأ
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 :راثآلاو ثيداحألا - ]+[

 ةحفصلا

 أ -

 Yee eseren eens ابابلج رقفلا ذختا

 V4 ا کیر اومبتا

 ا ا نيدلا ىلع يأرلا اومبتا
 PY sees الجر نوعبرأ مهو « مشاه ينب يل عمجا
 9% eerste كردق ودعت نلف «ًاسخا

 AA seers هللا ىشحي هتيأر «هتعمس اذا ءيذلا

 EA ل ل يقلخ نسحف « يقلح تنسح اك مهللا
 Ye esses رضم ىلع كتأطو ددشا مهللا

 PNY cesses اهمد يف اهدئالق ىتلأ مث ء اهرحما

 OON GPO eres ىلع تدز اف «قوسلا نم تبلقنا

 ماوقأ ءيجي نأ لبق ؛نآرقلا اوؤرقا

 AG eseren هيف اولغت الو «نآرقلا اوؤرقا

 مابا

 AAA esses ةنجلا لهأ ءافرع نآرقلا ةلمح نأ : ينغلب
 ١؟الم ؛ا/168 sees هللا باتكب :لاق ؟ محت مب

 SOO ues) هللا باتكب :لاق ؟يضقت مب

 انكم CARN EVVY eens ركنأ نم ىلع نيميلاو « يعدملا ىلع ةنيبلا
 AN essere تیسن :لوقي نأ مدحأل اسب

 “ت 7

 ALA sees هل بنذ ال نمک بنذلا نم بئاتلا

 مقا" عل #4 eseren نايسنلاو أطخللا نع يتمأل هللا زواج

 010 ام اولضت نل ؛نيرمأ مكيف تكرن



 DOs wees . نيقفانملا ةالص كلت

 قلل cesses ايصقت دشأ هناف «نآرقلا اودهاعت
 TAA ا ل هودهاعتو « هللا باتك اوملعت

 - جا

 AVA cencere نيكاسملا جح ةعمجلا

 TVA ceca ءارقفلا جح ةعمجلا

 ج =

 90A) رت ل زرت رز زل ر رز زر ء رة رز زر وتر فر رررر نو وقرفة ةرووففو اهلهأل تارافك دودحلا

 VA ecer فيعض لك داهج جحلا

 FY نمل ل الر اة ة ووفرة رو ير رم في فرايف نم ركسملاو , اهنيعب رمخلا تمرح

 OOTELAVY .ل لل لل رز ز نر زرت رز ر فر زر رررتر زير رفوةوبف نيب مارحلاو « نيب لالحلا

5 4 - 

 VIN ا ا ع لح ءالولا مه يطرتشاو «اهيذخ

 AVY .ء رز ل مر زل لل ءءء ل رز زلة قفة ر رزة فة يرفرف فره رة رف وقر مروة نية مففو نامضلاب جارخلا

 OPN 0 اح اروهط ءاملا هللا قلخ

 APY esses نيراسيلا دحأ رهظلا ةفخ
 AF esses هملعو «نآرقلا ملعت نم مريخ

_- )5 > 

 VO للم رزة زر ترة ف ل رز زور رز فر رهف مورو ر رت رهف فر رففتو ةقدصلاب م اضرم اوواد

 AY cesses هيلا يننوعدت امم ريخ هيف انأ يذلاف «ينوعد
 AVY eseren الا ءاهيف ام نوعلم « ةنوعلم ايندلا

 AYA cesses اطاريق نورشعو ةعبرأ رانيدلا

 ر

 4۲ Seneca ا ا ا ا ا ا ا ةثالث نع مقلا عفر

 مد یل

 PPA esen ةيدهأ لأس ماعطب يتأ اذا هع هللا لوسر ناك
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 AY eens es همتاخ عضو ءالخلا لخد اذا هع هللا لوسر ناك
 00 قفاو نمف ‹« طخي ءايبنألا نم ين ناك
 الاس essere نيئس ثالث ةريرب يف ناك

 Se esses كلم يذ لکو ءهلام قحأ لام يذ لك

 الالة لل ل لة ل زة مرة فمرة ةقوةو رفة ةق مة نة فيمتو الا ؛هرفغي نأ هللا ىسع بنذ لك

 OAV ل ا ا ا «ةرطفلا ىلع دلوي دولوم لك

 00000 هيلا راشي نأ رشلا نم ءىرماب ىفك

 OFT eesuesesnsesinenansassnennnnenns يح وهو هريسكك اتيم مسملا مظع رسک

 - ل -

 AV esses ةوغَد يبن لكي
 VY 28113 cesses ةلالض ىلع يتمأ عمتجت نل
 VT cesses اهب ملي نأ هذه بحاص لعل

 Ve cesses اهيراشو رمخلا هللا نعل
 GN ores موحشلا مهيلع تمرح « دوهيلا هللا نعل

 VO 6. زلة م فورة مة فووق مة ممم ووو وة ممممف لجو زع هللا محم مهيف تمكح دقل

 VPN esses ةليغلا نع ىهنأ نأ تممه دقل
 AVA eseren 0100 اهجرف نم تللحتسا امن قادصلا اهل

 الاكل reese يقب ام انلو ءاموطب يف تذخأ ام اهل

 FPP eee وه اناو «كل ناكل هتزح تنك ول

 IVY essen onu ابأ اي اهلاق كريغ ول

 OVY للا COTA ا قح ملاظ قرعل سيل

 AE eseren نارقلاب نغتي مل نم انم سيل

 EPA eseren ةقدص هسرف يف الو «هدبع يف ملسملا ىلع سيل

 يالا OAV eee دح ةميهب ىتأ نم ىلع سيل

 -ما-

 Pee sese سانلا نود ءيشب ی هللا لوسر انصتتخا ام
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 AO sess هيلا راشي اهدحأ «ناحلاص نالجر ىوتسا ام
 VY sese هللا باتك يف تسيل اطورش نوطرتشي لاجر لاب ام

 VePE CDOS seserra تقو نيذه نيب ام

 )64 esses راتخا الا نيرمأ يف قري هللا لوسر ريخ ام
 VVAN نم روم م افرق وة وة عمم نة منامة ممم ةفممف نمؤملا لتاق نع رقنيل هللا ناك ام

 APY esere ؟رَجْهَأ هلام
 YAS eases ليلب ةالص هل نوكت ءىرما نم ام

 SVN esses n هل ناك الا ىده ىلا وعدي عاد نم ام

 NYAS ء رقة زلزل رة ز رة مية ةي ترفية فء معقم وةفمفو نيب ناك الا وعدي عاد نم ام

 OVE eee ةرطفلا ىلع دلوي الا دولوم نم ام

 AF OAR esses هيس مث نآرقلا اعت دحأ نم ام
 101100 ينل نذأ ام ءيش يف هللا نذأ ام
 PA esses مارح هليلقف «هریثک ركسأ ام
 OYA seesssesssessesensesesenennes صحفم ردق ولو« ادجسم ىنتبا نم

 VIP cesses ريزانخلا صقشيلف رمخلا عاب نم

 21 اهترمثف تربأ دق الخن عاب نم
 AVEDA فلفل زل رة نقرة مة فقم ةيقوي وو هيوم ة مم مبرف رفك دقف ةالصلا كرت نم

 NAV ceases هلمع طبح دقف ةالصلا كرت نم

 VEY crsesesssensssssemsennenes هرضي م «ةوجع تارت عبس حبصت نم'

 YP esasen اعارذ هئم تبرقت اربش يلا برقت نم

 AL esses ةوبنلا ثلث يطعأ نآرقلا ثلث ظفح نم
 OPE esses ينآر دقف مانملا يف ينآر نم
 QAQ 0 دعيلف ةالصلا لبق حبذ ناك نم

 لا cesses ةرافك ال ءركذ اذا لصيلف ؛ةالص يس نم

 OY رفك دقف « جنم وأ ءًافارع وأ « انهاك قدص نم
 AF oceans انتلبق لبقتساو « انتالص ىلص نم

 الآ8 ءءء مرمر فر لق رز رة قرار رز وت هير وية فرو رية ي فورة وراي فريم انم سيلف انشغ نم

 YeOV لل لاء مة زورو ة لل رف يو رة فر رزق اوورةرفتت نيرظنلا ريخب وهف ليتق هل لتق نم



 Ve ا ا ا ا ا ا ا ا ا هلتق وهف « رفكلاب الجر فذق نم

 AE sese هللا لأسيلف نآرقلا أرق نم
 AVA eee ثالث نم هتعمج يف ماس نم

 PNY eseren عطتقيلف ءاش نم

 A eens eens ةميهبلا اولتقاو «هولتقاف ةميهب ىتأ نم
 Ae sees در وهف ؛هنم سيل ام انرمأ يف ثدحأ نم
 CNY essences نيسرف نيب اسرف لخدأ نم

 AN 0 يتمأ هب اوت بنذ ربكأ نم
 VAY 0 اندجاسم نبرقي الف «ةرجشلا هذه نم لكأ نم
 فن eseren نمؤم لتق ىلع ناعأ نم

 ق0 sese ةميق هيلع موق «دبع يف هل اكرش قتعأ نم
 000 نيعبسلا ىلا نيتسلا نيب ام يتمأ كرتعم

 نا مهطورش دنع نوملسملا

 YOO esses اذا هدهشي ءمسملا وخأ مسملا

 PPV essences مهنم موقلا ىلوم

 VID resene هدهشي « نموملا وخ أ نمؤملا

 هسه ناد

 علف .ل والمنة ومهنة موو روم ممم مهمة همة ووو مهاربا نم كشلاب قحأ نحن
 شل ل eens ىبأ دقو ءدمم لآ : ينعي ءمه نحن
 ظل ةدلج نونا اهيف دلجي نأ ىرن
 VW eee ىتح « راثلا عيب نع هی هلا لوسر ىهن
 VN eseren ءاريتبلا نع هل هللا لوسر ىبن

 AO eseren نيلصملا لتق نع تين
 AYN sess ءىلاكلاب ءىلاكلا نع ی هللا لوسر يبن

 - ص -

 wereee ١١417 احلص الا ؛ نيملسملا نيب زئاج حلصلا

 Ve eseren اهتاقيم لوأل ةالصلا



 0 cesses ,... هللا ناوضر تقولا لوأ يف ةالصلا

 Vs eee ىنشم ىنثم ليللا ةالص

 قمل ءنررمرمز رز رز رلف زر ززرزز زرت رت لة ورر فرز ترمة ةل ون رررفتف ةنجلا صيمأعد م راغص

 - طا

 VO .ننثر ثقة زرار رز زمر زق رز ارز اة مررت ومره رو رفة روق وو ف اف وف مففف اهدلو عبو اهقلط

 _ ع -_-

 انا ا ا ا ا هيف ف دوعي بلكلاك هتق دص ف دئاعلا

 FeO ا لح قفاو نمف « ءايبنألا نم ين هملع مع

 TAA ا ل ا ابنذ را ملف « يتمأ روجأ يلع تضرع

 AAO ا nrosasasanenanaaneneninnans الاو ؛ءاهبحاص ءاج ناف « ةنس اهفرع

 آس ع -

 OVO esses ارفاك ناك رضخلا هلتق يذلا مالغلا

 35 ف -

 AAT esses أربتسا دقف «تاهبشلا ىقتا نمف
 YPN resene مع يذلا مع ءهطخ قفاو نمف

 - قا

 Yo هرقل وو وال موو واع موف و وع وو ولو ها كيحاص قنع تعطق

 VI ا ةثالث ةاضقلا

 ~~ ےھ -

 4001 4886 eee لولغ ءارمألا اياده

 VY essere ربع ىأَر ام اذه

 AE sess هبحنو انب لبج اذه

 VEY seserra برق عبس نم يلع اوقيره

 افا 0 100 ؟لبا نم كل له



 OAV CONT .رررن لة زر زر لزث زر تر زرار رزقي رفة فوة رفا نروفو فوة ويررف مهئابآ عم مه

 OAV esses ةرطفلا ىلع مه

 OAV esuussenssnsesssssnsanreneneneneesinnsunennnernn ةن لا يف مه

 و -

 OAT essere رانلا يف ةدوءوملاو ةدئاولا

 0196 seserra حيرج هل لاقي لجر ليئارسا ينب يف ناكو

 قا” eseren ؟ دحأ نمؤي ال .هديب يسفن يذلاو

 AO cesses ةاكزلاو ةالصلا نيب قرف نم نلتاقأل هللاو
 NPY cesses ربكلل ءالولا

 OVO .نررثنزر رن زقرزررفزفروت رت رتل رزيق مرة زرت ورز فر روز رولر رة ولف و هي رفا لبو مهنم مهو

 AAA ا ل ا حبذاف اعذج الا دجت مل ناو

 - اإل

 VEY secere ينغل ةقدصلا لحن ال

 فيلل CON ا ا ا ضوحلا بحاص اي « ائربخت ال

 AAY ل ا ةضيرف هيلعو « ةلفان دحأ نم لبقت ال

 VIO فرز رءءزررقر رز رز رز وتر رفة رت وير رز وينور توفر هو ونور فوهة فرفور فوة رربف ةبالخ ال

 اءقءيققنلف ؛الآ] eseren رارض الو ررض ال

 AFF ا رفص الو « ماه الو ؛یودع ال

 N essere علسلا اوقلثت الو «دابل رضاح عبي ال

 AVY eens هدجي نأ الا «هدلاو دلو يزجي ال

 ضلال eVIO ل ل ل ا eens الا ملسم مىرما لام لحي ال

 OAY sus: e ىتح ايئاوم ةمألا هذه رمأ لازي ال
 PEAR eons sens ائيش اًهَدْمَب يرتشأ نأ دوعأ ال

 57 ي 2

 PFO 0 n es يؤول نب بعك ينب اي



 ن0 ڳل ريذن' يلا «فانم دبع ينب اي

 PPO esses يصق ينب اي ؛ مشاه ينب اي

 PP cesses هللا نم مكسفنا اورتشا «شيرق رشعم اي

 FA . م6 رة مرة زوز زمرة مل ممم مم مما م فورم ممم هم ممف نرقحت ال تانمؤملا ءاسن اي

 ا esses بلطملا دبع ينب يل عمجا يلع اي
 VAY cesses تسلج ول «سانلا يذؤت ال « هللا ةمأ اي

 PEY essere يصق لآ اي

 ATI CAPV CVNY asar هلودع فلخ لك نم معلا اذه لمح

 TAN creer دقل « هللا هح رپ

 VY cesses ءامس ىلا ةليل لك « ىلاعتو كرابت ءانبر لزني

 - أ

 AQ esses نآرقلا ةأرق الوقع سانلا ىقبأ

 NA cesses ؟ابرلا لكأت نأ بحتأ

 لالالا esses نوقحتستو « انيمي نيسخ نوفلحتأ

 VY eee ؟ ىلبح یهو اهؤطتأ

 Y0 sess هتلتق نا هلثم كناف ؟هلتقتأ
 PFP cesses ربكألل رغصألا يفن ناررض عمتجا اذا
 الالم VIA CVI cesses نارجأ هلف « باصأف ءماحلا دهتجا اذا

 TAY see متنأو اهوتأت الف ةالصلاب بوث اذا

 RAVEY لا cesses وأ ءةالصلا نع ؟دحأ دقر اذا

 VY ees هاخأ مدحأ لتاق اذا

 VY cesses ءانإ يف بلكلا غلو اذإ

 FAY esses لف « هتالص يف كدحأ كش اذا
 VYYO Ne esses نيد كيبا ىلع ناك ول تيأرأ

 OAs esses مث «ةلتاقملا اولتق ماوقأ لاب ام الأ

 AON :نرمء زن قفة مرررة وة ومما قمم ة يمة ونة مرمرة وهني مو مهمة ةة صفوف ؟َتفلَب لَه الأ

 210 تاقبط اوقلخ مدآ ينب نا الأ



 VAN seers كتالص ىلا ةالص مداز هللا نا الأ
 EY eseren اهمرح هللا نأ تملع امأ

 RNR cesses لوبلا نم رتتسي ال ناكف اهدحأ امأ
 LON eseren عفرت نأ اماو ءرعسلا يف ديزت نأ اما
 PPP esses ليعمسا دلو نم ةنانك ىفطصا هللا نا
 OA esses هرهظ ىلع حسم مث «مدآ قلخ هللا نا
 PYF ل6 6 eseren هعزتنب اعازتنا ماعلا ضبقي ال هللا نا

 AVE eee سمال دي درت ال يثأرما نا

 AVE sese سمال دي عنمت ال يتأرما نا
 ١طن نر زر تر زفر رت لة وفر زل زر ووزيرة وفيمت اريسم مثرس ام ًاماوقأ ةنيدلاب نا

 OA eee همأ نطب يف ثك مدآ ينب قلخ نا
 000 ءاودألا لزنأ يذلا ءاودلا لزنأ
 OLA cesses اموي ةالصلا رخأ ةبعش نب ةريغملا نأ

 PE eens اذكه بلطملا ونبو مشاه ونب امنا
 !الام IPY sese يلا ء ةفادلا لجأ نم كتيب امنا
 EA esere تاينلاب لامعألا امنا
 لس eres ةمايقلا موي هللا دنع ةلزئم سانلا رش نم نا
 YN eserine هرمأ هيتأپ ناك ءایبئألا نم ًایہن نا

 VA VAY sees نأ هبر لأس «مالسلا هيلع ؛نايلس نا
 0 ىذأ هنا
 VYV ees نيفاوطلا نم اهنا ؛ سجنب ثسيل اهنا

 OVA eee ns ءافنس يدابع تقلخ يلإ

 لفل يحو هيف لزني مل ايف ؛يأرلاب نيب يضقأ يلا
 لل ore aT 000 سأل سنا وأ ؛ ىسنأل يلا

 JAY cesses ,...,,.... هللا باتك ارجأ هيلع متدحأ ام قحأ نا
 ٢ AY eens رات نم اسوق ثلذخأ اهتلخأ نا
 VYAN ees ۰۰۰ اھل تشلثفا دق يمأ نا
 VIE 0 ا اودارأف «نضح لهأ ثرماح تنأ نا
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 ae اذه انموي ف انتنس لوأ نا

 رفاكو يب نمم يدابع نم حبصأ
 ل دنع اهسفنأو ءانُم اهالغأ
 ع ع يبأرب اهيف لوقأ

 ةمايقلا موي دبعلا هب بساحي اه لوأ
 ss ؟ةشئاع اي كلذ ريغوأ

 esowenoenenana رومألا تاثدحمو مايا

 هود م هةر رون ههه مه هك و وم مة ف موو وفق قة فق »

 ماي لح ةلصخ نوعبسو عضب ناهالا

 هال سبي اذا بطرلا صقنيأ

 بطخ مث ىلص هلع هللا لوسر نأ
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 ةيعاتجالاو ةيخيراتلاو ةيهقفلا بلاطملا - ]٤[
 .ةيراضحلاو

 ةحفصلا : داهتجا

 لهأ بهذمو «داهتجالا يف ةئطخلاو ةبوصملا

 0 ل را esrscesesescesnueanasessnasennirneneneee ens :ةنسلا

 2 رجألاو ماحلا داهتجا
 TVA seuss داهتجالا بوجو طورش

 :راكتحا

 FI ecer ماعطلا راكتحا ةبراحم يف ةوقلا لامعتسا

 :قافترا

 رت امدنع ,اهيتفاح ىعو « عاملا ةيقاس يف تبني ام ةيكلم

 AVY essere ريغلا ضرأ يف
 Ne CVA ceres ىرجلاو ليسملا قافترا

 VAY sess ةضاحرلا ليسم قافترا ىدم يف فالتخالا

 :بالقنا

 نباو ‹يريبلالا نبا ىدل الخ رمخلا بالقنا

 منسم “ون "خول “نو “نا "ع * “خ58 .رر رز رز زررزر زل زرررةرةررثببت نيدح

 ةقيقح « اثيدحو ءانآرقو ,ةغل بالقنالا

 PAVCFOTEPFOOD ones ازاجمو

 FAO CPN ا ريغتلاو «لدبتلاو ؛لاقتنالاو بالقنالا

 :رابتعا

 VIVE cues رابتعالاو سايقلا

 : ءاربتسا

 NAV للنور ورز وون رز ورز رت زرت زمر وي رفيف رز وروي وهففف ءاربتسا نود انز دعب جاوز



 :قاقحتسا

 Ye00 sese ةتوافتم مقب تارم ثالث اهعيب دعب ةباد قاقحتسا

 :قاحلتسا

 نمو (رسكلاب) قحلتسل دسملا نيب ثاريملاو ةقفنلا

 VW essere ددعت اذا هقحلتسا

 :لالفتسا

 لال cece سابحألا ىلع ءاليتسالل ذوفنلا لالغتسا

 لالا esasen ةبارقلا لاومأ ىلع ءاليتسالل ذوفنلا لالغتسا
 He sess سبحلا بصغل ةرسألا ذوفن لالغتسا
 يف عيبلا ىلع هاركالاو بصغلل ُدوفنلا لالغتسا

 FPY 0 ا ل مة وة زلزل هلم يقرره قمة وموقف موية ونمو وفق ۰ دابع ينب ةلود

 ىلع ماتيألاو ءاكرشلا لمحل ذوفنلا لالغتسا
 PEA essere ةجراخلا وأ عيبلا

 YOY creases عيبلا ىلع هاركالا يف لالغتسالا ىوعد

 TAA 0 ع ا ل دودحلا يف عولبلا مدع ءاعداو ء غولبلا دح

 : مشاه ونب

 إل cercer ؟ مشاه ونب مه نم

 :طاسب

 0 بقعملا سحلا يف طاسبلا ةاعارم

 00 resect neenseusennnns قالطلا ف طاسبلا ةاعارم

 AAY eseren ةمزاللا نيميلا يف طاسبلا ةاعارم

 13210 0 نيميلا يف طاسبلا ةاعارم

 غ0 secures قالطلاب نيميلا يف طاسبلا ةاعارم

 VeAQ seserra قالطلا يف ةينلاو طاسبلا نيب



 ءمالسلا هيلع «لوسرلاب ةناهتسالا ةيرج يف طاسبلا ةاعارم
 VIA ا ةيبرعلا ةغللاو «نآرقلاب ةناهتسالاو

 Po esen مازتلالا عون ديدحت يف طاسبلا رود

 لس eens اهكلي ةيراج ةيأ قتعب هتجوزل جوزلا مازتلا يف طاسبلا

 : عيب
 PVA eseren فرصو عيب عاتجا

 OYA ا eseren ةراجاو عيب عاتجا
 194A) (!آ68 رمز رمثرنرزرزرر رفق رون رت رتب وريور وقوي موي نعفبفو ضرقو عيب عاقجا

 Fe ا ا هوركملا عيبلاو مارحلا عيبلا

 Yoh esses ايشلا عيب

 AA esen بصاغ ديب دجوت لاومأ عيب
 VAY eseren طوغضملا عيب لاطبا

 Yel eerste كلمي ال ام عيب نع يهنلا ىنعم

 YAY sese نمثلا يف ررغلاب عيبلا داسف
 VY OANA sees باودلا ءاركو عيبلا نيب ررغلا
 AYY ل ةئوحلم فحاصم عيب

 AYY cesses ةديدج اهنأ ىلع ةيلاب سبالم عيب
 NY eens ةضفلل ندعم يف هبيصن رخآل كيرش عيب ءاعدا
 IAA eres عيبملل ةلودلا ةيكلم توبشب عيبلا داسف
 ٠ VYAN seserra هضبق لبق ماعطلا ةءارب عيب

 VYAN overuse رام لا كوكصو ؛ماعطلا ةءارب نيب قرفلا

 NVA sese ةغايص بهذلاب بكرملا رهوجلا عيب
 AIA نر رز زر ل رءر لو ةرررءي فرو ورفب يلمبارم لاقثب ءاضتقاو « يدابع لاقثمب عيب
 AYA ءمألالا sree مهردلاب نمثلا ءاضتقاو رائيدلاب ةعلس عيب
 AYA 0 2 ل رانیدلاب ءاضتقاو مهردلاب عيب

 0 esses الضافت رانيدلاب وأ مهردلاب ةضفو بهذ نم يلحلا عيب
 PVN oes (ةروص )١8 ءرخآلا دعب دحاولا « نيصخش نم ةعلس عيب
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 ملال cesses ةئيسن «اهسفن ءاهؤارشو « ًادقن ةعلس عيب
 AVE oeuesnonssnsansnennnenassnsanensennsenenss قرفلا در ريخأت عم ماعطلا عيب

 APY EASY essuesesesesrsenesenenensnnens ايجيردت يضتقت ةمدخب ةعلس عيب

 100 هقول ارو ووو كوفر هرم ووو فمه م ة لاو و يوفق ةمدخ راقع نمت ءاضتقا

 اا الا ا ةلمج اهئارش دعب ةحبارم تادحو عيب

 AIA sesane ةحبارملا عيب يف ةعلسلا نمشب فيرعتلا

 AYA suce uarecceranenesananoasnannnensenr مهردلاب ءاضتقاو رانيدلاب ةحبارم عيب

 1947#  .رررر وت رت زل رف ور زيف امرة تونر وة فة و ةرفمرف فرصلا رعس ريغت عم ةجبارملا عيب

 YoY eens تاوفلا دنع ةميقلاب ححصي يذلا عيبلا

 AVA eee يرمعلاب ةلمم ةيصو عيب

 vosasesersusssssssunsarenannnananeinen "١١5 ىراصنلا نم موركلا لوصأ عيب

 VENE cesses ةسراغملا نم زجنأ ال سراغملا عيب
 AYA ees ةَّدِحاَو َةَقفص نيتعلس ءارش

 دی دجت
 PAV secere ماعلل هللا ديدجت

 :ةراجت

 «هوحرط ايف راجتلا نيب عجارتلا ساسأ

 FeQl نرر رز نر رز رز رن رزة رز ترة ر رة لفروة زف ومن ف فور وفقر رحبلا يف ءارارطضا

 :ريجحت
 AVY recesses روجحيملل ةيلالا تافرصتلا

 ل5١١ CAVA escnseusenrenans هدحو راقعلا عيب يف ءديشر ىلع رجحلا عيقوت

 ® مح

 MAY eseren هلل هللا لوسر متاخ شقن

 AY ا نيميلا يف مختلل كلام ةهارك

 AY ا راسيلا يف ةختلل كلام ناسحتسا



 :صيصخ

 P0 esses ةيلقعلاو ةيعرشلا ةلدألا نيب صيصختلا

 لا seseseseneenesensnesanisenessstnasasinenantt بئاغلا ىح ظفحل داهشا

 رضا ل متيلل لام نم يصولا ىدل اب لمتحلا ثراولا داهشا

 لا ا ا لالا تيب نح ظفحل داهشا

 :ريبدت

 اطايتحا ناك هنأ ىوعدب «ريبدت خسفب ةبلاطم

 EV رز رولز زل زار لفروة بوقرة رز يروي رة رة موي رةم فور رووو يطبارم دئاق دض

 010 cesses ءىلاكلا ذخأل ءاربتسالا نيمو ةربدملا

 Oe cesses ةيمدتلا لاطبا

 Oe 000 arenas enaansennnriinn ةيمدنلا يل دابتتمو « هيلع ىمدملا ةلماعم

 فأل نررزرت منة رز رة رة زر زر فرز رررر ترو ري رف رو روف ووو وهوة رو وو ة رف رو ورروو ةيمدتو رأت

 دهاشلا وأ ءةدحاولا ةأرملا ةداهش دنع ةماسقلا

 ل ا esere ثوللا وأ ؛دحاولا

 VA esen هنيع نود هفصوب صخش ىلع ةيمدتلا

 YN 0 ةنيعم تالاح يف هيلع ىمدملا ريزعت

 ؛ حيجرت

 شرا VEN ا خيراتلا مدقتب ةيكلم يدقع نيب حيجرتلا

 سابحأ يف سبح دقعو ءارش دقع نيب حيجرتلا
 ضرما شال ONVE eseren :رهز نبا

 VTA 0 فيقوتلاو ؛ةراعلاو ؛ كلملاب ةطراعتم دوقع نيب حيجبرتلا

 «ضرملا يف هب دهشت ةدحاولا :فرصتلاب نيثداهش نيب حيجرتلا
 AY ees sees ةحصلا يف ىرخألاو

 لفر 0 ةضراعتملا تاداهشلا نيب حيجرتلا يف زوحلا رود
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 ةداهشلا نيبو ‹ تاداهشلا نيب حيجرتلا

 شلل 0 ل ا يي OAS ل ا senan ليجستلاو

 :ديشرت
 E ب  ةيالولا طوقس ىلع ديشرتلا رثا

 AOs sese هتانبل اينمض بألا ديشرت
 oases "#١ ؟هل اديشرت ءهريغ ىلع ايلو روجحلا ميدقت ربعي له

 AIA cesses ديشرتلا ف ةداهشلا با.-:

 :ةكرت

 Pha sese (روص ه) ةمسقلا دعب ةكرتلا ىلع قوقح روهظ
 ىلع قح هل نم روهظ دنع نيمساقتملا ةثرولا نماضت

 PEY cesses ةمسقلا دعب ةكرتلا

 VOVCVEA sess ةكرت ىلع نينطاوم عزانت

 VA sese نيدلا ءادأ لبق ةكرتلا نم هبيصن ثراو عيب
 le اح ةكرتشم ىحر ةلغ يف هتصحب ةكرتلل كيرش ةبلاطم

 ا seecsesssessesesesesseesaneseeersnesnnens ةكرتلاب ربكأ نأ راثئتسا

 :رينكت

 PA CPE css يلازغلا دماح يبأ ريفكت ببس
 : ةيلكت

 AIT 0 لح ةبوقعلاو فيلكتلا

 يدعت

 ال8 ل44 cece يدعتلا يف ةهبشك ةكرشلا رود

 :قيلعت

 VAN eseren ةعفشلا طاقسا قيلعتو « قالطلا قيلعت نيب قرفلا

 : + وها

 ليلا ا ا ريمعتلا دح
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 : سينعت

 مي را“ نقلا curses سيلعتلا نس

 :تاديلقت

 VY 6 لة فلة ة فوفو م مف مفتول مم ممول تايالولاو تاديلقتلا تابثا لئاسو

 :ةيقت

 OME eee ةيقتلاو كلام

 OE esses ءارمألاو ءافلخلا زئاوجو ثيللاو كلام

 : ريعست

 eA ةرزرر زرق ررر رز رة زر فرز رو رورروةوريرب esase ةراطعلاو « ءاذغلا داوم ريعست

 fehl 0 عج « انقوس نم عفرت نأ اماو ءرعسلا يف ديزت نأ اما» :حرش

 :جيلوت

 EE ns ءانبألا دحأل هيلع انيد هئادأ دنع بألا ىلع جيلوتلل ءانبألا ءاعدا
 ارق Nee cece هئنبال بألا ةبه يف جيلوتلل بصاع ءاعدا

 :فيقوت
 AAs eee فيقوتلا عيقوت طورش
 VOY sess هلح وأ فيقوتلا عيقوتل بجوملا ةداهشلا باصن
 OV esses يقسلا ءام يفو ؛كالمألا يف فيقوتلا
 IT esere ؟صاوخلا ةيكلم ىوعدب ثيراوملا باحصأ هعاب ام فقوي له

 : ليوأت

 VA OAV serre راثآلاو ثيداحألا ضراعت دنع ليوأتلا لاعتسا

 م
 QEY فرز زر رز رة ررفزززررو روف ار روف نمو قير ووتر ةففرب مب ممج ىلع عمج فطع ةلالد

 ةروث

 فرن eee ةروقش نصح لفيز نبا ةروث



 : ةحئاج

 NEY esses ةارتكملا ءاحرألاو قدانفلا ةحئاج
 IEE .ةة نثر مة ل زن زء مة مة ة ممم م فم فن مرهم ة فو مومف ةارتكملا تيناوحلا ةحئاج

 1188 cesses ةارتكملا ةيعارزلا ضرألا ةحئاج

 : ةيابج
 يا م هدهعبو «زيزعلا دبع نب رمع لبق ةيابجلا ةلادع

 : ةعمج

 AVA u cece ةعمجلا ةالص ةلزنم

 AT eee ةعمجلا ةبطخ حاتتفا
 AAlf .رر م زل ر رورة ر رمز قولو ة رز رت رز راق ف ةر ير ةفرفريم ةعمجلا مهيلع بجت نم ددع

 NAE essere ةعمجلا ةماقا ىلع رابجالا

 RAS esasen ؟تويبلاب وأ دارفألاب ةعمجلا باصن يف ربتعي له

 AVY esasen ثيدحو ميدق نيدجسم دحأب ةعمجلا ةماقأ ىلع ىرق عزانت

 AE eseren ةعمجلا ةماقا ىلع نيدجسم نيب عزانت

 OYA esses مودهم دجسم يف ةعمجلا ةماقا
 Af .. رة لل زر نر ة رز مرر ف فة مرور فة عفو م و مم يمة يروه رة ةفوففت ةعمجلا ماما ةرجأ

 : لعج
 APY ا لالدلا لعج يف فرعلا

 APP Sesser اهكلي ةعلس عيبي امدنع لالدلا لعج

 : مسج

 PI esses ةنسلا لهأ بهذم ىلع ماسجألا ءاقب

 : داهج

 اء ودعلا داهجل سيخ سرف فلع

 Aol قنا للرزق ل رزة ل ءءء افمتلل ةبراغملاو نييسلدنألل جحلا وأ داهجلا ةيلضف ذفأ
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 : لهج
 )010000 ةمزاللا نيميلا يف لهجلاب رذعلا
 17848 6.0 ز وة مة مم ف فوة تمم ون نة مم مم و موقل اثالث ةقلطملا عاجترا يف لهجلاب رذعلا
 VVAN cesses يلحلا فرعلا ىدل تالكلا ةلالد يف لهجلاب رذعلا

 :رهوج

 نفي ا اا sucess دحاولا رهوجلا ىنعم

 POF orescence ... ةايلاو «ةردقلاو « معلاب دحاولا رهوجلا فصو

 :لاح

 نك ا ا ا ا لاحلا ىنعم

 ' سبح

 VEO sees براقألل عجرملا طارتشا عم تنبلا ىلع بقعم سيبحت
 ل eee تالف ىلع سبحو « ةقدص سبحو « سبح نيب قرفلا

 TAO 0 مجرما طرش عم سبحلا نيبو ةيكلملا نيب ةقالعلا

 كك للا 0 0000 سبحلا دقع يف صاخلاو ماعلا ظفللا نيب ةقالعلا

 ON n ةطانرغب ىمعلاو ماذج لاب ىطرملل عجرملا طرش عم سيبحتلا
 HI ل دجسمل عجرملا طارتشا عم بقعم سبح

 نا eren سبمحلا عجرم نم ةدافتسالا يف ةبصعلا بيترت

 Os CON cesses بقعملا سبحلا يف ءابآلا عم ءانبألا ءانبأ ةيعضو
 ةقاعلأألف esen بقعملا سبحلا يف نيئبلا عم نيئبلا ينب لوخد

 AAN يل لل ا ا بقعملا سبحلا يف تانبلا لوخد

 AY ens بقعملا سبحلا يف دلولا دلو دلوو « دلولا دلو نيب ةيلضفألا
 Veet sen بقعملا سبحملا يف تانبلا عم تانبلا دالوأ لوخد
 نسل ل ا بقعملا سبيلا يف سبحلا تائب ينب لوحد
 YO sese دلولا ظفلب سبح يف تانبلا قح ةعيبط
 QA essen دلولا ظفلب بقعملا سبحلا غيص
 QAS esses سبحلا يف بيقعتلا راركت



 AO} لملء رز رز ورز روف رونرريممرب ةيرذلاو «لسنلاو « بقعلا ظفلب سيبحتلا غيص

 AAT cesses نينبلا ظفلب سيبحتلا غيص

 3١و efare بقعملا سبحلا يف ماعألا عم خألا ونبو « ءابآلا عم ءانبألا لوخد

 eV rusea سبحملا ىلا نينيعملا مهيلع سبحلا ظح عوجر

 ةف] قفل .نرل ل ثلة رورة نة للة تثور قيمة ممم ممل و مو ميممف ةيصو ىلا سبحلا لوحت

 OEY ceca ةيصو ىلا بقعملا سبحلا لوحت
 000 ضرلا يف روكذلا ىلع بألا سيبحتل تانبلا ةزاجا
 VAY .لة ل للة ل زر فز هرم ممم فوف ومر رم م ممم هم فمبف يمالسا رغث ىلع نيقدنف سيبحت

 YEA oss يمالسا رغث ىلع «ضرملا يف « تيناوحو « لبطصاو ؛قدنف سيبحت

 200 سبحلا تابثا لئاسو
 نورا ا نفدلل اهسبح نأ قبس «ضرأ يف سبحلا ءانب

 127100111 سبحلا ةعيبط ىلع تاحالصالا راثآ
 OEP esses ارود اهينبي نمم سبحلا ضرأ ءارك
 OO sce ءاركلا يف ةدايزلا يف يركملا سبحلا نم نيديفتسملا فالتخا
 IPO cesses ees دجسملا سابحأ ةلغ يف فرصتلا
 VAY cesses مهسبح لالغتساب ةثرولا ضعب دارفنا

 YIP seers ءاضقلا نذاو سبحلا يف رظانلا فرصت

 6182074 CORN ءءء دجسملا عفانم ىلع سبح ةلغ نم مامالا ةرجأ ذخأ

 چ
 Qe cusses جحلاو ةعاطتسالا

 EAA cesses ةرمعلا وأ تيملا نع جحلا

 .eee ١114176118 جحلاب اهل حمسي نأ لجأ نم جوزلل اضوع ةجوزلا ميدقت

 : لح

 Ne esses دحاولا بسنلا نيب ةقالعلا

 TI ا م دحلاو ةميهبلا نايتإ

 : ثيدح

 انكم VPP OAV COAY ل نيقيلا هقيرط ايف داحآلا ثيدحب جاجتحالا
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 AVY را م زمر لل زل رز زر رزة ر فزت مق مملة مة مرة م ممر مية ر ورم وةفففف هقفلاو ثيدحلا

 : مرح

 AVA ا سلا كلملا ميرح

 10 ل cesses دقعلا راثآو محلا راثآ نيب قرفلا

 011 ةضفب بهذلاو رهوجلا يلح عيب
 NVA ون لن لل م ءءء مة قمرة مرة مما م ةو مم مهرة مء ممم ةفمب ةضفب ةضفو بهذ قوط عيب

 AY eseren رفصلاو ساحنلاب بوشملا يلحلا يف لماعتلا

 AE رز زلة ل زفر رفة زرق زون ء رفرف يمة ية مم ومر م فو يفرف بوشملا يلحلا ةغايصو ءانتقا

 : لج
 1141 esses ةدعلا ءاضقنا دعب لمحلا ةأرملا ءاعدا
 HY eee . ثراو لمح روهظل ةكرتلا ةمسق ريخأت

 :ةناضح

 ا ا هيلع رفسلا رثأو ةناضحلا قح ةعيبط

 VN cesses ةناضحلا قح نع ينمضلا لزانتلا

 1١١48 نور رز رة رز زةرزقز رقية ةةلرةرفتب جوزلا نم ضوعي ةئاضحلا نع مألا لزانت

 PPA eee es ةناضحلا نع لزانشلا يف بألا عوجر

 : ةبسح

 eA seserra ةبسحلا قوعد

 NNN eseren ةملك يف اثالث ةقلطملا جوزت جوز ىلع ةبسحلا ىوعد

 VAY ors ةماع رثب ءام ةداعال ةبسحلا ىوعد

 AA\\ نر ررف رو ووو رورة نر ورة ر يري منقي نوفيورفت يراجلا عاملا ريدقت عنل ةبسحلا قوعد

 :ةلاوح

 لا نيدلا نم هيلع لاحلا للحتب نيدلا ةلاوح ضاقتنا
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 AYN رن مة نر ل زز زل زر رز الم م فة وةرةوويمةةةفروفف رانيدلاب نيد نع مهردلاب ةلاوح

 :روح

 PON رنة زل زلمة مرة قرر زر رهف مف مروة ميمو ة رة همم يوفرب ةداهشلا يف زوحلا ةرورض

 :ةزايح
 PPI ele CAYO ا sree ةبهاو سبحلا يف ةزايحلا رود

 FPPONVY cesses ىرمعلاو ةقدصلا يف ةزايحلا رود

 VEE essen يونعم دهاشك ةزايحلا رود

 OE cesses هسفن نم هنبال سبحلل بألا ةزايح
 FO eseren مداقتلاو ةزايحلا دض سبحلا ةناصح

 طءال# ء93دألا] eseran ةماعلا قيرطلا ةيكلم ىلع ةزايحلا رثأ

 :علخ
 846 sees علخلا لدبب مازتلالا نع ةجوزلا عوجر

 VEN eseren علاخلا جوزلا دلو ىلع قافنالاب ةجوزلا مازلا

 AAP eseren علخلا يف ىواعدلا عطق تالومشم

 PVN eseren نيملكتملا رظن يف ناسنالا قلخ لحارم ريسفت

 PVN eseren مهلاعفأل دابعلا قلخ

 “1١1١1 ل ا مر مة رر رمز زود م مقيمة مثلعف « ردقب هانقلخ ءيش لك اناد :حرش

 :رج
 PAY esasen رمخلا تاذ لولدم

 0 ببسل وأ « اهتاذل رمخلا ميرحت
 PV esses رمخلا ميرحت ركنأ نم ةبوقع
 0 رمخلا براش ةبوقع

 VFA 0 ا ا رمخلا دحو ةنيرقلا

 فلتخا دقو ءاهطالتخاو «لخلاو رمخلل نيقز قاتفنا

EVE esses انيد ناكلاملا 



 :رايخ

 00 اريغص بألا هجوز اذا يبصلل غولبلا رايخ
 AA essen جوزلا روضح دعب ةبيغلا راينج ذخأت نأ ةجوزلا ةبلاطم
 الملك .رر رز رز نر ز رز رز رز تر زور فورة رورة رورو رة ر ووو هر نفور لووف هتدمو « ةعفشلا رايخ

 NYO sees لجألا لخاد ىرتشملا ءانب ىلع رايخلا رثأ

 : ءاعد

 LVIEEIA 0 ردقلا قبس عم ءاعدلا ةدئاف لوح شاقن

 ل اا ا ةعافشلا بلطب ءاعدلا

 AAV ررر رم ورث رز وة رثررر رزق وفر رز رو رورة ف ررفوو رانلا نم جارخالا بلطب ءاعدلا

 : یوعد

 VOR EVA secsesesss عرزلل برقأ (هادحا نيتيرق ىلع عرزلا داسفا ىوعد
 AVO seers ىوعدلا يف ريغلا لاخدا

 AV 0 قوعدلا يف ةثرولا عيمج لاخدا هيلع ىعدملا بلط

 reese 1١١846 ... هيلع ىعدملا حلاصل هقئاثو جارخاب يعدملا ةبلاطم

 IO0 eens) تاليجسنلا نمو ؛موصخلا ججح نم حسن ذخأ

 : ةيد

 مقالا essere ةيدلا ثاريم
 Nel اال اور هاا ووول » ةيدلا » مسا

 نيد

 لفل sess نويدلا ضبق ىلع ليكوتلاو ءاصيالا ببسب نيد ءاعدا

 Ves essere تيم ىلع يراجت نيد ءاعدأ
 VEL ا[ ores نيدلا يف عابي ال ام
 ANE esere لالا تيب نمو ةاكزلا نم نايدملا دخأ
 .١١ ضم ف لم( sescsunenesusnesinsesens 11١6 نيدلا يف نيدلا خسف

 VY esses ليياكملا وأ نيزاوملا لادبتسا دنع نويدلا ءادأ
 VY sess ةلمعلا لادبتسا دنع نويدلا ءادأ



 فلحيف «تسيملا وأ «سلفلا « مهنيدل عيد نوتبثي نونئاد
 1611359 ةن للة م ل زور وة زمر رزة مة ة نيرة يمة فم مرة ممم ر ربو طقفيضعبلا

 : يمذلا

 ANY essere مسمو يمذ نيب يلاملا لماعتلا

 :ابر

 AEN seserra ابرلا نم للحتلا ةيفيك

 VVAN cesses لجعتو عض :ساسأ ىلع ابرلا

 :ةدر

 A seecsesesessssessseesenesnnes اهيف فلتخلاو ءاهيلع قفتملا بابسألا

 1010 ةدرلا تارامأ
 YeV رف قرة ترة مة فوة ء يمة فقة مروة ممم م فوة م مفبب بيغلا ةفرعم ءاعداو ةدرلا

 :عاضر

 PV assesses ens يصل ماعط هب دصع ةأرما نبل راثآ

 IA eee عاضرلاب ميرحتلاو اهنع هللا يضر ةشئاع

 :فاعر

 111 ةراهطلا ىلع فاعرلا رثأ
 Mel Ces نلت روز ءءء رزة فروة رة رة فرويفةةيموف عطقتملا فاعرلاو « متادلا فاعرلا

 0 همكحو «فاعرلا يف ءانبلا طورش
 ا cesses ءانبلاو ءاضقلا نيب بيترتلا

 e esses ديعلا وأ «ةزانج لا وأ «ةعمجلا يف فعارلا

 :(ريجحت :ظ) دشر

 ا ل CAY seuss هلاوحأو دشرلا ديدحت

 PAE OAs cesses ديشرتلاو هفسلاو دشرلا ثيح نم نبالا لاوحأ

 PAA CYAY cessesesessesesssssesesunseserennsentenns ركبلا تنبلا تافرصت

 نك لا eens هدعبو جاوزلا لبق ,ءاصيالا نم ركبلا جورخ

 لل eseren ءاصيالا نم ةميتيلا جورخ



 :دشر نبا

 PPA Cesena دشر نبا لئاسم عمج

 «تامدقملاو ليصحتلاو نايبلل دشر نبا عامسا
 PEV NPE OITA اا لوألاب فيرعت عم
 PEE OTE cece ريمذر نبا رمأ يف شكارم ىلع دشر نبا مودق

 لانا ل ا ا دشر نباو ةماعلا ةزاجالا

 PEV مف ل لل م ل لة مور ر فة قنة فووق نفي من مري ةي مرو بوفرة ةفوورف هتافوو دشر نبا ضرم

 PEA esses دشر نبا ءاثر يف ينوكرتشألا نبال ةديصق

 :؛ناهر

 ENN eseren هيف فلتخلاو ؛مرحلاو ءزئاجلا ناهرلا

 : نهر

 eV sess حيحصلا ضبقلا دوجو عم نئادلا ةيولوأ
 ee للا sens سلفملل عاتم ىلع نهرلا ءامرغلا دحأ ءاعدا
 OAV cesses نمثلا يف فالتخا دنع تابثالا يف نهرلا ةميق رود

 VAY eee نهترم دي تناك ثروملا دي نأ ثراو ءاعدا

 VOVOVEN ا .رءءةرزرزرةزرةنررءرفربف الاح اهعيبل ابنجت «لاح نيد يف ةعلس نهر

 :ةياور

 NA cesses « تانمؤملا ءاسن اي » :ثيدح تاياور قيقحت

 IIA esen هب لمعلا كرتو ؛ ثيدحلا ىور اذا يوارلا

 e00 cesses بهذملا لوصأ تفلاخ اذا «ةياورلا نع لودعلا
 1688 esses ىوتفلا لبق ةيهقفلا ةياورلا ةحص نم دكأتلا

 VY osesesessecseneneesenenenns e ضرعلاو حيحصتلا يف كلام ةقيرط

 LAN لا ens ةيرعلا عيب يف ةيبتعلاو ةنودملا نيب ةياورلا فالتخا ليوأت
 ا esses « اهتادل مايأ دعقت ضئاحلا » :ةنودملا صن قيقحت
 Nef 1" نفل ل زل ل ل لة ر رة زر روزة وة زفير ةمرفمت ةنودملا نم ةظفل ةياور قيقحت



 :ةاكز

 ملك عا الل (يطبارملا) صلاخلا رانيدلاو (يقرشلا) بوشملا رانيدلا ةاكز

 األ اة نة وة زن لامة رن ممم مم مهمة ممم هم موفق ايلح ذختملا نيعلاو « نيعلا ةاكز

 PV نر ل عل روفر اممم مهو مففف دجربزلاو لؤللا عم ايلح ذختملا نيعلا ةاكز

 00 بوشملا يلحلا ةاكز

 AAV CAAT secs ةاكزلل عرزلا صرخ

 AAD sese ةيلالا سانلا تاعابت هيلع نم رطفلا ةاكز جرخي له

 VEY essere ةاكزلا يف قحلا هل يذلا مراغلا

 OTO COTY usecase اريقف هنظي ينغل هميتي ةاكز يصولا ءاطعا

 Alf .لرءلرررررزرر نر رم ء وري ةةرتي ةاكز هرابتعاب نيجاتحم ىلع نيد نع لزانتلا

 للا ا نيجاتحلا براقألل اهلك ةاكزلا ءاطعا

 : انز

 YETI oes دولوملا لتقو ؛ انزلاب ةأرما فارتعا

 PFA cesses انزلا دح يف ةنيرقلا
 VW oes ةعتملا حاكن راتس تحت انزلا ةبوقع

 : ةقادنز

 VTA seserra ةقدنزلا ةبوقع يف ةنيرقلا رود

 YAY assesses ةقدنزلا ةهبشو ريزعتلا نيب

 663 sese عيبرلا نبا صاعلا يبأ تحت ةملسملا بنيز ةيعضو

 :قيرط
 seserra 1١148 صاخ كلم يف ةماع قيرط لاخدا

 A ese صاخ كلم يف ةماعلا قيرطلا نم اءزج لخدأ نم ريزعت

 14% eee ةماعلا قيرطلا يف رورملا ليطعت تاعبت نم صلختلا
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 :قالط

 NEY cesses نئابلا قالطلا تايانك
 OYE رة مز ملة ة مرمر فورة فمه فة ةمة نايمة ممم ممم مة ويم موو ومودف قالطلا يف ءانثتسالا

 OYE للمرء للم .« قلاوط يئاسن عيمج » :نيبو ۰« قلاوط يئاسن » :نيب قرفلا

 شما ا ل را ceeesecessesenes ةملك يف اثالث ةقلطملا ةعجارم

 YEO\ ا cases ةقلطملا هذه عاجترا يف بتاكلاو ءيلولاو «دهاشلا ةبوقع

 FAA ا ةتبلا قالط ضيعبت

 FAQ عطل cesses ثالثلا لولدمو ةتبلا لولدم

 PAA CTAA ocesessenseesenssnirnenns ةتبلا قالط ضيعبتو ةداهشلا قيفلت نيب

 fes esses ةتبلا ضيعبتل دشر نبا حيجرت

 VPA VON cesses ةيبنجألا يفو «ةجوزلا يف راهظلاو قالطلا نيب عبجلا

 وأ «ةتبلا اهقالطب فلح ةأرما جوزت نم نيب قرفلا
 ١و 1 “عل تر زر زر لفرز لو ء رز رزة قة فوة ة مة مة وفم ممم ممم ةةيوف ثالثلا

 OV sees ةبيغلاب قيلطتلا دعب « حاكنلا ءاقبا ىلع حلصلا رثأ

 VE eseren قالطلل ببسك روجفلا

 : ماعط

 PVs esses (ةروص 04) :لجأل هعاب نأ قبس ماعطل عئابلا ءارش
 EVE erse دحاو فنص نم نيماعط نيب لضافتلا

 .AYE eVAA CVAY eee فرصلا يف زجانتلاو «ماعطلا عيب يف زجانتلا قدم

 AVA CVV COAY oes هلودب وأ تاوفلا عم ماعطلا نمت يف فالتخالا

 IVY OVEN eseren ماعطلا نم عيب ايف فلسلا ءاعدا

 01 ل باتكلا لهأ ماعط
 PA ل ناك امك لظف « ةباحصلاو هم لوسرلا هنم لكأ يذلا ماعطلا
 كالا asec ره هيف غلو اذا ماعطلا حرط

 RS 0 مع نود ءره اهيف طقس ءرئب ءاب نجع زبخ
 APF esses ىذألاب باصم جاجد ضيبب ةرمخم ردقب خبط ماعط

 APY وو ف و ل لة مرو رو هي مة فة مو هومر وو ررقف صوربم اهعنصي تايولحو ةبرشأ



 : لفط
 OVE accesses ىرخألا ف مهريصمو «لافطألا ةديقع

 :ةراهط

 AIA accesses قلطملا ءاملا

 مقالا eee ءوضولل حلاصلا ءالا طورش

 AIA CATV ees تاعئام وأ ماعط نم هيلا فاضي اب ريغتملا ءالا
 AVY ا رجشلا قاروأ نم ةريغتملا ناردغلاو ةيدوألا ءام

 AI eee اهمزالي ام ةريغتملا ءارحصلا رابآ هايم
 0000 sescesesesscseeseneeaeneeereensnennnns زرألا ةراشنب همعط ريغت ءام

 NOV cesarean ناتكلا هيف عقنت امدنع ةبطرق رهن ءام

 0 sees ةردم هيف تطقس وأ «بارتلاب ريغت ءام

 Ne ceases ماع نود ره اهيف طقس رئب ءام

 ك0 ضاحرم رادج ءازا ةالصلا

 كلا wereee ةساجن هتحت ‹ فيشك بوث ىلع ضيرملا ةالص

 0 cercer سجن ءاي نجع نيطب هناطيح تيلط دجسم يف ةالصلا

 ل CVe PY CRSA assesses يذملا وأ لوبلاب حاكنتسالا دنع جرحلا عفر

 Ale ceases لوبلا نم راثنتسالا يف ةسوسولا

 AR ةماعلا راثنتسالا نم اهدحأ بحاص بذعي « نيربقب هل لوسرلا رورم

 للا للا ا فاطخلاو ريطلا قرذ ةراهط

 ل ل cesses ءوضولا تايفيك نم ةيفيكل كلام ناسحتسا

 Fo essa مميتلا وأ ؛حسملا ىلا ءوضولا نم لاقتنالا طورش

 ANY ا ةراهطلا رارمتساو هملعتمو نآرقلا ملعم

 ANN sese مالتح الا وأ عاجلا نم لاستغالا دعب لازنالا رثأ

 :فرظ

 NO eseren فوذحمي فرظلا قلعت ةدعاق



 :ةيرهاظ
 VIVA eseren يفخلا سايقلا راكناو « سايقلا عاونأ

 VVE sees ةلح سايقلا راكنا ةعدب

 نشل ا reser ةيرهاظلاب دهاشلا حيرجت

 :ةمارك

 OVP ا ا ا ا ةزجعملاو ةماركلا نيب ةقالعلا

 OV esses ةماركلا دوجو ةلدأ

 ON cesses ةماركلا ةحص ةفرعم قرط

 ءارك

 e eseren ةيعارزلا ضرألا ءارك يف بيلقلا طرشب لالخالا

 آل cesses ةيعارزلا ضرألا ءارك يف بيلقلا طرش
 FPO esses لجأل وأ ءادقن ةليوط ةدمل سابحألا ءارك
 1133 CAVY esses سلفلا وأ ثوملاب ليوطلا ءاركلا لجأ لولح
 ىدؤي يلا ةيبهذلا تابحلا عون قف فالتخالا

 AV4 لن ر رة مل اة رزة ر رفة رزة رة رورة رة ةةر قف رو هير ورة فهم ويوب ماركلا اهنم

 ele ene ةنيعم تاريهجت فيلختو ةماقا طرش عم ةليوط ةدمل احرلا ءارك

 ل ا ةتبس ىلا ةيليبشا نم نيتلا لقنل ةنيفس ءارك

 ۷۵۷١۷4۸ .... سلدنألاو برغملا نيب رفسلا يف كرتشم بكرم نم ةصح ءارك

 : ةلافك

 ON ةرقر رزق ءر رز ية رف رز اف فرز زفر زر رة يف فاق ةة يور ة ريمة مر فري مففف ةلافكلا ةعيبط

 VAR esses بئاغلا ىلع نيميلا هجوت دنع نمثلاب ليفك ذخأ
 للملا ا ees ءاضقلا محو نئادلا بلط نيب ليفكلا ميدقت

 ل ا resene مهنيب عجارتلا روصو « نينماضتملا ءالفكلا ددعت

 ل secere نينيدملا ةيقبو « نماضتم نيدم ةثرو نيب فالتخالا

 : ةءافك

 ALA seserra لالا يف نيجوزلا نيب ةءافكلا



 : ةطقل

 enn الاو ؛ اهبحاص ءاج ناف « ةنس اهفرع :حرش

 eens ايهذ اهيف دجوف ‹ طویخ بيك ةمينغ نم ىرتشا نم

 :لام

 es مارحلا هلام طلاخ نم عم لماعتلا
 .a ةمذلا يف راص امدعب مارحلا لالا نم صلختلا ةيفيك
 ل لماعتلا يف مارحلاب ةمذلا قرغتسملاو سلفملا نيب قرفلا
 esse ثرالاب مارحلا لاملا ةفص ريغت
 ل هتيصوو «مارحلاب ةمذلا قرغتسملا لام ثاريم

 ديدج مارح لام يف مارحلاب ةمذلا قرغتسملا ىلع عوجرلا ةيفيك
 e مارحلاب ةمذلا قرغتسملا ةعلاخم
 للم 6 ة نة رة هلو هاء هر رة رفرف هنيعب بوصغم لام هديب نم ةلماعم

 e ةدملا لوطل هلهأ لهج يذلا لاملا كح

 : يكلام

 :زاجم
 0 زاجلا ىلع لاعتسالا ةرثك رثأ

 : نيطبارم

 esses نيطبارملل مثلتلا مح

 sese مالسالل نيطبارملا تامدخ

 0 ةدابعلل عاطقنالاو نوطبارملا

 مني ةي م ةمم»



 صلختلل ةقيرط نع يتفتسيو «ةيعرلا ملظ نم صلخت يطبارم
 0 ةيلالا تاعبتلا نم

 e تارافكلا ءادأو يطبارملا اذه

 :ةلطارم

 ns ةنيمث عطقب ةيثلث ةيدقن عطق ةلطارم

 يدابعلا وأ « يطبارملاب يقرشلا رانيدلا ةلطارم

 .... ةينُم وأ ةيثلثب ةيفسويلا طيرارقلا ةلطارم
 0 ةلدابملاو ةلطارملا نيب

 يقرشلا وأ يدابعلاب يطبارملا رانيدلا ةلطارم
 TT يقرشلاب يدابعلا رانيدلا ةلطارم

 .... يطبارم رانيدب «يدابع رانيدب نيد ءاضق
 ... بهذلا ىلح نم هنزوب «رانيدلاب نيد ءاضق
 ese بوشجملا رانيدلا ةلطارم

 :لايكم

 1 ةيفوتلا لئاسو راضحا يف عئابلا بجاو
 e ةيفوتلا لئاسوو سبياقملا يف فرعلا رود

 enon ةيعارز ضرأ يف ةوخا نیب ةعاشم ةيكلم

 eens ةيكلملا تابثا ةقيثو ةباتك ةيفيك

 0 نيكلم نيب عقت ةيعارز ضرأ يف يعادتلا
 ريغلا ضرأ يف رمت ءام ةيقاس يف تبني ام ةيكلم
 :ةضواعم

 م عماج دجسم سبح يف ةضواعم

 000000 ل لل ل لل ل ا لل es سبحلا يف ةضراعملا طورش

 ءانبلاو سرغلاب بئاغلا خألا ىلع ةضراعملا تاوف

١8 

 وووور هرم مترو هوة فقال

 0 ا ا ا ب

 00 ا لل

 001010 07 100 ل ا ل للا ل

 00000000100 ا اللا

 وروو لا



 :ةسراغم

 Ee sess ةعاشالا ىلع لبج فصن ىلع ةسراغم
 VON cesses ةسراغملا يف ةرجألا طورش

 VEN cesses ةسراغملا دقع ىلع ءابرلاو «ررغلا رثأ
 esl Nees eseren عيب ىلا ةدساف ةسراعم لوحت

 VE esses ةسراغملا يف تاوفلا راثآ

 :دوقفم

 للا ا ةدنتكب دوقفملا ثاريم

 لا cesses ةدنتكب دوقفملا يف بيغملا طرش

 TETEONTEE sees ةدنشكب نيدوقفملا ءاسن لاجآ

 : دجسم

 OYA sees دجسملا فيرعت

 ةا!١ 6# esasen ةرورضلل عماجلا دجسملا يف تيبملا

 VER eseren ةيسرم دجسم عيسوتل قفلت ةرحلا ةديسلا

 IPE AEA esses دجسم هب عسوي وأ ىنبي يذلا لالا طورش
 ١١4 .... دجسملا حالصاو مامالا ةرجأ نيب دجسم سابحأ ةلغ نيب ةيقبسألا
 IPO sese دجسم سابحأ تالغ نم رفوتي ام قفني فيك
 :دوجوم

 POs ا ا (ءيش :ط) دوجولا ىنعم

 :أطوم

 :كلام ينثدح «لوقي اكلام تعمس «ًاكلام تلأس : ىيحب لاق « كلام لئس :تارابع
 AVL CAV ول رز زلزل رت ثة ل زن نقلة دن ممم ممر تمم هيو ءو ف ممم اة وو ممم مموو كلام لاق

 Ne eres أطوملا سيردتل باصتنالا طورش

 ل ا ا ا مالسلا هيلع دمم ىنلا بسن



 DFO cece اتيمو ايح مسو هيلع هللا ىلص ينلا ةمصع

 0 هلل ينلا ةمرح ديدبت دنع نيملسملا بجاو
 APE eseren ا ينلا مارتحاب لالخالا ةبوقع
 HY scares nnsnnnnnne « ...هومهفتسا « رجهأ هلام » :حرش

 POY eens ةاكزلاو هع ينلا لآ يلاوم

 : شبن
 YOY cesses نيلفط قوف تنفد ةأرما ربق شبن

 : ةساجن

 FAO "كا oases ءقراط ىنعمل سجنلاو « هتاذل سجنلا

 PE eens رمخلا ةساجن عون

 ناكل 00 للا ماعنألا لوبو «مدآ يلب لوبو « رمخلا ةساجن نيب

 EAT cesses ةالصلا ىلع اهرثأو ءةساجنلا ةلازا
 EAL esses ةساجنلا نم ةراهطلا يف فالتخالا لصأ

 Dee ees ةيرعلا عيب يف ةيبتعلا ىلع صن لحن
 AEN eens ةنودملا ىلع صن لحن

 :ىلح
 VEY ees اهرثأو ةقلطملا ىلحنلاو ؛ نيعم نمزب ةددحلا ىلحنلا
 AYO ues ةقدصلا نيبو اهنيب قرفي ال طسو يف ىلحنلا كح

 QAL sess ةكرتشم راد يف ةبطاو ىلحنلا نيب

 :ةيكلملا عزن

 NEY reese ةيسرم دجسم عيسوتل ةيكلملا عزن
 NE eet ةنبس دجسم عيسوتل تيناوح ةيكلم عزن
 IN erne esas مالسلا هيلع لوسرلا دجسم عيسوتل ةيكلملا عزن
 I ceres ةماع قيرط ةدئافل ةيكلملا عزن



 VY cesses هيلع لالغتسالا توبثل « هكالمأ ىلع ضاق ةيكلم عزن

 E esen ةيسرم دجسم عيسوتل سبحلا ذخأ

 OFA EVAL eseren دحاو دقع يف ةراجالاو حاكنلا عاقجا

 TYE sees فوقوملا حاكنلا

 TTA eee هداسف يف فلتخلا حاكنلا

 قل ا ceres هداسف ىلع قفتملا حاكنلا

 YY cece هب نرتقملا طرشلل حاكنلا داسف

 آنه essere ليلحتلا حاكن

 INV essere انزلا نيبو هنيب قرفلاو «ةعتملا حاكن

 COPY curses ."١1 ءانبلا لبق يفوت ءرصاق هدقع حاكن راثا

 VA eens طقف نيكيرشلا دحأ نذاب كرتشملا دبعلا وأ ةمألا حاكن
 eV ces همامأ حاكنلا دقع ديري نم حكانملل مدقملا هبلطي ام
 VAY ل cess « ركب » ةملكل ةيفرعلا ةلالدلا فالتخا عم ركبلا طرش
 VO sees ًالماح اهدجوف اركب جّوزت نم

 :ىراصن

 OF sese ةساجنلاو ةراهطلا نيب ىراصنلا روس

 OA eee ةقفنلا تالومشم

 014 0 اهب نيدملا كالمأ ءازا ةجوزلا ةقفنو نيوبألا ةقفن نيب قرفلا
 OFF cesses مدعملا بألا ىلع قفنأ اب هتوخا ىلع خأ عوجر
 Vee cesses لالا تاذ هتنبا ىلع بألا ةقفن
 04 eases ةعجارملا دنع ةجوزلا نبا ةقفن مازتلا ةدوع
 AYY eseren همدع روهظ دعب لمحلا ةقفنب عوجرلا

 Qe esses ةايحلا ىدمل ةقفنلاب مازتلالا ىلع توملا رثأ
 01784 للم مون ل مة مالم ووو و همة ةة هو ولق ةقفنلاو ىنكسلاب ؛ دقعلا دعب بألا عوطت

 e eens حاكنلا دقع يف ديسلا ىلع دعلا ةجوز ةقفن طرش
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 #١ ا اء رواء رلف توملاب هدبع ةحوز ةقفن نم ديسلا مزتلا ام طوقس

 : بسن

 107 ا ا ا ا ا ا بسنلاو دحلا نيب ةق العلا

 كالا sees لمحلا بسن ىلع ةمألا ءطو ريثأت
 QO essences بسنلا تابثا ف ةداهشلا باصن

 AON 0 ا ا ثرالاو بسلا نيب ةقالعلا

 آول eerie هلع يهنملا داسفل يهنلا ءاضتقا

 : یبہ

 I eee قاذحلا يف ذيمالتلا ىلع رثني ايف ىبهنلا
 VPI ل ا ا ا 06 برحلا يف ىبهنلا

 ؛مون

 VAO eerste مامالا فلخ مونلا

 VATA sess ءوضولا ضقن رابتعاب متانلا لاوحأ

 :زورين

 APE eseren زورينلا ديع يف منصت يلا بعللاو روصلا ح

 VIVE erer لفنلاو ضرقلا نيب ةينلا

 LAs ا اهلقنو ؛اهرييغتو ؛ةالصلا يف ةينلا عطق

 ؛ءانلا لوبقل حلاصلا

 PAA essere ءابنلا لوبقل حلاصلا ىنعم

 ؛ثيراوملا بحاص

 نع ماصنملا يف ثيراوملا بحاصل ةيلوتلا وأ ءاضقلا نذا
 IPY esses لالا تیب قح



 IPY sese بئاغ بيرقل قح يف ثيراوملا بحاص ىلع ىوعدلا

 : ةباحص

 00000 esses نانسألا ةيدو ءدجلا. ثيروتو «لوعلا يف ةباحصلا فالتخا

 .(حاكن :رظنا) :قادص

 Fe CFV ecer ةلحنلا وأ قادصلا ةعيبط

 PYO cesses قالطلاو توملا يف ىمسملا قادصلا

 ل 0 هدقعل وأ هقادصل دسافلا حاكنلا يف قادصلا
 "ل ا ا ا ا ررغلا قادص

 لاا ضيوفتلا حاكن يف قادصلا

 نا asec هداسف يف فلتخلا حاكنلا يف قادصلا

 اطال esses ىمسملا قادصلاو ثاريملا نيب ةقالعلا
 FTA assesses هداسف ىلع قفتملا حاكنلا يف قادصلا

 PFE ري .cusses رواشملا نود يصولا نذاب دقع حاكن يف قادصلاو ثاريلا

 يصو نذا نود ءرجحلا تحت نم هدقع حاكن يف قادصلاو ثاريملا

 ANNs essere فرشم الو

 VIA eens نيكيرشلا عاجا نود كرتشملا دبعلا وأ ةمألا حاكن يف قادصلا

 E eens لوخدلا لبق ةأرملا تتام اذا قادصلا ثاريم
 ee ces قادصلا نم اهجوز نع اهوبأ طقسأ ام تنبلا مزلي

 5654388“ cesses ةدعلا ءاضقنا لبق تجوزت نم ىلع قادصلاب عوجرلا

 : ةقدص

 PPA sess ةقدصلا نم هع لوسرلا لكأ مدع

 OY eseren ةقدصلا دقع يف صاخلاو ماعلا نيب ةقالعلا

 الك ءالشألا eseren ةقدصلا ضعب ةزايح

 نك vesseesesssenisesensnsnnannnnes  فوخلا ببسل هب قدصتملا ضعب زوح

 FOE esses ةقدصلا لاومأب ىضرملا جالع
 HOE esses لاملاو ةحصلا ىلع ينايدلا ةقدصلا رثأ
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 ا ا ا ا ريغلل ةفدصلا باوث ءادها

 PIA ا ةقدصلا يف ليتبتناو ةينلا راثآ

 :فرص

 NVA ا فرملا يف ةزجانملا طارتشا

 ١١١8641١١ ؤ) رت رر ل رزق رةلرةررزرنزة روفر روي مرق وويفتم نيدلا يف رخأتملا فرصلا

 AYO قرن ررل ممر ررة زلة رار ور رة راء رة وة ووفر ءافولا مويو دقعلا نيب فرصلا رعس

 PEN 0 ا nanunens دابع نبا ةنيزخو ةثرو نيب فححجم حلص

 OY esses حلصلا دقع يف صاخلاو ماعلا نيب ةقالعلا
 AVA essere ىرمعلا طاقسا ىلع حلص

 ]ا ا ا ا ا ا ص روجحلا نعو بئاغلا نع حلص

 1١28 درر فقرة رة ر ل رقرررررفل ورة رز رفرف ورثة وقرة رفرف ررغلا يف عيبلاو حلصلا نيب

 VAY CVAD esses مدلا نع بألا هب حلاص اف مألا لوخد

 Nes CVAN vesere مدلا نع ءايلوألا هب حلاص ايف مءاسنلا لوخد

 .٠.٠ VIA erse مدلا يف هقح نع رخآلا هب حلاص ام يف يلو لوخد

 VAV eseren ثروملل نيد نع مهدحأ هب حلاص ايف ةثرولا لوخد

 AY sss مدلا نم هظح نع هب حلاص اف هيخأ ىلع بئاغ خأ عوجر
 VINE eseren ةيحيسملا ةلطيلطو ةيطبارملا ةبطرف نيب ةندطأ ضقن

 O ees هنولمعتسي ءام يف ءاحرأ باحصأو لوقح باحصأ نيب حلص

 :(نايا :ظ) ةالص

 مق“ everest باسحلا موي ةالصلاب ءدبلا

 20 ةدحاولا ةأيطاو بيكرتلا نيب ةالصلا
 اوف" الا eseren تقولا لوأ يف ةالصلا ةيلضفأ

 Ve sees تاعام لا دجاسم يف ةالصلا ريخأت ةيلضفأ
 Ode قرر رز زف زلزل عر رورة رف وزر رية ةر رز زيف نور رفرتو رصعلا ةالص 3 ةليضفلا تقو



 OA esses رصعلا ةالص ريخأت ىلع ةريغملل يراصنألا دوعسم يبأ باتع
 LAV لا sess ابوجو طورشو « اهلئاضفو « اهننسو «ةالصلا ضئارف

 LAP sceneries ` ةحصلا طرشو ضرفلا نيب ةقالعلا

 ةالظعفالا cusses واولاب دمحلا كلو انبرل كلام رايتخا

 ا seas بجاولاو طرشلا نيب ةقالعلا

 EAN eseren بوصغملا ناكملا يف ةالصلا

 ANN cesses نيلصملا فوفص نيبو « يلصملا مامأ رورملا
 00 تئاوف ضئارف هيلع نم ةلفان
 ANY eseseseesrecssnennnnns ةعاجلا ةالص يف عورشلا دعب ةنئاف ةالص ءاضق

 VAY OVA cess ةعكرلا دقعو «مومأملاو مامالا ةالص نيب ةقالعلا

 YO esses ءاضقلا بوجوو ؛ادمعتم وأ ايسان ةالصلا كرت
 AY ees (فيرعت) ةالصلا كرات

 A seserra) ةالصلا كرات ةبوقع

 A eases ةالصلا كرات يف ةلزتعملاو ةنسلا لهأ نيب

 آو cesses ةبوقعلا يفو ؛ ةفصلا يف دشر نبا رايتخا

 :ريغص

 20 esses هنودب وأ ضوعب ةيلاملا ريغصلا تافرصت
 PAN ees فلتأ ام نامضو ريغصلا

 TAY cesses هللا قوقحو ريغصلا

 YAY esses نيميلا يف ثنحلا راثآو ريغصلا

 PAY essere دهاشلا عم نيميلاو « ةمهتلا نيميو ريغصلا

 : ةفص

 POY ا ا ا اهعافترا ريصمو « ةدحاولا ةفصلا لولدم

 :رهص

 1١11 فلل لة ة فر رت زوجة نزلة ممم روف ءة يم مم فهيم ق ووو مفف رهصلا ةقالعب ميرحتلا



 :موص

 ANO cesses شطعلا ةبلغب رطفأ نأ دعب ناضمر يف عماجيو لكأي نم
 NIA eseren موصلا ىلع يذملا رثأ

 نك esses داهبالا دعب ضيحلا رت / نم ىلع مايصلا بوجو
 م8915 0606و و رة ء ارا ةففبف ناضمر يف سرضلا ىلع لئاس ءاود عضول رارطضالا

 فضل resent eres ناضمر يف راطفالاو ةيصعملا رفس

 ١١١۸١١١4١ .... رذنلا مايصب اهل حامسلا لجأ نم جوزلل اضوع ةجوزلا عفد

 : ديص

 ؛ة3ة 448 CEME فتن تف ء لتر ولن ووو ة ومنة مومو توقف باتكلا لهأ ديص
 غ1 ديصلا ماكحأب لهاجلا ديص
 LAO n « هللا منولبيل اونمآ نيذلا اهيأ اي» :ةيآلا لوزن ببس
 :دض

 POY ا ا دضلا فيرعت

 :ررض

 VENA sese راج لا باب ةلابق نيثوئاحو باب ثادحاب راوجلا ررض
 نضل لا eens ناريجلا نيب ءانبلا ةيلعت ررض

 آدؤألا ose ةعموصلا نم دجسم ناريج ىلع فشكلا ررض

 للا ا ا رجشلا دوعص نم فشكلا ررض

 AEN ا ةيضواعملاب سبحلا نع راوجلا ررض عفر
 NV seers قتعلاو ةعفشلا يف ةكرشلا رر؛ض

 AN esses علاللا لدب ىلع هريثأتو « ضارتعالا ررض
 هل sese eet ررضلا تابثا دعب علخلا لدب يف عوجر
 eV CVV esses ةماعلا قيرطلا يف ينب ام مده

 VVAN eerie يراجلا ءاملا ريذقت نم عنملا

 YAY esses موذجلا ةماما ررض



 ىرجم ىلا هارجم نع ءاحرالا ءام ضرالا كلام ليوحت ررض

 VPN ل فوم مهموم مم مو ممم همم همم ممم ومهم هم مقرف هضرأب رخآ
 0 ماوعأ ةسخ ةدمل رئبلا ءامطابنتسا ررض نع توكسلا رثأ
 PPE cesses هيف محلا لبق ررضلا ةنياعم

 0 صاخلا ررضلاو ماعلا ررضلا نيب
 رار eeccesesssescesesersesesesseenasasanesenennanenens نيررض عاتجا دنع

 APY eee ؟اهعيبو ىولحلاو ةبرشألا دقع نم صوربملا عني له

 :حيرض

 ELH ببقلاو ةحرضالا مده

 eA reser روبقلا ىلع ىنبي يذلا ردقلا

 VAL CVV cen ببقلاو ةحرضالا ضاقنأو سبحلا نيب

 :نامض

 OF ees علسلا نم هدنع عاض ال راسمسلا نامض

 .r ادقن عيبي نأ رمأ دقو ؛لجال عاب اذا راسمسلا نامض

 آفا cesses هيط وأ هرشن دنع بوثلل ثدحي امل راسمسلا نامض

 لاش ا ا فلتلل راسمسلا ىوعد

 VY cesses نيعم رجاث نم عاب هنأ راسمسلا ىوعد

 OP esen نيمحتسملا بايث نم هدنع عاض امل ماحلا سراح نامض

 OFA ess يشاوملا نم هيدل عاض امل كرتشملا يعارلا نامض
 PNY ees ءارجالاو عانصلا نامض

 لا ل esses هعايض وأ عاتملا در عئاصلا ىوعد

 قح هل نم روهظ دنع «ةكرتلا لاومأ نم عاض ايف ةثرولا ةيلوؤس
 PEP ا ةمسقلا دعب اهيلع

 ةءمقالا نلر تل ل ز رة ز فقرر يلزم ري رو تف وفقرة رفة وفة مور م يور ررف بدوؤملا نامض

 EVO ا ليكلا دنع تاعئامل نم قرهني ام نامض

 هراد بابل رادلا بحاص حتف ةطساوب قربا لسع وأ تير ناض
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 ANA يما مع نود «ةرجلا تدنسأ ثيح

 5١١مل ءمير رملة م مرتب اهئامضب جوزلا مزتلي امدنع ةجوزلا ةروش نم فلت ام نابض

 لالا secere ردقلا ةفرعم لبق ةيصولا لجع يذلا ذفنملا ناهض

 EIA cress هريغل اهتوفي امدنع نيعم ىلع ةقدصلا يوان نامض

 AAA ا يقفملا نامض

 : ماع

 "868 ةر لم ملزمة ةل رة ةريثت مومعلا يف صنلا ماعلاو « صيصختلل لمتحلا ماعلا نيب

 :( رىكلاب) ماع

 APY cesses ماعلا فيرعت

 : قتع

 FAY eens ةيصو ىلا هليوحتو « لجؤملا قتعلا

 عالالا esses دبعلا ضعب قتع راثآو « قتعلا ضيعبت

 LAN فرز رزة رة فق قرة رقة قمرة ترة ةق لة لمرة رية يرمي رفة فوة هم ويررت قئعلا ممتت روص

 VIN رنة زل رار مة رز رة قلم مة نمرة قرة ينمو ةم ممم جم ممم قمم ممف قتعلا يف ءالولا طرش

 AO eee قتعلا رجأ يف لضافتلا ساسأ
 VAV .ن رار ا ار ار رت رة رو وة هوة ورة رة ففيو نيدلاو قثعلا نیب ةيولوألا

 Yee ens اهجوز قتع دعب قتعلا رايب ذخأت نأ ةقتعملا ةجوزلا ةبلاطم
 الاملاح هل لام ال قتعملاو «دساف عيبب يرتشا دبع قتع

 VA secere قتعملل لام الو حيحص عيبب يرتشا دبع قتع

 000 eeseereressnesssesseasanesanrernnnneeenennnnens سلفملا قتع

 ROA eee قتعلا تابثا

 ددع

 ايوا eseren ةعبس ددع لاعتسأ

 :ةيبرع
 كالاإلا هللة رز زر ره رر رز رزة ةتةفمءرفرف ينيدلا اهرودو ‹ ةيبرعلا ةفللا دض بصعتلا
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 EVV eescesessssssesenesmassanesnennnnnnns ةيبرعلاب ةناهتسالا ةبوقع

 ' ةيرع

 00 ريغلا نم وأ «ىرعملا نم ةيرعلا عيب
 LAA .ء مرر زر رو رز رز زر زر رز زر ترث ر فريز يقيم ويقف ربت مل ةرمثلاو ‹ ةيرعلا لصأ عيب

 : هلع

 VHA لج ةلعلا صيصخت

 APA CONT cesses جولعلاب ىرسألا كاكتفا ىلع صرح ا

 PV eeesesesenesenneserenensesmanareenenenseennnns يرورضلا ماعلا فيرعت

 AY eens ةنسلا لهأو ةلزتعملا نيب نآرقلا يف معلا تايآ
 IACI ees هللا نع ملعلل ةلزتعملا يفن

 تا ا esasen هللا لع ةعيبط

 PETG لو لل ووو مومن مف معمم مو فوق معلا تايآل ةنسلا لهأ مهف

 : ةلمع

 را ع ساحتنلاب بوشملا رائيدلاو ؛صلاخلا رانيدلا

 OV cesses ةينمثلاو ةيثلثلا عطقلا
 Qe cesses ةيفسويلا طيرارقلا
 fol uecnsosesosasunsannnsansne يدابعلاو « يطبارملا رائيدلاو ؛ يقرشلا رانيدلا

 AVA نر مل زر زر رة ر زل رزة ة فوة يزور ردم رمية همة رورو رم ير رة فرم فر وفور رانيدلا ةئز

 : لمع

 NYA cesses سلدنألا يف لمعلا هب ىرج ام ىلع لاؤسلا زيكرت
 PPV assesses سابحألا ءارك يف لمعلا هب ىرج ام
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 : لمع

 «رذنلاو « جحلاو , ةقدصلا ف ريغلل لمعلا باوث عادها

 0 نآرقلا ةءارقو

 : یرمع

 eV essere اهدحأ توم دعب نيوبألا ىلع ةرمعم راد فصن يف عوجرلا

 راقع يف ةجوزلا تافرصت ىلع جوزلا ةباقر
 YE eseren یرمعلاب اهل

 :لايع

 AYY acessories رسيلاو لايعلا ةلق

 : ةفايع

 Ye نر رز زر رت زل ورة رزة فرز رزة ندري رية قروي ر د يفي ة هيي يري جفمم ةفايحلا ينعم

 : بيع

 E1 essen دبعلا عيب يف بيعلاب عوجرلا
 AVE sese تبلت ال ةعيرز عيب يف عوجرلا
 IPO eseren مركلا لوقح عيب يف مدقلا بيع

 NEA esses رهشأ ةنس دعب سرف عيب يف بيعلا رايخ

 :بئاغ

 نشل OTIA eee بئاغلا لاومأ ىلع ذيفنتلا
 PVs ees حالصالل ءريغلا قتح هب قلعت دقو بئاغلا لام ىلع ذيفنتلا
 لارا لا ecer ةبيغلا نم ةدوعلا دعب راذعالا نجم بئاغلل ظافتحالا

 ۹۹ HOVOUPENEPEMDULTEVTIPOUULOVLTEDILNIRNINP NSO ةداعلاب نيغلا ردقپ

 ب كنا esos هتحاسم فرعي نأ نود هعاب راقع يف مئابلا نيغ

 LA للا ةحبارملا عيب يف نبغلاو طلغلا نيب



 EA esse حيحصلا عيبلاب نبغلا تاوف

 ابتوخا ىلعو اهيلع عيب ايف ءدشرلا دعب نبغلاب تنب مايق
 Oe CET eases رجحلا لاح يف

 : بصغ

 TIA eseren ابصغ ةعيض لالغتسا

 PA eens بئارضلا نم عفد امو لالغتسالا يف بصاغلا قفنأ ام رابتعا

 5١5 نقل رزة مقرر فور زري روفر ةةررفء مقفي اهطلخو ‹ نيصخشل ؛ريعشو حبق بصغ

 .O cee هنودب وأ ءءادعلا كح طاقسا عم طولخلا ماعطلا ماستقا ةيفيك
 OY م.م. رم مرر ء ماء اءرر مية زقرت هئميق ف ديزي ام بوصغملا لالل بصاغلا ليوحت

 OA cesses ضرألا وأ .راذبلا وأ « لمعلا بصغ

 014 eseren بصاغلا عم لماعتلل ةماعلا ةدعاقلا

 %0 ا ا ا لل ةضواعم بوصغملل بصاغلا تيوفت

 ها لح ابوصغم اضرع ىرتشا نم عم لماعتلا

 0 ءارحصلا لئابق نيب بصغلا لدابت

 فرعي ال امدنع «لدابتلا بصغلا تاعبت نم صلختلا

 Qe عع ف نر ا نر رز رز رق رة زر تقر زفر ةق ير ررو رة ثم رورة روف رهينة وثم هلم بوصغملا

 ؛ناطلسلا اهبصغ ءضرأ وأ « ىنكس تاعبت نم صلختلا

 TIA ترمز زر زورة زف مة فوة نزوفف مم ومهم نقمة ممم نم فوة محف لغتسلل اهملسو

 :لاسغ

 0 لا ceases هبر ريغ ىلا بوثلا در يف ءىطخي سبالمللا لاسغ

 : شغ

 AYY اح ةيشحلا بايثلا عيبو ؛ةماقاو «فرعلا

 AFP cesses تايولحلاو ةبرشألا عيب يف شغلا

 : بيغ
 FeO ا ees اهريغ وأ ةعرقلا وأ طخلا ةطساوب بيغلا ةفرعم
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 Fe cesses ةوبنلا لئالدو بيغلا عالطتسا

 PeA ل بيغلل ناهكلا عالطتسا قدم

 FeO oases طخل اب بيغلا عالطتساو ؛مالسلا اهيلع « مهارباو سيردأ

 Ns cesses بيغلا ةفرعم ثيداحأ ليوأت

 :ىوتف

 1688 esses ىوتفلا لبق ةياورلا ةحص نم دكأتلا

 لل ا ىوتفلا ةسرامم طورش

 للا ا ا ديلقتلاو داهتجالا نيب ىوتفلا

 ل ا ا داهتجالا ىوتف طورش

 VITA eseren قوتفلا يف ةيبتعلاو ةنودملا ىلع داتعالا

 VPYY ueesesesssesensensensessnennenesnnenensns ىوتفلل باصتنالا

 VPYA ا كلام بهذم ىلع قوتفلا

 VPYY essere دلقملا ىوتف

 rsorssesesanssinsisesrarisanrrinsetasenunnnrnadons 980*١39 رصعلل ءاهقفلا بتارم

 FY oes ءفكلا ريغ دلقملا «دلقملا ,راظنلا يقفملا :رصعلل نيتفملا بڻارم

 FYE cesses يتفملا طورش يف ددشتلا راطخأ
 1# ose حلاو ىوتفلا نيب ةقالعلا

 : ةيدف

 OPN seserra بكرم هب يدف ام عيزوت ةيفيك

 :ةرطف

OVA COVE sessment ةرطفلا ىنعم 

 :سلف

 VAY ل eer قتملاو ؛ةفدصلاو «ةاقاسملاو «ةيرعلا ىلع سلفلا ريثأت

 :لضف

 AY ores كلاملا نذا نود « لاعتسالا لوطب « ءاملا لضف ةيكلم
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 TONY 0 ا ا حا رخآ دجسم حالصا ىلع دجسم ةلغ لضف نم قافنالا

 : لعف
 OA رز ملم زلم رمان مة زلة معمم لبقتسمو «ضام : طقف نينثا ىلا لعفلا ميسقت

 (لايع :ظ) :رقف

 )144 APY essere ىنغلاو رقفلا يف ةضراعتم ثيداحأ نيب عمجلا

 : هقف

 VY ل ا ا هقفلا تالومشم

 AVP aaunonesennenenennaaassnanesneuananenieranucnnnenn ثيدحلا ةفرعمو هقفلا

 :تاوف

 لقفل esses دسافلا عيبلا يف تاوفلا
 Fee esses قبآلا عيب يف تاوفلا
 VAT cesses ةيكلملا لقن دوقع يف تاوفلا

 نك نضل شب ETAT ل هيفسلا تافرصت يف تاوفلا

 OAAOOAFEOAY occurences نوزوملاو ؛ ليكملاو «ضورعلا يف تاوفلا

 ناار ا ا بيعلاب درلا تاوفو قثعلا

 00 بيعلاب درلا تاوف يف سبحلا رود
 ل ا سبملاو لالا تيب تح

 راقع ءارش نيبو «سبحلل راقع ءارش نيب تاوفلا
 ل للا ا هسيبحت مث

 :لتق
 A eseren اليوأتو ةقيقح لتقلا يناعم

 :ضارق

 VAY ا لالا بر ىلع قتعي نم يرتشي ضراقم
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 000 ضرقلا ةعيبط

 000 (نيشلا رسكب) برشلا يف ضراقتلا
 esses سبحلا تالغ يف ضراقتلا

 esses نمثلا ءادأب ةبلاطملا دنع ضرقلا ءاعدا

 :(ةيرعشأ :ط) نآرق

 eee هظفح دعب نآرقلا نايسن

 esen نيرتاوتملا نيت ءارقلا ىدحا رايتخا

 sese شرو ةءارقل نييسلدنألا رايتخا
 es لجو رع هللا دوجو ىلع لالدتسالا يف نآرقلا جهنم

 esses يح وأ تيم ىلع نآرقلا ةءارق باوثب قدصتلا
 esses نآرقلاب ناهتسا نم ةبوقع

 هباكرو ِهِعَلِسب ةيحيسملا ةنصرقلا هتذخأ بكرم ةيدف عيزوت ةيفيك

 :صاصق

 0 صاصقلا لصأ

 eee وفعلاو صاصقلا نيب ةيلضفألا
 esses وفعلا يف مدلا يول مامالا بيغرت

 eens وفعلا يف مدلا يلو قح
 000 ةصاخلا قوقحلاو « صاصقلا يف راغصلا غولب راظتنا

 esses ادمع ايانثلا طاقسا يف صاصقلا

 :رصق
 esses رفسلا يف ةالصلا رصق

 esses نيميقم وأ «نيرفاسم موي رفاسم
 eee ةالصلا رصقو ةيصعملا رفس

TAA CAE 
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 : ءاضق

 184 ceases هتاصاصتخاو . هلزعو « هتيلوت : حكانملا بحاص

 eV DeVoe حكانملل مدقملا رجأو تاصاصتخا
 VTE escecseseesenenens دعاوقلا ةاضقب مهتقالعو ؛ روكلا ةاضق تاصاصتخا

 TET reese دودحلا يف ةعاجلا يضاقو ءروكلا ةاضق تاصاصتخا

 ل esses مهنع بوني نمل دعاوقلا ةاضقو روكلا ةاضق فالختسا

 Ye ece هترئاد جراخ دوهشلا عامسو قيقحتلا يف يضاقلا نع ةبايسلا

 Ve ceres هترئاد جراخ محلا يف يضاقلا نع ةباينلا

 قئاثولا ةبطاخم يف يضاقلا ماقم ةقث لجر مايق

 YOO 0 ا ا ع ا ع ع ع ا عل يضاقلا نادقف دنع

 ل uecesesecsssgesessersseeensennnnns ةيئاضقلا ةبانالا تابثا لئاسو

 0 ل ees ةلاحالا دنع محلل هترثاد ريغ ىلا يضاقلا روضح

 eV لا esses ءايصوألا رومأ يف هيلع لاحلا يضاقلا صاصتخا

 TYA ىف ل و رة م لل ل ر رة قة مزز و زروق ومر ورزق هيلع لاحلا يضاقلا دنع ةداهشلا ةداعا

 Ase seers روجفلا نم أوثدحأ ام ردقب ةيضقأ سانلل ثدحت :حرش

 :ةماسق

 اشم OVVY ا ةماسقلا تابجوم

 PIV OV ةل فة ف للم esasen ةماسقلا يف ثوللاو خطللا رود

 VVY OVVT ees ةماسقلا بوجو دنع مهتملا ةلماعم

 VA esses راغصلا غولب نيح ىلا ةماسقلا ريخأت

 VYTIY EVN  ةل لملء ف رة ن لقلة ملة ية ممم ةةميمتف ةماسقلاو ريزعتلا نيب ةقالعلا

 84 eee ةماسقلا ءادأ ناكمو « تقوو « ةيفيك

 : ةمسق

 e n ررغلا ثيح نم ةعرقلاب ةمسقلاو ليكلاب ةمسقلا نيب قرفلا
 YEY Sesser ةمسقلل لباقلا ريغ كرتشملا لالا ريصم

 الق: CVE cece ايعامج لغتست ةكرتشملا ضرألا ةمسق



 VOY ل رز ل رز مم زمن مرر فءءف وير وورفتم e ضرألا هذه ةمسق ساسأ

 YO ees كرتشملا برشلا ةمسق ساسأ
 Yee cesses ةيدقلا ةكرتشملا يعارملا ةمسق

 YO AYY cesses ةمسقلا هذه ساسأو بقعملا سبحلا ةمسق
 Y0 essen ةافولاب وأ ةدالولاب سبحلا ةمسق ضاقتنا
 AVE eee مساقلا طورش

 1914 sees ees ةمسقلا لجأ نم ةكرتشم راد غارفا بلط
 Ve esses ثراو لمح روهظل ةكرتلا ةمسق ريخأت
 عطل een (روص ه) ةكرتلا ىلع ةديدج قوقح روهظو ةمسقلا

 طاريق

 AVA Seserra طاريقلا نزو

 :ابس
 PVE essere لجو زع هللا نابسي راشعو « يطرش

 Ve essen لجو زع هللا بسي نم ةبوقع

 VTA CVE eee هب نيهتسي وأ « هل لوسرلا بسي نم ةبوقع
 :نونحس

 Oe esses هلضفو «نوبحس عرو

 :ركس
 امال esses دودحلا ىلع ركسلل ريثأت ال
 ANY seserra هقالطو ناركسلا حاكن

 للملا ل esen ns ناركسلا ةيلوؤسم

 OFF ا serenser لكوملا ىلا عفدلاب هيلا ملسملا 0

 : هفس

 YAP OYA reser رجم لا لبق هيفسلا تافرصتو ؛هفسلا لاوحأ
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 لا لا ا cess 00 هندبو هلام يف هيفسلا مزلي ام

 Pe eseren ضوعب هيفسلا تافرصت

 PV cesses تام ىتح اهب معي م يتلا هيفسلا تافرصت راثآ

 نا eesesesasecesansssesnesneennanns هنذا ريغب هنع علخلاو هيفسلا جيوزت

 POA sees هوفَعو ةيدلا لمحت يف هيفسلا ةكراشم
 7194 رة ماء و اة زرت وة هةر رزة هم مة مف مة مية ةرورب هيصو نذا ريغب هيفسلا جاوز

 نا ا cusses arenennseseeseennnnn نيميلاو هيفسلا

 Pe eesrsassesessarsesessnenaesesasseeeeanannn هيفسلا ةداهش

 : وهس

 141.6 مال زر زر زر قرر زف رزمة ة موف وقف ومرة عفوا م وهية مهموم فدف وهسلا دوجس لح

 لا ل ا وهسلا دوجس نم مالسلا مح

 وأ ««ربكأ هللاد :عضوم « هدمح نمل هللا عمس» :عضو

 نقش ل لا ا سكعلا

 THY لا ةالصلا نم نآرقلا مأ كرت

 DP OVOP eeeeeesennenss نييعت نود ةيضوأ سمخ نم سأرلا حسم نايسن
 VAs VAS sese ىلوألا ةعكرلا يف مامالا عفر بقع مومأملا وهس
 YAY oceans مامالاو دملا نيب ءاضقلاو ءانبلا

 : ةقايس

 TEV ENTE CATO ores قادصلاب لهجلاو ةقايسلاب لهجلا نيب

 He cesses جوزلا هعفدي يذلا ةقايسلا لباقم يف فرعلا رثأ

 شرا ل ecer اهيف ُةَيِراَملا ءاعداو ضبقت مل يتلا ةقايسلا ثاريم

 فقل sess ةقايسلا لوصأ بْرِس ىلع عزانت
 لاش 0 eeerrssueseneeruss ةقايسلا لومش يف نيجوزلا نيب فالتخالا

 كالمأ نم اهجوز لغتسا اب ةكرتلا ىلع ةجوزلا عوجر
 كا لا ا ةقايسلا

 VY assesses مهيخأ تنبو ةوخا ثالث نيب ةقايسلا يف يعادت
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 ليلا 0 eens دقعلا دعب ةقايس مهتاجوزل نومدقي ةوخا

 مزتلا نأ جوزلل قبس ضرأ ةعطق هتنبا جوزل بألا ةبه
 OV essere ةقايس اهعفدب

 :رؤوس

 فش لكس ل 0 بلكلاو ؛ريطلاو « راو« عابسلا رؤس

 :لاؤس

 VFO esses لئاسلاو يطعملا نيب لضافتلا

 (نيشلا رسكب) :برش
 اللا OVA eee برثلا قح ةعيبط

 LACE sese اهريغو ةقايسلا يف «لصألل برشلا ةيعبت
 sens ١1835413386 ءاحرألاو ةرمثملا تانجلا نيب برشلا يف ةيولوألا
 ,esses ١13504318341388 اهساسأو ءاحرالاو لوقحلا يف ةيولوألا
 ف سل نول eee ةعفنملا ةلقب برشلا قح ىلع جاجتحالا

 : طرش

 VINO نقر فر رز روفر روزة ة ل رز رورو فرو رز ومر رفوفيفو مزلي الو محصي ال طرش طارتشا

 ف eseren شغلاو لطابلا طرشلا نيب

 eee een يرتشملا ىلع اريجحت نمضتي يذلا طرشلا

 19813 sees عيبلا دقع يف طرشلا

 انها reese عوطلاو طرشلا نيب فالتخالا

 )م ees هيف كارتشالاو عيبملا ةمسق مدع ط رش

 IVT دا oes n ماع دعب عيبملل يرتشملا ضبق عئابلا طارتشا

 AYA sese اهتنصاح روزت نأ حاكنلا دقع يف ةبوطخلا طرش

 Vell erse essen حاكنلا طورش يف فرعلا ةاعارم

 TAY sees TT ضاق هيف سيل دلبب بيغملا طرشب ذخألا
 نشا erse een ساكنلا دقع يف لثملا ةقفن وأ «مادخالا طرش

 نضل oes een ns مادخالا طرشب ءافولا مدع راثا



 :لقعلاو عرشلا

 OY seuss لقعلاو عرشلا ضقانت يدافت

 : ةكرش

 ءةعيرزلاو «ضرألا يف كارتشالاب ةعارزلا يف ةكرشلا

 مقا CAAO II ose اهروصو :لمعلاو

 مطل assesses ةكرشلا جراخ لمعلا يف ةراجتلا ءاكرش ةيرح

 ee essere ةكرشلا ءاعدا

 APY sese ةكرشلا لام سأر يف ةدايزلل «رخآلل نيكيرشلا دحأ ضارقا
 VEN ا cesses نيكيرشلا دحأ ةبيغ يف ديدج كيرش لاخدا
 PAV eens ءاكرشلا ةيقب ماع نود ءهظح يف ايبنجأ ءاكرشلا دحأ كارشا
 ا eens صصحلا ةيواستم ريغ رقب ةكرش يف عايضلا ةميق ماستقا ساسأ

 : ةعفش

 YEY wearers ةعفشلا قح ةعيبط

 PEY wees ةعفشلا ةدئاف

 AV cesses ءاكرشلا نيب ةعفشلا قح يف ةيقبسألا
 IEA CVE هريغل وأ يرتشملل ةعفشلا قح عيب

 cesses 1١ يرتشملل ةعفشلا قح ةبه

 POA cesses هعيب وأ ةعفشلا قح ةبه .زاوج تقو
 YAL CVAD ملء مثمر ز لل ءز ءءء قير ةةفلربت ةعفشلا ىح طاقساو قالطلا نيب قرفلا

 VIAL ا ا لالا تيبل ةعفشلا

 e0 cesses غولبلا ىلا ةعفشلا قحب راغصلا راظتنا

 PAY eseren ةعفشلا نح ءاقب ىلع ةمسقلا بلط راثا

 TEA 444 seserra هارتشا امل يرتشملا عيبب ةعفشلا تاوف

 :VIVO CVI ees رايخلا ةدم يف يرتشملا هانب ام ىلع ةعفشلا راثآ

 0 يرتشملا حلاصل نمثلاب عيفشلا نع عئابلا لمحت

 ك0 ءاكرشلا ةيقب قح ىلع « كيرشل ةبسنلاب ةعفشلا قح طوقس رثأ
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 مة؟؟عة58 CON secre ءاعفشلا ىقاب ةبيغ لاح

 PA ees لالا اذهب ةعفشلا قح ىلع علخلا يف اضوع لاملا عفد ريثأت

 : ةداهش

 FIA لل بيرقتلا ىلع ةداهشلا

 458 ننزل فرز رز زراف ف زر زفر زرق رز زرر زر زر مة فرو رة ةرةةراررفت ةداهشلاب دهاشلا دارفنا

 ONY sees ةداهشلا عوضومب يضاقلا ماع ىلع ءانب ةداهشلا ةزاجا

 AIP للة ل لل زر و رز ر نة فوم ة مق مية ورم م وة فم مم نو فبف ةداهشلاو ربخلا لوبق طورش

 CANE essere 8١8 ربخلاو ةداهشلا يف لدعلاو ةقثلا نيب

 لشي طا esen ديدج ضاق ىدل عوضوملا سفن يف ةداهشلا سفن ةداعا

 PPV ا ةداهشلا يف دحاولا ربخ لوبق

 لما ديف نك 0 OCT EFA eer ةداهشلا قيفلت

 ASO esses قالطلا يف ةداهشلا قيفلت

 TEY eee ةداهشلا قيفلتو خيرأتلا

 YEO CENTLY ecer ةمزاللا نيميلاو ثالثلاب قالطلا نيب ةداهشلا يفلت

 فين ناضل seserra تابثالا يف عامسلا ةداهش ةميق

 PME seers عامسلا ةداهش اهيف زوجت يتلا ةدملا

 FV eee عامسلا ةداهشب راقع نهر تابثا

 YVA OVA 0 عاملا ةداهشب بسنلاو سبحلا تابثإ

 ¥\Ve للة رة لفرز زور ترة ةر قفة نوفل رات رقمية ة رفة فوة ررفقتف ءالولا يف عامسلا ةداهش

 نر seen ثالثلاب قالطلا يف يناثلا جوزلا ءانب تابثا يف ةداهشلا باصن

 NON 0 ا 0 000000 ةوسن عبرأو لجر ةداهشب ةبحلا توبث

 VY researc رقملا طخ ىلع ةداهشلا باصن

 نكمل ا دوهشلا ددع نم راثكتسالا بلط

 VIYE لن فز رزق ر رة زر فز زر فز رفرف زينة وربة ممم وفرة رمفرف دهاشلا طخ ىلع ةداهشلا

 لا cece قتملاو «حاكنلاو ؛قالطلاو « دودحلا يف طخلا ىلع ةداهشلا

 للا ا 0 سابحألا يف ءاسنلا ةداهش

 12100 يمولل ءاسنلا ةداهش



 لا oseseeseserenseseseesanseneeeenereenrnennsnnenenes لودعلا ريغ ةداهش

 e esses ضعبلا مهضعب نينمأتسملا ةداهش
 الهه ءالشألا wees هحاكن دقع يف بطاخلا ةداهش

 افلا cesses لالا يف يتيلل يصولاو فرشملا ةداهش

 آنه .نن زلزل ة ءءء م ممم رماة ممممب ضعبل مهضعب نيرفاسملاو ىرسألا ةداهش

 1210100 لام ةيصوب هريغلو هسفنل دهشي دهاشلا

 يذلا قحلا سفن يف ماصخلا ةرشابم لبق ماصخلا ليكو ةداهش

 0 هيف ماصخلل لكو

 OFF cases هلدع نأ قبس نم دهاشلا حيرجت

 QET قالا sese محلا دعب ةداهشلا نع عوجرلاب دهاشلا حيرجت

 NAT ose هكلم ىلا ةماعلا قيرطلا نم ءزج لاخداب دهاشلا حيرجت

 IY ا هلزع وأ" يضاقلا توم دعب ليجستلا دوهش حيرجت

 اال eseren ةرباخلا لاعتساب دهاشلا حيرجت

 لا oases زربملا ريغو زربملا دهاشلا حيرجت

 YEO ecer ةملكب اثالث ةقلطملا عاجترا ىلع لياحتلاب دهاشلا حيرجت

 ا ecer اثالث اهقالطب فلح نم جوزتب زربملا دهاشلا حيرجت

 PPV سرا ا ةداهشلا عوضومب هتفرعم مدعب دهاشلا حيرجت

 LA لا ا هبسن رييغتب دهاشلا حيرجت

 EE sese اهلك ةداهشلا ىلع ةداهشلا ضعب در رثأ
 OFF 0 ا ا لة ل رام لة ة ف مهنة وو مفلب مالسلا هيلع ينلا ايؤرب ةداهشلا درت ال

 IPY ecer n ةيكزت نود يضاقلا ملعب ةداهشلا لوق

 Ne esses قباس كحل ةضقانم تناك اذا ةداهشلا رثأ
 He recesses بثاغ وأ متيل راقع عيب دنع ةداهشلا يف ضراعتلا رثأ

 ا ةبسحلا عوضوم يف اهب ءالدالا دوهشلا كرتب ةداهشلا يف نعطلا

 لفرط ل ا اهثادأ ريخأتب ةداهشلا يف نعطلا
 VY serene ةيكلملا يفو ؛ةداهشلا ىلع ةداهشلا يف رارمتسالا ىلع صنلا

 هيف دوهشملا نوفرعي مهنأ» :دقعلا نم دوهشلا طاقسا رثأ
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 19614. زر فرز زر رز فقة فروة رزة ري رهف ةف رهو ةةةوو فرق ةداهشلا عامسل ثعبي نم ددع

 VE oes ةربخلا لوبق طورش

 NNE eres زوحلل هجوملا طورش

 AIA CAY OANE oes ةلادعلا يف دوهشلا بتارم

 :راوش

 VME sess ةأرملا نع ثروي لتبملا راوشلا
 0 هتجوز راوشل جوزلا نامض رثأ
 Ve sese ةجوزلا راوش نم ةثرولا هبلطي ال ةجوزلا راكنإ

 : ءيذ

 POS الا ا ا ا 0 0 0 0000- ءيشلا ىنعم
 ريكو و "مخل تر زر رز زر زر ررررزررروقرروويومرف لجو زع هللا ىلع ءيشلا : ظفل قالطا

 نضل لا ا ةايحلاو «ةردقلاو « ملعلاب دحاولا ءيثلا فصو

 :ةبه
 PAN oreor تقدصتو «« هل تبهو » نيب قرفلا

 A44 crannies ريسأ كفل ةبملاو ‹ةلثبملا ةبها نيب

 AY erse ses ةبملا ىلع ليتبتلا مدع راثآ
 9 onsen ةيصو ىلا ةبهلا لوحت
 IATA eseren ةبهلا يف عجرملا طرش
 AY serseran ةبملا ىلع ضبقلا راثا

 ا ens ضرملا يف جوزلل ةجوزلا نم ثردص ةبه نع عوجرلا
 YON essences ىرمعلاب لمه راقع ةبه
 ل ل esses سلفملا ةبه

 : ةيده

 PPA esses ةقدصلا نود ةيدملا نم ؛ مالسلا هيلع « ينلا لكأ
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 :رثو

 VOA cece ةيفنحلاو ةيكلاملا نيب رتولا تاعكر ددع

 : يحو

 L4 recesses لجو رع هللأ مالك ةعيبط

 l4 cesses} لجو زع هللا نم يحولل كلملا يقلت ةيفيك

 : ةعيدو

 OVY auesseeeseseninennns حبرو اهب رجتف ةعيدو ىلع ىدعت نميف حبرلا ريصم

 VY oseceresessrenenesnrsenrrennnne ضرق درب ةبلاطملا دنع ةعيدولا ءاعدا

 : ةلاكو

 VN ولن نر ل مر ملف رة رة فة رة ومو مة ي فة ة مي ةيممق ةرشابملا ريغو ةرشابملا ةلاكولا

 !١؟ءق ETAT ecer ماصخلا ليكوو ليكولا لزع

 1 eee ماصخلا ىلع ليكولا لزع بابسأ نم
 Vs ..رء زل ررز ءةر رز رزة مرمرة روف اف روي م هم مق فوتو متيلا لیکو رارقا ةيرح ىدم

 YAS eseren قحلا تابثا لئاسو ىلع ليكولا لوق بارطضا راثآ
 ىلا وأ لكوملا ىلا لاملا عفدب لالا ضبق ىلع ليكولا ليكو ةءارب

 OFF CO4 cesses ىلصألا ليكولا
 011000 cesses مصخلا ليكو ودع وأ مصخلا ودع ليكوت يف نعطلا

 :(يصو :ظ) ةيالو
 TTL لل حاكنلا يف ديسلاو « فرشماو « يصولاو « لولا تاصاصتخا

 487 reeset فرشملا لزع بابسأ

 METN راء متل رز ر رز زرار مل روز رة لمرة ةر ووو ير ةر يرث رفربب ةيصولا قف رواشملا رود

 Oe esase ماتيألا ىلع عيبلا يف ةروشملاب نيرواشملا دحأ دادبتسا رثأ

 8188 eseren حاكنلا يف برقألا يلولا رايخ

 TPN 0 ل معلا نبا دوجو عم لاخلا هدقعي حاکن

 PPA cesses حاكنلا ةيالو يف سيلدتلا رثأ



 :(ثرا :ظ) ءالولا

 ل اا ... يلاوملا عاونأو « ءالولا ىنعم

 EY ceases ءالولاب ةثرولا بيترت

 NPA ل رموز فة ءءء تر راي مة فوفو وهي مو فوقف ءالولا رورجبو « ءالولاب ثرالا

 OQ cesses دمعلا لتقلاو ءالولا ثاريم نيب

 : دلو

 ةماأل COTE seserra سبا يف دلولا ظفل لولدم

 AQ AAV لمولوم وملف سبحلا يف دلولا ظفلل ةيفرعلا ةلالدلا ةيمهأ

 كل eee دلولا ظفلب بقعملا سبحلا يف تانبلا لوخد

 AAA seserra ثاريملاو بسنلا :دلولا نم فدهلا

 AAs eseren ةقدصلا يف دلولا ظفل لولدم

 (ةيالو :ظ) .يصو

 الا eer وه هلام نم متيلا ىلع قفنأ هنأ يصو ءاعدا

 APF ل eee ديقملاو قلطملا يصولا تاصاصتخا

 IEE enn eens ةروجحم تانب ءازا يصولا تاصاصتخا

 VeNY eects ةأرما ناك اذا يصولا لزعو جاوزلا

 YY eens رجلا لبق ةكرتشملا هكالمأ نم لغتسا امب هيصول هيفسلا ةبلاطم
 ا ا اهمازتلا دعب ةياصولا نع يصولا لزانت

 VON seserra يصولا لزع طورش

 VITA ees ماتيألا كيرش ىلع هسفنل ًانيد يعدي قباس يصو

 :ةيصو

 VON ءزز رز فر رز وزر وفر زر ريق ر يري زري يي رف فمر ريو وء فمه يورث ةيوبرو ةيصولا ةعيبط

 VIA ees ثراولل ةيصولا

 AVVO acesseneseunnesennenerinnnenetenennane ةيصولا نع عوجرلاو خسنلا نيب

 AV ornare نيتبقاعتم نيتيصو يف صنلاو « ماعلا ظفللا نيب
 184 serseran ةبجاولا ةيصولل يعاتجالا ساسالا



 ضاق ةرواشم نود هتيصو دفنت نأ يصوملا طرش

 هل ]ل417 cesses اح لخدت الو

 0 ذيفنتلا يف اياصولا بيترت ساسأ
 0 ةيصولا ىلع « يصوملا لبق هل ىصوملا توم راثآ
 VAY cesses ةيصولا لاومأ عيزوتو عيب يف يصولا طلغ
 IV eee ةيصولاب ةلومشملا لاومألا يف ةثرولاو هل ىصوملا فالتخا
 f see ةيصولا نم لمحلا ذخأ طورش
 YEO seers ثلثلا اهلمحي ال يتلا اياصولا عيزوت ةيفيك

 AYE esses ةيصولاب اهراقع يف ةجوزلا فرصت ىلع جوزلا ةباقر
 eA CAO sees ةيصولا ذيفنت ىلع مدقملا ىلع ءاضقلا ةباقر

 A 0 روجحلا لام يف يصولا ىلع لمتحلا ثراولا ةباقر
 VYAN eres ةيصولا يف ثلثلا ىلع داز ايف ةثرولا ةضراعم

 IYA res ةرفانم دعب هماتيأ اهيف ةكرش ىلع انيد يعدي قباس يصو
 IAT cesses ىرخأ اياصو عم اهلمحم فرتعم ةيراج قتعب ةيصولا
 IYA sess هلام نم ماثيألا ىلع قفني ناك هنأ يصولا ءاعدا
 IPY cesses ةكرتلا ىلع ةئراط ةصحب ةيصولا ذفنم مازتلا
 00 ةيصولاو هفرصو لاملا ضبق ىلع ميدقتلا نيب
 YO cesses اهرثكأب نيتيصولاب هل ىصوملا برضل ةيباسحلا ةيلمعلا

 : دعو

 YEA scenes دعاولا توم دعب دعولا ءافوب ةبلاطم

 إل

 4151 seserra « بحأ ال» :ةرابع

 : نی

 VeAO CANAN secueseuseessessneneunenrarnenrarssanseeennnnn ةمهتلا نيمي

 للا ل ees ءاربتسالا نيميو ةمهتلا نيي نيب قرفلا

 oY ous ةجوزلا راوش نم ذخأ هنأ جوزلا ىلع ةثرولا هاعدا ايف ةمهتلا نيي
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 011 ةعلسب بيع تابثاو ةمهتلا نيمي نيب ةيولوألا
 نسل eseren ةكرتلا نم تارهوجم ءافخاب تمهتا تخا ىلع ةمهتلا نيمي

 MN eeesereessesesessesesessesesssanemssesseresenannnnns دهاشلا عم نيميلا

 VeNY essere دهاشلا عم نيميلا فده

 للا ل ا ل لاملا سفن يف دهاشلا عم نيميلا راركت

 Nel eens عيبلا يفو « نهرلا يف دهاشلا عم نيميلا راركت

 SNE sees بقعملا سبحلا يف دهاشلا عم نيميلا
 eV لا eseren ديدج قح رهظ اذا دهاشلا عم نيميلا راركت

 لا ا ا ا دهاشلا عم نيميلا يف راغصلا غولب راظننا

 VYOA ussa كلام بهذمو دهاشلا عم نيميلا

 نيرا 000 0 2000 محلا نيم وأ ءاربتسالا نيمي

 ليش 1 ا ا بئاغ ىلع تبث قح يف ءاربتسالا نيمي

 ل لا ا ا ضبقلا دنع ءاربتسالا نيمي راركت

 VE ess جوزلا توم دنع ءىلاكلا ذخأل ءاربتسالا نيميو ةربدملا
 OY ل ا قلعملا قالطلا يف نيميلا راركت
 شلل 000041 لا ا قالطلاب فلحلا يف ةينلا رابتعا

 CNY esses "١1451١91 رجاشتلا لاح يف ثالثلاب فلحلا

 IN s1 اهب ةأرما يأ جوزتب الأ قالطلاب نيي دعب ةبطرقب ةأرما جوزت نم
 Ve seserra ةعيبلا نايأ

 يو الع OVEN sess ةمزاللا نيميلا رثأ
 VOY esses ةنونظم عفاود نع ةئشانلا ةمزاللا نيميلا رثأ
 نفضل eren ةمزاللا نيميلا يف ليحلا
 لياحتلا عم ؛جاوزلا دقع ذيفنت مدع ىلع ةمزاللا ناميألا يف فلحلا

 لني اا ا ا ا ا نيميلا هذه راثا ىلع

 ANY eens الح ناك هنأ نيبت ءيش ىلع ةمزاللا نيميلاب فلحلا راثآ
 للا esses ةمزاللا نيميلا يف ثنحلا راثآ
 Ve sese قباس طرش عم ةمزاللا نيميلا ضقانت

 HVE 61138 oes قارعلا لهأو كلام نيب ةمزاللا نيميلا يف ثنحلا ةئزجت
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 AA cesses فرص ءام برش مدع وأ برش ىلع فلحلا يف ثنحلاو ربلا
 eA .لرررثزر مرزوق منن رة لنا ةي قة ةررعتت ليكو هل يذلا بئاغلا ىلع نيميلا هجوت

 N esses ايعاج هيف ىعدملا ضيعبتب نيميلا ضيعبت

 APA و فأل rescuers عماجلا يف نيميلا باصن

 : دوم

 OF رزة م رم ة مرمرة رار رعتت يدوب. نم ةكرتشم ارئب هراج عيب ىلع راج ضارتعا

 66 cassie ةساجنلاو ةراهطلا نيب يدوهيلا روس

 : هلع ينلا لآ

 سام طع ل ل ل مل مهم ممن همم ممن مم مم ماهم ممم ة ممم مم مف ؟ينلا لآ مه نم
 PPV essere عوطتلا ةقدصو «ةاكزلاو « ينلا لآ

 PEY cesses ةاكزلاو ينلا لآ يلاوم

 PPA esses ةمينغلا سمخو ءيفلا نم يبنلا لآ ذخأي ام رادقم

 الزلال هتافو دعب هلآو هی ينلا مهس ريصم

 : ءاربا

 914 eseren ءاربالا دعب ليفكلاب ةبلاطم

 :ةراجا

 VEY sess sees لوهجمب ةراجالا

 VEE eens رخآ نادف فصن لصأب نادف فصن ثرح ىلع ةراجالا

 VEY cesses اهفصنب دولجلا غبد ىلع ةراجالا

 VEE ةررر للامم ر ل رة ز نة ة رفة ةءة مفرومة ف ميرب هفصنب ماعطلا لمح ىلع ةراجالا

 AY essere ens نآرقلا ملعت ىلع ةراجالا

 IPY eseren ةتبسو ةيليبشإ نيب نيت ةلوح لقنل ةراجإ

 Af  ءءلءةرء ثلة ثمة ر رز ومر وةمن ميرة رةيرب دحاو دقع ف ةراجالاو حاكنلا عاتجا

 NAV ا ..لثنررررزر مة اثر مرر ةة رورة روم يفتب هله ءزجب برخلا ثيبلا ءانب ىلع ةراجالا

 YO sees ةعرقلاو طخلاب بيغلا عالطتسا ىلع ةراجالا

 (APN يع ةبطرقب ةرجألا ءادأو « ديردمب ماعط لج ىلع ةراجالا
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 لا للا ا منغلا ددع يف كلاملاو يعارلا نيب فالتخالا

 :ةزاجا

 PEE esuesseseseesessesssuenssasnanssenunneuininnrnnnenns ةماعلا ةزاجالا

 لم ل ereseseeeeseeeeserns ءاضقلا رظنو بلاطلا ةبغر نيب لاجآلا

 ل لل cesses لولحلاو «لجألا نع توكسلا نيب ةقالعلا

 :عامجا

 ل ا ا ماشلا ءابو نم رمع فقوم يف عامجالا

 را essere ةدملا ديدحت نود دبع ةمدخ ةبه

 :ثرا

 LEA essere ثرالا بابسأ

 10 esses يفوتملا كلم ىلع ةكرتلا فقو ةدم
 266 essences تاثراولاو نوثراولا

 1211 ءاسنلا ةبصعو ماحرألا يوذ ثاريم
 LON eserine نامرحلا بجحو لقنلا بجح

 LOY esussenenennarenenesiresserasaesensinnsenenns تنبلاو نبالا ثاريم

 LON eerie نيوبألا ثاريم

 LOL esses نيوارغلا يف مألا ثاريم
 LOL eseren n تادجلا ثاريم

 LOO esen 00 نيجوزلا ثاريم

 886 ees ees دجلا ثاريم

 LOO seserra ةوخ الا ثاريم

 LOO esses ةيرجحلا ‹ ةكرتشملا « ةيراملا

 LO esses ees مالل ةوخالا ثاريم
 LOY esses reese 0000 ةلالكلا ثاريم



 LOAN ل Sse ةيكلاملاو ةيردكألا
 LOA} نر رة نزز نر فن رز ر تلي ر رزمة قرر رو ررر وقرر ري هي ةيةيمةة وفور ومو فرب ثاريملا عناوم

 Te} ؛ االالا  .لرثم للم رةرور قرر زرار ةرقبف ثروملاو ثراولا نيب ةافولا م دقني لهجلا

 NAO cesses ةالصلا كرتب لتق نم ثاريم

 Ae ss ةبصتغملاو « ةنعالملاو « ةينازلاو « ةنمأتسملاو « ةيبسملا :ماوتأ ثاريم
 EY recesses لكشملا ىثنخلا ثاريم

 PY ا ثرالا يف ةبصعو ؛ ىثنخ نبا نباو ىثنخ نبا نيب يعادتلا

 امال 0 ا ا ع ا ماوتألا ثاريم

 ار ا لالا eens ةلئاعلا ريغو ةلئاعلا ةضيرفلا عم « اهوصأو ضئارفلا

 يو لح بيصعتلاو ضرفلا

 :رما

 VFO cesses تئاوفلا ءاضق نيبو يناثلاو لوألا رمألا نيب ةقالعلا

 :ةماما

 VAY cues هررض هتعاج ىكتشت ماذجلا ءادب باصم ماما

 1844 essere ةداهشلا يف بارطضالاب ةالصلا ماما حيرجت

 لشق ceres ةلفان يلصي نم ةضيرف يلصي نم ماتئا

 : ةيحضأ

 0 cesses ةعاطلا مامال وأ ةالصلا مامال ةيعبتلا نيب ةيحضألا
 Teese مامالا حبذ لبق ةيحضألا حبذ
 AA esses ةيحضألا يف ةنسلا

 .راذعا

 JIAO cesses ةديعب وأ ةبيرق ةبيغ بئاغلا ىلا راذعالا

 :رازقا

 TOF reuse هدي تحت نمل نيدب نضاحلا يصولا رارقإ

 E essen اهدعب وأ ةكرتلا ةمسق لبق ثراوب رقي ةئرولا دحأ
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 TEV\ لل للا CAOY reee ضرما يف نيدب هتجوزل جوزلا رارقا

 YEY sees ضرملا يف نيدب ةجوزلا يخأل رارقا
 VVE ese فطالما قيدصلل نيدب رارقا
 VeFA eseren نيدي سلفملا رارقا

 لل ل ا ضرملا يف دجسملل نيدب رارقا

 0 ees ال ضرأ لالغتسا نم نيدب هتنبال بألا رارقا

 Ae serene ةجوزلا لاب ناك هارتشا يذلا كلملا نأ ةدم دعب جوزلا رارقا

 : ةلاقا

 AAI CANS نفر ز زلت نة زل زر نةنن قر نمر وتر ةر فقرة روية ينفر منة فو ةيةرررف ةلاقالا ىوعد

 EEO es ةعضاوملا نمو «ةمألا عيب يف ةلاقالا
 VeAV eerste لحاورلا ءارك يف ةلاقالا

 انقر cesses نومضملا ءاركلا ةلاقا روص

 Ve eee انيعم ءارك لحاورلا ءارك يف ةلاقالا

 Ve CVV eseren ضرألاو رودلا ءارك يف ةلاقالا
 راضحا دنع ةلاقالل يرتشملا مازتلا راثآو « ءانبلا

 VIVO serseran نمثلل عئابلا

 :ناكسا

 فل نادل esen eee ضبقلاو ناكسالا

 1408 OMe eseren ناكسالا ةضواعم يف عوجرلا

 VEY ees قالطلا ةلاح يف ةدعلا ةدمل ناكسالا لومش

 JOO esses ىنكسلاب هتنہا جوزل بألا عوطت
 : مسا

 APY seserra ىمسملاو مسالا نيب ةقالعلا

 : ةيرعشأ

 ATOY sees esses ةيرعشألا ةمأ ةلزئم

 اا eres مهللضيو ةيرعشألا ىلع نعطي نم ريزعت



 0 اح دشر نباو ةيرعشالا دئاقع

 نيدلا ضئارف راغب لبق ةيرعشألا دئاقع ةسارد '

 هللا دوجو ىلع لالدتسالا يف ةيرعشألا جهنم

 ... رافصلا ىلع نيملكتملا بهاذم ةءارق عنم
 .e ةديقعلا ىلع نيملكتملا جهنم راطخأ
 esses ةيكلاملاو ةيرعشألا

 :(ةالص :ظ) نايإ

 es ةلزتعملاو ةنسلا لهأ نيب نايالا

 eens ناميالاو ةالصلا كرت نيب ةقالعلا

 eens انايا ةالصلا ةيمست لصأ

 .هيلع مورلا مايقو ؛ يراصنألا بويأ يبأ ربق
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 :طباوضلاو دعاوقلاو لوصألا - [ه]
 ةحفصلا

 VIVE ءكء الك CAVA EASE cesses . يفاعملل يه امنا ماكحألا
 فالتخاب ال .يناعملا فالتخاب فلتخت امنا ماكحألا

 00 ا COVEY ا ظافلألا

 ام تالمتحملا رهظأ ىلع لمحي هوجو ةدعل لمحا ظفللا
 OY users} الصأ فلاخي م

 ‹ ظفللا ةهج نم رهظأ اهضعب تالمتحم مالكلا لمتحا اذا
 YO ns} ىنعم حصألا ىلع لمح « ىنعلا ةهج نم حصأ اهضعبو

 VA sees اهيلع ةلوجمو لوصألا ىلا ةدودرم عورفلا
 ,مكحلل بجوملا ,ىنعملا يف هقفاو اذا لصألا ىلع لمحي امنا عرفلا

 مع رن زر رز رز ررل زر زرقة رر رز رفة رو ورة تور رف زر روي وةيوررلف هريغ يف هقراف ناو

 YO eseren سايقلا نم ىوقأ لمعلا
 ل لا ا ا كلام لوصأ نم لصأ فالخلا ةاعارم
 00 ةمذلا ةءارب لصألا
 AIT sees ريهطتلاو ةراهطلا ءاملا يف لصألا
 ةمذلا لالحلا نيب ةقالعلا لصأ

 الل ء لل 86 serean 11١14119606 اهداقعناو

 107 هب حابي ام ىوقأ ءيشلا هب رظحي ام
 00 ناضلاب جارخلا
 Vee يؤ نلف ؛الآ ا! eseren رارض الو ررض ال
 VA ees عورشم اهفخأو نيررضلا دشأ ةاعارم
 PY essen ربكألل رفصألا يفن ناررض ميتچا اذا

XKلنج رض خا اخ  

 00A مدل 0 ةسياكملا هجو ىلع عويبلا
 OMY essere هيناج ىلع مظلا مثا



 قناع اال cesses كشلاب ركنم ىلع محي ال

 FAY orescence ضاق مومأم لکو « ناب ذف لك

 FH cesses هلثم نيقيب الإ طقسي الأ بجو نيقيب تبث ام
 VY eussesassssensenenenenns نيقيب الا ءيش كلام دي نم جرخي نأ زوجي ال

 مهلا ees نيقيب الا كلم نع لقتنت ال كالمألا
 اتوف نوكت ال كالمألا اهب لقتنت يتلا دوقعلا

 VAN cesarean عاتبملا ىلا كلملا عجر اذا دسافلا عيبلا يف

 AY eseesesssesesesaeenssnensesassenennneanennnennn عدرلل دودحلا

 VTA ا نظلا ةبلغب الو عامسلاب دودحلا ماقت ال

 «تباث هعم بسنلاف ءهنع عوجرلاب طقسيو ءرارقالاب بجي دح لك
 ENN eens تباث ريغ هعم بسنلاف « هنع عوجرلاب طقسي ال مزال دح لکو

KK yk امي طخ Yk 

 PAY ONT ا سابحألا يف زيجعت الل

 لا ا ضعب يف اهضعب سبحلا غارفا زوجي

 ؛هيلا راص نيأ نم تابثا فلكي ال «هسفنل هيعدي كلم هديب نم
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 ۵۴۳٦ دحأ

 /لاه١5

 o٦ مورلا ضرأ

 Pt لوسينرأ

 4 ةريبلأ
 2417 ۷4۸ ۰10۷ 1۳۹  سلدنألا

ATOMA ا cA CAE 

CIYTAA ¢ cA AE 

Ys IFT 14۷ 

Ae CALA CALE CAEP ةبوبشأ 
 اشبيلية  4۲4۸44۲۲۷۰۱4۷ ۲1‹
cATIcTETecOofteFAALTVO 

C\YTYTY CVT ا لا ل ¥Y 

۸ 



 فئاوطلاو مالعألا - ]1١1[
 لئابقلاو

 -ٌُ ب

 Yo" >10 +11۲ لازتعا

 اباد

 81 ةنيحب نبا

 4 (ليعامسا نب دمح) يراخبلا

10¥ +44 A 

 ۱1۹۹۹ بزاع نب ءاربلا

 e AAA راين نب ةدرب وبأ

 Y1۳ ةريرب

 ٤۸۵ 2449 (هللا دبع نب دمح) يقربلا

 لالا ۰۸۳۹ ۰۷۱۹ ينالقابلا ركب وبأ

۳۲ 

 ۰ء۱۲۸۵ نامز يبأ نب دمح نبا ركب وبا
A" 

 cP حو (قيدصلا) ركب وبأ

 AF ىحل

 1 كروف نبا ركب وبأ

A۳٦ 

 Afû ديعس تنب دنبلا

 1۷A ةرصب

 1 نويرصبلا

 س ت ¬

 4۸1۰ 1۳۸ ۲ 1۰۱ لحوم  نيعباتلا

o0 

 ۱۲۹۶۰۱۰۷۷ نيفشأت نب فسوي نب عمت

 - جا

 Y۹ 1۹4 هللا دبع نب رباج

 44۲ مم. 615 21538  ليربج
ALL 4 

 ۵۱۱ (بهارلا) جيرج

 4. جيرج نبا

 ۷1۲ ديمحلا دبع نب ريرج

 نب هللا ديبع) بالجلا نبا

 ۱۰۸ (نسحلا
 ۹4۹ يلجبلا هللا دبع نب بدنج

 11۹ (ناثع) ينج نبا

 ء۱۲۳۰ (عاطقلا) نودمح نب رفعج
 او ا ل" ل1

 1A4 بلاط يبأ نب رفعج

 الا سابعلا نب رفعج وبأ

 Y0 (نوبهو نب) رفعج

 114 لهج وبا

 سا

 0 ءيط مثاح

 ۱۹۵٩۰۱۹۵۵ ۰۱۹۵4 رودح جاحلا

 ۰۸۳۵ ءالالال (دجحأ نب دم) جاحلا نبا

 NVA ف٠

١048 



 e0“ ثراح نبا.

 بطاح
 :بيبح نبا

۸ 

c14 c10كلم.  

cYEYTcTI4A "١614۹4 ¢ ه C1۹0 

 ومع“

 cEAVY ؛ 56

Ceeنا لا  

 #1 ع "5#

 « 5م 511

correo! 

Cfo 

“071 

cCTeAcTeVcTe Tec TO Cf 

CAAT فلخكت CVPO ءالال ع +1۹ 

CAT 41:17 CATA ¢ AY C۹1۸ 

  ITIA CII C۹۱ملا شل

١1113". 4 

 نب فسوي نب يلع ةجوز) ةّرحلا
 44 (نيفشات

 ۹۵0۵ يراصنألا دمحا نب داح

 j A4 (يلع نب دمح)ةيفنحلا نبا

 1۲۷ ةيفنحلا

 ۰4۹۹٩ ماك ۰0۹۸ ‹ ۳٤۰ ةفينح وبأ

Y0 

 1°16 AF سلا

 PTY فسوي نب نسح

 00" c01 يرصبلا نسحلا

 32 يسباقلا نسحلا وبأ
 .١١9 ء۱۲۹۶ (نازولا نب) نسحلا وبأ
 ء١۱۳۳ ۰۱۲۳۰ ىحضأ نبا نسحلا وبأ

 YF ل معو
A1 +11 
۱۸۹ 

 يرعشألا نسحلا وبأ

 (هللا دبع نب دمم) نوسح نبا

 144 نيسحلا
 ليال يلشلا ءالطلا نيسحلا وبأ
 ¥1۰۷ نيفشات تنب ءاوح

 E يح نبا

4 - 

 1۸1 ديلولا نب دلاخ

 ۲۹۳ ۰۲۹۲ ۰۲۹۱ .95٠ صلاخ نبا

14 

 Yo ةيمعثجلا

 0۸۷ (نينمؤملا مأ) ةجيدخ

 10۸ فلخ نب دمه نب فلخ

 ۱1۷۹ لولپب نب فسوي ىلوم فلخ

 ءماله 9١  (مالسلا هيلع) رضخلا

OYA ¢ OYY 

 ٠۳١١ (دمحأ لضفلا وبأ) نوريخ نبا

 5 و

 كل 144 ءادردلا وبأ

 ۹۷ (مالسلا هيلع) دواد

 AYA YE دواد وبأ

 ۷ء١٦۵١۴ (رصن نب دمحأ) يدوادلا

 114۷ ةيدابعلا ةلودلا

 - ر -

 نو ةعيبر

 0 (ةيغاطلا) ريمذر نبا

 TDS رفعج وبأ قزر نبا

41۹4۸ 

١0 



 م106028412845"# سنوي تنب يار

 Y1 معو مورلا

 هس ر س

 1۸1 ماوعلا نبءريبزلا

 ۹ (ىقيب نب دمح) برز نبا

 >90 ةهذ“"ع؛م'":ومعاأ١ ع د

IVT "افقخز فق CVO 

 ۹۲ (مالسلا هيلع) ءايركز

 دبع نب دمم) نينمز يلأ نبا
 CEY تؤ ىو نى ل (هللا

VADفقع  AY 

 ۵+۹ دانزلا وبأ

 ۰۲۹۲۰۳٦۰۰۱۷۷۰۱۷4  رهز نبا

 "اك CTVO "ذاع عا

 ۱۷١٦١٠۱۷۵ ء4٤۱۷ كلملا دبع نب رهز

 هللا دبع ةيراج) رْهُز
 4۵04 4 (ييجتلا نايفس نبا

۹1. 

 055 (جيجف نب مهاربا) يرهزلا

 ۲۹۷ (كلملا دبع ناورم وبأ) نانوز

 ۰۲۹۸ ۰۲۹۵ 9و  (نوطبش) دايز

۳۳ 
 دبع يناوربقلا) ديز يبأ نبا

 ءةمحم فحخ*“ءوحك؟ ,؟ؤ6 (هللا

 CIITA CAN مباع > ¥۹1

YAY CIYEN 184 

 نب نمحرلا دبع) ديز وبأ

 ۰14۸ #2354 ۰۲۱۵ (ميصهاربا

YYف  ITY 
 ء١۵۵0 (مالسلا هيلع) دمحم تنب بنيز

00۲ 

 كلملا دبع يبأ ثنب بديز
 ينالوخملا

 لفيز نبا

TOYممل »> " 

Yo e TYE 

 - ل -

 ۹4۷ رهاط نبا

 ؛11۷ 6. (دم نب دجأ) يواحطلا

AYYع ا"  CYTEااا  

 ۴4۱ معلا بالط

TYE FAA ةبلطلا 

 44 CAA °۹۷ معلا ةبلط

 ۳14 اوك عك

 1۸1 ةحلط

 د اك

 معو ماعم بالك ونب

 ۳۰۹۰۳۰۵ ۰۲۹۱ (ناثع) ةنانک نبا

TAV eA 

 1 Po بعك ولب

 AY یرسک

 د لا

 اء ةبابل نبا

 نب يلع نسحلا وبأ) يمخللا

F11 ¢4 AYY 86 

١5 



 05121 ثيللا

 - ما

 ٤َء۱۲۷١١۷ نييدادغبلا نم نويكلاملا

 ۹ (كلملا دبع) نوشج املا نبا

cYAVY cCFTI10 الح cCIAY اكلمك 

CTI CF4 oot يا 9# oY. 

cle cfoY cfel 21ذم +٠٠" 

CVA VY. Me EEA ,ع 555 

c\eOV CAML cCVTYT CVF. 1۹ 

PIE ١م "١١خ eITYE C1140 

 ۱۹۰ نيعدتبملا

 ۰۸1۰ خم ۰۳۵۰ ‹ ۳٤۸ نوملكتملا

 ۸٦۱

 A44 ¢AAY نيمئلتملا

 ۵۹۸ دهاجم

 ۹۸ رفعج نب دم

 E A1 دلاخ نب دمع وبأ

 21١495...١١١١1١( افلخ نب دم

ee cNeoY 

 ۲۹۱ ] ' رهز نب دم

 ءاالو (هللا دّبَع وبأ) ناورم نب دم

 ا

 ففي رطابرم نب دم

 ۱۲۷۹۰۱۱۱۶ ۰۱۱۱۳ يكم دم وبأ

 Ie ةملسم نب دم

 CFO cYYO CTY زاوملا نب دمع

 cO مخل ملال “خ١1 ع6

  c04ا تزل مذه 5111١1528 «

¢ VAA نانا CYAA بايك +11۲ 

ce TA CAAT CAT: CAA CAY 

TIE ءكاالك +1۹۱ 

Î ةقدص نب دم 

 رسعم نب نمحرلا دبع نب دم 588
c1 يراصنألا نمحر لا دبع نب دم 

 1ء١٦

 هللا دبع نب دمع

 .c1 يمخللا برح نبأ

 1ا

 Tio ىلعألا دبع نب دمخ

 EA قيتع نب دم

 مم 1Y (باتع نبا) دمج وبأ

 Nestle ىسيع نب دم

 31۷۹ يعاضقلا ةمالس نب دم

 ۹4۱ ملسلا نب دمي

 A0 باهولا دبع دمع

 0۰ +4۹ ىيحي نب دم

 م6 سنوي نب دم

 ١18 (ينوكرتشألا نبا) فسوي نب دمع

 ء۰۹۵۳٤۹۵  يمخللا دجحأ نب دمج

۵۵ 

 ۳4۸ مساق نب دمحأ نب دمح,

 مساق نب دجأ نب ده

 r44 يراصنألا

 ¢ I YAA CIYFV CADE نيطبارملا

 F1 ero ةرمونپ

11 



 ۵0۰۹ نولسرملا

 1Y 416۵ ةرسم نب ناورم وبأ

 ةال؟ يزورملا

 ۹40 (لوتبلا) ميرم

 .١٠١٠١5231٠6 دمه تنب ميرم

 01۲ (ىيحي) نيزم نبا
 ۲۸۳ (نمحرلا دبع) يعشلا فرطملا وبأ

 c۹ ۹۷ (بعصم وبأ) فرطم

 ه1 را ا ا خلو

oteيي ا لا ير  

١1١1١174 ce VeOVeAAE 

 بطنح نب بلطملا
 ATT CAFO د تملا ETA ةكئاللا

 ۹۲۵ ۰۲۹۰ (دمح نب دمحأ) روظنم نبا

 يدزألا يلع نب روصنم

 يا س مالسلا دبع) بعصلا وبأ

4° 

0۵ 

 ۹۹۸ (صفح

 ۷ نييرصملا
 ‹ ۱۲۷۲۰٠۱۰۵۵ ۰۷7۷ لبج نب ذاعم

١ 

 ۸۳٣۰۷۱۹  (كلملا دبع) يلاعملا وبأ

 0 محلا نب ةيواعم

 01۲ نايفس يِبأ نب ةيواعم
 1o c1 +1۹7 ةلزتعملا

 c00 «OE OTA ةريغملا

11۰ 

 ةبعش نب ةريغملا 111

cIefE CAAA CAAA ALY نيتفملا 

 ع... :"١608

 ةالك ءوالا c1 نيرسفملا

 AVE +441 نيئرقملا

 44۴۳ ال59 ۰۷1۷ ۰0۸4 دوعسم نبا

 0٤۹۰۵٤۸4  يراصنألا دوعسم وبا
0۵° 

 YY نورجاهملا

 ٠١.؟نءومك؟ 4 141 259م  نوقثوملا

۰۷۱ 

 YA eTIY (مالسلا هيلع) ىسوم

 0 48 داّمَح نب ىسوم

 ۹۹۳ قراط نب ىسوم

 0 يرعشالا ىسوم وبأ

 - لن

 ۹4 يملسألا ةيجان
 Coos (هللا دبع) عفان نبا

5515.55٠. of“قش” 2قأثا#  

ALI Ness CLAY 5545اأو  

TIT ل 

 مال" (رمع نبا لوم) عفان

 ۴۱ عفان

 °0۹ ةاحنلا

 ضن (ةرايس نب مهاربا) ماظنلا

 PPI eFPY ةنانك نب رضنلا .ونب

 1۲ (مالسلا هيلع) حون

 ص -

 ۲۰۸ دايص نب فاص

١155 



 ۸۳۸ ۰۷۱۸ ۰۱۹۸ (يقارعلا) غيبص

 (ص) ةباحصلا
 الل ءاك ال: CAY: CTA عت

1۲0 

 "OA ةالم ةماثج نب بعصلا

 ۳0٦ (نينمؤملا مأ) ةيفص

 1۰0 ملس نب ناوفص

 س ص 5-5

 1۲ ةفياخ نب كاحضلا

- 2 5 

 «١5؟ (ةريخ نب دمم) ةيفاعلا يبأ نبا

TIA 1Y171 لا  c10 

1114 

 VITAE c۹۹ ةشئاع

 لسع لقمع (نينمؤملا مأ) ةشئاع

 “¥117141 ¢ TIA نما عنك

 ١٠.1 الا

 ۳۸ دابع ونپ

 TEV oYPY دابع نبا

 ¥1144 يدابعلا

 «ء51١  (هللا دبع) (ض) سابع نبا
oOoقرشا ل ناضل ضرب ضو  

cTIPTY COAY cE‘ 

c۲1 AL ¥1 

IIIA CAT CAFTA CAY 

 ككإل 7

 كو 4۸

1114 

 محلا دبع نبا ۳۳۹۰۱۹۵ دوو

 كي ربلا دبع نبا

 قا يو

 A114 قحلا دبع

 ۴ عيزب نب نمحرلا دبع
 2«2؟5518 0554  ليوط نب نم رلا دبع

 ۲۹٦

 نبا هللا دبع نب نمحرلا دبع

 1۳1 ماظعلا يبأ

 ۰141۸ (يبرع نبا) نمحرلا دبع

14 

 كما فوع نب نمحرلا دبع

ITI: 1۹ 

 ۳ (زوجعلا نبا) محرلا دبع
 ۹0 يليطتلا هللا دبع وبا

 لفلم يرتستلا هللا دبع وبأ

 5484 رفعج نب هللا دبع

 كال“ 95#  نيدح نب هللا دبع وبأ

EATS 

 (كرابملا نبا) هللا دبع 14۰

Tec لولد نب هللا دبع 

 يوارغملا دمحم نب هللا دبع ۰1

 دمم نب هللا دبع الأنصاري  80١:

Aor 
 14۳ 1A۸ دوعسم نب هللا دبع

 14. نمحرلا دبع نب هللا دبع
 نب دمم) باتع نبا هللا دبع وبأ

 ؛۰۲۷4٦۵۲۷۰۵۲  (هللا ديبع

VeAeVeV eV 

١15+ 



 ۹۵۸ ييجتلا نايفس نب هللا دبع

۹0۹ 

 1۹4 لهس نب هللا دبع

 r ىيحي نب هللا دبع وبأ

 55  يليصألا مهاربا نب هللا دبع

 0۳ متهألا نب هللا دبع

 ۳٣۳ ٣٣٣ ء۳۴۴۲ بلطلا دبع وئب

۳۸ 

 ¥0 °0 كللملا دبع

 "«ه١8“٠61  ينالوخلا كلملا دبع وبا

 ١*١(«  يليقعلا كراعم نب كلملا دبع

TPT IPY 

 ٠١٤١١‹ يبصحيلا ةرسم نب كلملا دبع

 ١41

cP (TTT cT F؟  دبع ونب المناف 

  coمسد

 ۲۹ (دمج وبأ) ناورم نب معنملا دبع

 ۲٣۴۰۱۷۷  (دمح وبأ) دمصلا دبع

 ٠١١١  يومألا ىلع نب دمصلا دبع
SUE 

 O c14 دم نب زيزعلا دبع

 ةملس يلأ نب زيزعلا دبع
١١ "4 CAV, (نوشجاملا نبا) 

1.0 

 ۲:1۹4 رفاغلا دبع

 ادم (دمم وبأ) يوقلا دبع نبا

 ٠١١١ يراصنألا دمحم نب باهولا دبع
 ءادءال تك يلع نب باهولا دبع

LAF CLAY ENVY 

 ا (دمح) سودبع نبا

013 

 ٠١۷۸۰۱۲۷۷ حارجلا ةديبع وبأ

Ato 
 يدزألا دمه نب هللا ديبع ۸٤۳ ۸٤٤

 ةنوصقر نب دمه نب هللا ديبع

Alo 

 هللا دبع نب هللا ديبع

 ۹۲۸ ةبتع نبا

 114 بهل يبأ نب ةبنع

 206١ “م5” 0,١5 نافع نب نائع

 كنا

 ¥ نهحرلا دبع تنب ةزيزع

 ۰۹۹0 (دجأ نب دمع) راطعلا نبا

۰۹4 

 YAY (مهاربا نب لهس) راطعلا نبا

 ذم ١1١1042001١

 Af تمزح م راسي نب ءاطع

 ۵۵١ حابر يبأ نب ءاطع

 CIAO CNA ا ءالع

ctAoctAtcieACTTY Yo 

cVIVYCVI\IL COTY ODO CEA" 

CAI CAAA APY ءلخكو CYA 

cCAAOCAELACAIACAIY +10 

  cI «¢4 60لكل

ATTY CITYTO ,ص ١859 ١1/4 

١15 



 م١8

 14۳ 1A۸ حابر نب يلع

 :غ115ء4كأغا 0 دايز نب ىلع

 كحد ا1ئ5ال هشة 2455 2421“

Teer 

 بلاط یا نب ىلع ۰۱۹۶ ۰۴۳۳۴۳ ۵۱۲«

I03 AY 3A1 
 كلام نب ىلع 1۰11

Teo ىنثملا نب يلع 

CIs CAO فو“ دمحم نب يلع 

 ل اء"..١٠

 ينيدملا نب يلع ۹۰

 نيسحلا يفدصلا يلع وبأ
TET ني (دمج نبا 

c1 يمخللا هللا دبع نب يلع 

 7ا

1A0 نامز يبأ نب رمع نب يلع 

 يناسغلا يلع وبأ ۳۹۲
 يبراقلا ىلع وبأ +١11۳ 5١ 1٤ء
CATT eT ¢ TIA كلم كلك 

1o e14 

c۲ نيفشات نب فسوي نب يلع 

PEE eAEY 

 1۹٤ نْيصح نب نارمع

 قلي ةرمع

 م6.0706.1 رمع

 ء۳۵۹٠ ۰۱۹۸  (ض) باطخلا نب رمع

 ةنييع نبا 6۳ 0۲ 00 0۳۰ علم

CTA CAT CAY ¢ 0۹۸ءالام  

cCYAFCOVVYYT CYA YTV C¥YTA 

Ve TTCATA CATAقلمك  

PITY CITVA CIYVY «1o 

 ۰۱۲۸۵ نامز يبأ نب دمحم نب رمع
 ١4

 في >01 صاعلا نب ورمع

 م١584 زيزعلا دبع نب رمع

 TAY كم١

 1Y ورمع يبأ نب ورمع

 ٠4۲۰۴۳۰۱ (دجأ) ليبشالا رمع وبأ
 الث. 1۹461۸٩4“ 6۷۲ ‹ 006 رمع نبأ

 ۲.۷ (مالسلا هيلع) ىسيع

 44 °14 يذمرتلا ىسيع وبأ
 فل يقفاغلا مزح نب ىسيع

PPT IFFY 

 رانيد نب ىسيع

CAVY CVoOTeVoYc1لا“  

 PITPIT ا لل

 يلا 2 لا

 ۲٣٤١ (دمح هللا دبع وبأ) ىسيع نبا

 ١7/0  (لجنملا) هدبع يبأ نب ىسيع
 ءو١١ ملال" ضايع نبا لضفلا وبأ

 A6 2 5.. 1 415١١ ققع

 ءوقلكال1ء/ :١1151١8 عا

 ل لا ل لا ل لا +11۹۱

۳۹ 

AVE eT 

١6 



 ۱۲۹۳١۱۷۷ (باتع نبا) مساقلا وبأ - ع -

 é0 دم وبأ غبصأ نب مماقلا | ميس سدو ٦۹ يلازغلا
 مالا نییورقلا | ءهير ءودو ۰٤۱۸  مساقلا نبا ريغ

 14¥ ةظيرق ونب ا ړم هپ
 e114 PPT PTE ضف شيرق - فاد

 e AY ١ ٍ ۳1 سراف

 دمحأ) ناطقلا نبا
 :NA ةمطاف

 ١ (ىسيع نبا ومع ةموجن نب دم تنب ةمطاف

 1۷ ليجنقلا 560 « 405غ

 نسي يمد 3 : 10۷ يطوقأ ماشه تنب ةمطاف

 14 رت أوو نحل

 نس 504 يسافلا 0

 (يقيللا دم نب رمع) جرفلا وبأ  5١0هللا دبع نب ماس ء 1

1۸۹4 A۸ 1£ «9 نونحس | 5 

CETL oT ١١١١ 959:01.  نب لضف سلمة 

cE ا ا تلا ا CTT CI¥O المك 10 ءاهقف 

COTY cOAM\ cO Ne COL» cLAY «OTT COTY EV cile ceTAO 

 ١ e TeA CTY cO CVO CVV CVPTY CY’ IYأك تكوينا

CVI تقل 14051 eTEY عليكو CAAT APY قلع ءالكك 

CVO CVE“ الل CVPV رسال CVIVY CII لكلا ce 0¥ 

1١.85 CAAT فلكم cATEÊ < YA cC\ITOF <I’ عا 55260 عا 

CIA املا اال C114 TTT 0 شرما CITVA CITY 

IYAN 1۸4۵ ۲ رهف ونب 

cO cO 6 نونحس نبا - ق - 

eT TeA ع6 ۹۳ مساقلا 

1E 31 ةيرس أ ۽ مساق 

14 AA يسرافلا نالس | ه۸ ه۷ نوردب نبا مساقلا وبأ 



 ٠۹١ (فوع نب هللا دبع) ةملس وبأ

Î 

 (نينمؤللا مأ) ةملس مأ ¥0

 فل (مالسلا هيلع) ناولس
 ۱۲۸۱۰7۹۹۲ ۰1۸۸  ةدابع نب دعس

 V0 54 ذاعم نب دعس

 14 Y1 صاقو يبأ نب دعس
 11 ديعس

 110۹ (يضاقلا) ديعس وبأ
 A4 4Y ريبج نب ديعس

 ٠٤١۲ 1١5:51١: بيسملا نب ديعس

A’ CIYA 002 +0۹۹ 

 4 لفيز نب دمحأ نب ديعس

 0 يدسألا يصاعلا نب نايفس
 Ye0۵ ةنييع نب نايفس

 VY ءالك فينح نب لهس

 ۵۲ غبصألا وبأ ىسيع لهس نبا

WF V0 

 - شا

 الشافعي   156مب ۵۷۲ 44۷‹

ITAL 46ءل؟ <c\0¥ 

 ۳4۸ ءارعشلا

 1۹ (مالسلا هيلع) بيعش

 ۹۰1۰۹۰۵ ۵۹۲ (دمم) باهش نبا

V1 11 

 14۲ ةبيش يبأ نبا
 TAN ناشي CTIA C1۷ خويشلا

CENI oof ا cfl CTA 

CBee CEQA 255١ cfl’ cETY 

 ! cA cOAYT «orتنيك تم“:

CATO الار Ve c<1A4 1E 

CAL 65١ CAAA فقالو AVL 

111 CVI’ CII ۹۹0 

F1 , ١ 45؟"؟ 

 سم ےھ ت

 1۷4 (سابع نبا ىلوم) مشاه

 سوسو TFs «TTT) »۲ مشاه ونب

 ۳۳٢

 ۸ (نمحرلا دبع) زمره نبا
 ۹ لقره
 ءوالؤإ , 41۳ ۳۳1 »و ةريره وبأ

 قو" CAAT "كم 285 ¢ 0۸0

10۷ 

 1E شيعلا ءانه

 نضل eo 1P يدنملا نبا

 ۷1۲ ماشه

 ۳4٦ دوه ونب

 و -

 ۷1۹ لئاو وبأ

 هالو (يرصملا ديعس نب ناثع) شرو
 ۸٣١۹۰۷۱۹٦۰۷۰۰ یجابلا ديلولا وبأ
 134  ةريغملا نب ديلولا

 ¥0۰ >0۰ ديلولا وبا

1Y 



 ا اوت كلملا دبع نب ديلولا

 ١٠5 يبجتلا يزج نب دحأ ‹« ١5 ۲۹۷ 0£ ٤۸4 بهو نبا

CLEAY eA14 لبنح نب دما تلك +007 مهل < ITTY 

 ۲۰۰ (بابحلا نبا) دلاخ نب دحا ا بوو ب۷٢

 نسخ دشر نب دمحأ 1¥ +0 هللا دبع نب نوبهو

 1(" ةيثيخ يبأ نب دمحأ - ي -

 ۰ يرملا دمحم نب دحأ | ىو ريثك لأ نب ىيحي

 ‹۸۵۲ ۰۸۵١ يراصنألا دم نب دمحأأ ۰ صلاخ نب دمع نب ىيحي
 Aor i0 ةملس يبا نب ىيحي

 ؛۵٠۲ 14+95 يرمنلا حيبص نب دمحأأ ۰۷۱۳۰٤٤٩۰۳۰۰  ديعس نب ىيخي

 4 ۳۹٦
 1۷0 (نيأ نبا) هللا دبع نب دمحأ

YY +۹4٦1 

 ٠١١١  يراصنالا هللا دبع نب دمحأ
 26.66.١٠ 15م ",ك افك

 كلاواإلا نك" ملكك مم

 1۳۱ جارس نب دمحأأ ۱۱۸۳ ۷۲۳

 م“ 0 دمحأ نب دحأ | ۵.٥ مهاربا نب ىبحي

 E CAA دجأ ۳44 قحسا نب ىيحي

 00 ءابدالا| ۸٤۵۰۸44  قازرلا دبع نب سنوي

 (مالسلا هيلع) سيردا ] م۳ فسوي نبا

 Ee 4۹۹ لالدا ا مل

 “١15421١  (ةنتف) نمحرلا ةمأ 0 نيفشأت نب سوپ

 ها ٠ء١١۷  نيملسملا ريمأ ا -

(A,ت55 فدك  eCALYل "هذ  

TL CO\IPLEL 

 ,YI الك (مالسلا مهيلع) ءايبنأل

"4 OIF +4O0\* ءةمثدخ 

 م۷٣ نسما  (مالسلا هيلع) ينلا لآ
 ۲٠١۰۲۰۵ (مالسلا ةيلع) مهاربا

YA: +11 
 164 فلخ نب مهاربا

 AYO ¢0 eT (VY ةيلع نب ليعامسا نب مهاربأ

١8 



 11۷ ةبيبح يبأ نب لیعامسا , ٤ نويسلدنألا

 ۲۰۵ (يضاقلا) قحسا نب ليعامسا | ١ يراصنالا

 ۳۱ دوسأ وتب | ۷ ۲۰۰ ۷ راصنألا

 :OAY ¢ OA عيرس نب دوسألا | : ١1۸۸۰٠٠6١ 1۹١ كلام نب سنأ

 c1 e.۲ ۲A6 1۸۱1 بهشأ | ۹ 1۰0۹ فوكو ۳

CEFA CLIOTVE ا e.4 11 

CHELATE ا ۹ (يرصملا جرفلا نب) غبصأ 
CLAY CSAP CLAD CLAT EEA CET cT. CTIA e1 144 

“0\0 COA cde CBee EAA cT. CF0 coe مكوك oir 

CVO الكل OVI ONY 1 EET سمو FFT معو سلم 

CAVA الكت CYAA ¢ YAY ءالالك 26000 cOPVY COTY cOYF 2/44 

CVeVA 10¥ 1°14 CAAA CVYY ¥< <4 c11 عمك 

CNV Nes CVT 1۰۹۲ A4. CAAT CATIA ءالوؤ oV. 

CIYYE ل CIA: 11¥ CIA ءالالك 111۲1 عل 

TAF cI: c71 PII IPA IYE 

 م9“ مل“ 4۷15 ةيرعشالا| + ۳ ءاالال دم نب غبصأ ۸07“

AFI CAT! ملك. مقال CAA يل TAI لا CTVA 

 * | 4ءتلؤء م5945 لازتعالا لهأ
 !MTeIMNo cL 1 كلام باحصأ

 CAY C0۰۹ لقال عدبلا لهأ | "4" يبارعألا

 14 1 قحسا ونپ

 114۲ رصبلا لهأ "٠| (مهاربا) يسنوتلا قحسا وبأ

 ؛۹۲۰۵۱۰۰۱۹۱ ليوأتلا لما | 0 ۹ ۸
CTE CNELا  VIYA ITO14۳  

 1۷ باسحلا لهأ | 5 ةيوهار نب قحسا

 ۸۳۷ ۰۷۱۷۰۵۳۵۰۵۰۹ غيزلا لهأ | ١ نيملسملا ريمأ نبا قحسا وبأ

 ۷4 رهاظلا لهأ | 8811711 ينييارفسالا قحسا وبأ

١58 



1 

 الكمر NY لكل ككل خال A01 مالكلا لهأ
 OAIFeVY ONYAY NEO cAI YY فوم كلكم قارعلا لهأ

 ۸۰۸ ىوتفلا لهأأ ۹ ۷١
 4۹۱ ضئارفلا لهأأ] ٠٠١١٠١٠١١۷ رصبلاو ةفرعملا لهأ

1۸۷ 

PVE oY رظنلا لهأ 

 ماعلا لهأ ۰۱۸۲ ۰۱۸۸ ۱۸۹ ۹٤

CYA CNY OI ONE Ye 

 ةنسلا له ۹۷۱۹۲۰۱۹۱۰۱۹۰

CFV eos PEA ee" 

API CVV e APY "موال" مول 

FET OI NI0 +14 
e ۲1140 ىروش لهأأ] ۷ دو ككل  

e eer r110 سلدنألا لأ 0  
EV EYءؤققال  CO OTO۲ لوصألا لهأ  

 للا كمال ءاوهألا لأ ۷ ٠011 ٠۵1۸ ٠۵14 0۷١
 1.0۷ يعازوألا تكمل OITA OAV ءمزل ءمال#

VY 4A1 VA 1Y1 +101نام ءايلوألا  
VAY OVA VY OVEي۹ ٠ (فلخ نب دمت) يريبلألا نبا قللت  

 3 AAO فلما" فما AYY“ فمك

 9 ىفوأ يأ نبا ALY فلك 4410 فكك" فحال
AEAفكال  IYE ce 10 AAV۷٠ب هللا دبع نب دحأ) نمأ نبا  

c\eOA <10 “1400 +A01۳ بويأ  

 نم ىراصنألا بويأ وبأ VIIA“ o VIIA ءكلكأال +41

 )۱۸۹( نم رثكأ هيسأ درو يذلا « كلام » سرهفأ م : ةظحالم

 )١١5( نم رثكأ همسا درو يذلا مساقلا نبا اذكو «ةرم
 .ةرم

١47٠ 



 تاعوضوملاس رهف

 :ةساردلا ًالوأ

 sese ةشقانملا شرع

 eee ةمدقم

 ees ؟دشر نبا لئاسم قيقحت ادال
 eens ةساردلا ممصت

 essere دشر نبا ةايح :لوألا بابلا

 Ses es دشر نبا ةأثن :لوألا لصفلا
 esse ذاتسالا دشر نبا : يناثلا لصفلا
 ns يسايسلا دشر نبا :ثلاثلا لصفلا
 عت ع ع ع ع ا anne رواشملاو ةعابجلا يضاق دسار نيا :عبارلا لصفلا

 ens ةماعلا اهناهاجتاو دشر نبا بتك :يفاشلا بابلا

 ees (لئاسملا هقف) ...ليصحتلاو نايبلا :لوألا لصفلا
 0 (ةنسلا هقف وحن ةوطخ) تامدقملا :يناثلا لصفلا

 (ةيرعشألاو ةيكلاملا نع عافد) تاراصتخالا :تلاثلا لصفلا
 00 راثآلا يناعم حرش راصتخا -

 .r راثآلا لكشم راصتخا -

 0 ا ع nnrnnnn حبقلاو نسحلا صيخلت -

 ns :ةعونتم ىرخأ راثآ :عبارلا لصفلا

 sees ضئارفلا يف ةمدقملا

 ns تادابعلا يف ةلاسر -
 ees حلصلا ضرأ يف ءاضقلا -
 ةقو اممم مر لانة فة رو ءبقف ثيراوملا بجحو ءالولا باتك -

 see نيضرألا يف ءاضقلا باثك -
 0 ةرافكلا -

 ومن م ريوق مماو

000000 

 هومر و موووت م رحاو

 نمت وتم عرلاو

enanraactenanne 

eeu onons 



 كالا رز ل رز زر زرت رفة قير و رورو لة زرقة وي وير رفة و هو ففلو دشر نبأ ةسرهف -

 وول رز ارت ر ارب ة راء ة تورو وة وة وة فق يره ووو فروق « لئاسملا » :ثلاثلا بابلا

 للا ووزن هنن اممم :قيقحتلا جهنمو « خسنلا فصو :لوألا لصفلا

 VQ essere خسنلا فصو :لوألا ثحبملا
 YQ essere لوألا ةخسنلا -

 ¥ ا ا رة رة زر راء فيروز رف رز وتو ة وو وفة رو رهف وقوف ةيناثلا ةخسنلا -

 Vf wuenussessssnensreseenassreetennestnnenennn ةثلاثلا ةحسللا -

 V0 زر ل زر زر زر ز رز زر زفة رة رة فر رز رزق رف هةر ور رة هو يرق ةعبارلا ةخسنلا -

 اال ا ا ا رار او را فارة انة وزة ة ور ور و هو وة فة رفرف ةسمائخ“لا ةخسنلا -

 VN نفر ا رار رف ووو اواو وفور وو ة وة فو ورقو :ةسداسلا ةخسنلا -

 VQ seers تامدقملاب ةناعتسالا -

 000 خسنلا نيب ةقالعلا -

 AV esses قيثحتلا جهنم :يلاثلا ثحبملا

 AY ني ل ل ل ا ل ا ل ا ل مألا ةخسنلا نيبعت -

 AY ةر رزق رز زفر ر رفرف رزر قف فون وزر ريل زروق رورو فر زيرو ة فوفو روف سلا ةلباقم -

AA cusses سراهفلا عضو - 

 للا sese :« لئاسملا » ليلحت :يناثلا لصفلا

 AV sess الكشو ًانومضم « لئاسملا »:لوألا ثحبملا
 AY eee « لئاسملا » ىوتحم فيئصت -

 AF serene لئاسملا يف شر نبا جهنم -

 ا دشر نبا ةغلو بولسأ -
 e ns ees لئاسملا ةيمهأ : يناثلا ثحبملا
 ل esasan snes ةيركفلا ةيحانلا نم -

 آف essen ,.. 2 ةيعاتجالا ةيحانلا نم -

 آو essere ةيسايسلا ةيحانلا نم -



 Ve cesses ةيداصتق الا ةيحانلا نم -

 eV esasen eee eens ةيخيراتلا ةيحانلا نم -

 eV cesses ةيبدألا ةيحانلا نم -
 0 essences لزاونلا هقف يف لئاسملا عقوم :ثلاثلا لصفلا

 VeA للمثل نة ة زر ة زر مم ثم مقل وفة فمرة قفة موف مموف ' نونحس نب دمع لزاون

 VV secures غبصألا يبأل ماكحألا لزاون

 VVE serseran دشر نبا لئاسم عقوم ديدحت

 VO ees دشر نبا لئاسم اهرثأتو « يلزربلا لزاون

 VV نر رز زر زر زل ثزروة همر مليم مة ررف مقل ةمموةيم مم مفف ةساردلا عجارمو رداصم

 :دشر نبا ديلولا يبأ لئاسم :ًايناث

 ةلأسملا مقر
 Ne seuss ؟ًادمع ةكورتملا ةالصلا ىضقت له ١

 راو eases ةبصعو « ىثنخ نبا نباو « ىثنخ نبا نيب ةكرت ةمسق ٣

 PD ا ا ل ثاريملا يف ِءالولا رورج ۴

 fe eren لوهجب رجأب ةسراغم ؛

 VEO cesses عجرملا طارتشا عم تنبلا ىلع بقعم سبح ه
 VE senses ؟عيبلا ضاقتناب ةلاوحلا ضقتنث له 5

 ٌدِض طايتحالا ىوعدب ريبدتلا دقع يف عوجر ۷
 NEV sss ةيطبارملا ةطلسلا لم

 VEN cesses نيتلباقنم نيراد نيب ةفشكلا ررض م

 VQ eres رهن ىرجم تابثاو ةيكلملاب نيدقع نيب حيجرت ٩

 OY ees قالطلاب نيميلا راركت ٠

 VOY eee ؟ةنونظم بابسأ نع ةئشانلا نيميلا مزلت له ١

 VOY لل نیترم سأرلا حسم نايسنل ؛ةالصلا ةداعا ةيفيك ١

 لل esrnan 00 حاكنلا دقع يف طرشلاو عوطلا نيب ىرمعلا ۳

 لن 0 لجؤملا قادصلا فصن ةبه يف ةوسن عبرأو لجر ةداهش ٤

EY 
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۳١ 
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۲۳ 

٤ 

۲0۵ 

۳١ 
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 نضر
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 ۳٦

 - قالط دعب - لوالا حاكملا ءافبا ىلع حلمدلا له

 NOV ءنرر نقرر رزة ت زر ررررف رف رز رفة روي زر زر فر رة رنة رررتم ؟اديدج ادّقع دعي

 امل ءغولبلا دنع نبالا مازتلا مدع ءًاقالط وأ ءًاخسف نوكي له
 VOA ا ؟هوبأ هيلع هدقع

 لا eer ؟هالو يذلا تومب حكانملا بحاص لزعني له

 ل ةكرتشملا احرلا يف ةصح ةلغب ةكرتلا ىلع ىوعد

 AN eee ؟ضارتعالا توبث عم علا ضوع جوزلل حصي له

 ٠١١ .... ؟ديفتسملل ةيكلملا قح بسكي يقسلا ءام لضف نع لزانتلا له

 AE ees لوخدلا لبق ثتام اذا ةأرملا نع لتبملا راوشلا ثروي له

 .oer ١50 تاراحلا نيب ةيعاجلا ىوعدلا يف زوحلا ضيعبتب نيميلا ضيعبت

 لما ا ةعارزلا يف ةكرش

 NV sees اهنيب ضرأ يف نيرواجن نيكالم نيب يعادنلا
 لالا يف بئاغلا خألا ىلع ةضواعملا ذفدت له

 ل ؟ ءانبلاو سرغلاب كرتشملا

 ااا essere ؟ليكولا لزع ربتعي ىتم

 VY sess ةلبلا ثالثلاب هتقلطم جوزت س ىلع ةبسحلاب مايقلا

 .VY ss دجلاو بالا ةافو خيرات لهجل « ثاربملا يفو ؛مألا ةقايس يف عادت

 كرتشملا لاملا دئاوف نم لغتسا اب هيلع مدقملا بلاطي نا هيفسلل له
 VY eseren ؟ رجلا لبق

 مدعل سبح دقع ىلع ءارش دقعل دشر نبا حيجرت
 VVE esses سبحلا قدنفلا ديدحت

 الل eseren ةقدصلا يف ةزايحلا رود

 عاتجا ف بيرقتلاو «رداونلاو «ةنودملا تافالخ حرش

NVA sese فرملاو عيبلا 
 VAY essere نآرقلا ملعت ىلع ةرجألا ذخأ
 VA veserin ثیدحو ؛ ميدق !نيدجسم نيب ةعيجلا ةماقإ يف فالتخالا

 ل sessesensrres ens دحاو دقع يف ةراجالاو حاكنلا عاتجا

 :AY cesses 0 ees هاركإلا ةلاح يف عيبلا



 enna نوشج الا نباو مساقلا نبا نيب سابحالا 5 ءاسنلا ةداهش ۷

 0 ؟رفك ةالصلا كرت له ۸

 0 بوصغملا لالا عيب "4

 ee ؟طنلا ةطساوب بيغلا علطتسي نأ زوجي له ٠
 eens عماجلا ةتبس دجسم عيسوتل ةيكلملا عزن ء١

 eens « تانمملا ءاسن اي» :أطوملا ثيدح تاياور هيجوت ۲

 ل ساحنلاب ةبوشملاو ةصلاخلا ةلمعلا نيب لاملا ةاكز ۳
 ns حاكنلا دقع يف هرواشمو يصولا نيب ٤

 0 ةدسافلا ةحكنالا يف قادصلا 0

 enn معلا نبا دوجو عم حاكنلا ىلع لاخلا ميدقت 6

 ees ؟ةمزاللا نانألا نومضم يف ليحلا لمعتست له ۷

 sees ,. ؟ةقدصلا ةزايح ىرمعلا لطبت له ۸
 Seserra ؟عامسلا ةداهشب ةيكلملا لقتنت له ۹

 0 ؟ليوطلا دمألل سابحألا ىركت له ٠٠

 بصاغ ديب نيتلاحلا يف يهو «تعيب مث تبهو ةيليبشإب كالمأ ه١

 ةيمقممفتو

 PPA essere ؟ًايلو نكي مل

  or؟جاوزلا دعب ةناضحلا ىقح مالا بستكت له 0

 ٤ ةقفن لمحتو «ءىلاكلا طاقسإ ساسأ ىلع ةأرما عالتخا
 ماطفلا ىلا لمحلا 00

  6ةعفشلا ىح ةعيبط 00

  5ا ا لح تابثإلا ف ةزايحلا رود 000

 ثلثلا ىلع داز ام ةثرولا زيجي ال امدنع ةيصولا ذيفنت ةيفيك ۷

 ةنيزخ نيبو ةكرتلاب نوطيحي ال ةثرو نيب رركتم حلص ۸
 0000 ةيليبشاب دابع نبا

 ل هل عيبلاب هئاكرش مازلا ةلواحمب هذوفنل كيرش لالغتسا 9
 عي يع يح رخآ دجسم حالصإل دحسم تالغ لضف قافنا 5٠

 00 ؟سبحلا سرفلا فلع نم ىلع 1١

neanin 

aaunonnas 

۳4 



1Y؟نيدب ةميتيلل توملا دنع هرارقا يف نضاحلا يصولا مهتي له  

 .. نمثلا يف نبغلاو عيبملاب لهجلا ىوعدب عاب ايف مئابلا مايق ۳
 0000 ؟ضاق هب دجوي ال دلہن دوقعلا ىلع بطاخي فيك 4
 ses مداقتلاو ةزايحلا دض سابحألا ةناصح 6

 ns ؟هيلع ىرمعلا قحل اطاقسإ ءيشلا ةبه ربتعت له ٦
 نادقفل سسحلا دقع ىلع ءارشلا دقع حيجرت ۷

 0 س ؟ةسبحلا كالمألا ديدحت

 ese اهرمأ يف ءاربإ دعب ةعاضبب ةبلاطم 8

 eens (عوضوملا سفن) لزغلا نامضل رخآ ببس 9
 ees ؟ةعفشلا قح لطبي ةمسقلا بلط له ٠
 .. ؟بوصخغملا ةلغ ريدقت يف نيمختلا ىلع ةداهشلا لبقت له ١

 es ؟بئاغلا لاومأ ىلع ذفني فيك ۲
 eens ؟هيف عزانتملا لاملا يف بئاغلا ليكول ىضقي له ۷۳

 0 ةناضحلا يف حملا طوقس 4

 ens نيغلاو هاركإالا ىوعدب عاب اف عئابلا عوجر ٥

 n مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا بس نم ةبوقع 1
 . ةيليبشا ةيدابب ةعيض يف سبحلاب رهز نبا ءالعلا يبا مايق ۷
 ا ةليوط ةدم دعب بالا ةكرت يف اهيخأ ىلع تخأ مايق 8
 .............٠ eee نمشلا يف ررغلاب عيبلا داسف ۹

 بهشا لوقو دشر نبا رايتخا نيب لجؤملا قتعلا نم ةروص ٠
ees اهوحنو ةقدصب ديقملا سبحلاو قلطملا سبحلا نيب ١ 

esses هيفسلاو رصاقلا ماكحا م" .....٠ 
reese لجاب هعاب ماعطل عئابلا ءارش م 

 e سبحلا ةايح يف ضبقلا مدعل سبحلا نالطب 5
 eens ةاكرلا ممه لحت ال نيذلا «مالسلا هيلع « ينلا لآ م
 esen اهتمسق دعب ةكرتلا ىلع قوقح روهظ ۸
 Serene ؟ تلل اذإ رمثلا تاذ بلقنت له ۷

 Seserra رخآلا دعب دحاولا نيصخش نم ةعلس عيب ۸

۷٦1 

nenuereenes 
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 هلي قو مومو

0 

VURE 



 0 ةتبلا قالط ضيعبت 9

 0 همده دعب سبح قدنف ءانب ةداعا ۰

 ىصوملا نيبو « يصوملا لبق مه ىصوملا دحا ةافو ١

 20000 نينج مه

 eens ةجاحلا دنع عوجرلا طرش عم بقعم سبح ۴

 esasan ens ةراطعلا داوم ينو ةيثاذغلا داوملا يف ريعستلا ۴

 0 ةقايسلا درو « ءىلاكلا لباقم ةارابم ٤

 eens بسنلا تبثيو «دحلا اهيف بجي لئاسم سمح ٥۵

 Sessa ليخلاب ةقباسملا ناهر 51

 0 اهطلخو ؛نيكلامل ريعشو حمق بصغ ۹۷

 ees ةنودملا نم ةتسلا ءالفكلا ةلأسم حرش ۸
 Sees ةنودملا نم يلحلا ةاكز لوح ۹

 een لام ةيصوب هريغلو هسفنل دهشي دهاشلا ٠
 Sesser ثاريلا ماكحا ۱

 اال دبعلا عيب يف بيعلاب عوجرلا يف ةنودملا ةلأسم ليمكت ٠
 0 يحولا يقلت ةيفيك لوح شاقن ۳

 eseren ؟ردقلا قبس دقو ءاعدلا ةدئاف ام ٠٤

 دجسملا يف تيبي نأ رطضملل حمسي له 6

 0 ؟لوبلا فورظب عماجلا

 eens ةلمعلا لادبتسا دنع نويدلا ىدؤت اذاب 5

 ess قاتفنالا دعب اهيف ام طلتخا لخ قزو رمح قز ۷

 esen ليكلا دنع تاعئاملا نم قرتبي ام نامض ۸

 es مالسالل ةيبرعلا ةغللا ةرورض ركنا نم كح ۹

 ees «باهولا دبع يضاقلا نيقلت نم صن حرش ٠

 دبعلا قتع ممتت لوح
 eens ةساجنلا ةلازا لوح «باهولا دبع يضاقلل ناث صن ١

 «ةالصلا ضئارف لوح باهولا دبع يضاقلل ثلاث صن

\iVY 
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 eens اهلئاضفو « اهننسو

 لوح «باهولا دبع يضاقلل عبار صن -

 00 ةالصلا تادسفم

 .... مهريغ ما نيمرحلا بطاخت له « ديصلا ميرحت تايآ
 n ةيرعلا عيب لوح ةنودملا نم صن حرش
 Sesser ةينمثب ةيثلث مهارد ةلطارم

 ىلع يمد هنا :هيلع دهش دقو «لجر ىلع يمد نم

 00 لبق رخآ

 Sees ةلدابتم ةيمدث

 اثول لدعلا ريغ دحاولا ةداهش ربتعت له
 000 ا ا ا ا ؟ةماسقلا بجوي

 0 ع ؟قح ءايلوالا تامارك له

 esses :ةفلتخم تاعوضوم نم لئاسم سمج

 نيقابلا ةبيغ يف ءاعفشلا دحأل يرتشملا ةيلاصم - ١

 نمثلا نم رثكالاب «ريسالا كفل ؛ جلعلا ذخؤي - ۲

 sese ةميقلا وا
 sens هتجوز راوشل جوزلا نامض - ۳

 ؛عيفشلا نع «نمثلاب عئابلا لمحت - ؛
 sees يرتشملا حلاصل

 ess زاجا هنا :هسفن ىلع يضاقلا داهشا - ه

 هملعب دوهشلا ةداهش

 20010 ا :لئاسلا سفن نم قرخا لئاسم عبرا

 es ءاعفشلا دحا ةحلاصم يف لاؤسلا ةعجارم - ١
 nn دعب عرشي مل يذلا قحلا يف ليكولا ةداهش د ۲

 هيف ماصخلا يف
 ee هليكو ضبق ام مالتسالا رشابملا ليكولل له - ۴۳

 ؟يلصالا لكوملا حلاصل وه
 es ؟دجسملا سبح يف صاخلا ىلع ماعلا لمحي له - ء؛
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 ١ :ةفلتخم تاعوضوم نم ةلأسم ةرشع اتنثا 0
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 ١ - ةجوزلا وا نيوبالا ةقفن يف بئاغلا لوصا عيب ...............

esses فوقسم ريغ عماج يف ةعمجلا ةماقا - ۲ 

eens سجن ءاي نوجعملا نيطلا نم هناطيح دجسم - ۴۳ 

  - 5جوزلا اهينبي ضرأ ةعقب فصن ىلع حاكن 000

ens يدوهيل ةكرتشم رثب نم ةصحو راد عيب - ه 

eseren بكرم هب يدف ام عيزوت ةيفيك - 1 

  - ۷«مدعملا هيبا ىلع قفئا نم عجري له

sees ؟هتوخا ىلع 

  - ۸ةنيعم ضرا نم ىمسم ددع ىلع حاكنلا 000

 ٩ - لدع نأ قبس نم ةداهشب دهاش حيرجت

Sesser neee دهاشلا اذه 

eens مالسلا هيلع يبلا ايؤرب ةداهشلا درت الا ٠ 

 ١ - تامرح س ودعلا دده ول فقوملا ام

 ؟(ص) يبنلا 0

eens ؛هسفنپ هحاكن دقعف هيصو يفوت هيلع ىصوم - ٢ 

 ءانبلا لبق يفوتو
  ۳سبح دقع ريدقت بلط 0

  4؟سبحلا يف نبالا عم نبالا نبا لخ دي له 0

  ۵ىلا ءارود اهيف ينبي نم سبحلا ضرا ءارك

 ةمولعم ةدم 0 1 00

 عج رش عم «نبالا ىلع دبؤم سيبحت دقع 0

  ۷ةالصل ا ةريغلا ريخأت :كلام ًاطوم نم لوالا ثيدحلا لوح

eee fs ر°صعلا 

ees اهجوزو «(ص) لوسرلا تنب بنيز. ۸ 

ns نيشترملاو «نيبارملاو « نيدتعملا ةالولا لاوما 8 

 ٠ ةرخآلا يف مهريصمو ؛لافطالا هيلع دلوي ام 0

 ١ لاعفلا مسقت 0
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 وا «سبحلا ىلع عوجرلا طرش عم « بقعم سبح
 sss هبقع ىلع
 0 هلكأو هضبق دعب ؛ماعطلا نم يف فالتخالا

 esen ةجوزلا نبا ةقفن مازتلا

 ىرخا ةعلس يرتشملا اهيف نهر ةعلس نمث يف بفالتخالا
 e ةالصلا ين فاعرلا ماكحا
 0. مهريغو ةلزتعملا نيب «نآرقلا يف معلا تايآ

 r ثراوب رقي ةئرولا دحأ

 esses يصولا تاصاصتخا
 ل ببسل ةمرحم وا «تاذلا ةمرحم رمخلا له
 ns ةنودملا نم صوصن لوح لئاسم عبرا

 .... ةدحاو ةقفص يرتشا امم ءزج يف ةجبارملا - ١

 راد ىنكس نم اهب ضوعملا رادلا مادا - ؟

 0 eserenatnenaennenn اق رمع تحلم

 ءاربتسالا ةرتف يف ةيراجب ثدحي بيع - *
 0 ةلاقإلا دعب

 ضرعلا وا ماعطلا تاف دقو «عيبملا قاقحتسا - ؛
 ایم عفد يذلا

 nnn ةعفشلاو نبغلا يف ماتيالا ةيعضو
 ا بقعملا سبحلا لوح « تقبس ةلأسم يف ةعجارم

 ees (غلبل) يفلتنع نيدقعب ةنيادم ةداهش
 ees :ةئبس نم ةلأسم ةرشع اتنثا

 n يف هسأر حسم يسن نم لوح ةعجارم - ١

 سمخلا تاولصلا ىدحا ءوضو

 .... ؛هولئقاف ةميهبلا ىتا نم) :ثيدح لوح - ؟

 (ةميهبلا اولتقاو
 .. (ءاهقفلل الا ةلضم ثيدحلا) :ةرابعلا لوح - ۳

 (سمال دي درت ال يتارما نا) :ثيدح لوح - 3

 م١

 ووو ول
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 اهدجوف ءاركب جوزت نم) :ثيدح لوح - ه

 Sees (الماح

 0 جحلاو ةعمجلا لوح ناثيدح - 5

 > سانلل ثدحت) :زيزعلا دبع نب رمع لوق لوح -

 eee (روجفلا نم اوثدحا امردقب ‹ ةيضقأ

 < sss راسيلا يف وا نيميلا يف متختلا لوح -

 يطعا «نآرقلا ثلث ظفح نم) :ثيدح لوح - ٩
 Sesser (ةوبنلا ثلث

 e ؟دبعلا وأ ةمالا قتع لضفالا له - ٠

 0 دمصلا هلل دمحلاب ةبطخلا حاتتفا - ١

 يبلا ةعافش بلطب ءاعدلا زوجي له - ١١

 esses مالسلا هيلع

 ees نآرقلا راكذتسا ىلع ثحلا يف ثيداحا ةعست لوح
 esse ريخالا ملع نود «ضوفملا هليكول لكوملا لزع

 0 ةعمجلا ةماقا ىلع نيعماج نيدجسم عزانت

 دعب «ةبيغلا رايخب ذخات نأ تدارا ةجوز

 cesses جوزلا مودق

 e اهجوزني نم قالط مازتلاب ةقوبسملا ةمزاللا نيميلا

 ns تارم ثالث اهعيب دعب ةباد قاقحتسا
 ees ءالولاو قتعلا يف ةريرب ثيدح لوح

 eens ةيرعشالا لوح نيفشات نب فسوي نيملسملا ريما لاوس
 0 رخآلا كيرشلا نذا نود هجوزي قيقر يف نيكيرشلا دحأ
 Seserra ةداهشلا ىلع ةداهشلا

 ةقفنلاو ىنكسلاب «حاكنلا دقع دعب «هدلول بألا مازتلا
 0 ةلغلا سْخو

 esses ىحنلا ةعيبط

 وفم معروفا

sours 



 essere عابسلاو ريطلا روس ۸

 Sessa رفسلا يف ةالصلا رصق ۹

n ةاكزلا مط بجت نيذلا نومراغلا ٠ 

eens ةفلتخم تاعوضوم نم ةلأسم ةرشع اتنا: ١ 
 ١ - ةيرق لهأ نيب ءارعشلا ضرالا ةمسق 0

 ees ةعارزلا ضرأ يف كيرش ةصح ىلع ءادتعا - ؟

 ens جاوزلا دقع ذيفنت مدع ىلع ةمزاللا نايإالاب فلحلا - *

 seserra هب قدصتملا ضعب ةزايح - ؛

 ا حاكنلا ىلع بطاخلا ةداهش - ه
 ا ؟اح وأ ضاق لخدت نود هتيصو ذفنت نأ يصوملا طرش - 5
 ens عيبلا يف وأ ءاربالا يف نيدهاش نم رثكأ بلط - ۷
 a برغملا رب ىلا سلدنالا رب نم هب رفاسي كرتشم بكرم - م

 ٩ - ةكرت ىلع نينطوم عزانت 00

 م لاح نيد يف ةعلسلا نهر بلط - ٠

esasen عرز داسفاب موق ىلع ءاعدالا - ١ 

 ess ةقايسلا كالمأ نم جوزلا لتغا اب ةجوزلا عوجر - ۲
 sess ............ ثالث رتولا ىندأ :أطوملا يف كلام لوق لوح ۳
 esses ةمهتلا دوجول هكالمأ نع ضاق ةبساحم ۳

eens داهتج الا لوح :يواحطلل (راثآلا لكشم) باتك نم ٤ 

 sees لزنملا لخاد لتقلاب ماهتا 6
 esses 0 رقيلا يف نیکیرش فالتخا 5

 eee : ةفلتخم تاعوضوم نم لئاسم سمح ۷

 قتعملاو «دساف عيب نم يرتشا دبع قتع :ةنودملا نم - ١

 essere هل لام ال

 eens ماعطلا عيب يف زجانتلا ىدم :ةنودملا نم - ؟

 n مامالا عم عوكرلا نم هسأر عفر نع لفغي نم -
 ens اهريغ وأ ىلوالا ةعكرلا يف مامالا فلخ مان نم
 eens ةعفشلاو قالطلاب فلحلا نيب قرفلا

0 

 نا ™- عج
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 ظل هب ماتثالا هتعاج هركت موذجم مامأ
 القا ecer ةقدصلا ضعب ةزايح

 010000 ةيمدتلا يف ةمسقلا نع ةثرولا دحأ ةحلاصم
 0 هفاصوأ دحأ ريغت ءا ءوضولا

 AN esses بارتلاب ريغتم ءان ءوضولا

 NON ees نابذعي اهو اهربقب لوسرلا رم نيذللا نيلجرلا ثيدح لوح
 Ae cesses ره اهيف طقس ركب ءام لاعتسا

 AeA لتنال زمرة لامر ل رنة وف مم ومرفق ءوضولا دعب لوبلا طقن طوبهب حكنتسم

 ملف sese ءوضولا دعب جرخت دق لوب ةطقن نم ةسوسولا
 411 ةن مران رو معة رو اة مولع ءوضولا دعب الا لزني ملو عماج وأ ملتحا نم
 م39]4 رنة مرر و يمة ييمتت مامالا مالس دعب ةنئاف ةالص يضقي نم ماما رورملا

 ANY esen حبصلا لصي مل هنأ ركذتف « رهظلا يف مامالا دجو نم
 ANY esasen ءوضو ىلع نوكي الا نآرقلا دهاعتل صخري
 ANE sscesseseesesrnsnsassanenenannnnns ساحنلاب بوشملا رانيدلا ةاكز

 ANE seserra ةاكز ىلا ءارقف ىلع نيد ليوحت

 ANO esses 0... لكأيو عماجي ناضمر يف برشلل رطضم

 ANO es ظاعنا نود «رکذت وأ رظنل «يذم هنم ليسي مئاص
 ANT sese ؟اماع رشع ةثالث هرمع نم ىلع مايصلا بجي له

 ANT eee ناضمر يف هسرض ىلع ءاودلا عضول رطضم

 ANY ees هقالطو ناركسلا حاكن

 فلح ام نأ نيبت مث «ةمزاللا نايرالاب فلح نم
 ANY sees الح ناك هيلع

 ANA ا تارم ةدع ةحبارم ةعلسلا عيب

 ANA seserra يطبارملا لاقثملاب ءاضتقاو « يدابعلا لاقثملاب عيب

 AN eseren ةئيسن اهيرشي مث ءادقن ةعلس عيبي عئاب

 ANA eseren ةئيسن « ةدايزب ءاهيرتشي مث ءادقن اراد عيبي عئاب

 AYY ل ا ا ايجيردت ىضتقت ةمدخب ةعلس عيب

 AYY eee ةمدخ نمثلا نوكي نأ ىلع «لجأ ىلا ةعلسلا عيب

 ام



 0 ةيشحلا بايثلا يف شغلا 6

 eens ةنوحلملا بتكلاو فحاصملا عيب 5

 000 ةيلابلا سبالملا عيب يف شغلا ۷

 esses فرملا در ريخأت عم ماعطلا عيب ۸

 es اهريغب ءاضقلاو « عيبلا دقع يف ةلمعلا ليجست 8

 0 رانيدلا نع مهردلاب ةلاوح ٠
 n مهردلاب نمثلا نم ءزج ءاضتقاو « رانيدلاب ةعلس عيب ١

 esses مهارد ءاضتقاو « رانيدب ةحبارم ةعلس عيب ۲

 ens رانيدلاب نمثلا ءاضتقاو « مهردلاب ةعلس عيب ۴۳

 0 ةدحاو ةقفص نيئعلس ءارش ٤

 n بوشملا رانيدلاب صلاخلا رانيدلا ةلطارم 6م

 ens ةكرشلا جراخ لمعي نأ ديري ةراجتلا يف كيرش 65
 ةكرشلا لام سأر يف ةدايزلل « رخآلل نيكيرشلا دحأ ضارقا ۷

 n ةميقلا هيف عفدي نأ رجؤملا ديري ماعطب ةراجا ۸
 esse لالدلا لعج يف فرعلاب ذخالا ۹
 eee هل ةعلس عيبي امدنع لالدلا لعج ۰

 eet يقن ريغ ضيبب ماعطلا رودق ريم 05

 sesane نيراسيلا دحا رهظلا ةفخ :ثيدح لوح ٢۴

 eens زورينلا بعالمو روص لخد ۳
 00 ع ينلا مارتحاب لالخالا 5
 eee مهموصخو ةيرعشالا لوح :سأف نم 6

 sess ءوضولا ضاقنا رابتعاب مئانلا لاوحأ 57

 es هباب رادلا بحاص حتف ببسب قرهلت تیز ةرج ۷
 0 ماوتالا ثاريم ۸

 seen ةالصلا ماما ةيحضالا حبذ يف عبتي ۹

 essen قالطلا يف كيلمثلا هبشي اهم ۰

 هلل برضلا ىلع ءاعرتسالا دقعب ةارابم دقع طورش ليدعت ١
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RET sees: عيبلا نم نم لقأب اهئارشو ةعلس عيب ابر نم للحتلا ةيفيك ٢ 

  ۴؟نيجوزلا نيب لاملا يف ةءافكلا ربتعت له 0

REN eseren ةنوبشالا نم ناتلأسم ٤ 

AEA eseren هئارش نم رهشأ ةتس دعب «سرفب بيعلا مدق ءاعدا - ١ 
AOe essssessrenenneres هل تانبلا ةزاجا عم « روكذلا ىلع سبح - ۲ 

AOI ا ضباقلا ءاشي ثيح هفرصو « ءاركلا ضبق ىلع ميدقت ٥ 

 ٩ مثلتلا نم نوطبارملا هيلع ام مح 00

AO oceans ةرعاشالا نم نوفرطتملا هيلا وعدي ام ۷ 

AY assesses ةنودملا نم ءودعلا ضرأ ىلا ةراجتلا باتك لوح ۸ 

AI sese اهمزالي اب ريغتت امدنع ءارحصلا رابآ هايم ۹ 

AVY cesses لئاسم عست نع لأسي ضايع نبا لضفلا وبأ يضاقلا: ١ 

AVY usecase عيبلا تابثاو راكنإلا نيي نيب ةيولوالا عزانت - ١ 

AVE eueeseceseseseneesesesasenennnnnnnenenns تبنت ال ةعيرز عيب - ۲ 

AV sese محلا وأ ىوعدلا يف ريغلا لاخدا - ٣ 

AV esasen ىوعدلا يف ةثرولا عيمج لاخدا هيلع ىعدملا بلط - > 

AVY sucess ؟سلفلا وأ توملاب رادلا ءارك ء الاح «حصي له - ه 

AVA cesses اهتنضاح روزت نأ :حاكنلا دقع يف ةنوضحلا طرش - 5 
r عابرلا عيب عنمم هيفس ريغ ىلع ضاق ريجحت - ۷ 

 ل ةمهتلا نييو ةققحلا ريغ ىوعدلا - م 0000

Ahs eseessesssnnacesasersesannns نيميلا بوجوو ةلاقالا ىوعد - ٩ 

AAY suse: ةيعرلا مظ نم ةبوتلا ةيفيك نع لأسي نيطبارملا ةالو دحأ ١ 
ANA sees تئاوف ضئارف هيلعو «لفاون ىلصي نا دارا نم ۲ 

  ۳ةعمجلا مهيلع بجت نم ددع  essereقلل

AAO نرزز ثق زنة ز رة ففي مراة ف ويا رفو وة ممعف :عوضوملا ةفلتخم لئاسم ثالث. ٤ 

 ١ - عرزلا يف ةكرشلا  seserraمق

 4ق نر زز رزة رة زلزل ية قفل ومممرةفرة ملم ة ورم وهوة ممةيفرمبو سلفملا تع - ؟

AAT cesses ةاكزلا يف عرزلا صرخ - ۳ 

AAV sees ءاربتسا نود جاوز هبقعي انز 6 



eae برغملا ءارحص لئابق نيب لدابتملا بصغلا تاعبت ٠ 

eens ؟جحلا مأ «سلدنالا لهال لضفأ داهجلا له ۷ 

 :شكارم ةنيدم نه لئاسم ثالث 0

sesane قالطلا ف ةداهشلا قيفلت - ١ 

 0 بهذلا ىلج ريناندلا نيد ءادا - +۲

 00 عماجلا يف نيميلا هب بجت يذلا غلبملا - ۳

 0 نيراج نيب ءانبلا ةيلعت ررض "و

 ٠ ؟بقعملا سبحلا يف نينبلا عم نينبلا ونب لخدي له 00
 ١ ا :ضايع نبا لضفلا يأ يضاقلا نم الاوس رشع دحأ

 ١ - فيلحتلا وأ راذعالا يف ىضاقلا ههجوي نم طورش ..
eee ةزايحلا يف نيدهاش هيجوت راتخلا - ؟ 

 * - ؟ءاضقلا محم وأ «نئادلا نم بلطب ليفكلا مدقي له

es ةداهشلا يف نيقيلا بجوي يذلا دحلا - ؛ 

ees ىرمعلاب ةل « كالما ثلثب ةيصو عيب - 0 

  - 5رفسلا ءاهتنا عقومب نمثلا ضبق طارتشاو ةبادلا ءارك

  - ۷هشاشفنا توبث دعب لمحلا ةقفنب عوجرلا 0
es ؟بيعلاب درلا تيفي عيبملا سيبحت له - ۸ 

 ٩ - ؟ةجاحلا رابتعاب وأ « ءاوسلاب بقعملا سبحلا مسقي له
 ٠ - ىنكسب اهابا ةجوزلا عاتما يف جوزلا ةضراعم ....

ees اهلهجي طسو يف ىلحنلا كح - ١ 

enn هومهفتسا؟رجها هلام : ثيدحلا لوح ۲ 

eee برحلا رادب نيريسأ ءادفل جلع ةبه ۳ 

ees ؟نويكلام ةيرعشالا ةئأ له ٠٤ 

  6؟اهعيبو « نجاعملاو ةيرشألا دقع نم صوربملا عنه له ...

  5عجرملاب ةطورشملا ةبطا زوجت ال 0

ees مميتلا وأ «ةماعلا ىلع حسملا رذع ۷ 
esses ؟عماجلا يف نيميلا نوكت تم ۸ 
  ۹محلا دعب ةداهشلا نع دهاشلا عوجر 0
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 2« ناسو «ضئارف نم نوک مأ ةدحاو ةالصلا ةأايه لص ۲0°

 QEY ecer ؟تابحتسمو

 EE ess هل بالا هريص ايف ءربكالا مهيخأ ىلع جيلوتلا ةوخالا ءاعدا ١
 لا ةيسرمب عماجلا دجسملا عيسوتل سبحلا دذخأ ۲

 EA esses ررفلل ًاعفر سبحلا يف ةضواعملا ۳
 ge : ضايع نبا لضفلا يبأ يضاقلا نم لئاس سم ٠4

 Oe cesses} .. بسنلا تابثا- ١

 AON eee هتجوزل نيدب ضرملا يف جوزلا رارقا - ۲

 :OY sess ؟طقف ةبيرلاب مأ «متيلا عم هماصخب فرشملا لزعي له - ٣
 .AO oor ؟ةدعلا ءاضقنا لبق تجوزت اذا «قادصلا ةأرملا درت له - ٤

 ءاحرا باحصأو تانج باحصأ نيب حلصلا - ه
 AO cesses هنولمعتسي ءام يف

 AOA هلل ر زلزل ز فلز رة زر زرق زلزل زز هنية موف دف ملف هلم فرز زفر مث وقمت قتعلا تابثا 0

 e eee هتجوز لاب ىرتشا هنا «ةدم دعب «جوزلا رارقا 5

 .AI so ؟صلاخلا يلحلا يف زوجي اك «بوشملا يلحلا يف لماعتلا زوجي له ۷

 I ceca ؟قادصلا يف الهج ةقايسلا يف لهجلا ربتعي له ۸

 Ve esses تآارقلاو «ةنودملاو «أطوملا لوح لئاسم عبرأ ۹
 Ye ess ىيحي لاق كلام لئس :أطوملا يف حاتتفالا تارابع - ١
 AYY esses واولاب (دمحلا كلو انبر) :ةنودملا رايتخا - +

 VY cesses ةلافكلا باتك يف ةنودملا نم صن لوح - ۳

 AVN eee نيترتاوثملا نيتءارقلا ىدحا رايتخا هجو - ؛

 AV sesane قحال ءاصياب ءاصيا نم ءزج ءاغلا ٠

 AY cesses ريغلا ضرأ يف رمت ءام ةيقاس يف تبني ام ةيكلم ١
 AVA ceres ةمزاللا نايرالا يف لهج نع ثنحلا

 دخل 0 ءاركلا اهب ىدؤي يتلا تابحلا عون يف فالتخالا ۳

 طف esses دحاو لدع ةداهشب هيف ىعدملا فقو ٠٤

 للا cesusesuerssassesesesersnnennannnns ريغلا ديب لقح سيبحت ىوعد ۲710

 AY essences ةمزاللا ناميرالا يف طاسبلا رابتعا 7
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 كل ا علخلا يف ىوعدلا عطق تالومشم 7

 AY sees ضرملا ةداهش نم لمعأ ةحصلا ةداهش ۲۸
 ASL sese اهادحال « ىلحن تمدق مث « نیتنبل تبهو راد ۹

 وملك ؟بقعملا سبحلا يف تانبلا تائب دلوو «تانبلا دلو لخدي له ٠

 A ees ؟هحيذب مأ «مامالا ةالصب ةيحضألا حبذ طبتري له ١
 eee sese هارتشا امف يرتشملا ىلع ريجحتلا زوجي ال ۲١

 ee ns ؟قادصلا نم اهجوز نع اهوبأ طقسأ ام ركبلا مزلي له ۳
 esh cesses ؟نيترم بقعملا سبحلا يف تانبلا دالوا لخدي له 4
 e0 es ؟ىلعالا رابتعاب وأ «صصحلا ىلع كرتشملا يقسلا مسقي له 6

 e ees :ضايع نبا لضفلا يبأ يضاقلا نم ةلئسا ةينامش 5

 ,هتنبال بالا بهو ابف جيلوتلاب بصاعلا ىوعد - ١
 Vee ,ر رز فرز رز زر زر رزة رت فقة رز وفيرة وردة رو ةف مهي ف رفوف هب اهل رقأ اهفو

 NY eens ؟لالا سفن يف دهاشلا عم نيميلا رركنث له - ؟
 9ND ecer) ؟ةماسقلا ريزعتلا طقسي له - ۴

 VV sees ايانشلا طاقسا يف صاصقلا - ؛
 NY eens ؟جاوزلا درجم ؛ اهتنبإل ةياصولا نع ةأرملا لزعت له - ه
 يذلا متيلل يصولاو فرشملا ةداهش زوجت له - 5

 اء أر sues ؟اهرظن تحت

 للا eren ؟نيد اهيلعو ؛ ةكرتلا نم هبيصنل ثراو عيب يضي له - ۷
 للا eee ضرملا يف هتجوزل نيدب جوزلا رارقا - م
 ee en ىرقلا لهأ نيب ةكرتشلا حراسملا ةمسق ضقت له ۷
 ل ees : ضايع نبا لضفلا يأ يضاقلا نم لئاسم عبس ۸

 RR ة رو رلرل هتزايجبالا نهّرلا ىلع نهترملا ةيولوأ ثبثت ال - ١
 e ess ةافوتملا ةجوزلا ٍراَوْش نم ةثرولا هبلطي ال جوزلا راكنا - ۲
 e ess ضيوفتب الا بئاغلا ىلع ليكولا ةحلاصم زوجت ال - *
 نيب ام دعب اذا ءاربتسالا نيب رركتت له - ع

 VOY osuessrerasatneaniiennlt ؟ءاضنفالاو نيميلا

 eA eres ةئيبلاب ةتباث ىرخأ نويد هيلعو نيدب سلفملا رارقا - ه

 م١184



 وه سلفملا عاتم نم هديب ام نأ ءامرغلا دحا ءاعدا - 1
 لق تتر ر مر ل رزان را تو ور رة هومر رم هرم هر راو رفف هدنع نهر

 e ماوعا ةسمخ هنع توكسلا دعب ررضلا ىوعد - ۷

 een :سويلطب نم لئاسم عبرا ۲۹

 esses تقولا لوأ ةالصلا - ١
e ءوضولا تايفيك نم ةيفيكل كلام ناسحتسا - ٣ 

 ees يذملا لوح ةنودملا يف صن طبر - ©

 ns (اهتادل مايا دعقت ضئاحلا) :ةنودملا صن لوح - ؛

 esses :ًاضيأ سويلطب نم لئاسم سخ ۰
eens اعم راهظلاو قالطلاب نيميلا - ١ 

 eee حكانملل مدقملا بجاو - ۲

 ا دوقفملا هكيرش ةصح يف ريغلا كرشي كيرش - ٣
 هل رت رار زارة هزة هه ء هي يحلل ريطلا قرذ ةراهط - ؛

 ns ةنودملا نم مجرلا باتتك نم ةملك لوح - ه

ese ةنودملا نم صن لوح :ليلحتلا حاكن ١ 

 ees فرصلا رعس ريغت عم ةجبارملا عيب ۲

 ene ضرالا ءارك يف بيلقلا طارتشا ۳

ees ةقايسلا لوصأو برشلا نيب ةيعبتلا ٤ 
e ةرواجم ةصرع ىلا راد نم ءاملا لاسرإب قافترالا ٥ 

  ۲١ًارارطضا رحبلا يف حرط ايف باكرلا نيب عجارتلا ساسأ
 00 عيبلا يف طرشلا ۷

 ... ؟غولبلا نيح ىلا ةيمدتلا يف راغصلا قحب ظفتحي له ۸

 000 احر ءارك ۹

 ؛ماعالا عم خالا ونبو ءءابآلا عم ءانبالا لخدي له ٠

 Sesser ؟دبؤملا سبحلا يف

 Sees لجو زع هللا بسي نم ةبوقع ۱

 es هنيع نود هفاصوأب صخش ىلع ةيمدتلا ۲
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 esen : ضايع نبا لضفلا يبا يضاقلا نم لئاسم سمخ ۴

 00 ةماع قيرط ةفرعمب داهشا - ١

 جوزلا ةكرت بلاطت ةربدم ةجوز - ؟
 0 نيدلابو ءىلاكلاب

 ns ؟ةكرتشملا ىرمعلا يف تام نم ظح دوعي نم ىلا - عم

 eens اع... “ءأنبلا عقوم ىلع تانيبلا فالتخا - ؛

 رباقملا يف ببقلاو تاضورلا ضاقنا - ه

esses نيفشات ثنب ءاوح نيي ٣٤ 

es : ضايع نبا لضفلا يبا يضاقلا نم ًالاوس رشع ةسخ ٥ 
n ضرملا لاح يف ثراولل رارقاو ةبه - ١ 

  - ۲ىفوتملا دي ناو «هكلم ةكرتلا ضعب نا بصاع ءاعدا

 esses نهترم دي تناك

 eee تيبلا عاتم ف ةئرولاو ةجوزلا فالتخا - ©

 ريغ مهو «مهنيب ريسأل ىرسالا ةداهش لبقت له - ؛
 esses ؟ةلادعلاب نيفورعم

 بوثلا يف ثدحي ام راسمسلا نمضي له - ه

 0 ؟لوانشلا نيح
 ودع الو .«مصخلا ودع ليكوت زوجي ال - 5

 sese مصخلا لیکو
 ens لیکو هل يذلا « بئاغلا ىلع نيميلا هجوت دنع - ۷
 ens قالطلاب نيميلا يف ةينلاو طاسبلا رابتعا - م

 es مزتلملا ثوب طقسي ةايحلا ىدمل ةقفنلاب مازتلالا - ٩

 ns ريخأتلا عم (مهارد رانيدلا نيد ءادا - ٠

 «ضؤفملا مدقملا ءازا , ءاضقلا لخدتي له ١-

 eee ؟هتيصو ذيفنتل
 تاضورلاو ببقلل رمالا هديب نم مده -۲

 essere رباقملا يف



 تسيل ةحرضالا هذه نم مده ام ضاقنا - ۳

 0 سبحلا مح ىلع
Sees رباقملا يف ىئبي ام مده بجي -٤ 

 ه١٠ - عماجلا ةعموص نم ناريجلا ىلع فشكلا ررض عنم

eseren ........  رودلاو والارضين 

 ١ رودلاو باودلاو لحاورلا ءارك يف ةلاقالا ماكحا

Seacrest > ةنودملا نم نيضرالاو 

sens اهما لبق يرتكملا ىفوتي ةليوط ةدمل ضرالا ءارك ۷ 

 هبيصن بهو هنأ :هئاکرش دحا ىلع كيرش ءاعدا ۸

 Seserra كرتشم ندعم يف

 ءيش لك انا :ةيآلا لوح ةنسلا لهاو- ةلزتعملا نيب ٠

 Sesser ردقب هانقلخ

 ees ادلو ناصخش قحلتسي امدنع قاحلتسالا راثآ ۰

 seen انزلاو ةعتملا حاكن نيب قرفلا ٠”

 000 ةنبس ىلا ةيليبشا نم نيت ةلوح لقنل حالم ةراجا ٠
 esses ةنودملا نم ةلافكلا لوح صن حرش ٠

 Seserra :سويلطب نم الاؤس نورشعو نانثا ۰

 esen كلم تابثا يف ةداهشو لجس ضراعت - ١

 كيرشىلع هسفنل انيد يعدي ماتيالل قباس يصو - ؟
 sese منغلا يف ماتيالا

 هزجي مو ءرجحلا تحت نم هدقع حاكن راثآ - ۳

 Sesser فرشملاو يصولا

 سفن ذخا دعب «ديدج ضاق دنع ةداهشلا داعت له - ۽

 0 ؟قباس ضاق ىدل ةداهشلا

 ةئراطلا ةجوزلا ةصحب ةيصولا ذفنم مازتلا - ه
 000 ؟ةكرتلا نم

 ءمامالا ةرجال :دجسملا ةلغ يف ةيقبسالا نوكت يأل - ٠
 00 ؟دجسملا حالصال ما



 «ىرخا دجاسم ةلغ نم فلتسا اح نامضلا مزلي له - ۷

 Sesser , ؟مماج لا بطاصم ءانبل

 ا ؟ةريثك تناك اذا دجسملا ةلغ نم رفوي له - م

 بجي «مركلا يف ابيع سرغلا مدق ربتعي له - ه
 esasen ؟درلا هب

 تبثي امدنع « ثيراوملا باحصا هعاب ام فقوي له ٠-

 eseren ؟بئاغلا هبيرقل عيبملا نا :عدم

 لالا ثيب قوقح يف ةيصاخلا ثيراوملا بحاصل له - ١
 Sees ؟كلذب هل نذا نود

 ىلع ءانب وأ ةيكزتلا ىلع ءانب ةداهشلا لبقت له - ١٠١

 0 ؟ يضاقلا ملع

 ماتيالا ىلع قفني ناك هنا هلزع دعب يصولا ءاعدا - ۳

 00 هلام نم

 esen ديلقتلاو داهتجالا يتلاح يف ءاتفالا طورش ٤-

 أطوملا سيردتل باصتنالا يف طرش ةياورلا -6
 000 ةعيرشلا تاهماو

 اذا «ةعجارملا دعب «ةجوزلا نع نبالا ةقفن طقست - ١

 een ملفا يف اهب تمزتلا نا قبس

 جرخت نا جوزلا اهبلاطي امدنع «لمحلا يعدت ةأرما -۷

 0 اهيف دنعت ينلا رادلا نم
 عربتملا قالط يف ةدعلا ةدم ناكسالا لمشي له -

 en ا ؟ناکسالاپ اهل

 essen ىراصنلا نم مركلا لوصا عيب -۹

 ns ,.......... ماحرالاو قدانفلا ةحئاج نع جتانلا رايخلا - ۰

 eseren ؟ثيناوحلا مارك يف ةحئاج رجشلا ةلق له ١-

 عرزلا بيصي اب ةيعارزلا ضرالا ءارك طقسي له - ٣۲
 0000 ا ا ؟طحقو رص نم

 ens قالطلا دنع «ضوعب « ةناضحلا قح لطقست ما ٥
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 0 اهنامضب مزتلا دقو « ةجوزلا ةروش نع جوزلا ةيلؤسم م5

 e :ضايع نبا لضفلا يبا يضاقلا نم ةلئسا ةرشع ۷
 ءاحرالا باحصا نيب ءاملا مسقي فيك - ١

 الا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ؟تانجلا باحصاو

 00 ةلقعلل بجوملا ةداهشلا بيصن - 5

 تبث اذا «يقسلا نم تانجلا باحصا عني له -

 ens ؟ةماعلا قيرطلاب رضي مهتانج ىلا ءاملا رورم نا

 0 ؟ هيدي نيب يتلا هقئاثوب يعدملا ىلع جتحي له - ٤

 eens ليجستلا نمو موصخلا ججح نم خسن ذخ - ه

 تانجلا نم قبسالل يقسلا يف ةيولوالا ىطعت له -
 eee ءاحرالا وا

 0 ؟يقسلا ءام ىلع ةلقعلا قبطت له -

 اهريغ ىلع محلاب ليجستلا ةداهشل ةيولوالا ىطعت - م

 00 تاداهشلا نم

 ءاحرالا باحصاو تانجلا باحصا نيب ءاملا عيزوت - ٩

 00 نيلفسالاو نيلعالا رابتعاب

 مهيلا لصي ناك اذا ءاملا يف تح نيلفسالل له ٠-

 0 ؟ضرالا نطابب احشر

 0 عجرملا طرش عم ثراولل ةبملا 4

 esen سلدنالا ءاهقف ضعب نم الاٌؤس رشع ةثالث ۹

 عم هانكس راد لخدي الا :اثالث قالطلاب فلح نم - ١

 000 اهاوبا هتجوز

 عئابلل عوطت ام دعب ءاهيف ينبي رادلا يرتشم - ؟

 eseren نمثلا ريخالا رضحا ام ىتم ةلاقالاب

 TT ماع دعب ضبقلا نوكي نا طارتشاو سرغلا عيب - ©

 ,ةقايس ةجوزلل مدق ناك دقو ءهل القح عاب نم - ۽

 00 .ةعاشالا ىلع هكالما فصن

 ee كلالاو يعارلا نيب منغلا ددع يف فالتخالا - ه

“€ 

 ےگ

< 
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VIA eseren اهعرزي ملو هضرا برشب بلاطي نم - ٩ 

IA esses ءادالا لجا لولح دنع فلسلا يعدي يرتشملا - ٠ 
Ns eee هٌوارش وا ىرقلا لها نيب يقسلا ءام فالتسا - ۸ 

 ٠ - «ليكملا يفو ؛ضورعلا يف توفلا له
VWs ا ا ا ؟ ءاوس ؛ نوزوملاو 

 ٠- فرعلا يف ينعت ركبلاو ءاركب طرتشا نم
 ءارذعلا :يلحلا  seen OTشل

 ١ - يف راسمسلاو درلا ىوعد يف عناصلا قدصي له
 نرر لل رء ل نر ز قرر زيرو ترتر ةقو وو يروون فز ومية ميفوو ؟عيبلا قوعد #١١

 ١١ - يهو «راثلا ءانثتسا عم رجش لقح عيب زوجي له

VY ل ا ل ا ا ا ؟ربؤت م 

 ٠ - لالا تيبل ةعفشلا  0 esenفر

 ٠ ضايع نبا لضفلا يبا يضاقلا نم لئاسم سمل ....  esenل

PIAS فقل وة زرت لور ز رزة وزفة فرار رة ية قفة ة رفوف بئاغلا ىلا راذعالا - ١ 

VIAN sense ..... هنم ةلماح ةيراج قتع اهنم اياصوب ىصوا نم - ۲ 

  - ۳لايت 0 نيعم ريغو نيعم ىلع ةيصولا عيزوت يف طلغلا
VIAN eee هتانجم يرجي ءام ىلع ثدحلل ايسرك عضو نم - ۽ 

 عيب نم عنملاب دشارلا ىلع ريجحتلا - ه

Ne esen sese بسحف راقعلا 

VIAN eseren : ضايع نبا لضفلا يأ يضاقلا نم لئاسم ثالث - 05 

VIAN eect ns نيراد نيب ليسملا قافترا - ١ 

VAY seen . ةضاحرلا رور قافتالا يف نيراج فالتخا - ۲ 

100 0 aT هلقح يف ةماع ًاقيرط لخدا نم - © 

  ۲اهعيسرتساو ءدابع نبا اهعاب «ةماع كالما هلصا اب سيبحت

 نيفشات نب فسوي  esen essل

IAA eseren ees ىنغلاو رقفلا يف ثيداحا نيب عمجلا ۴ 

Ye oreo ,.......... ضايع نبا لضفلا يبا يضاقلا نم لئاسم سخن 5 

 هتمكحم ةرئاد لخاد يضاقلا نع ةباينلا - ١
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 0 اهجراخ وا

 دلب ىلا رضحي نا هيلع لاحلا يضاقلا مزلي له - ۲

 sees ؟ةلاحلا ةيضقلا
 sees ةيئاضقلا ةبانالا تابثا لئاسو - ۴
 هنا هدنع تبث ايصو هيلع لاحلا يضاقلا لزعي له - ؛

 0 ؟روجحلا لام ىلع نّمئّوم ريغ

 0 هسفنل يصولا لزعو « يصولل يضاقلا لزع - ه

 esses :هغاب ملقاب نيتفملا دحا نم الاوس رشع ةتس 6

 ١ - ىفوتملا كلم تابثا ةقيثو لوح 0

 ١ - متيلا راقع عيب دنع تاداهشلا ضراعت
 sees بئاغلا وا

 ىلوالا در ىتم هنا «يناثلا هجاوز دقع يف مزتلا نم - *

 0 قلاط يهف

 essen تانبلا مرحي تاهمالاب لوخدلا - ۽

 Sees ةقيثو توبثب ليجستلا دوهش - ه

 ىلع عجرملا طارتشا عم بقعم سبح - 5
 0 نيعم دجسم

 es ءاضقلا نذاب الا سابحالا يف رظانلا فرصتي ال - ۷

 es ةعسقلا لجا نم ةكرتشملا رادلا غارفا بجي له - م
 ss ةسراغملا مات لبق لمعلا نم زجنا ام عيبي سراغم - ٩

 نود مهنع اوبيني نا يحاونلا ماكحل زوجي له - ٠

 Seances ؟ندملا ةاضق نم نذا

 in ؟نجسيو برضي له « ةماسقلا بجت مو هيلع يعدا نم - ۱۱

 فرعي ناك اذا ءابصاغ لالا ملستم ربتعي له - ۲

 erse ؟هبصغ ناطلسلا نا

 يف ةرباخلا لمعتسي نم ةداهش لبقت له - ١

 000 ؟ضرالا لالغتسا

 0 ؟ةرجاشملا ةلاح يف قالطلاب ظفلي نم ىوني له - ٤
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 ضضفملا ةيصانلا طيخ عيب زوجي له - 6
 قررا اة ترة ووو ا ا وة وة رفة وة هةر وقف ؟مهردلاو لاقثملاب

 eee ؟رفسلاب ةناضحلا طقس له - 1

 eens ؟نارجحلا نم هل قالطا وه ايصو هيلع روجحلا ميدقت له 5

 00 قتعلاب رقملا طخ ىلع ةداهشلا ۷

 0 ةنودملا نم ةالصلا باتك نم لئاسم ثالث ۸

 Sees ةنودملا نم نيصن نيب طبرلا لوح - ١

 0 ا . وهسلا دوجس نم مالسلا لوح - ۲

 ل ؛.............. ةالصلا نم نآرقلا ما كرت يف فالتخالا - ٣

 ةيضق هيلا عفرت امدنع ءدلب يضاق ىدل ةداهشلا ةداعا "و

 000 رخآ دلب يطاق نم

 Sees :ةيرملا نم نالاؤس ٠

 ecer ةراملاو كلملا نيب تاداهش بارطضا - ١

 sese ناضراعتم ةيكلملاب نادقع - ؟

 0 ةدم دعب ديفتسملا هب بلاطي دعو ١

 eens نفدلل اهسبح ضرا يف سبحلا ءانب ۲

 0 :ةيرملا ةيحان نم لئاسم نام ۴

 «ةدحاو ةملك يف اثالث ةقلطملا در - ١

 0 دهاشلا حيرجتو

 ‹ثالثلاب قالطلا نيب ةداهشلا قيفلت - ۲

 ٠ eens ةمزاللا نايالاو

 ةعجارملا يف بتاكلاو يلولاو دوهشلا ةبوقع - +
 ns < ثالثلاب قالطلا نم

 eseren رجاشتلا ةلاح يف ثالثلاب فلحلا - ؛

 se هلم ةدالولاو ءانزلاب ةأرما فارتعا - ه
 يف ةحرج ةداهشلا يف بارطضالا له - 5

 ٠ Sesser ؟ةالصلا ماما

 0 و ةدلتك ةكرعم ف نيدوقفملا ماسن - ۷
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 1544 oceans ؟قادصلا يف لهج ةقايسلا يف لهجلا له - م

11419 cesses ؟ضرملا يف ةجوزلل نيدلاب تافارتعاو اياصو ٤ 

  ۵؟قباس ربق ةمرح لجأ نس ديدج ربق شبني له  oes eensلا

POF esses ةغاب ةروك نم ناتلأسم: ٠ 

 ١ - ةكرتلاب ربكالا خالا راثئتسا  sasescenensessenensessensrenenesا

1984 cesses ةقدصلاب ماضرم اوواد /ثيدح لوح - ؟ 

VFO cesses يطعملاو لئاسلا نيب لضافتلا ۷ 

VFO eseren براقالا نم نيقحتسملل اهلك ةاكزلا عفدت له ۸ 

YOY secere بيلقلا طرشب في ماو «ضرالا عرز رتكم ۹ 

YON 000 eseren نيميلاو دهاشلاب ءاضقلا ٠ 

  ۱لوالا مدق ام ىوتسب هتنبا زهجي نا بالا بلاطي جوزلا

19] seserra ةقايسلا نم 

  ۲نيب ةندهلل امارتحا رثكا ناك نم

1754 eseren ؟نيملسملاو ةلطيلط 

  ۳قلاط يهف ةبطرقب اهجوزتا ةأرما لک :لاق نم ....,  esenطال

  4ناهتساو (ص) لوسرلا بس نم ةبوقع
VIIA essere هتغلو نآرقلاب 

VIIA ceres ةن ةدمل ثرالا نم ةدنتكب دوقفملا ظح فقوي ٠٥ 

1/6 sees ثراو لم روهظب ةكرتلا ةمسق رخؤت ٠ 

  ۷ةلفان يلصي نمب ةضيرف يلصي نم ماتثا زوجي ال

 ل ف ل ل رة رورة رة موزة تفر ةة يم ممم ة مق مف م فة يو ف مفر ووبل ةيكلاملا ىدل #١

  ۴۸طقست ةحرج رهاظلا لها بهذم داقتعا له

١# ceases ؟ةداهشلا اب 

LR مملة م وة ةء موو ىعس امالا ناسنالل سيل ناو :ةيآلا لوح ...٠ ۹ 

YAY sese ضاق مومأم لکو ءناب ذف لك :ةدعاقلا حرش. ٠ 

VASE esses ضبقلا ىلع ليكوتلاو ءاصيالا ببسب نيد ءاعدا "١ 

VYAN esses هضبق لبق ماعطلا تآارب عيب ۲ 

  ۴۳ثلثلا ىلع ةيصولا نم داز اف ةثرولا ةضراعم  eserenللا
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 اهعابف ءادقن اهعيبيل «ةعلس هيلا تّعفَد طيسو 4
 00 لجا ىلا

 سيل دلب يف بيغمل طرشب تذخا نم قالط الفني له ٤
 00 ؟ضاق هيف

 0 ؟نئارقلاب ةقدنزلا دح ماقي له م4
 eee ةعفشلا ىح يف ءاكرشلا نيب .,ةيقبسالا ٠١

 eee :ضايع نبا لضفلا يبا يضاقلا نم ناتلأسم ۳4/

 رارقا كرتي مو ءهتدلب جراخ يفوت يراجت طيسو - ١
 00 ٠ هيلع امي

 0 ةداهشلا يف نعطلا - ۲

 0 ...٠ .طاسبلا ةطساوب لمتحلا مازتلالا ديدحت ۹

 ns ؟ديسلا اهب عوطت يتلا دبعلا ةجوز ةقفن هن ةكرتلا مزلي له ٠
 n ؟ًاثالث اهقالطب فلح ةأرما نم هب وزب زربملا حرج له ۱
 esen يرتشملل ةعفشلا تح عيفشلا ةبه ۴

 esen ضايع نبا لضفلا يبا يضاقلا نم لئاسم تس ۲۵۴

 see ؟روجحملا لاوما
 قحلي ناك اذا ءءالا ىرجم رييغت كلالل زوجي له - "

 0 ؟ريغلاب اررض

 € ess ؟مادخالا طارتشاب حاكنلا دقع رثأتي له -

 تارهوجم ءافخاب تمبتا ةبيرق ىلع نيميلا بجت له - ٤
 sess ..... ؟ةكرتلا نم

 وفلل ؟قاذحلا يف ذيمالتلا ىلع رشني ايف ىبهنلا زوجت له - ه
 000 اهليتبتو ةقدصلا ةيئ نيب - 5

 eee داهتجالاو ىوتفلا لوح :ةجنط نه 4

 قح طقسي ال علخلل اضوع لالا عفد ٠

een o4 nan Auةعفشلا پواسط 

EAA 



 م ٢  :تاداهشلا يف لئاسم ثالث ۷

sese ؟اهئادا ريخأتب ةداهشلا لطبت له - ١ 

 هيلع دوهشملا ةفرعم مدعب :دهاش ىلع نيدهاش ةداهش له - ؟

 ees ؟ةداهشلل ةطقسم ةحرج ربتعت

 eens ؟ةداهشلل ةطقسم ةحرج بسدلا رييغت ربتعي له - ۳

 هتجوز تماد ام ءاهكلي ةيراج ةيا قتعب مزتلا نم ۸
 00 ةيح ةنالف

 0000 ا ا ل لا لئاسملا هذه عمج

 1 ٠ (تامدقملا) و (ليصحتلاو نايبلا) عامسا

 نيملسملا ريما ىلع دشر نبا مودقو ءريمذر نبا جورخ
 00 شكارمب

 000 ع ينوكرتشالا نبال ءاثر ةديصق

 ك0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا سراهفلا
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