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 رئاغصلاورئ ابكلا ىلإ يصاعملا ماسقنا يفرئارسلا
 و

 ؟ىنعملادوأ ظفللاب تاداورلا لقن

 بذا كنللا لضافلاداوح دّمح هللا ةيآ



 :هسانشرس -4

 :روآديدب مان و ناونع <

 :رشن تاصخشم <

 :ىرهاظ تاصخشم <

 :ىكباش <

 :ىسيون تسرهف تيعضو <

 :عوض وه <

 :عوض وم <
 :هدوزفأ هسانش <

 :هركنك ىدنبهدر <

 :ىيويد ىدنبهدر <

 :ىلم ىسانشباتك هرامش <

 - ١١5١ .داوج دمحم .ىناركنل لضاف

 رئابكلا ىلإ ىصاعملا ماسقنا ىف رئارسلا ؛ناتيهقف ناتلاسر

 و رسيرقت / ؟ىنعملاب وأ ظفللاب تاياورلا لقنو رئاغصلاو
 .نايليلخ رغصا :ميظنت

 /١91. 5 راهطا همئا ىهقف زكرم :مق

 .ص ١

 ةالمل ا 51د تخجل ١٠1ه

 .اييف
 (كاةمتع اذن له686 -- !اهموطوماىك, 5ة0نقاك 60 .هيلمع هلاسر  ىرفعج هقف

 (معفارت هزد9) .ةريبك ناهانك

 - ١709 .رغصا .نايليلخ

 8م 11 رم م 141/

 1 ةرادف

011 

 .ررشم ٠

 رامز اضع سا رنا

 ناتيهقف ناتلاسر
 رئاغصلاو رئابكلا ىلإ ىصاعملا ماسقنا ىف رئارسلا

 ؟ىنعملاب وأ ظفللاب تاياورلا لقنو
 هتاكرب تماد ىناركنل لضاف داوجدمحم خيش جاح هللاتيأ ترضح ىاهسرد ريرقت

 هيب راهطا همئا ىهقف زكرم :رشان
 © نايليلخ رغصا :ميظنن و ريرقت

 2 6 / مود :باح تبون

 هخسن 0٠١ :ناكرامش © ناموت ٠٠٠٠١ :تيمق

 والقث-588-560-١٠١١ هو :ىباش
 0 يح ا يحس

 :شخب زكارم
 44444//6 و 300/8157: :نفلت فيش راهطا همئا ىهقف زكرم .ملعم ناديم :مق

 57/44781١ و 7877/4 غ١117 :نفلت ءاهىنامرك هسردم بنج مرا نابايخ ١: هبعش مق

 5775:15٠9 :نفلت ,ىتسيزهب ةرادا لباقم 4/١ تجهب شبن .,تجهب هللاتبآ نابابخ ادهش هارراهج :دهشم هبعش







 ميحرأأ ن نمحرلا هللا مسب

 اندّيس ىلع مالسلاو ةالصلاو نيملاعلا ٌبر هلل دمحلا

 نيرهاطلا نيبّيطلا هلآ ىلعو دّمحم مساقلا ىبأ انّيبنو

 ىلإ نآلا نم نيعمجأ مهئادعأ ىلع هللا هر

 .نيدلا موي مايق

 تايانعلاو ةّيهلالا ةّصاخلا فاطلألا نمف .دعب ام

 ىلإ لوصولاو همالكو هباتك يف مّهفتلاو هقفتلا ,ةيناّبرلا
 لضفأ نم نيدلا ىف قّمعتلا لا ير

 ,ةرخآلاو ايندلا ىف ةداعسلل ةّمهملا بابسألا نمو .همعن
 انقَّقو دق ىلاعت هّنإف ؛رمألا اذه ىلع هركشنو هدمحن نحنو

 لضافألا نم ريثك عمجل هسيردت ّمث هقفلا ليصحتل

 ٌّجحلا ثحابم اهنمف ,ةفلتخملا ثحابملا يف نيقّقحملاو

 ميسقت ةّحص نع اهيف ًاليصفتو ةبسانملاب انثحب دقو
 انتحب دق هّنَأ امك ءاهمدعو رئاغصلاو رئابكلا ىلإ بونذلا
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 ىنعملاب لقنلا قّقحت نع عيبلا باتك ثحابم لالخ ًاقباس
 لضافلا رّدحو ردوق دقو .همدعو ةدوجوملا تاياورلا يف

 تماد نايليلاخ رغصأ خيشلا مالسإلا ةّجح ققحملا

 ىف هاندفأ امل ةيفاو اهاندجوف ةعماج ةلاسر هتاضافا

 ىلاعت هلا لاستو لمعلا اذه ىلع هركسشتف» فشلا سلجم

 .لمعلاو ملعلا نم ةيلاعلا بتارملا ىلإ لوصولل هقّقوي نأ
 انل ًاعفان نوكي نأ لمأنو .هرجأ هيلعو هّرد ىلاعت هلف

 ميلس بلقب هللا ىتأ نم الإ نونب الو لام عفني ال مويل هلو
 عيمس هّنِإ ,نسح لوبقب هلبقي نأ ىلاعتو كرابت هللا لأسن

 ىناركنللا لضافلا داوج دّمحم

 .ق٠54١ ىناثلا عيبر







 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 يي

 ديجيمد

 ميسقتلا لهو .رئاغصلاو رئابكلا ىلإ يدا م

 ؟امهنيب قرفلا وه امف ءاّيقيقح ميسقتلا هيك ناطحات
 كالملا يف عجرملا لهو ؟ريبكلا بنذلل ةطباضلا ىه امو

 فرعلاو ءالقعلاو لقعلل سيل هّنأ ىنعمب ؛طقف عرشلا وه

 كردي نأ نكمي هنأ مأ ,ةطباضلا نايب ىلإ قيرط ةغللاو

 بنذلا نوك ىلإ ًاقيرط ةغللاو فرعلا وأ ءالقعلاو لقعلا

 ؟ًاريبك

 ,عرشلا وه ةطباضلا يف ديحولا عجرملا نوك ىلع ًءانبو

 ةّنسلا نم وأ ,ميركلا نآرقلا نم ةطباضلا دافتسي لهف

 ؟ 840 نيرهاطلا ةّمتْألا تاملك نم طقف دافتسي وأ ةّيوبنلا



 ؟ةدّدعتم وأ ةدحاو ةطباض مهتاملك نم دافتسملا لهو
 ؟ال مأ تاياورلا نيب ماقملا ىف ضراعتلا دجوي لهو

 نع جورخلاو ةريبكلا باكترا نيب مزالتلا دجوي لهو

 بجوم رئابكلا باكترا ّنَأِب لاقي نأ نكمي لهو ؟ةلادعلا

 الف ."”رهاوجلا بحاص هلمتحا امك ,ةلادعلا نع جورخلل

 ؟هيلع رارصإلا عم الإ ربكألا ريغ حدقي
 هيلع دعوت اّمم بنذلا نوك ةّيربكألا ىف كالملا لهو

 ؟رانلا

 يصاعملا ناب لوقلا  نيلوقلا نيب عازنلا ةرمث لهو
 اهلك يصاعملا ّنأب لوقلاو رئاغصلاو رئابكلا ىلإ مسقنت

 ؟اهمدعو ةلادعلاب حدقلا ةلأسم ىف ةرصحنم- رئابك

 ؟ال مأ ّيظفل اهيف ةرمثلا راصحنا ىلع ًءانب عازنلا لهو

 ةلاسم يفاني رئابك اهلك يصاعملا ناب لوقلا لهو
 مدع ىلإ "”رهاوجلا بحاص بهذ دقف ؟ال مأ ريفكتلا
 باقعلا قاقحتساو .حبقلا وه هنم دارملا ّنأل ؛ةافانملا

 .باقعلا

 هباتك ىف باذعلا هيلع هللا دعوت ام ىه ةريبكلا لهو

 نويقلا ىلا": ضاننلا بع اضع انك اهنينرص وب وللا

 .6075-677 11 مالكلا رهاوج )١(

 .651 15 مالكلا رهاوج 6

 .559 ١7: لئاسملا ضاير (؟)
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 نع امك هيف رخآ لوق دوجو مدع ىلإ ضعب بهذ لب
 0 ضدعيصلا

 نم .ءاسنلا ةروس يف هنع هللا ىهن امع ةرابع يه لهو

 ؟"!4ُهْنَع َنْوَهْنت ام رئاَبك اوُبَتْجَت ْنِإ» هلوق ىلإ اهلَوأ
 هيلع هللا دعوت امب ةرصحنم ةريبكلا يف كالملا لهو

 ًأاّدح عراشلا هيلع ٍبّتر بنذ ّلك كالملا ناك وأ ,باذعلا

 .نيدلاب اهلعاف ءانتعا ةّلقب نذوب ةيصعم ٌلكوأ

 دعوت املك وأ ,عطاقلا ليلدلاب هتمرح تملع ام ٌلكوأ

 ؟ةنسلا وأ باتكلا ىف ًاديدش ًاديعوت هيلع

 لب ؛ةريبكلل ةطباض دوجو مدعب لاقي نأ نكمي لهو

 ؟ةفيرشلا ةّنسلا ىف درو ىتلا قيداصملاب ءافتكالا نم ٌنبال

 :لوقن ءثحبلا يف ضوخلا لبقو .رومألا هذه قيقحتلو

 :نيعصوم

 دليقتلاو داهتجالا ثحبم ىف يأ ؛ةلادعلا باب ىف :لّوألا

 نأ ىلإ ضعب بهذ ثيح ؛هيقفلل ةلادعلا ةّيطرش ركذ دنع

 ضعب بهذو ,رئابكلا نع بانتجاللا اهيف ربتعي ةلادعلا

 .ىصاعملا عيمج بانتجا اهيف ربتعي هنأ ىلإ رخآ

 كرت ّنأ ةلأسمك .هقفلا ىف ةدّدعتم دراوم ىف :ىناثلاو

 .؟7/1 :؛ مارملا ةياغ )١(

 ١. :ُ ءاسنلا ةروس 5(
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 ؛ىوقتلا فيرعت يف اذكو ؟ال مأ رئابكلا نم حلا وأ ةالصلا

 مأ ,رئاغصلاو رئابكلا بانتجا نع ةرابع يه له هنأ نم

 ؟رئابكلا كرت دّرجم يه
 بهذف.ميسقتلا اذه يف ءاهقفلا فلتخا دقف ,ناك فيكو

 عمجم بحاص ىعّدا دقو ءاّيقيقح هنوك ىلإ "”روهشملا
 يرميصلا نع ىكحو .ميعامجإ هنأ "'ناهربلاو ةدئافلا

 كوك هليبع ىلإ" رهازرجلا بعام هالو "1 قلد اشي
 نم دافتسملا لب ,ءاهقفلا نم عمج هلابق يف ّنأل ؛ًاّيعامجإ

 ًاضيأ هيلإ بهذو ,ّئعامجإ يناثلا لوقلا ّنأ "”سيردإ نبا
 يضاقلاو ,7ةّدعلا يف 5 خيشلاو ."'ديفملا خيشلا

 لك ّنأب ًالئاق اّيفاضإ هنوك ىلإ يسربطلاو 4! جاب نبا

 امو هنود ام عم ظحالي بنذ كلو ,ريبك يصاعملا

 هقوف ام ىلإ ةبسنلابو ريبك هنودام ىلإ ةبسنلاب وهف .هقوف
 ال

 ةريعص

 ( 01مالكلا رهاوج ١7: 6٠١.

 مالكلا رهاوج يف هنع ىكحو 278:17 ناهربلاو ةدئافلا عمجم (؟)

 15 60١1.

 .601 :17 مالكلا رهاوج يف هنع ىكحو ,؟الا/ :؛ مارملا ةياغ (؟)

 6+7 ١7: مالكلا رهاوج )0(

 .118-1١١/:؟ رئارسلا (6)

 .4817-84 :؟ (ديفملا تافلؤم ةلسلس) تالاقملا لئاوأ (1)
 ١: ١9,. هقفلا لوصأ ىف ةّدعلا (0)
 .0601:5 ف دقتلا 64(

 .11/ :7 نايبلا عمجم (9)
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 سيردإ نبا مالك

 "'طوسبملا ىف بهذ ىسوطلا خيشلا ْنِإ :رئارسلا ىفو
 نم دحأ هيلإ بهذ الو ةّيقيقح ميسقلا اذه نوك ىلإ طقف
 الإ ىصاعملا ىف اندنع رئاغص ال هّنأل ؛ةّيمامالا انباحصأ

 ّنأب ةذاتسأألا يدلاو هيلع دروأو ."!اهريغ ىلإ ةفاضالاب

 ! ؟هيف نولوقت امف .بنذ اهقوف سيلو يصاعملا ربكأ كرشلا
 ءايلونللا وماتوا رتاهفلا دعا نا ةسفلاب ذك
 حبة ريفج ئافصلا ركضا ناو قس :ريبك فارتعلا

 ةبطاق ىلإ ميسقتلا اذه بسن ةماركلا حاتفم يفو

 ًافالخ .ذاتسألا يدلاو هيلإ بهذو .”!نيرّخأتملا

 تيس 61051 1 ذاتفلا هقف حاضت: وب رضاعملا نكعبل

 .سيردإ نبال اقافو ءًاّيفاضإ ميسقتلا اذه نوك ىلإ بهذ

 يئابطابطلا ةمالعلا ّنأ "'رهاوجلا بحاص ىكح دقو

 يه رئابكلا نأ ىلإ بهذو ءروهشملا بهذم راتخأ دق

 .هريغو حيحصلا اهيفو .رابخألا نم ةلمج ىلإ كلذ

 هّنأو ءينمضلاو حيرصلا ىلإ رانلاب ديعولا مّمع هنأ رهاظلاو

 .075 :0 جاطو 8:/51١١. طوسبملا )١(

 .8١١1:؟7 رئارسلا (؟)

 .؟585 :8 ةماركلا حاتفم ()

 7١",. :ديلقتلاو داهتجاالا ,ةعيرشلا ليصفت (4)

 ."ا/١ ا )0(



 00000 ا ا ناتيهقف ناتلاسر 60

 :نيثالثو عبرأ يف باتكلا يف دراولا رصح

 ديعولاب اهصوصخب اهيف حّرص اّمم ةرشع عبرأ :اهنم
 :رانلاب

 اوُقَكَنيِذناَدِ :ىلاعت هلوقل ؛ميظعلا هللاب رفكلا ١.

 َكئَلُو أ ِتاَمْلَّظلا ىَلِإ روثلا َنّم مُهَنوُجِرْخُي ُتوُعاَّطلا ُهُهُراَيِلو

 ."4١َنوُدِلاَخ اًهيِف ْمُه ِراَنلا ٌباَحْصأ

 ِهفْط ع َىِناَتو :ىلاعت هلوقل ؛هللا ليبس نع لالضالا .؟ .

 ةقايقلا هوني هقيزتتو ياخ ايتذلا ىف د أ هللا ٍليِبَس نَع َلِضْيِ

 ا

 ."74قيِرَحْلا َباَذَع

 :ىلاعت هلوقل ؛هيلع ءارتفالاو ىلاعت هللا ىلع بذكلا .”
 727 ممم هس 5 وم - .َ مدع "ماا مؤلإ توم

 دوشُم مُهَهوُجُو هللا ىَلَع اوُبذَك َنيِذلا ىَر ةَماَيقْلا ميول

 4 نييََتملَ ىو متَهَج ىف سئل
 َبِذَكْلا هللا ىَلَع َنوُدَتْفي َنيِذَّلا َّنِإ َلُقم :ىلاعت هلوق ًاضيأو

 َباَذَعْلا ُمُهُقيِذن مث ْمُهُعِجْوَم انْيَلِإ هت ايْندلا ىف ٌعاَنَم * َنوُحِلْفُي ال

 .!(َنوُرْفكَي أوناك امي ديِدَشلا
 00 ا مام ا اس وح

 هيَلَع هللا َبْضَعَو اًهيف ًادِلاَخ ُهَنَهَج ُهُآَرَجَف ادعت انِمْؤُم لف

 0 َدَعَأَو ُهَنَعَلَو

ّ 
 ه

 .؟01/ :؟ ةرقبلا ةروس )١(

 5١ 1١ جحلا ةروس (؟)

 1١. :28 رمزلا ةروس (")

 ,,م١-١٠592:6 سنوي ةروس (غ)

 .37 :5 ءاسنلا ةروس (0)
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 اع اهلل َنِإ مُكَسْفنَأاوُلُتفَت لو» :ٌلجو ّرع لاقو

 كلَ َناَكَو ار يش فق املطو أنة كل لقي ع *

 اذ عا زيت رشا لل آلا ىَلَع

 اًراَت َنيِمِلاّظلِل اَنْدَْغَأ اَنإ» : ؛لجو رع هلا لاق :ملظلا .ه

 دب ئَُي اوُنيِفَتْسَي نإَو اَهُقِداَرُس مهب َطاَخَأ

 «١ قنت م 0 ُباَرَّشلا َسْنِب هوُجْوْلا

 ىَلإ أوُنَكْرَت اَلَو» :ىلاعت هلوقل ؛نيملاظلا ىلإ نوكرلا .1

 .4داَنلا ُمكَمَصَتَف أوُمَلَظ َنيِذَّلا

 ةيدلاخ حوا يحب :ىلاعت هلوقل ؛ربكلا ./

 .!4َنيِربَكَتْمْلا ىَوْتَم َسْنبْلَف اًهيِف

 َنِم ُكَن ْحَل اوُلاَق * َرَقَس 5 ب ىف ؛كَكَلَس اَمِ) :ةالصلا كرت .6

 يي اعتلا

 نوري َنيِذَلاَوِ) :ىلاعت هلوقل ؛ةاكزلا نم عنملا .4

 ميِلأ ٍباَذَعِب مُهْرَشب هللا ٍليِبَس ىف اَهَنوقِفنُي اَلَو ةَّضفْلاَو 3 َتَهّزلا

 كر َو مُهَهاَبِج اهب ىَوُكَتَف ْمنْهَج نس ل > ران ىف اَهْيَلَع ىَمْحُي محي َمْوَي

 7 نوايكت كام ثق كبل فاك ماده مه ُروُهْظَو
 َنوُفْلَخُمْلا َحِرَفِ» :ىلاعت هلوقل ؛داهجلا نع فّلختلا ٠.

 را 5 ءاشنلا ة روس )١(

 .19 :18 فهكلا ةروس (؟١)

 ١١7:1١, دوه ةروس ()

 ,15 ١15 لحنلا ةروس 62

 .47- 1417 :/4 رثذملا ةروس (4)

 ,"0 25518 ةبوتلا ةروس )5)
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 ميباَضأ أوئِماجُي نأ أوُمرَكَ هللا ٍلوُسَر ٌفالخ ْمِهِدَعفَمِ
 ة أوُدِفنَ روم

 .(74١(َنوُهَقْفَي اوُناَك ل َأدَح

 دما يل ع :ىلات وقل هفحألا نمرارقلا ٠ ١
 هللا نم ِبَضَعِب ءاَب ْدَقَف ةَنِف ىَلإ يحتم وأ لاتقل افّرَحَتُم اَّلِإ هر

 ئ ."!(ديِصَمْلا ققيو نهج اوفو

 ل اَبِرلا َنوُنُكْأَي َنيِذَّلاِ) :ىلاعت هلوقل ؛ابرلا لكأ .؟
 َكِلُذ ٌسَمْلا َنِم ُناَطِئَّشلا ُهْطَبَحتَي ىِذَّل موق امك الإ َنوُم ع

 نم ايلا َمَّحَو َْيَْلا هلا َلَحَأو ايلا لع ُيْلا اَمَّنِإ أونا ْمُهَّنَِب
 ْنَمَو هللا ىَلِإ هُو أو فلس ام هلق نهي نم ةظِعم هءاج

 ."74َنوُدِلاَخ اًهيِف مه راَنلا ُب ُباَحْصَأ َكِيَلُو أَ دع

 َنيِذَّلاَّنِإ) :ىلاعت هلوقل ؛ًاملظ ميتيلا لام لكأ .

 اًراَت ْمِهِنوُطُي ىف َنوُنُكََي امن امْلظ ىَماَتيْلا َلاَرْمَأ َنوُنُكأي
 6! (ًاريعَس َنْوَلْصَيَسَو

 ُباَحْصَأ ْمُه َنيِفِرْسُمْلا َنَأَو) :ىلاعت هلوقل ؛فارسإلا .5
 04 راَلا

 نود باذعلاب اهيف حيرصتلا عقو يتلا يصاعملا امو
 :ة شع عبرأ يهف رانلا

 )١( ةبوتلا ةروس 9: 8١.

 لافنألا ةروس (؟) 8: ١15.

 ) )9:؟ ةرقبلا ةروس 77/6.

 53 ءاسنلا ةروس 62

 .8؟:٠4 رفاغ ةروس (6)



 ١ © رئاغصلاو رئابكلا ىلإ ىصاعملا ماسقتا ىف رئارسلا ...........

 نو لانو :ىلاعت هلوقل ؛هللا لزنأ ام نامتك.١

 َنوُلكْأَي ام َكْيلوُأ اليل أنصت هب َنوَُتْشَيَو باَْلا َنِم هللا لَن
 ْمِهِيكَرُي اَلَو ِةَماَيقْلا مْوَي هللا ُمُهَمّلَكُي ال َرََلا لإ مِوُطُب ىن
 ,"774خيلأ ٌباَذَع َدَع ُهُهَلَو

 ْدَقَوِل :ىلاعت هلوقل ؛لجو رع هللا ركذ نع ضارعالا .؟

 ةَماَيِقْلا موي ُلِمْحَي ُهَّنَف ُهْنَع ضَرْعَأ ْنَم * اًرْكْذ اندَّل نِم َكاَنِئَآ

 "7 الج مايا موي مُهَل ءاَسو هيف َنيِدِلاَخ # اًرْرِو

 دري نَمَوو :ىلاعت هلوقل ؛همسا رع هللا تيب يف داحلإلا .؟

 "74 ميل ٍباَذَع نم ُفذُت ِمُْظب داَحْلِب هيف

 نّمم مَلظأ ْنَمَو :ىلاعت هلوقل ؛هللا دجاسم نم عنملا .؛

 ام َكِئَلَْ اهباَرَح ىِ ىَعَسَو هٌمشأ اه َركْذُي نأ للا دجاَم عم

 ىف ْمُهَلَو ٌىزخ اَيندلا ىف هل َنيِفِئآَح َذلِإ اَهوُنُخْدَي نأ مُهَل َناَك
 .4!2(كيظَع ٌباَذَع ٍةَرخآلا

 َنوُدْؤُي َنيِذَّلا ّنِإ» :ىلاعت هلوقل ؛ُيْيَي هللا لوسر ةّيذأ .ه

 ًانيادعةون ةعاوةوكتلاو اينذلا ىف هللا ُمُهَنَعَل ُهَلوُسَرَو هللا

 .4!0ًانيِهم

 نورملع يذلا: لاغت هلوقل :قيتم ةملاب ءارههتالا 5

 )١( :؟ ةرقبلا ةروس ١7/4.

 هطةروس ('؟) 949:7١

 ّجحلا ةروس (؟9) 17: 50.

 ) )4:؟ ةرقبلا ةروس 1١١14.

 ) )0بازحألا ةروس 29: /61.
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 1 َنوُدِجَي ال َنيِذَّلاَو ٍتاَقَدَّصلا ىف َنيِنِمْؤُمْلا َنِم َنيِعْوَطُمْلا

 .(ميِلَأ ٌباَذَع ْمُهَلَو ْمُهْنِم هللا َرْجَس ْمُهْنِم َنوُرَخْسَيَف ْمُهَدْهُج
 نيَرْلا نإ :ىلاعت وع ؛نيميلاو ا

 ىف مَ َقاَلَح ال َكِئلْوأ الق مت مهِناَمْيَأَو هللا ِدْهَعِب َنوَُتشَي
 مِهيكَرُي اَلَو ةَماَِقْلا َمْوَي ْمِهِيَلِإ ُرُظنَي اَلَو ذل ةّرخآلا
 ,"74(يلَأ ٌباَذَع ُُهَلَو

 هللا دوغ نوني قيذلاَوو :ىلاعت هلوقل ؛محرلا عطق .4

 نزل ودجر رضا نإ هيكناوت أ آم َنوُطفَيو قام دعب نم

 01 وش ع آو ُهَْعَللا ُهُهَل َكِيَلَو أ ضْألا

 ىف اوُدِسْفُت نأ ُُفيَّلَوَت نإ ُْتْيَسَع ْلَهَفِ> :ًاضيأ ىلاعت لاق
 ُهَكَصَأَ لاهوت خبز لا كيل وأ «ركماحر طق ٍضْوأْلا

 ا١4(:ئَراَصبَأ ىمْعَأَو
 ىلإ ةراشا هنوك ملعي مل ىلوألا ةيآلا يف كئلوأ نأ هيفو

 عم ةيناثلا ةيآلاو .داسفإلاو عطقلاو صقتنلا قم حلاو لك

 مهفي هّنِإ :لاقي نأ الإ .باذعلاب ديعو ىلع لمشت مل- كلذ
 .)هدعب امو نعللا نم

 اًرَج اَمَّنِإِ) :ىلاعت هلوقل ؛ليبسلا عطقو ةبراحملا ٠.

 )١( ةبوتلا ةروس 9: 9/.

 اا نارا ةزوسا(؟)

 .50 *١: دعرلا ةروس (؟)
 373 - 7١ :1!/ وبي دّدحم ةروس (غ)
 .014 :17 مالكلا رهاوج يف هركذ (0)



 ١9 © رئاغصلاو رئابكلا ىلإ يصاعملا ماسقنا يف رئارسلا .......0.

 و ”ت و يرسم 2 5 يف مم ايت 3

 و هَلوُسَرَو هللا نوبراَحي َنيذلا
- 

 نأ اًداَسَق ضزألا ىبف َنَي

 أدَّنُي وأ فالخ ْنّم ملجأ مويرنأ طق ذأ أ أ ويَّلَصُي ذأ أولت

 ُباَذَع ٍةَرِخآلا ى ْمُهَلَو اللا ىف مهل كِل ا
 07 جيظَع

 نيرمألا ىلع ديعولاو رفكلا ىلإ كلذ عجري دق هنأ هيفو
 .(؟)اعم

 َوْهَل ىِرَئَشَي نَم ٍساّنلا َنِمَوِ :ىلاعت هلوقل ؛ءانغلا ١.

 َكِيَلوُأ وره ادني ِمِْع رع ِهَّللا لبس نَع ّلِضْيِل ِثيِدَحلا
 ."74ٌنيِهم ٌباَذَع ْمُهَّل

 َقْلَي كلذ ُلَعْفَي نَمَو َنوُنْرَي الَّو» :ىلاعت هلوقل ؛انزلا ."

 .(؟! انهم هيف ْدَلْخَيَو ِةَماَيِقْلا مْوَي ُباَذَعْلا ُهَل ْنفَعاَضُي * امان
2 

 7 0 وقل اونمأ 0اس ابك 2

59 - 

0 

 | 0 نيا نو :ىلاعت هلوقل ؛تانصحملا فذق .4

 ْمُهَلَو ةَرِخآْلاَو اَيْنَدلا ىف اوُنِعُل ٍتاَئِمْؤُمْلا ٍتاَلِفاَعْلا ٍتاَئَّصْخُْمْلا

 ."4ةيظَع ٌباَذَع

 )١( :ه ةدئاملا ةروس 9"7.

 ١: 01١8. مالكلا رهاوج يف هركذ )0

 5١ ١. نامقل ةروس ()

 .15 -5/ :76 ناقرفلا ةروس (8)

 .19 :55 رونلا ةروس (06)

 .57 :؟4 رونلا ةروس (5)
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 ديعو زيزعلا باتكلا نم دافتسي ىتلا ىصاعملا اًمأو
 :ةّنس يهف ًاموزلو انمض اهيلع رانلا

 نَمَو) :ىلاعت هّللا لاق ؛ىلاعت ا ١

 1 ما هللا َلّونَأ ام ٍ مُكُحَي 3

3 

 0 7 هللا 00 “و 1

5252 

 هِئآَرَو نم * ٍديِنَع راّبَج َلُك َباَخَرِ> :ًاضيأ ىلاعت رقع
 «ٍديِدَّص ءاَّم نِم ىَقْسيَو ُمْثَهَج مسمى عر وم ت ص

 074 لثَمْلا َنِم ُدََّأ هَنْبفْلا١ِ :ىلاعت هللا لاق ؛ةنتفلا .5

 ىَلَع ُنيِطاَيَّشلا وُلدت اَمْأوُْبَتاَوِ) :ىلاعت هلوقل ؛رحسلا .1
 َنوُمَلَعُي ْأوُوَفَك َنيِطاْيّشلا ٌّنِكَلَو ُناَمِيَلُس َرَفَك اَمَو َن راَميلُس ِكْلُم

 ."0ةيالا 4« َرحسلا س

(0) 

 .غ4 :6 ةدئاملا ةروس )١(

 .8ال ”١7: فسوي ةروس (؟)

 .31/ :7” نارمع لا ةروس (')

 5١. :15 ميرم ةروس )0(

 ١61-35" ,١. ميهأربإ ةروس (6)

 ١5١. :؟ ةرقبلا ةروس (1)

 ١٠١. 7 :؟ ةرقبلا ةروس (0)



 ١" 6 رئاغصلاو رئابكلا ىلإ يصاعملا ماسقنا يف رئارسلا 205231100

 ءائب زيزعلا باتكلا نم ةطبنتسملا رئابكلا ةلمج هذه

 0 ا 0

 عيال ةدّدعتم ادع كش الام تامآلا ىف

 كلذكو ءاهركذ انيوط ك كلذلف ؛داحالل وأ عومجمللاهنأ

 .اهلاثمأو مثالاو بنذلاو ةئيطخلاو ةيصعملا ىلع ديعولا

 اهنوك ىضتتقي ال ديعولا ّنأ تملع دقو ,ةّماع رومأ هذهو

 .ىهتنا 0 ابك

 اه ىلع مان اللأ هناي رشا وحلا! يحاج هيلع رووا .كقو

 ام حدقي الو ,رئاغصلا نم اهادع ام نوكي نأ مزلي هركذ

 نودبو .هيلع رارصالا نم ٌدبال لب ,ةلادعلا ىف اهادع

 اهب باقعلا عفر ىلإ ةبسنلاب جاتحت ال ةرفكم عقت رارصإلا

 نم موي موص كرتو ءرمخلا برشو .طاوللا لثمفةبوت ىلإ

 نوكي نأ ٌدبال ءكلذ وحنو ءروزلا ةداهشو .ناضمر رهش

 ىلإ جاتحت الو ,ةلادعلا يف حدقت ال ىتلا رئاغصلا نم

 مزاللا اذه ّنأ عم .حرج اهب تبثي الو «ةرّقكم عقت لب ةبوت

 .داسفلا حضاو

 يبأ نبا ةياور يف درو ام فالخ نايبلا اذه :ايناثو

 )١( مالكلا رهاوج يفو .,598- 7484 :8 ةماركلا حاتفم يف هنع هاكح ١7:

.01--9 



 ا ابو ابا نحوس ناصح وق ا ناتيهقف ناتلاسر [0] "؟

 نطبلا ٌفكو .فافعلاو رتسلاب هوفرعت نأ :12:لاقف روفعي

 ."١...ناسللاو جرفلاو

 نم ريثك ىف سانلل ءارغإ نايبلا اذه ىف :ًاثلاثو

 هب نيف ضادتملا نم ندتحم نم لولا :يضاععلا
 .هيلع باقعال نأ دف دم ذنب باقنلا نافعا

 ىننيل ان نتامكلا دادعت: ف ةثيلا فدو: لق افتار

 ""ةريبك نب اهيف هيلع ّصنلا 5 هرصح اميف اروكذم

 يناهفصالا ققحملا مالك

 يصاعملا ماسقنإ يف :ىلوألا :4ءيناهفصإلا قّقحملا لاق
 رهاظ وه امك .كلذ حلاو ,رئاغصو رئابك يلإ ٌةقيقح
 ناّيفاضإ رغصلاو ربكلا ّنأِب لوقلاف :- لاق نأ ىلإ نآرقلا
 هيف مالكلا ليوطتو :ًاّدج فيخس رث ابك اهّلك يصاعملا نأ
 .””لئاطالب

 ىصاعملا ىف ىقيقحلا ميسقتلاب لوقلا ةّلدأ

 رئاغصو رئابك ىلإ ةقيقح يصاعملا ماسقنا ىلع لدتسا دق

 .ه وج وب

 1١7:/0117. مالكلا رهاوج (؟)

 .4؟7 :ديلقتلاو داهتجالا ءلوصألا يف ثوحب (؟)



 ؟7 © رئاغصلاو رئابكلا ىلإ ىصاعملا ماسقتا ىف رئارسلا ...........

 ةدّدعتملا ايلا ميركلا نآرقلاب كسمتلا :لّوألا
 هلام رو

 مُكْذَع ْرَفَك ُهْنَع َنْوَهْنُت ام َرِئاَبك اوُبَتْجَت ْنِإ» ىلاعت هلوق اهنم
00 

 يف تلعج امل تائئّيسلا ّنأ وه لالدتسالا بيرقتو
 يف ةئّيسلا نم دارملا نأ ملعي ةلباقملا ةنيرقبف.رئابك لباقم
 يف ةئّيسلا تدرو دق معن .بونذلا رئاغص ,ةفيرشلا ةيالا

 ىلاعت هلوقك ءرئاغصلاو رئابكلا نم ٌمعألا ىنعملاب نآرقلا
 وثم نيذلاك قلقحت نأ تاك[ اوذ رثجا َنيِذَلا َبِسَح أو

 ,"74َتاَحِلاَّصلا اوُلِمَعو

 نأ ىنعمب ؛رئابكلل نايب «هنع نوهنت ام» نا :ليقو ءاذه

 .رئاغصلا ىف ىهنلا نم ّدشَأ رئابكلا ىف ىهنلا
 ىلإ كيش «رئابك» 93 حيحصلا ّنأل ؛فيعض اذه دك

 رئاغصلل لماش هنع نوهنت ام ناونعو .هنع نوهنت ام
 .رئابكلاو

 :ناعم ثالث نآرقلا يف ةئيسلل ّنأ ملعا م
 ذم كئاضا انور لافتا وقك نامنألا ههركر امال زألا
 .74َكِسْفَن ْنِمَق ِةَكْيَس 9

 :ُهَباَصَأَتَو :ىلاعت هلوقك ,هتجيتنو بنذلا رثأ :ىناثلا

 44| وُنِمَع اَم ُتاَنْيَس

 ادا ءاستلا ةروته(1)
 71١. :46 ةيئاجلا ةروس (؟)
 ./9 :4 ءاسنلا ةروس (9)



 اا ناتيهقف ناتلاسر (] 8غ

 ُهَنْيَس ةَئْيَس ُءاَرَجو» ىلاعت هلوةك ,ةيصعملا :ثلاثلا
 .!4اًهّلْثم

 :ةيصعنلا يفؤوكد انا عملا ءازعلا لاق
 تايد ا تلا ل

 :ةلباقنلا ةنيرق كلذو :ةريبكب كسلا ةيصعس ف ةقسملا
 َنَل هْْغاَف انيَرَ) :ىلاعت هلوق ىف ةملكلا هذه ّنإ :تلق نإ

 .بونذلا لباقم يف تلمعتسا دق ,"!4اكيَس ان رقَكو اََبوُند
 نكمي لوقن ذئنيحو .رئاغصلاو رئابكلا نم ٌمعأ بونذلاو
 تسل انين ةفيرتسلا ةبآلا ىف ةعشلا قم دارغلا وكي أ
 هييغتملا ىلع ل دي الفيلا

 ىلع نارمع لا ةروس ىف ةدراولا ةيآلل ةنيرق ال :تلق

 ةنيرقب لدت اهّنإف ؛ءاسنلا ةروس ىف اهنع ثوحبملا ةيآلا

 سيل يذلا بنذلا يف تلمعتسا دق ةئيسلا ّنأ ىلع ةلباقملا
 لدت نأ امِإ .نارمع لآ ةروس يف ةيآلا يف نكلو ءريبكب
 دعب ةريقفلا ىوتألا ناك ل دقادا اقور وهون الا نيش ىلع
 .ةريبكلا ىلع بونذلا لمح

 هريسفت يف يي ابطابطلا دّيسلا مالك

 ام رئابكلا نإ :مهضعب لوق اهنمو :4:ييابطابطلا دّيسلا لاق
 ءامت ىلإ ةروسلا لوا قم ءاستلا ةروس لان | هيلع علمقتا

 )١( ىروشلا ةروس 47: 4١٠.
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 رئاَبَك اوُبَْتْجَت نإ» :ىلاعت هلوق ّنأ :دارملا ناكو ؛ةيآ نيثالث

 تايآلا ىف ةّنيبملا ىصاعملا ىلإ ةراشإ ةيآلا 4ُهْنَع َنَّْهْنَت اَم

 اك اريل لص كر سر يشل اع جا
 ,")ةيآلا قالطإ يفاني هنا ةيفو كلل د وحتو

 ةعيطق ينعأ ؛لامعألا هذه أ وه ؛همالك حيضوتو

 لوزن لبق تانئّيسلا اهيلع قلطت تناك .هوحنو انزلاو محرلا

 رئابك لامعألا هذه تراص لوزنلا دعبو ,تايآلا هذه
 تناك لامس لمه ضرك ةراسرو ىهنلا هوررو كالع
 تراص تايآلا هذه لوزن دعبو :ةقئاسلا ألا ىف تاك

 هاا

 ينعي ؛ءاسنلا ةروس يف مكتائّيس مكنع رّفكن ىنعمف
 اذإ :ةيآلا ىنعم يف اولاق اذلف ,ةبآلا لوزن لبق مكتائّيس

 رفكن ةروصلا هذه ىف اهانركذ ىتلا رئابكلا هذه متبنتجا

 لوقا كلذ ىلع دهاشلاو ,يضاملا يف مكنم عقو ام مكنع
 "74".0(َفَّلَس َْق ام ْمُهَل ْدَْغُي اوُهَتْنَي ْنِإ اوَُقَك َنيِذَّلِل لمد ىلاعت

 ىفاني هنأب 2 ىيابطابطلا دّيسلا هيلع دروأ دقو اذه

 نم صاخشأب ةيآلا تّصتخا اذه ىلع هنأ ,ةيآلا قالطإ
 .!هومعلا نم ةيالا رهاظ فالخ وهو .لوزنلا دنع رضح

 .5؟7 :4 نآرقلا ريسفت ىف نازيملا )١(
 .”8 :8 لافنألا ةروس (؟)

 .”؟1 757:4 نآرقلا ريسفت ىف نازيملا (؛)
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 ةةديس.ل وبقلا اذه نأ اظي ا:ةياينغةرسيو :لوقأ

 نارقلا قلطأ دق هّنَأل كلذو ؛هيلع ليلد الو .ناسحتسالا

 ىلاعت هلوقتك ىهنلا ةوروبةعب: ىتحت ف ونذلا قلع ةعبلا

 ١١". 4 هلم فيَ ِةَئْيَس ءاَرَجو)
 هنع ثوحبملا ةيآلا ىف ةلباقملا ةنيرق ّنأ :ةجيتنلابو

 .رئاغصلا صوصخ ةئئيسلا نم دارملا نأ نع فشكت

 ىف رئابكلا نم دارملا ٌّنأب انلق ول هّنَأ .ءاذه ىلإ فضأ

 يف ريفكتلل عوضوم قبي مل ذينيحف ,يصاعملا قلطم ةيالا

 رفكن ىصاعملا ٌلكاوبنتجت نإ ىلاعت هللا لوقي هّنأكو ,ةيآلا

 ؛لكلا كرت عم ةيصعم قبت مل هّنَأ لاحلاو .مكتائّيس مكنع

 ("7؟ىلاعت هللا هرفكي ءىش ّيأف

 ةيناثلا ةيآلا

 َنيِمِرْجُمْلا ىَرتَق ٌباَتكْلا َعِضْوَو) :ىلاعت هلوقب ا ضيأ لدتساو
 ُرِداَغُي آل باتكلا اَدَهِل ام اَنَتَليَو اَي اي نول وتيو.ةيف اًكه نم يم

 الو ًارِضاَح اوُلِمَع اَم اوُدَجَوو اَهاَصْخَأ الإ ةَريبَك الو َةَريِغَص
 .7يًادحأ َكَرُمِلْظَي

- 

 )١( :غ6 ةيثاجلا ةروس 57.

 لب ,ةّصاخ بونذلا رّفكي نأ سيل ريفكتلا يف مزاللا ّنأب لاقي نأ نكمي )١(

 ةُهَباَصْأَف) ىلاعت هلوق يف امك ,ةسلا ناثآو بونذلا رثأ ريفكت هيف يفكي

 .(رّرقملا) هوُلِمَع اَم ٌتاَنْيَس

 .45 :18 فهكلا ةروس (*



 817 © رئاغصلاو رئابكلا ىلإ ىصاعملا ماسقنا ىف رئارسلا . 0.0...

 اذه ّنأب نيمرجملا لوق ّنإف ؛حضاو لالدتسالا نايب
 دوجو ىلع ليلد .ةريبك الو ةريغص رداغيال باتكلا

 نم ماسقنالا اذه تابثإ يف مالكلا ّنأب لكشتسي نكلو

 الو ةريغص رداغي ال ىلاعت هلوق ّنأ لاحلاو ,عراشلا لبق

 ."7ءاسقنالا ىلع ةيآلل ةلالد الف

 ةئلاثلا ةيآلا

 َنيِذّلاَوِ) :ىلاعت هلوق وه ,يقيقحلا ميسقتلل هب ٌلدتسا اّممو
 ."74َنوُرِفْغَي مُه اوُبِضَع اَم اَذِإَو َشِحاَوَفْلاَو مثلا َرِئاَبَكَنوُبَِتْجَي

 متخ بنذ لكّنإ :شحاوفلاو رئابكلا نيب قرفلا يف ليق

 ."'ةشحاف يهف ّدح اهيف ةيصعم ّلكو ءريبك وهف رانلاب
 لدت «رئابك» ظفل ةنيرقب ةفيرشلا ةيآلاف ,ناك فيكو

 نم وه سيل بنذ ّلكّنأ ىنعمب ؛مثإلا رئاغص دوجو ىلع
 بنذلا وه ريغصلا بنذلاف ,ريغص وهف ءشحاوفلاو رئابكلا
 .ًاضيأ شحاوفلا نم سيلو .ريبكب سيل يذلا

 هنأل ؛ريرقت .رِضاَح اوُلِمَع اَم اوُدَجَوَو ىلاعت هلوق ّنأ رهاظلا لوقأ )١(

 (رّرقملا) «..ٌرِداَُي الو مهلوق نع ىرخأ ةرابع
 .؟”ا/ :47 ىروشلا ةروس )١(

 ,مجنلا ةروس ١7: ٠١7, نارقلا ماكحأل عماجلا يف لتاقم نع هاكح ()
 ا ا
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 ' ةعبارلا ةيآلا

 لإ َسسِحاَوَملاو مثإلا رئاَبك َنوُبَِتْجَي َنيِذَّلا) :ىلاعت هلوق يهو
 ٍضْرَأْلا َنِم ْمُكَأَسْنْذإ مكب ْملعأَوُه ِةَرِغمْلا ٌعِساَو َكّبرَنِإ مهلا

 ١74(. ىَقَتا

 ذخاؤتو يزجت يتلا بونذلا رياغصل لاقي «ممللا»و

 ول معن .مث,الا نم «ممللا» ىنعملاف لصتم ءانئتسالاف .اهب

 يف اهب لالدتسالل هجوال ذئنيحف ,عطقنم ءانثتسالا نب انلق

 .ىفخي ال امك ,ماقملا

 وحن ىلع نكل .هيلإ دصقلاو بنذلا ةّين «ممللا» ليقو

 بنذلا ةّين ّنأل ؛حيحصب سيل هّنكلو .هباكترا ىلإ رجنيال

 ب سلا

 :ماسقأ ةثالث ىلع بونذلا ّنأب لوقلا نكميف ناك فيكو
 .ممللا ." ؛شحاوفلا .؟ ؛رئابكلا ١.

 ام يهف ؛شحاوفلا اّمأو ,رانلاب متخ ام وهف ؛رئابكلا اّمأ

 .ريغصلا وهف ممللا اّمأو ,باقعلاو ّدحلا بجوت

1٠ 

 )١( مجنلا ةروس 07: 7".

 بنذلا هينا نأ ىلع ًاليلد: تراض ةيآلا هذه ٌلعلو .مالكلا لّوأ اذه لوقأ (؟)
 نم درو ام هدعاسي ال (هلظ ماد) ذاتسألا هركذ ام نإ مث ءاذه .بنذب تسيل

 رفاكلا ةّينو .هكردي الام ريخلا نم ىوني هّنأل ؛هلمع نم ريخ نمؤملا ةّين نأ

 .«هكردي ال ام رشلا نم لمأيو ءّرشلا ىوني رفاكلا ّنأل كلذو ؛هملع نم رش
 (رّرقملا) (”70 :8 ءاضيبلا ةجحملا)
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 ,رانلاب مت ابرلا لكأك .بونذلا ضعب نأ ىفخي الو
 ةحدلاانلاك ون ذلا يطير شفي ردقلا قادت ةجنذل قكلو
 هلعاف هيلع بقاعي ال بونذلا ضعبو "'رانلاب متخ اذكو

 .هدي عطق ول ةقرسلاكةرخآلا يف
 هللا يبل شيئاونلا ايلاف نا نكي يكاو هاله

 هم هنادي نوت ةنقملاولا وأ نئايكلل ريستت كلنع

 .ديعبب سيل اذهو .رئابكلا

 رئاغصو رئابك ىلا ىصاعملا ماسقنا ىلع ةلادلا تاياورلا :ىناثلا

 ماقملاب ةطوبرملا تاياورلا ىلإ عجر نمل ةلالدلا هذه رهظت

 :هوجوب

 اذه ّنأ انل رهظي تايورلا هذه ىلإ عجرن اّمل نإ :لّوألا

 نولأسمي اوناك اذلو .ةاورلا سفن يف ازكترم ناك ميسقتلا

 ؟رئابكلا ددع نع 85 ةّمئألا

 يادوب يتلا ا روع

 هيلع هللا بج 0 ام :إههلوقك ,رئابكلا صيخشتل ةطباضلاو
 .”رانلا

 ,هبنذل ةراّقك ّدحلا كلذ ّنإف ؛هرارقإب تبث ول ًاصوصخ ,كلذ مّلسن ال )١(
 (رّوقملا) .لّمأت ةدايز ىلإ جاتحت ةلأسملاو

 .داهجلا باتك ,؟57؟ ١6: ةعيشلا لئاسو هنعو ,"ح 3١37 :؟ يفاكلا )3(

 .اح ذاب هبساني امو سفنلا داهج اونا
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 اذهب تاياورلا ضعب ىف حيرصتلا درو دق هنأ :عبارلاو

 دعوأ ريبك نم :ةغالبلا جهن يف يلع لوقك .ماسقنإلا
 ةنارتهدل ديه ا ريكا هتاره ولع (01)

 هلا ك1 قداسلا وعر اسوي هن ابيع سرع نق كلذكو
 ا اهبللا تيريكاا ارم ا نرسم لات

 نم :ةيءقداصلا نع هيقفلا هرضحي ال نم ةلسرم يفو
 ."!هبونذ:عيمج هنع هللا رّثك رئابكلا بنتجا

 ة#ينيمخلا مامإلا دّيسلا مالك

 ٌنأب لوقلا :ةمّرحملا بساكملا ىف يمامإلا دّيسلا لاق
 راوعالا هققلاخبل لحم ريغ ىف هلاك ةريبك اهلك توب

 .“!تاياورلاو باتكلاو لقعلاو
 ءلّمأت ىندأ عم رهظي هنأ ينعي ؛رابتعالا نم هدارمو

 كرت بنذ نيب اهمدعو ةّدشلا ثيح نم قرفلا رهظي الثمف
 .ةمرتحملا سفنلا لتق بنذو مالسلا باوج

 رئابك ىلإ يصاعملا ماسقناب لوقلا نأ مّهوتي دق :هيبنت
 ىلاعت هلوق يف امك.رئابكلا كرتب رئاغصلا ريفكتو ,رئاغصو

 46 :هغالبلا جهن )١(
 ,.داهجلا باتك ,758 ١86: ةعيشلا لئاسو هنعو كح 67 3 يفاكلا 0(

 .؟ حا ب هبساني امو سفن داهج باوبا

 ,داهجلا باتك ,817 :16 ةعيشلا لئاسو هنعو 178١, م 5977 : هيقفلا (©)
 .[غ ح غ0 ب هبساني امو سفنلا داهج باوبا
 الا ةسدععبلا نساكلا
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 17 4ْمُكَتاَتيَس ْمُكْنَع ْرْفَكَ ُهْنَع َنْوَهْنَت ام َرِئاَبك اوُبَِتجَت نإ
 وهو ,رئاغصلا باكترا ىلع سفنلا بيغرتل بجوم

 .زوجي ال

 ئاوخلاو لو :ييسفت ىف ةقالفلا فه يماخأ هقَو

 تاوشنلا انقأ :1لاقق ؛ىضقتنلا نناوحلاب اهناتو:ةىلحلا

 باكتراو ,ٌكشالب رئابكلا كرت ىلإ وعدت ةيآلا ّنأ :يّلحلا

 اهرمأ يف نواهتيو اهب ًابعي ال ةريغص اهّنَأ ةهج نم ةريغصلا

 هللا رمأب ةناهتسالاو نايغطلا قيداصم نم ًاقادصم دوعي
 ريمكو نعق ةنبآلا لابو امكلا قا نفاد هو ةناحس

 قولخيلا اينالا ىلخي 3 تاغس ايلا ةنيح نم تاقعلا

 لهجلا ةبلغب اهباكترا نم ةلاهجلا ىلع ّئنبملا فعضلا ىلع

 .هيلع ىوهلاو

 نم ملعن اًنإف عوضوملاو مكحلا ةبسانم ةنيرقب :لوقأ
 ,رئابكلا نم بونذلا فافختسا نأ يف َكش ال هنأ جراخلا

 ردا هةناعسبلا لبا لف نأ تعا ةلئاقتلا ةضوف اذكو

 تاغيبنلا ةذنهن 7-50 الا ردنا نع نفك هيوفألا

 وأ نايغطلا وأ رئابكلا ىلإ لصت ّدح ىلع وأ :ةريبسك
 .هريغ وأ فافختسالا

 ةيآلا قاسم ةيآلا هذه قاسم :يضقنلا باوجلا اّمأو

 1 اششلا نو(
 ."؟0 1715 :4 نارقلا ريسفت ىف نازيملا (1)
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 :ىلاعت هلوقك ,بونذلا نارفغ ّدعت ىتلا ةبوتلا ىلإ ةيعادلا

 ٍةَمْحَر نم اوُطَتفَ ال ْمهِسْْنأ ىلع اوُكَرَْأَنيِذلا َىِداَِع اي ل
 اوُبيِنَأَو * ميِجَدلا ُدوَُقْلا َوه هن ًاعيِمَج َبوُندلا ُءِفْعَي هللا نإ هللا

 ةيآلا ّنِإ :كانه لاقي نأ ٌمصي ال امكف .ةيآآلا "4١ْمُكْبَر ىلإ
 :كلذب سوفنلا بييطتو ةبوتلا باب حتفب ةيصعملا ىلإ يرغت
 بولقلل ءايحإ تاباطخلا هذه لاثمأ لب ءانهاه اذكف

 .ءاجرلاب ةسيآلا

 رئابكلا يف ةطباضلا
 ؛ىفرعلا اهانعم رئابكلا نم دارأ عراشلا ّنِإ :لوقي نأ لئاقل

 رئابكلا صيخشتو ءريبك وه بنذ ّلك يه رئابكلا نأ ىنعمب

 مل رئابكلا ّنأ رهظي يذلاو :رهاوجلا بحاص لاقو

 .,يوغللا اهانعم يلع ةيقاب يه لب ,ةّيعرش ةقيقح اهل تبثت
 ةهج نم ال ءاهسفن يف ةميظع ةيصعم ّلك انه اهب دارملاو
 ,ةريبك هّنأب رابخألا دورو نم اّمإ كلذ فرعيو .ئيصعملا

 وأ ءاهضعب يف ددعلا موهفم ءاغلإ دعب اهنم لصحي يذلاو

 - اهوحنو ةّيربكألاك بولطملا ىفاني ال ىنعم ىلع هلمح

 اّمإو :- لاق نأ ىلإ-روبزملا ةمالعلا هب فرتعا امك نوعبرأ
 ًانمض وأ ًاحيرص ةّنسلا وأ باتكلا ىف اهيلع رانلا دّعوتب

 )١( رمزلا ةروس 9*: 87 64.
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 كرتلا وأ لعفلا ىلع دّدش نكلو دّعوت ريغ نم وأ ,مّدقت امك

 هنوكو .هنعلو .هنم ةءاربلاك ,رانلاب دّعوتلا نم مظعأ ًاديدشت

 ."”ًالئم هّمأِب ينازلاك

 ٌيقيقح ىنعم اهلف .ةّيعرش ةقيقح اهْنَأ رهاظلا ّنكلو ءاذه
 يه ام ملعن يكل ,ةّلدألا يف صحفلا نم ٌدبالف ءيعرش

 نع رهاوجلا بحاص ىكح دق ًاضيأو ,رئابكلا ىف ةطباضلا

 لهأ هّدع ام ةريبكلا ّنأ ,ةءاطغلا فشاكر فعج خيشلا
 ةقرسك .هسفن يف اريبك نكي مل نإو ًاميظع ًاريبك عرشلا
 هوّدعي مل ام ةريغصلاو ,ةجاحلا عم هريغ دجي ال نّمم بوث
 0 قع دقق ربك

 ةطباضلا هذه ةفلاخم كلذ مزال ّنأب الّوأ هيلع دروأ ّمئ

 ان. طعن ا ريبكملا ةنيفففلا رابخألا هي كد اجل اقيهريتكل

 .رانلاب هيلع هللا دعوت

 دق مهنم مهتّماع عرشلا لهأب دارأ نإ هن :ًايناثو

 .سكعلابو عرشلا يف ةريغص هنأ مولعملا نومظعتسي
 مهللا ,ةريبكلا ىف برطضم مهمالكف .ءاملعلا دارأ نإو

 نع ةلقنلا يد ودلختسسم ءارع الاوبءاملفلا ١" ةيريحأ الإ
 ريغ طباض وه لاح لك ىلع هّنكل ,رئاغصلاو رئابكلا ثحب
 وأ هعوقو ةّلق ةهج نم مظعتسي دق نيذلا ّنإف ؛طوبضم

 )١( مالكلا رهاوج ١7:71 6.

 .,"؟م7-8 اال :؛ ءاطغلا فشك (؟)



 ا 11 1مل يطرأ ذا ياك جدار 1 الك ياو وو رم لو فمما ودول هام لو هك كا ناتيهقف ناتلاسر 0 “+

 ةهج نم مظعتسي ال دقو .هوحن هيلع رخآ دسافم بّترت

 ."7همالك ىهتنإ .هوحنو هفراعت

 يفرعلا ىنعملا اهنم داري الو .ةّيعرش ةقيقح اهْنأ ّقحلاو

 نم ٌدبال لب .عرشلا لهأ اهيف عجرملا نوكي الو .يوغللاو
 مالكلا عقي :لوقنف .ةّيعرشلا نوتملا نم ةطباضلا ةدافتسا

 :نيماقم لوح ةلأسملا هذه يف

 :ىناشلاو .رئابكلا ةطباضل ةنّيبملا تاياورلا :َكّوألا

 .رئابكلا ددع تاياور

 بوجو باب يف لئاسولا يف ركذف :لَوألا ماقملا ام
 نم تبعا نئابكلا نييفت باب ىف |دكو زئادكلا يانقنلا

 نم دبالف.فيعضو قثومو حيحص اهيف تاياور نيثالث

 :اهنم ةجيتنلا ذخأو اهركذ

 دمحم نع .ميهأربإ نب ىلع نع ,بوقعي نب دّمحم ١.

 ءريصب يبأ نع ,ناكسم نبأ نع ءسنوي نع ,ءىسيع نب
 ةمكحلا َتْوي نَموِ) :لوقي هتعمس:لاق ٍةكاهّللا دبع ىبأ نع

 بانتجاو مامإلا ةفرعم :لاق "!4ًاريِثَك ًاريَخ َىَتوُأ دق
 ."راثلا اهيلع هللا بجوأ يتلا رئابكلا

 نوكي نأ :لّوألا :نالامتحا ...بجوا يتلا ة2هلوق يفو

 60715:1١. مالكلا رهاوج )١(

 ,؟ 15 :؟ ةرقبلا ةروس )١(

 .داهجلا باتك ١١6: ١0", ةعيشلا لئاسو هنعو ى3ى'ع حا ام84 :” يفاكلا ف

 .١ح غ6 ب هبساني امو سفنلا داهج باوبا



 م6 6 رئاغصلاو رئابكلا ىلإ ىصاعملا ماسقنا ىف رئارسلا ...........

 ىلع رئابكلا ّنأ :ىنعملاو ؛هلبق امب لصّتيف ,رئابكلل ًاديق
 .رانلا اهيلع بجوي مل ام .ب ....بجوأ ام .أ :نيمسق

 .هلبق امب لصتي الف «رئابكلل ًاريسفت نوكي نأ :ىناثلاو

 د م ين اح نس ورا

 يبأ نع .ٌيبلحلا نع ,ةليمج يبأ نع ءلاّضف نبا
 انه زئابك اوُينتن وُبنتجت نإ» :لجو ٍّرع هللا لوق يف 4 ائل! هللا دبع

 ا"! (ًاميرك لدم ا ذو ْمُكتاَتْيَس ْمُكدع ردك م

 ."راثلا اهيلع لجو ّدع هللا بجوأ ىتلا دع .

 ىلاعت هللا بجوأ يتلاب رئابكلا ترّسف اهقباسكهذهو
 1 .واتلا اهيل

 ,هللا دبع نب دعس نع .هيبأ نع ,لامعألا باوث يفو .

 نع .ديعس نب نيسحلا نع ,ىسيع نب دّمحم نب دمحأ نع

 رع هللا لوسق يف هل نسحلا يبأ نع ؛ليضفلا نب دّحم
 كن دَهَكَت ُهْنَع َنوُهْنَت انف دئابك اَوُيَِتْحَت 3 نإ» :لجو

 راثلا هيلع هللا دعوأ ام رئابكلا بنتجا نم :لاق "'(ُكتاتيَ
 (©!هتاعيس هنع هللا رّمك ًانموم ناكاذإ

 .رانلا اهيلع هللا دعوأ امب رئابكلا ترّسفًاضيأ هذهو

 )١( ءاسنلا ةروس 4: 37١.

 .داهجلا باتك ١0: ١١0", ةعيشلا لئاسو هنعو ٠ لح ؟ا1 يفاكلا )0

 .” ح 40 ب هبسأني انو سفنلا داهنع تاوبا

 ١". :4 ءاسنلا ةروس ('؟)

 باتك 317:-7١71, :16 ةيعشلا لئاسو هنعو ," ح :لامعألا باوث )0غ(

 .0ح 40 ب ٠ ,هبسأني امو سفنلا داهج 5 ,.داهجلا
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 .ةثالثلا تاياورلا هذه دنس ىف لاكشإ ال هنأ ىفخي الو

 000 ا باقع يفو .؛

 نب دمحأ نع ؛ليعامسإ نب ّيلع نع .دمحأ نب دّمحم نع

 نع كا رفعج ابا تلاس :لاق ءاّونلا ريثك نب داّبع نع ,رضنلا
 ,""راّثلا هيلع هللا دعوأ ام لك :لاقف رئابكلا

 هيف قرطتي الو ,ةطباضلا ىف ةحيرص ةياورلا هذه لوقأ
 .نيلامتحالا نم ةقباسلا تاياورلا ىف ام

 ردع نع داتع اهددنم ف ميحصلا ١ كيلع هانا
 .طلغ ريتك نب دابعو هءاونلا

 تاياورلا هذه لوح تاهيبنت

 لوألا هيبنتلا

 هللا دعوأ ام لك :ىه ؛تاياورلا هذه ىف ةديحولا ةطباضلا

 روق معن ءالتاياوو يف ىرخأ هطاض وجت لويوزانلا هيلع

 جرن ملا اج 00 8: يئاهبلا خيشلا
 ركذ دقو ,ةّماعلا نم ةطباضلا هذه 3| هلا رهاظلاو ,")ريبك

 بجوت ةيصعم لك :دئاوفلاو دعاوقلا يف ةكِيلّوُألا ديهشلا

 ."”ةّيعفاشلا نم يوغبلا هب لاق :هتيشاح يفو ءّدحلا

 .داهجلا باتك 717:١0, ةعيشلا لئاسو هنعو ," ؟حالالا :لامعألا باقع )١(

 .1ح +0 ب هبساني امو سفنلا داهج باوبأ
 .رظن ةبسنلا يفو ,؟ ٠ح :ًاثيدح نوعبرألا عجار 5(

 .5؟0 ١: دئاوفلاو دعاوقلا (؟)
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 ىناثلا هيينتلا

 رانلاب ديعولا لمشتف ,ةقلطم تاياورلا يف ةطباضلا هذه نإ

 عم ,رئابكلا نم هّللا حور نم سأيلا ًالثمف ,ةطساولا عم ولو

 تافص نم تّدع اهّتكل ,رانلا هيلع هللا دعوأ اّمم تسيل اهنأ
 .""رانلاب مهيلع هللا دعوأ نيذلا نيرفاكلا

 دعوي ملو رئابكلا نم هنإف ؛هللاركم نم نمألا اذكو

 "8 رانلا

 نكلو .رانلا هيلع دعوت مل هّنِإف ؛نيدلاولا قوقع اذكهو

 "انهم رات قاقلا لدهن اسال ١ هةيدعلا ف

 ثلاثلا هيبنتلا

 «بجوأ» ةملك ,ةقباسلا تاياورلا ضعب ىف تدرو دق

 قرف الواكس نبل عاقل ووتر اهني نقر
 هللا رفغي نأ كفي هلال ؛دعوأ يأ :فكتوأ 5500

 نم :ليق امف.رانلا هيلع بجوأ نم ضعبل ةرخآلا ىف ىلاعت

 اعل بسور بلا ىلع قلي يسرا 1 مهني قرتلا
 )١( فسوي ةروس ؟١7: 87.

 .49 :/ فارعألا ةروس (؟)

 .داهجلا باتك ١6: 5١9, ةعيشلا لئاسو هنعو ,'"؛ح ١85 :5 يفاكلا (9)

 .؟ح 43ب هبساني امو سفنلا داهج باوبأ
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 هّنِإِف «دعوأ» فالخب ,ةبوتلا مدع ةروص يف هلعاف ىلع

 سيلف ,"١ةبوتلا مدع عم ولو ةمايقلا يف هل رفغي نأ نكمي

 عبارلا هيبنتلا

 اهْنأ ىنعمب ؛رئابكلا ىلإ ريشم ناونع ةطباضلا هذه ّنأ له
 ؟ةّيقيقح ةطباض يه مأ ,رئابكلا قيداصم رثكأ ىلإ ريشت

 اهل تسيل رئابكلا ّنأب لوقلا نم ٌدبال لّوُألا ىلعف
 مالك يف ديدحتلا اذه دجوي مل اذلف .ًالصأ ةطباض

 .طقف رئابكلا ددع اوركذ لب «نيمّرقتملا

 نع لاؤسلا دنع 0ةّمئألا ّنأ لوقلا اذهل دهشيو
 ال هنأ نع فشكي اذهو .رئابكلا ددع ًابلاغ اوركذ ,رئابكلا
 اهيلع دعوأ ام ٌلك» نم ركذ ام اّمأو .نيبلا يف ةطباض

 ناونعب سيلو .دراوملا بلغأ ىلإ ريشم ناونع وهف «رانلا
 .ةطباضلا

 رانلا هيلع دعوأ ام ّلك» فطع ءلوقلا اذه دّيؤي اّممو

 .رئابكلا قيداصمب ةيتآلا تاياورلا ضعب يف
 ددع تاياور يف لّمأتلا ىلإ جاتحت ةلأسملا ركلو ءاذه

 :لوقنف ءاهركذ نم ٌدبالف ,رئابكلا

 .غغ7 ١ مالظلا حيباصم عجار )١(
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 رئابكلا ددع تاياور :يناثلا ماقملا

 نع انناكسا نم دع مع ييروتس نت للكس يسم

 ضعب يعم بتك :لاق بوبحم نبا نع .دّمحم نب دمحأ
 ؟ىه ىك رئابكلا نع هلام اة ومنا ىلا لإ اناحصأ
 راّثلا هيلع هللا دعو ام بنتجا نم رئابكلا :بتكف ؟ىهامو

 لتق :تابجوملا عبسلاو ءًانمؤم ناك اذإ هتائّيس ا

 دعب بدرعتلاو ءايّرلا لكأو ,نيدلاولا قوقعو .مارحلا سفنلا
 نم رارفلاو ميتيلا لام لكأو ,ةنصحملا فذقو .ةرجهل

 ."0فحّلا

 ركذ مث ًالّْوُأ ةطباضلا ةكمامإلا ركذ ةياورلا هذه ىفو

 «دضو ام نسما دل نر و بانا تاع وملا عيبفلا

 ثيداحألا يف درو ام لمشي مأ ؛نآرقلا يف ام صوصخ

 ؟انرأ ةتسدقلا ريغو ةثسؤقلا

 ام لمشي رئابكلا نأ نم يتأيس امل ؛قلطم هنأ رهاظلا
 دق 28!ةّمألا َّنِإ ًاصوصخ .رانلا اهيلع كِلَيَيبنلا دعوت
 ضعب نوك ىلع ُهِيي ئبنلا لوقب ىَّتْس عضاوم يف اولدتسا
 ديق تاياورلا ىف سيل هنأ ىلإ ًافاضم اذه :ةزيبك يونذلا

 1 .ربدتف «باتكلا يف»

 نم ةدع نع بوقعي نب دّمحم ىنعي) مهنعو .؟
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 نب ميظعلا دبع نع ,دلاخ نب دّمحم نب دمحأ نع (انباحصأ

 :لاق ٍةِظِييناَثلا رفعج وبأ ينئّدح :لاق ,ئنسحلا هللا دبع

 ماساملفةلاهلا دبع بأ اذ يع نيورس لع
 مثلا ٌرَئاَبَك َنوُبِنَتْجَي ةيزْلاَوَو ةبالا هذه الت سلجو

 اه هام بأ 1 5-5 .كسمأ م )0

 هدعبو ,'!عةَّنَجْلا "7 ا 57 دَقَف هللاب ُكِرْشُي ْنَمِل :هّللا

 ْنَم ٌساَيَي ال» :لوقي لجو ّرع هللا نآل ؛هللا حور نم سايدلا

 نأل ؛هللا ركم نم نمألا من : ,274(َنوُرِفاَكْلا ْمْوَقْلا الإ هللا َحْوَر

 ْمْوَقْلا الإ هللا رم أَي الق :لوقي لجو بع هللا

 مك هللا نأ - ل قوقع 0 قس

 ادِلاَخ هته رار َدجف) :لوقي لجو دع هللا دال ؛ّقحلاب

 لجو ّرع هللا نال ؛ةنصحملافذقو .ةيآلا رخآ ىلا "!4اًهيف

 لكأو ,774ُهيِظَع ٌباَذَع ْمُهَلو ةَرِخآلاو اَيْندلا ىف اوُنِعُلِ) :لوقي

 ."1// :؛ ىروشلا ةروس )١(
 .,/7 :6 ةدئاملا ةروس (؟)

 87:17 فسوي ةروس (6)
 .49 :ا/ فارعألا ةروس (غ)
 3” :غ ءاسنلا ةروس 6(

 .57 :5غ رونلا ةروس 3)



 غ١ 0 رئاغصلاو رئابكلا ىلإ يصاعملا ماسقنا يف رئارسلا هم دمام امام اماعاماثام

 مِهِنوُطُب ىف َنوُلُكاَياَمْنِإِ) :لوقي لجو ّرع هللا ّنأل ؛ميتيلا لام
 ع هللا 2 ؛فحالا نم رارفلاو لاو ارش نول 7 دس و ًارات

 ألا افّرَحتم لإ هَربْد ذم ل ْنَمو) :لوقي لجو

 شو مده اوأعو هل نسم يطب ا دق دف ىلإ يتم

 ا

 اوُمِلَع ْدَقَلو» :لوقي لجو ٌّرع هللا ّنأل ؛رحّسلاو "'(ٌّسَمْلا
 دع هللا ّنأل ؛انّرلاو 284 قاَلَخ ْنِم ٍةَرِخآْلا ىف ُهَل ام هاَرتْشا ِنَمَ

 كاذعلا ل كنغاتفت اماثأ كات كلذ كملت قوات لوقا: سو

 ؛ةرجافلا سومغلا نيميلاو 01+ اهم هبل ْدلْخَيَوَم ِةَماَيِقْلا َمْوَي

 هللا ِدْهَعب َنوُرَتْشَي 3 َنيِذْلا نإ :لوقي لجو ّرع هللا نذل

 '''يَوَرخآلا نبق 3 قالَخ ال َكئالوأ ًاليلَق اظن هفناغلاو

 لَغ امي تأ لفي نمو م :لوقي لجو ّرع هللا ّنأل ؛لولغلاو
 لجو ّرع هللا ّن أل ؛ةضورفملا ةاكّزلا عنمو .'" !4ِةَماَيِقْلا موي

 ةداهشو ,8!(:هروُهظو ْمُهُبوُنُجو مهاب اهي ىوكتم» :لوقي

 نمو :لوقي لجو ّرع هللا ّنأل ؛ةداهّشلا نامتكو روّزلا
 ٠٠١ :ع ءاسنلا ةروس )001(

 ١5. :8 لافنألا ةروس (؟)

 .517/0 :؟ ةرقبلا ةروس ('9)

 ٠١. 3” :؟ ةرقبلا ةروس (غ)

 .15 54:50 ناقرفلا ةروس (6)

 ,1 :* نارمع لا ةروس (5)
 .151 :" نارمع لأ ةروس (10)

 0 8 ةبوتلا ةروس 0

 ال

1 
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 لجو ٌزع هللا ّنأل ؛رمخلا برشو ."74ُُبْلَق مآ ُهَنإَق اَهْمّتْكَي
 ةالّصلا كرتو .ناثوألا ةدابع نع ىهن امك ءاهنع ىهن

 لوسر ٌنأل ؛لجو ّرع هللا ضرف امم ًائيش وأ .ًادّمعتم
 هللا ةّمذ نم ّئرب دقف ًادّمعتم ةالّصلا كرت نم :لاق ُهْيقَي هلل

 رع هللا ّنأل ؛محددلا ةعيطقو دهعلا ضقنو ,هلوسر ةّمذو

 جرخف :لاق ,"!4راّدلا ٌعوُس ْمُهَلو هتغللا ُمُهَل١ِ) :لوقي لجو

 لاق نم كله :لوقي وهو .هئاكب نم خارص هلو ورمع
 ."!ملعلاو لضفلا ىف مكعزانو .هيارب

 اهدنسو .رئابكلا ددع تناباورة هم اوبزلا هذهو

 ,ينسحلا ميظعلا دبع نع قودصلا اهاور دقو ءربتعم

 ؛ةحضاو ةطباضلا دوجو ىلع ةلالدلاو .ربتعم هيلإ هقيرطو
 امب وأ «رانلا ىلع ةلادلا تايآلاب ةقمامالا لالدتسا ٌنإف

 .ةطباضلا ىلع لدي رانلا ديعوت ىلع ُهييي ئبنلا هدّعوت

 ناهييبنت

 رانلا نيب رابكلا يف باقعلاب ديعولا يف قرف ال :كّوألا
 رانلا معن ءرانلاب باقعلا راصحنا ىلع ليلد ال هّنأل ؛اهريغو

 )١( :؟ ةرقبلا ةروس 587.

 61 نعزرلا ةزوس (1)

 ,18 :7 نايبلا عمجم ١, 147 "517 :7 هيقفلا 15 ح 186 :؟ يفاكلا 0

 اهنعو ءاح 0١ :عئارشلا للع للا ح 6 1 ف اضزلا نابخا قويغ

 هبساني امو سفنلا داهج باوبأ .داهجلا باتك 5١4, :6١ةعيشلا لئاسو

 .؟ ح1 3ب



 6 0 رئاغصلاو رئابكلا ىلإ ىصاعملا ماسقنا ىف رئارسلا ...........

 باقعلا نوكي نأ نكمملا نمو .باقعلا قيداصم رهظأ

 .رانلا ريغ رخآ قرطب

 نريد دبل يي تسلا تووناللا دق نا دعبل :ىنانلا

 قاقحتساو ةعللا نيب ةمز الجلاب ل وقن نأ كمي ليورئانكلا

 ٍتاَنمبلا نم اَنْ ام َنوُمنْكَي نب يذلا نإ» ىلاعت هلوقك ,رانلا

 هللا ُُهُّنعَْي َكيلوُأ باتكلا يِف ٍساّنلِ هاني ام ِدَْب نِم ىَدُهْلا

 ونعأللا ُمُهَنَعْلَيو ."004(َنوُنِع

 اهددعو رئابكلا ةطباض نايبل ديحولا عجرملا مه ةمئألا

 نولوقي ةّماعلا ءاهقف نم ةّدع 250ةّمنْألا رصع ىف ناك

 ىلع ٌصشلا درو دق نكلو .رئابك بونذلا ضعب نوكب

 . 820تيبلا لهأ يف رئابكلا ددع نايب راصحنا

 يحل نر راع نب كجم ديننا رشح ١١ وعى

 ريثك نب نمحّرلا دبع نع ,ناّسح نب ىلع نع هدانسإب

 اّنمو «تلزنأ انيف ,عبس رئابكلا ّنِإ :لاق ِةِظهّللا دبع ىبأ نع

 ,7تّلحتسا

 «تازن انيف» :لوقأ :رايخألا ذالم ىف لاق هْنِإ ٌمئ ءاذه

 نحف ءادغبا كلل ثنو ءاككي ىفو انيلع كلر ايل هيذارملا

 .509 :؟ ةرقبلا ةروس )١(

 كح 517 :عئارشلا للع قماح 517 :لاصخلا لاله ح11 :" هيقفلا (؟)

 داهج باوبأ ,داهجلا باتك ,77 ١6: ةعيشلا لئاسو اهنعو .؟٠4 :ةعنقملا
 .؟؟ م 45ب هبساني امو سفنلا



 11ش ناتيهقف ناتلاسر © ؛5

 ."'سانلا رئاس يف ترج مث ءانقوقح ةياعر

 ًأضيأ ناك عبسلا رئابكلا هذه ضعب ّنأب هيلع لكشيو

 .كرشلاك ,ةقباسلا تاياورلا يف ًاريبك

 لوقت نأ وهن لكاتلاو رظنلا نامنإ هينطتتي يذلا نك
 اهب اودارأ 2: ةّمْألا ّنإ :. اهدنس فعض ىلإ ًافاضم

 ا يللا ضرما

 .ليوأتلا هي هدهف يي

 رثكأ يف كرتشملا عبسلا رئابك ضعب اهيف دري مل هنأ عم

 .هللا ركم نم نمأآلاو ابرلاك .تاياورلا

 .هيبأ نع ؛ميهاربإ نب ٌىلع نع [بوقعي نب دّمحم]و .

 ديبع نع ,جاّجحلا نب نمحّرلا دبع نع ءريمع يبأ نبأ نع
 ره :لاقف ,رئابكلا نع ةغاهّللا دبع ابأ تلأس :لاق ةرارز نب

 ًاملظ ميتيلا لام لكأو .ةنّيبلا دعب ابرلا لكأو ,نيدلاولا

 اذه :تلقف :لاق .ةرجهلا دعب بدءعتلاو .فحلا نم رارفلاو

 لام نم مهردلا لكأف :تلق ,معن :لاقف ؟يصاعملا ربكأ

 :تلق ,ةالّصلا كرت :لاق ؟ةالّصلا كرت مأ ربكأ ًاملظ ميتيلا

 اهنلَوا ءيش ّىأ :لاق ,رئابكلا يف و ةالّصلا كرت تددعامف

 )١( رايخألا ذالم 1: 1707.
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 :ينعي ؛رفاك ةالّصلا كرات ّنإف :لاق ,رفكلا :تلق ؟كل تلق
 ."0ةّلع ريغ 5

 ضعب يفو ,ةعبس رئابكلا نإ ركذ تاياورلا ضعب يفو
 لدي ةياورلا هذه ليذ نكلو ءاذكهو ."'ةعست اهّنأ ىرخأ
 يوارلا ّنأل كلذو ؛تاياورلا هذه نيب عمجلا هجو ىلع

 ؛ىنعملاف.معن ةكامامإلا باجأف ؟يصاعملا ربكأ اذه لاق

 رئاس نم ربكأ عبسلا اذه نكلو .عبسلا نم رثكأ رئابكلا نأ
 .ةريبكلا ىصاعملا

 نمم ةالصلا كرت دعي مل اذامل هّنأب يوارلا ضرتعي م
 نم رفكلاو ,رفكلا قيداصم نم هنأب 1كاباجأف ءرئابكلا
 .رئابكلا

 نب دّمحم ىنعي] هنعو :ملسم نب دّمحم ةربتعم .6

 نسع ,ىسيع نب دّمحم نع [ميهاربإ نب ّيلع نع ,بوقعي

 نع ءملسم نب دّمحم نع ,ناكسم نب هللا دبع نع سنوي
 .ًادّمعتم نمؤملا لتق :عبس رئابكلا :لاق قالا دبع يبأ

 دعب بّرعتلاو .فحّرلا نم رارفلاو ,ةنصحملا فذقو
 لكو .ةنّيبلا دعب ايلا لكأو ءًاملظ ميتيلا لام لكأو ,ةرجهلا

 ,داهجلا باتك 27١:16 ةعيشلا لئاسو هنعو ,6ح 778:5 يفاكلا )١(

 رئابكلا ّنأ اهيف ركذ ةياور اهنع ثوحبملا ةروكذملا تاياورلا يف نكت مل (1)
 لوسر نع ةياور "ب 5 :رهاوجلا ندعم باتك يف ركذ نكلو ,ةعست

 . ...كرشلا :اهلّوأ :ةعست رئابكلا :لاق ُةْبْديي هللا



 نا 1 كت يدوب لام لل هانا رجا ولا أوال علا ا ناتيهقف ناتلاسر ن0 غ5

 ,"راّثلا هيلع هللا بجوأ ام

 ةطباضل نايب «بجوأ ام ٌلكو» هلوق نأ رهاظلاو

 يف ةروكذملا ةعبسلاك ءاهقيداصم نم سيلو .رئابكلل

 .ءاشولا يلع نب نسحلا نع ,ٌيدادغبلا بهو نب رفعج نب
 نع ةفاشسا دبع انآ ةلاسدلاق ةييلعلا سع قب ليحا نع

 ُكُدَع دلك ُهْنَع َنْوَهْنُت ام َرئابك اوُبَِتْجَت ْنإ» ّلجو رع هللا لوق
 ناكاذإ رانلا هيلع هللا دعوأ ام بنتجا نم :لاق "!4ٌْكَتاَيَس

 ايكو اهيرك ايس هاهم وردت عع ذك ًانياقف

 ,نيدلاولا قوقعو .مارحلا سفّتلا لتق :تابجوملا عبشلا

 لكون ةدمحملا فدقوة رهبلا هني يةعلا و ناقل ككاو

 .9فحّرلا نم رارفلاو ,ميتيلا لام

 نايب دعب قيداصملا كا مامإلا ركذ ةياورلا هذه يفو

 وه لّمأتلا هيضتقي يذلاو ,ةقباسلا ةياورلا سكع ةطباضلا

 واولا نأ قم ةييدألا ةدعاقلابب كاسعلاب افهمجو ةلادلا

 ركذ ةعبارلا ةياورلا ىف ّنأل كلذو ؛رياغتلا ىضتقي

 ,داهجلا باتك ,75 ١6: ةعيشلا لئاسو هنعو ,"ح 117/ :؟ يفاكلا )١(
 .1ح 45ب هبساني امو سفنلا داهج باوبأ

 ١”7. :4 ءاسنلا ةروس (؟)
 ,داهجلا باتك ,374 ١6: ةعيشلا لئاسو هنعو ١. ح ١68 :لامعألا باوث ()

 "5 ح 17ب هبساني امو سفنلا داهج باوبأ
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 رك ةيضاشلا ةنباوزلا ىيقو.ةطئابقلا نق قيفاضملا

 يف طانملا ّنَأ ىلع ّلدي اذهو ,قيداصملا لبق ةطباضلا
 يهف رئابكلا ضعب ىلإ ةراشإلا اّمأو ,ةطباضلا هذه رئابكلا

 .قيداصملا ركذ باب نم
 ِساّنلا َنِمَوِل ةيا ليذ ةمّرحملا بساكملا ىف انققح دقو

 تدع لخ دي كودحللاوهل نأ!" «كيوخلا وقل وكت نق
 ّنِإ هيف نحن اميف لوقن كلذكف .داسفلا وهو ؛رخآ ناونع
 رخآ ناونع تحت ناسنالا لخدي ًالثم هللا حور نم سأيلا

 .نارسخلا وأ ملظلاك

 الق هللا دع ادا يبس لاف ةقدص نب ةدعسم ةقتوم ١.

 هللا حور نم سأيلاو هللا ةمحر نم طونقلا :رئابكلا لوقي

 قوقعو هللا مّرح يتلا سفّتلا لتقو هللا ركم نم نمألاو
 .ةئّيبلا دعب ابّرلا لكأو ءًاملظ ميتيلا لام لكأو ,نيدلاولا

 فخ لا كفيدرارفلا ون: ةنضعحتملا ف دقو :ةرهنلا هعيوووتللاو
 .”ثيدحلا

 .رئابكلا ربكأ نم وه يذلا كرشلا اهيف ركذي ملو
 سن نفح ند دمج نعود اننا ىييحلا نيدكحمب#

 نع .ءاشولا نع .ءلضفملا نب دّمحم نع ,ةدقع نب ديعس

 نب ىّلعمو روفعي يبأ نب هللا دبع نع ءورمع نب ميركلا دبع

 31 تانمقل ةروس ([5
 ,داهجلا باتك ,7714 :16 ةعيشلا لئاسو هنعو ,؟ح ١8١ :؟ يفاكلا (؟)

 .١١ح غاب :ةيشسييات امو نقلا ةاهج تاوبأ



 هل 6و ماا ور اظل جالا اخ جمل 1ع يرسم ل ل بلا قمم أه اح ناتيهقف ناتلاسر ال 6

 ربكأ :لاق ةظهّللا دبع ىبأ نع ,تماَصلا ىبأ نع .سينخ

 هللا مرح يلا سفّتلا لتقو .ميظعلا هللاب كرّشلا :عبس رئابكلا
 فذقو .نيدلاولا قوقعو ,ىماتيلا لاومأ لكأو .ٌقحلاب الإ
 دع هللا لزنأ ام راكنإو ,فحّرلا نم رارفلاو .تانصخملا

 ل1 فيدل لجو

 لوهجملا تماصلا يبأ ةهج نم هفعض ىفخي الو

 .يفقاولا ورمع نب ميركلادبعو

 ريثك نب داّبع نع ءرضّنلا نب دمحأ نع هدانسإبو .4
 ام ّلك :لاقف ءرئابكلا نع ذة! رفعج ابأ تلأس :لاق ءاّونلا

 ."2راثلا هيلع هللا دعوأ

 ,لاّمجلا مّركم نب ملاس ةجي دخ يبأ نع هدانسإبو ٠.

 هلوسر ىلعو هللا ىلع بذكلا :لاق ةكاهللادبع يبأ نع

 .””رئابكلا نم 2ءايصوألا ىلعو
 نع نسحلا نب دّمحم نع .ءلاصخلاو للعلا يفو ١.

 دّمحم نع مشاه نب ميهاربإو حون نب بوّيأ نع .راّفصلا
 :لاق ٍالِظهّللا دين ىلا وك هب احط ني وف دمع ىف قب

 قوقعو ,كرشلا 50-5 هين ىلع باتك يف 55

 باتك 570 ١6: ةعيشلا لئاسو هنعو ١4-4١7 :: ماكحألا بي ذهت 0(
 5١,. ح 1 1ب هبسأني امو سفنلا داهج باوبا .داهجلا

 ,داهجلا باتك ,5؟1 ١6: ةعيشلا لئاسو هنعو ١. 708م 5/9 : هيقفلا (؟)

 .51 حاشا ب هبسأني امو سفنلا داهج باوبا

 ,داهجلا باتك ,77ا/ ١6: ةعيشلا لئاسو هنعو ال60 س 31/15 ؟ هيقفلا ()

 .؟0ح ؛5ب هبساني امو سفنلا داهج باوبأ
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 :كفحتلا نم رارقلاو :ةعبلا دعب اننلا لكاو «فيدلاولا

 .'"!ةرجهلا دعب باعتلاو

 عم :ةسمخ رئابكلا لاق ةياورلا هذه يف ّنأب لكشي دقو

 لمتحملا نمو ؛عبسلا كلذ عيمج ىلع ةسمخلا هذه ةيّمهأب

 نأ ىلع لدي ام :حيحصلا ناكو يوارلا هابتشا نم هنأ ًاّيوق

 .عبس رئابكلا

 ىفو .لامعألا باقع ىف :ةرارز نب ديبع ةربتعم .١؟

 ندع هلا دمع ىبدضع نعش ا نضولاصقلا قو لاغلا

 ا1ف!هللا دبع ىبأل تلق :لاق ةرارز نب ديبع نع ,ٌىدبعلا

 َكَرْشُي ْنَأ ُدِفْعَي آل هللا ّنإ» :ىلاعت هللا لاق ءراّنلا ّنهيلع هللا

 امن ًامْلُظ ىَماَنَيْلا َلاَوْمَأ َنوُلُكأَي َنيِذلا َنِإ» :لاقو ""'4ِهب
 هيأ اي» :لاقو "74ًاريِعَس َنْوَلْصَيَسو أرا مهِنوُطُي ىف َنوُلكْأَي

7 
 بأ سس 2

 04 يذلا “ مهوُلَوَت ؟ الق ًافْحَر اوُمَقَك َنيِذّلا ميل اذإ اوُنَمآ َنيِذَّلا

 هلل اوُقَتا اوُنَمآَنيِذَّلا اهيَأاَيِ) :ّلجو ٍّدع لاقو ,ةيآلا رخآ ىلإ

 ةعيشلا لئاسو امهنعو ,7١م ١17 :لاصخلا 0 :عئارشلا للع )١(

 .؟7ح 45ب هبساني امو سفنلا داهج باوبأ .داهجلا باتك ,” 1/06

 .4غ8 :5 ءاسنلا ةروس (؟)

 ٠١ :غ ءاسنلا ةروس 0

 ١6. :4 لافنألا ةروس (غ)



 ا اال الا ايناس وباع لاول مرا حلوم وشو رينو اقل وحق ليلا اودمو ناطام رك ناتيهقف ناتلاسر آل ٠

 .تانصحملا ىمرو ةيآلا رخآ ىلإ '04اَبْولا َنِم َىِقَباَماوُرَّذو

 ("!هنيد ىلع ًادّمعتم نمؤم لتقو ؛تانمؤملا تالفاغلا

 ميظعلا دبع نع .هللا دبع يف نب لمح نع ,يدابا دعّسلا

 هللا ّنأل ؛رئابكلا نم نيدلاولا قوقع :لاق 8ة!قداّصلا

 .”ًاتقش ًاّيصع ٌقاعلا لعج

 ْنأل ؛رئابكلا نم سفُنلا لتقو :لاق دانسالا اذهبو .5

 اًهيف ًادلاَخ ُهَنَهَج ُهّواَرَجَف ًادّمَعَتُم ًانِمْؤُم ُلْثَقَي خَمو» :لوقي هللا

 (5! 4! اميظَع ًاباَذَع ُهَل َدَعَأو ُهَنَعَلو ِهْيَلَع كل هللا بضغو

 ؛رئابكلا نم تانصحملا فذقو :لاق دانسالا اذهبو .6

 ٌباَذَع ْمُهَلو ةَرخآلاو اًيْنَّدلا ىف اوُنِعُنِ) :لوقي هللا ّنأل
 0/1 9! يظَع

 )١( :؟ ةرقبلا ةروس 51/8

 )١( :لاصخلا ؛؟ح 418 :عئارشلا للعو ؛١ ح "17 :لامعألا باقع 7177
 ح١7 ةعيشلا لئاسو اهنعو ١6:  ,778سفنلا داهج باوبأ .داهجلا باتك

 .58ح 11ب .هبساني امو

 .داهجلا باتك 578 ١86: ةعيشلا لئاسو هنعو ,؟ مح 4 :عئارشلا للع' )0

 .59ح 47 ب هبساني امو سفنلا داهج باوبأ
 .57 :4 ءاسنلا ةروس 0

 ,داهجلا باتك ,578 ١6: ةعيشلا لئاسو هنعو 7 ح 4/9 :عئارشلا للع (4
 ٠ ح 45ب هبساني امو سفنلا داهج باوبأ

 .57:؟5 رونلا ةروس (5)

 ,داهجلا باتك ,2؟8 ١6: ةعيشلا لئاسو هنعو ؛7ح 48١ :عئارشلا للع ()
 ١ ح 45ب هبساني امو سفنلا داهج باوبأ
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 رهاظلاو ,ىنسحلا ميظعلادبع نم ةثالثلا هذه ّلك لوقأ
 تظل دع نم ةقباسلا ةناورلا لكما األ ةعوطقماا هل
 5 تحلا

 نع «ّيمليّدلا نيسحلا نب دّمحم نع لاخلا قو 5

 دبع نع ناميلس نب عيبرلا نع .ّمصألا بوقعي نب دّمحم
 نع .ديزي نب روث نع «لالب نب ناميلس نع ءبهو نب هللا
 اوبنتجا :لاق هيلي هللا لوسر ّنأ ةريره يبأ نع ,ثيغلا يبأ
 رصتشلا و هلشاب كرا لاقال ةرهتامود نبق اهيوعلا يبتلا
 لكأو ءابّرلا لكأو :ءقحلاب الإ هللا مّرح يتلا سفّتلا لتقو
 تانصحملا فذقو ,فحّرلا موي يّلوتلاو «ميتيلا لام

 .")تانمؤملا تالفاغلا

 .ةريره يبأ دوجول ؛فيعض اهدنس نكل

 ىف اللا دّمحم نب رفعج نع شمعألا نع هدانسإبو .

 5 رشلا يهو ,ةمّرحم رئابكلاو :لاق نيّدلا عئارش ثيدح

 رارفلاو ,نيدلاولا قوقعو هللا مّرح يتلا سفتلا لتقو .هللاب

 ,ةئّيبلا دعب ابّدلا لكأو ءأملظ ميتيلا لام لكأو .فحّرلا نم

 :ةقرشلاو طاوبللا واق آلا كلذ كعيوي تاتصخملا قالقو

 نم هب هللا ريغل ّلهأ امو ءريزنخلا محلو مّدلاو ةتيملا لكأو

 ناريفلا ىف نفسا و تحسلا لقاوبة روم ريغ
 اهم

 ,.داهجلا باتك ١6: ٠" ةعيشلا لئاسو هنعو .07ح 774 :لاصخلا )١(
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 ,هّللا مور نع نيالا ءروُزلا ةداهشو ءرسيملاو ,لايكملاو

 ةئواعم ك قوتها ةفحر نم طوتقلا وردنا كه نه ومالاو

 ,سومغلا نيميلاو ,نيملاّظلا ىلإ نوكّرلاو ,نيمولظملا
 ,رّبجتلاو .رّبكتلا لامعتساو ءرسع ريغ نم قوقحلا سبحو
 فاتشعلالاو(ةنايخلاونريدشلاو.فازسالاو :تذكلاو

 نع ٌدصت يتلا يهالملاو .هللا ءايلوأل ةبراحملاو .ٌجحلاب

 ناش وألا تويضو»ءانعلاك ةفوودكف اهو اع ا وكذ

 ."7بونّذلا رئاغص ىلع رارصالاو

 يهف ةنيرق الب تلمعتسااذإ تاياورلا يف ةهاركلاو

 قودضلا دم أل تعض اهدي نك 9 رحلا ىلع ةّلاد

 .مهيلع دمتعي ال هيف صاخشأ دوجول ؛فيعض شمعأ ىلإ
 هللا دبع نب دعس نع ,ءنسحلا نب ل يفوت أ نوعا .1/

 نب مكحلا نع ,باطخلا يبأ نب نيسحلا نب دّمحم نع

 نع ءملسم نب دّمحم نع .فيرط نب ناميلس نع ءنيكسم
 انفلاخ نم ىلع دهشن انل ام :هل تلق :لاق ةكاهّللا دبع ىبأ

 ؟ةّنجلا يف مهن انباحصألو انسفنأل دهشنال انلامو ؟رفكلاب

 رئابكلا نم ءيش مكيف نكي مل نإ مكفعض نم :لاقف
 :لاق ؟رئابكلا ءىش ّىأف :تلق ,ةّنجلا ىف مكنأ اودهشاف

 دعب بدرعتلاو .نيدلاولا قوقعو .هللاب كرّشلا رئابكلا ربكأ
 باوبأ .داهجلا باتك 1١86: 9١”, ةعيشلا لئاسو هنعو 1٠١. :لاصخلا )١(



 ه٠ 0 رئاغصلاو رئابكلا ىلإ ىصاعملا ماسقنا ىف رئارسلا ...........

 لاش زكا ورهف الا نقدا فلا و ةنضخملا قادقورب رجلا

 انّزلا :هل تلقف ,نمؤملا لتقو .ةنّيبلا دعب ابّلاو ءًاملظ ميتيلا
 ."77كلذ نم اسيل :لاقف ؟ةقرسلاو

 ّدع هنأ عم ؟رئابكلا نم اهيف انزلا دعي مل اذامل :تلف نإ

 ؟رئابكلا نم شمعأ ةياور يف

 ةياورلا هذه يف ناك لفل مامإلا “نأ كلذ يف هجولا :تلق

 ماقم يف ناك شمعأ ةياور يفو .رئابكلا ربكأ نايب ماقم يف
 .ًاقلطم رئابكلا نايب

 نس دا ولا نسع انقذو ناذاش نب لتقف باور

 ىف روباسينب ةاطراطعلا ئروباسينلا سودبع نب دّمحم

 ىلع انثّدح :لاق ةئامثالثو نيسمخو نيتنثا ةنس نابعش
 ...ناذاست نب لضفلا نع ؛ئروباسينلا ةبيتق نب دّمحم نب

 .رئابكلا عيمسج بانتجاو ,ةنامألا ءادأ وه ناميإلا :لاق

 ىلإ ناكرألاب لمعو .ناسللاب رارقإو .بلقلاب ةفرعم وهو

 مارس يتلا سفنلا لتق يهو ؛رئابكلا بانتجاو : لاق نأ

 قوقمعو ءرمخلا برسشو ,ةقرّسلاو ءانّرلاو ,ىلاعت هلا
 لكأو ءًاملظ ميتيلا لام لكأو .فحّرلا نم رارفلاو :نيدلاولا

 ريغ نم هب هللا ريغل ّلهأ امو .ريزنخلا محلو .مّدلاو ةتيملا
 وهو سيعلاو :تعجتلاوءةبلا دعب ابذلا لكاو (ةزورض

 .داهنجلا باتك ١0: ٠ ةغيشلا لئاسو هنعو .0١ح 4١١ :لاصخلا )١(
 0 ح 43ب .هبساني امو سفنلا داهج باوبأ



 ل ناتيهقف ناتلاسر ا 6غ

 فذقو «نازيملاو لايكملا ىف سخبلاو .ءرامقلا

 هللا حور نم سأيلاو ءطاوللاو ءانّرلاو .,تانصحملا

 ةنوعمو .هللا ةمحر نم طونقلاو ءهللا ركم نم نمألاو

 سبحو .ءسومغلا نيميلاو ءمهيلإ نوكرلاو .نيملاظلا

 .فارسإلاو ءربكلاو ,بذكلاو ءرسع ريغ نم قوقحلا

 ةبراحملاو .ٌمحلاب فافختسالاو ,ةنايخلاو .ريذبتلاو

 ىلع رارصإلاو .يهالملاب لاغتشالاو هلل الود
 3 افندلا

 الو ."'رئابكلا نم جحلاب فافختسالا دعو ةربتعم يهو

 امهنعو 475١., :لوقعلا فحت ١77, 10-2 :؟ الك اضرلا رابخأ نويع )١(
 ةيساتي اهو: نينقنلا هاهم نناوبا ةاهحللا تانك 58-04 ةفيغلا لئاطو
 لح غب

 يف َّدُع معن .تبثي ملف ةريبك هنوك اّمأو : #يئوخلا قّقحملا دّيسلا لاق ١

 هب ديرأ نإف ,ٌجحلاب فافختسالا رئابكلا ةلمج نم ناذاش نبا لضفلا ربخ
 ناك نإو وهف ,ةسّدقملا ةعيرشلا يف يهلإلا مكحلا لصاب فافختسالا

 ال ذإ ؛ماقملا يف هب لالدتسالا نع ّيبنجأ هّنكل .عرشلا يف ًاضوغبمو ًامومذم
 ّنأل ؛ىلمعلا فافختسالا هب ديرأ ولو ,رئابكلا نم ريخأتلا نأ ىلع هيف ةلالد
 فافختسالا نم عون هنع هريخأتو لوألا ماعلا يف هب نايتإلا مدعو هكرت
 .اهيلع دامتعالا نكمي ال دنسلا ةفيعض ةياورلا نكلو .ةّمات ةلالدلاف .يحلاب
 (78 :57 ىئوخلا مامإلا ةعوسوم)
 هذه نم هدارم محلا باتك نع هثحب لالخ (هّلظ ماد) ذاتسألا نيب دقو
 دارعلا نأ :ايناتو.رئابكلا نم يونذلاب فاقفتسالا قلطم أ لوا تارابعلا
 قّلعتم ّنأل ؛ىلمعلا فافختسالا ,ناذاش نبا ةياور ىف فافختسالا نم
 فاقع تيل نيس ةارملا | هروب «تلكملا لمه ناك اذا فانضمنألا
 هاد ذاق هيه رسولا هيما ةيارو ذا! كيعو «نلسلا تانكتنالا
 ,ةياورلا هذه ليذ هدافأ ام صّخلم اذه .اهب ذخألا يف لاكشإ الف (هّلظ

 (رّرقملا) .هّلحم ىلإ لوكوم حيضوتلا ديزمو
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 عبرأ اهددع رئابكلا ّنَأ ةياورلا هذه نم دافتسملا نأ ىفخي

 رئابكلا ّنأ تاياورلا عومجم نم دافتسملا ّنكلو .نوثالثو
 بحاص كلذب حّرص امك .نوعبرأ تاياورلا يف

 .ريدتف ,''رهاوجلا

 ةلأسملا ىف ةماعلا ىار

 ٌدحلا هيف ّقحتسي ام ّلك ّنأ ىلإ اوبهذ ةّماعلا ضعب نإ مث

 هنع هللا ىهن ام لك :لاق ساّبع نبا ىلإ بسنو ,"'ريبك وهف
 ا ريبك وهف

 ؛رمخلا برشو» ينسحلا ميظعلادبع ةيوار يف درو دقو

 ةدابع نع ىهن امك» :كلذ دعب ةق!لاق نكلو ءاذه

 هنع هللا ىهن ام قلطم سيل هّنأ ىلع ةنيرق اذهو ,«ناثوألا

 .كرشلا نع ىهنلا ةبترم يف هيهن ناكام دارملا لب ءريبكب
 وأ هنع هللا ىهن ام لك ّنأ ىلع ليلد ال هْنَأ :لصاحلاو

 ةريغتملا نع رارضألا نا انك نيبك وهف ةعلأ هيشاقوو

 هّنإف ,نيدلاولل فأآلا اذكو .رئابكلا نم هّنكلو ٌدح هل سيل

 هلثمو .رهظألا ىلع رئابكلا نم سيل نكلو ,هنع يهنم

 )١( مالكلا رهاوج 17: 071.
 (١ :اهيلع ةبترتملا راثآلاو ةريبكلاو قد رجحلا نبال رجاوزلا عجار ٠60

 دئاوفلاو ددعاوقلاو ل1 ١  ,50ا نايبلا عمجمو



 ل ا و ا و ناتيهقف ناتلاسر 0

 نم هنوك ىلع ليلد ال هنإف ؛اوملظ نيذلا ىلإ نوكرلا
 يف يئابطابطلا هيلإ بهذ معن .""١هنع يهنم هن عم ,رئابكلا

 ةيالا نم رهاظلا نكلو «"”رئابكلا نم هنوك ىلإ هحيباصم

 ىلع نوكرلا دعب ملظلا ققحت ىلع بّترتم رانلا نأ ةفيرشلا
 هتيوقتل ًابجوم نكي مل اذإ نوكرلا سفنف الإو ,ملظلا ةيوقت
 .لّمأتف رئابكلا نم نوكي ال .هتكوش وأ

 تاياورلا هذه نيب عمجلا قيرط

 هذه نيب عيمجلل باحصألا ضعسب ىّدصت دق هن مث

 :هوجوب تاياورلا
 عجري رئابكلا ددع فالتخا يف سلا ّنِإ :لّوألا هجولا

 يقاب نم ربكأو ّدشأ عبسلاف .رئابكلا تاجرد فالتخا ىلإ

 .رئابكلا

 امأ ًالقتسم ًاناونع عبسلا اذه ّلكل ّنِإ :ىناثلا هبجولا

 عبسلا اذه دحأ تحت لخديف رئابكلا نم يقابلا

 كرت نأ نم ةرارز نب ديبع ةياور يف ٌرم امك .,تابجوملا

 .رفكلا ناونع تحت لخدت ةالصلا

 مهل سيل هّنأو رانلا سم نم ةيآآلا يف ديدهتلا نم درو ام ّنأل هرظن هيف )١(
 .بنذلا اذه ةيّمهأ ىلع لدي .نورصني ال مهنأو هللا نود نم ءايلوأ ٍذئنيح

 (رّوقملا)
 .5914 :8 ةماركلا حاتفمو 0١١ :١؟ مالكلا رهاوج يف هنع هاكح 7
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 اذكر 67 هيففلاو يسرا ىبا هكذا اسد ةللاقلا ةحرلا
 بنذ لك نأ نم (مهيلع هللا ناوضر) باحصألا نم ةّدع

 "دقو ام ىلإ ةيسنلابريغصو .ةثود ام ىلإ ةيسفلابريبك
 هديعن الف هجولا اذهل ذاتسألا يدلاو لاكشا انركذ دق نكل
 ,ةريبك نيثالثو ةتس نم رثكأ انتاياور يف دجنمل اَنأ عم

 اذيم نرحل راعي مرناك دع نط دباذدو
 نيقّقحملا ضعب هيلإ بهذ يتلا ةّيلوصُأ ةدعاق ىلإ عجري
 وتل دبع ةدحللا ينبع فارسا ةلالدلا ا ف
 يرجت هذهو ؛ضراعتلا دنع ةّيجحلا نع ىقباطملا ةلالدلا
 :ذسيل ىمارتلالا ةلالذلا | قمح اضن أ هيف حت انيق
 تطقس ولو ,ةدودعم ةدودحم رئابكلا ّنأ ىضتقت تاياورلا

 .ىقباطملا اهتلالد
 بنذ لك سيل هنأ تاياورلا هذه عومجم نم جتنيف
0 

 نيب عمجلا هجو نع ثحبلا نأ ىفخي ال ِهْنِإ ٌمث ءاذه

 ولف الإو .ددعلا موهقمب لوقلا ىلع ٌّينبم تايورلا هذه
 يف ملكتملا نوك دنع الإ موهفم هل سيل ددعلا ّنإ:انلق
 نإ :لوقن ذئنيحف  قيقحتلا وه امك ديدحتتلاماقم

 الف ,رئابكلا ديدحت ماقم يف تسيل تاياورلاهذه

 .اهل موهفم
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 اهددع تاياورو رئابكلا ةطباض تاياور ةبسن

 ركذ نيب يفانت ال هّنأل ؛تاياورلا هذه نيب ضراعت ال :لوقأ

 ضعب نأ وهو ءيش انه معن ,ةطباضلا ركذ نيبو قيداصملا
 .فارسإلاك .ددعلا تاياور يف ةروكذملا قيداصملا

 سبحو .ةداهشلا نامتكو .ةريغصلا ىلع رارصإلاو

 اهركذ يتلا ةطباضلا تحت لخدي ال ءرسع ريغ نم قوقحلا
 2 .رانلا هيلع هللا دعوأ ام ىنعأ ؛ةئامامإلا

 ىف دّيسلا هيلإ بهذ امب لوقلا نم ٌدبالف اذه ىلعو
 دخوأ اه رييكلا#رئابكلا ىف ةطئاضلاد ذنب ىع ا"1ةورغلا
 امنوأ انمضوأ ًاحيرض ةنسلا وأ باتكلا ىف رانلا هيلع دلل

 اهنوكب ّصنلا درو ةيصعم لك ينعي ؛تاياورلا هيلع صن
 ىدحا نم مظعأ هنوك ةنسلا وأ باتكلا يف درو 000

 ."4١(لْئَقْلا َنِم ُدَمَأ ُهتْئفلاَوِ) ةصوصنملا رئابكلا

 ء.عرشلا لهأ دنع ًاميظع نوكي ام قرخالا ةطباضلاو

 ىلع ليلد ال نكلو ,"”هنم شرعلا ٌرتها هْنِإف ميتيلا برضك
 يف ةطباضلا هذه ىلع ليلد ال ,معن .ة .ةريبك ملظلا قلطم نوك
 .(2!ةّماعلا صوصن ضعب يف الإ ةنسلا وأ باتكلا

 11 ف ١6 #3 ىقثولا ةورعلا )١(

 حلا اد )0(

 20 ١: ا 0 كا

 .«شرعلا ٌرتها

 ١7. ةلأسم ١85 :7 ىقثولا ةورعلا ىف امك (4)
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 08 وهف رانلا هيلع هللا دعوأ ام هنا نأ هب 1 ,رانلا

 رانلا هيلع دعوت مل ام ٌلكَّنأ هنم جتني الف ,موهفم هل سيلو

 يناكيايلكلا دّيسلا مالك

 وأ ةيآلا لوزن نيح :ةورعلا ىلع هتيشاح يف لاق
 كلذ ىقلت ملعي ثيحب 8 نيموصعملا 5

 !١. 8 مهنم

 زاكترالا نوك ملع اذإ اذه :# ةييكملاد دّيسلا لاقو

 رئاسك نوكيف ,2نيموصعملا ىلإ أيهتنسم روكذملا
 .""اهتايّدؤم ةّجح نوكت يتلا ةّيعرشلا تازكترملا

 فرعلا زاكترا ءاهتنا كالملاف .حيحصلا وه اذه لوقأ

 ةكاموصعسلا لوق نع فشكي ذئنيحو ,نيموصعملا ىلإ
 هلحم يف سيلف ,عرشلا لهأ دنع ميظع وه ام قلطم اّمأو

 .هيلع ليلد الو

ْ 3-0 

 جو

 طلخ يغبني الو ,ةبوتلاب هل روفغم بنذ ّلكّنأ يف ٌكشال

 )١( ىقثولا ةورعلا : ١5٠١. ةلأسم ةيشاح ١7.

 ىقثولا ةورعلا كسمتسم (؟) !:  ,"8١ةلأسمذ ١١.



 1 واما قوما 14704 د فا اوبر داو ا هم اوت اج اح و سف فا ةوج نلف لوجه ةوطالا ةو بلا كفل ناتيهقف ناتلاسر ها 5

 سيرو اك ةقيننلا ريك رح تايارو مرنادكلا كائلرو
 اهريغو ,'”هتيصع نم ىلإ رظنا لب ةيصعملا ىلإ رظنت ال هنأ

 لوق نم ":ًاقباس انلق امك هّنإف ,ةّيقالخألا تاياورلا نم

 نم هريغ عم ظحالي بنذ ٌلكّنِإ يئابطابطلا ةمالعلا

 .يصعي نم ىلإ وأ اهلعاف ىلإ ةبسنلاب ظحالي الو ءبونذلا

 ةريبك ىصاعملا عيمج نوكب نيلئاقلا ةلدأ

 :هوجوب ةريبك يصاعملا عيمج نوك ىلع اوُلدتسا دق

 زيت ان اخيمص ا يما ده وقرروا ةقن وهب( لوألا ةفولا

 رفعج نب ناميلس نع .هيبأ نع .هللا دبع يبأ نب دمحأ

 يبأ نع .ةرارز نع .ريكب نب هللا دبع نع ,ّيرفعجلا

 هيلع تبن ام اهّدشأو .ةديدش اهّلك بونّلا :لاق ةئانرفعج
 ال ةّنجلاو ءبّذعم اّمإو .موحرم اَمِ ِهّنأل ؛مّدلاو محّللا

 .©"بّيط الإ اهلخدي
 عيمج ةدارإل دهشيو :ة9/قداصلا هقف بحاص لاق

 وأ ةريبك ةيصعم ّلك ّنأ ىلع ّلد ام ,رئابكلا نم يصاعملا

 )١( ح 50/8 :15 راونألا راحس .477ح 119 :يدنوارلل تاوعدلا 10
 لئاسولا كردتسم  ,”0١:١١هبساني انو:نمفنلا ةاهجب تاوبأ؛ داهجلا باتك

000 
 7١-77 ص يف عجار (؟)
 .داهجلا باتك ,591 :16 ةعيشلا لئاسو هنعو ءالج ؟١٠517 :؟ يفاكلا رف

 .”ح ٠+ ب هبساني امو سفنلا داهج باوبا
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 اهلك بونذلا ةارقابلا نع هرارز قّوم يفف ,ةديدش
 ."37ةديدش

 لد ام انتاياور يف دجن مل انأب :ًالّوأ هيلع ظحالي :لوقأ
 اهلك بونذلا ّنأ :درو دق معن ؛ةريبك اهلك بونذلا ّنأ ىلع
 لدي اذهو تبقا اهذساو ةدعب ف1 لاق كلو: 3 ديدنك

 موهفم نأ عم ,ناسنالا ىلع ديدش رثأ بنذ لكل ّنأ ىلع

 ثيح نم قلطي ريبكلا نإف ريبكلا موهفم ريغ ديدشلا
 نم قلطيف ديدشلا اّمَأ ,رانلا قاقحتساو باذعلا بّترت

 .ماقملا نع ةّيبنجأ ةياورلاف .ةّيعضولا راثآ ثيح

 ّنأل ؛بونذلا ّدشأ نايب ماقم يف تسيل ةياورلا نأ :ايناثو

 ةّلادلا تاياورلا نايب ىف ًاقباس انلق دقو ءكرشلا اهّدشأ

 ًابلاغ تادابعلا ىف ةّيلضفألا ّنأ ,تادابعلا لضفأ ىلع

 ةياورلا هذه ىف كرشلا ركذي مل اذامل هّنأب لاقي الف .ىبسن

 ,كرشلا ركذ مدع لاكشإ نع ديلا انعفرو انمّلس:اثلاثو

 ("”لوقعلا ةارم ىف #ىسلجملا لاق امك ةياورلا هذه نكل

 ىلع ةلادلا ةقباسلا تاياورلاو تابآلا عم ةضراعم-

 .اهحرط نم ٌدبالف .رئاغصو رئابك ىلإ يصاعملا ماسقنا

 )١( الكا قداصلا هقف ١: 511١ 371.

 لوقعلا ةأرم عجار (؟) ١:  4١7.كلذ اهيف سيل نكلو .7حذ
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 ريبخ تنأو ءٌكشلا نم ّلقأ الو ّئبسن انلق امك ّدشألا ّنأل

 ًاحضاو ًادحاو ىنعملا ناك اميف يرجت امْنِإ ةموكحلا نأ

 .كلذك انه سيلو

 كلذك ًاديدش ناكاذإ بنذلا 2 ؛مزالت امهنيب :تلق نإ

 ا ربعك ناك

 ةيصعملا نوكت نأ نكمملا نم هّنأل ؛كلذ ملسن ال :تلق

 .ةّيبنجألا ىلإ رظنلاكرانلا هلعاف ّقحتسي ال نكل .ةديدش

 انمي :ريبك بنذ لكرأ ىلغ اضيأ لدتساو# يناثلا هجولا

 دقي العم فلا تاقفسا اع ريطلا 50

 .هيف هللا بضغ نوكي

 امّْنِإ رئاغصلاو رئابكلاب يصاعملا ميسقت نأب ريبخ كنكل
 كافحتعسا أ ىف كشاال لاو. هغطو بئذلا ىلخت ول ايف

 ْ نئابكلا نيستا
 ٍصْعَي نَمو) :ىلاعت هلوقب أضيأ لدتساو :ثلاثلا هجولا

 ."7ًادَبأ اهيِف َنيِدِلاَخ منهج َراَُهَل َنَف ُهَلوُسَروهللا

 لك ْنَأ ىلع لدي اذهو ,مّنهج ران بجوي نايصعلا ّنإف
 .لوقلا اذهل مزالم وهو .رانلا قاقحتسال عوضوم ةيصعم

 يف دولخلا بنذ ّلك ةبقاع ّنأ مّلسن ال اّنِإ :باوجلاو

 هللا ٍصْعَي ْنَمو) :ىلاعت هلوق يف امك.نيبملا لالضلا وأ رانلا
 .دبألا ىلإ ًاصوصخ "'!4ًانيِبُم ًالالّض ّلَض ْدَقَف ُهَلوُسَرو ه دي و7

 )١( :/؟ ثجلا ةروس 317.

 بازحألا ةروس (؟) 59 5”,.
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 39اقداصلا نع يور امب ًاضيأ اولدتساو :عبارلا هجولا

 نع .هيبأ نع ؛ميهاربإ نب ىلع نع :ميظع بنذ لك ّْنأ نم
 .ةِظاهللا دبع يبأ نع .ّئبلحلا نع داّمح نع ريمع ييبأ نبا

 ؟لاقيو عبّتي تقوم ءيش هيف له ءرتولا يف ة تونقلا نع

 لِيَ ئبتلا ىلع ّلصو .لجو ّرع هللا ىلع نئأ ءال :لاقف

 ."7هيظع بنذ لك:لاق ّمث ,ميظعلا كبنذل رفغتساو

 ٌنإف ؛ريبكلاو ميظعلا نيب قرفلا دوجو يف ٌكش ال :لوقأ

 مسد يس يربط اص

 هللا 58 ام لك ريكلاف ناك فيكو .لوصألا يف عرش

 ىلع ةّلادلا ةقباسلا ةياورلاك ثيدحلا اذه 0 :لصاحلاو

 .عجارف ,كانه انركذ اّمم رهظي هباوجو ,ةديدش بنذ ٌلكّنأ

 ؛ريبك بنذ لك ّنأب ًاضيأ اولدتساو :سماخلا هجولا
 ,لجو ّرع هللا ةمرحل يّدعتلا نع ةرابع بنذلا ّنأل كلذو

 .ريبكلاو ريغصلا نيب كلذ يف قرف الو

 ىلإ يصاعملا ميسقت ىف كالسلا نأِب لكشتسيو

 00 3 هلل "سا ا نق ميلا 58 تاغ

 ح 1 َح يش ثاسو امهنعو 1١٠١-0807 :؟ ماكحألا بيزهت "١م 60٠ :" مفاكلا )١(
 .؟ح ؟ب تونقلا باوبأ ,ةالصلا باتك ,؟71 :1 ةعيشلا



 ل ناتيهقف ناتلاسر (] 4

 .ةّيبنجألاب رظنلا

 نأ نم ضعب هركذ اميف رظنلا هجو رهظي انركذ امبو
 وهف لهاجلا هلعف اذإو ءريبك وهف ملاعلا نم ردص اذإ بنذلا

 امّنِإ رئاغصلاو رئابكلا ىف كالملا نأ :ىرخأ ةرابعبو ءريغص

 1 .ننذلا عاف وف
 هللا ىلإ ناسنالا سايق ىلع ّينبم اذه َّنأ وه رظنلا هجو

 عم بنذ ّلك سايق انلق امك كالملا ّنأ لاحلاو ءٌلجو ّرع
 نأ ,:ةسياقملا هذه نم دافتسملا نأ ىتايسو ءىرخأ بنذ

 داو ب نت يول ل تاذ عم فلتخت بنذ ّلك تاذ

 اذه :لاقي مث نمو .هريغرانلاب ديعوتلا وأ ديدشلا يهنلا

 .ريغص أذهو ريبك
 رئابكلا دادعت ىف رابخألا فالتخا :سداسلا هجولا

 ,رئابك عيمجلا نوك ىلإ دشري اذهف .هعمج ىجري ال ًافالتخا

 .ضعب نم ربكأ هضعب نأ الإ
 فالتخا ّنإ :لاقو رهاوجلا بحاص هنع باجأ دقو

 بونذلا ّنأ نم ًاعيمج اهنم ملع اميف حداق ريغ رابخألا
 نيب كرتشملا ردقلا وه رمألا اذهف "٠.رئاغصو رئابك اهيف
 .تاياورلا هذه عيمج

 سيل فالتخالا نإ :لاقي نأ باوجلا يف نسحألاو

 ,رثكألاو لقألا نيب وه لب ءاهنيب يفانتلا بجوي ّدح ىلع

 ,6.ا/ل ا مالكلا رهاوج 60
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 .ةريبكلا بونذلا يف بتارملا دوجو ىلع اهلمح نكميو
 هّنْأِب لوقلا اذه ىلع دروأ دق رهاوجلا بحاص نإ مث ظ

 عيمج ناك ول :لاقف ًاجراخ لدعلا عوقو مدعل مزلتسنم

 لب .ءسانلا بلغا ىف لدع لصحي مل رئابك بونذلا
 فس عقار نم دعا كقول هنأ ةرورض ؛مهرئاس

 نم مهرومأ رثكأ يف سانلا اهيلإ جاتحم ةلادعلاو ءيصاعملا

 عوقو مّهوت باوج ىف لاق ٌمث ,"'تالماعمو تادابع

 تقو لك ىف اهيلع رودقملا ةبوتلا باب حتفو :ةبوتلا

 قيقحتلا ذإ ؛رابتخالا ىلإ جايتحالا دعب دجم ريغ «نيحو
 مدنلا ةفرعم نود نم «تبت» :هلوق دّرجمب ةبوتلا لبقت ال هنأ

 ةدواعملا مدع ىلع مزعلا رذعتب ليق امبر لب .هنم ونطابلا

 نم ةهج ديف ماك نو هرتتعت ىأ ةيونلا:ميلع هدف وعنا
 عيمجل ىلاعتو كرابت هللا نم يهنلا قلعت ةرورض ؛حضاو

 ."'همالك ىهتنإ .ىصاعملا

 رئابك اهّلك بونذلا نوكٌنأب داريالا اذه عفد يف لاق 3

 ,كلذ ىلع ليلد ال ذإ ؛ةلادعلا ىف ةحداق اهلكاهُنأب ىضقي ال

 دف ريكا ريغ انآ ءيضاعملا نم بكذا اهيف :عداقلا لإ
 رابخألا نم ةدافتسملا ةلادعلا نأ ؛رارصإلا عم الإ حدقي

 يصاعملل ابنتجم .فافعلاو رتسلاب افورعم لجرلا نوك يه

 (0١1) مالكلا رهاوج ١7: غ6٠.

  6مالكلا رهاوج ١7: غ6٠.
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 ملعن ال :ليق هتلحم يف هنع لئساذإ ,رهاظلا نسح. ةميظعلا

 رت , عوقو هيف حدقي ال اذهو ءًاريخ الإ هنم

 ."١ىهتنإ ءاهيلع رارصإلا عم الإ ةناكملا كلتب تسيل

 نأ يف عقو دق عازنلا ٌناف كتهنم بيجع اذهو لوقأ
 تناك ةريبك ,يصاعملا عيمج نع بنتجي يذلا وه لداعلا

 ؟طقف رئابكلا نع بانتجالا وه مزاللا لب .ال مأ ةريغص وأ

 صوصخ وه لداعلا ّنأ ىلع رابخألا ةلالد مدع رهاظلاو

 .رّيدتف ءيصاعملا ربكأ نع بنتجملا

 عازنلا ةرمث

 يف كش اال ,رئاغصو رئابك ىلإ يصاعملا ماسقنا ىلع ًءانب

 عم الإ رئاغصلا نود رئابكلا يه امْنِإ ةلادعلا يف حداقلا 2

 ,رئابك اهلك بونذلا نوك ىلع ءانب اّمأو ءاهيلع رارصإلا
 رهظي امك.ةلادعلا نع جورخلل بجوم بنذ لكّنأ رهاظلاف
 "' رهاوجلا بحاص تاملكن م دافتسيو ."”سيردإ نبا نم

 عازنلا عجريف كلذ يف ةرصحنم تناك اذا عازنلا ةرمث نأ

 هجوو ؛كلذ ىف ةرصحنم ريغ ةرمثلا ّنأو ,ًاًيظفل هنوك ىلإ

 ةراتك رةايكل اهل رج ووك يعيب وتكالا هلا سمك أ كل
 ا ةرمث رئاغضلل

 )١( مالكلا رهاوج ١7: 608-0٠014.

 /1١1١1-١1١8. :؟ رئارسلا (؟)

 ١37 6١80. مالكلا رهاوج 0
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 يف حدقلا ةلأسم :ىلوألا :ناترمث فالخللف :ةجيتنلابو

 .ريفكتلا ةلأسم :ةيناثلاو ,ةلادعلا

 ةّيثدحألا ةدعاق يف لييذت

 بحاصو .قودصلاك ءباحصألا ضعب بهذ دق هّنإ مث

 نأ ىنعمب ؛ةّيئدحألا ةدعاق لوبق ىلإ يقارنلاو ,قئادحلا

 .ارخوم تدرو ام ةضراعتملا تاياورلاب لمعلا ىف كالملا

 ا مووت نارا نيرددعللا لد رخ راعي

 ثيدح .هيف نحن ام ىف تاياورلا نم درو ام رخا ناكاّمل

 ةبالف 2” رشع ةعست رئابكلا ددع نأ نم ةئاداوجلا مامالا
 هذهب ذخأن نأ ٌمصي له هّنَأو ,ةدعاقلا هذه لوح ثحبلا نم

 ؟ال مأ ةّيئدحألا باب نم اهحيجرتو ةياورلا
 اميف ىه امن ءاهب لوقلا ىلع ةدعاقلا هذه ّنإ :لوقنف

 ضراعبلا ثني مل هلا مه كاناورلا نير هر اعلا تين
 .تاياورلا هذه يف ددعلل موهفم ال هّنَأ ةرو رض ؛نحن اميف

 ةيثدحألا ةدعاقب نيلئاقلا ةّلدأ

 نم ةدعب ةدعاقلا هذه تابثال ٌلدتسا دق هن مث ءاذه

 :ثاباوولا

 نع .نارجن يبأ نبأ نع ,هيبأ نع ؛ميهاربإ نب ّيلع ١.

 ,27” 89 ص ىف مّدقت )10
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 دبع يبأل تلق :لاق مزاح نب روصنم نع ؛ديمح نب مصاع

 5 وجلاب اهيف رسل نع كلأسأ يااا

 نع 0 :تلق راق .ناصقتلاو 0 ا ىلع سانا

 ,اوبذك مأ ُيَيدّمحم ىلع اوقدص هيلا لوسر باحصأ

 امأ :لاقف ؟اوفلتخا مهلاب امف :تلق :لاق ءاوقدص لب :لاق

 نع هلأسيف هيلي هللا لوسر يتأي ناك لْخّرلا ّنَأ ملعت
 خسني ام كلذ دعب هبيجي م .باوجلاب اهيف هبيجيف ةلأسملا

 0 اب ايضعي قيد احلا :ةكييمتقا ءيباوحلا كلذ

 باب نم وه امّنِإ هريغ ىلع ثدحألا مّدقت اذه ىلعف

 .مّدقتملا ثيدحلل خسان ثدحألا ّنأ ىنعمب ؛خسنلا

 لك .ةياورلا هذه ىف ثيداحأللا نم دارملا لعل :تلق نإ

 هذه رصحنتف .دهعلل ماللا ّنأل ؛ هالك ئبنلا نع درو ام

 ا اال

 ا دانا اا و لاؤس :انلق

 لَك ئبنلا تاياورب خسنلا صاصتخا

 نافع نع دفع نب دمع ا نه ءانباعصا نياةدغ

 باوبأ ءءاضقلا باتك ,7 ١8:77 ةعيشلا لئاسو هنعو ,"ح 0 ١: يفاكلا )١(
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 نالف نع نووري ماوقأ لاب ام :هل تلق :لاق ةهللا دبع يبأ

 ءيجيف .بذكلاب نومهتي ال ايي هلا لوسر نع نالفو

 ."7نارقلا خسني امك خسني ثيدحلا نإ :لاق ؟هفالخ مكنم

 ول تيأرأ ورمع ابأ اي :ةظاهّللا دبع وبأ لاق :لاق ينانكلا

 وأ ءكتربخأ تنكام فالخب كتربخأف هنع ينتلاسف

 امهثدح أب :تلق ؟ذخأت تنك امهّبأب .كلذ فالخب كتيتفأ

 نأ الإ هللا ىبأ ءورمع ابأ اي تبصأ دق :لاقف ءرخآلا عدأو

 ىبأو ,مكلو يل ريخل هّنِإ كلذ متلعف نئل هللاو امأ ءًاّرس دبعي
 ."!ةّيفّتلا الإ هنيد ىف مكلو انل لجو ّرع هللا

 ثدحألا مّدقتل ًاهجو ةّيفتلا نوكت ةياورلا هذه ىفو

 .قثوي مل ينانكلا ٌّنآل ؛ةفيعض ةياورلاو .هريغ ىلع

 امهّيأب .هفالخب كتئّدحف لباق نم ىنتئج ّمث ,ماعلا ثيدحب

 .ءاضقلا باتك 5١/8, :717/ ةعيشلا لئاسو هنعو كح 16-4 ١: يفاكلا )01(

 .5ح ١4 ب ...و يضاقلا تافص باوبأ

 .17١ح 9ب ...و يضاقلا تافص باوبأ



 :يل لاقف ,ريخألاب ذخآ تنك :تلق :لاق ؟ذخأت تنك
 ْ ."0هّللا كمحر

 ,ةدعاقلا هذه ىلع تاياورلا نم هب لدتسا ام ةلمجهذه
 :نيماقم لوح ةدعاقلا هذه نع ثحبلا عقيو

 خسنلا باب نم ةدعاقلا قيقحت :لّوالا ماقملا
 ةّيقتلا باب نم ةدعاقلا قيقحت :ىناثلا ماقملا

 لوألا ماقملا امأ

 خسنلا تاياور لوح ؛/يئوخلا دّيسلا مالك

 :- ملسم نب دّمحم ةياور ركذ دعب ةّيهبلا راونألا يف لاق
 ةمئاق بهذملا ةرورض أب ذاتسألا اندّيس هيلع دروأو

 دبالف ,يّنظلا ربخلاب ةّنسلا وأ نآرقلا خسن زاوج مدع ىلع

 ربخلا يف مالكلا :ىرخأ ةرابعبو ,ثيدحلا نع ديلا عفر نم
 يف لاكشإ ال هّنَأ امك ًارودص يعطقلا ربخلا يف ال يّنظلا

 58 مالكلاو ,يّتظلا ربخلاب ةّئسلا وأ باتكلا صيصخت

 .خسنلا

 عوطقم هنوك ثيدحلا يف ضرفي مل هنأ باوجلاو

 ةرورضلا لجالو .ةهجلا هذه نم قلطم لب ءرودصلا

 نازيملا ّنأ ىلإ ًافاضم .قالطإلا نع ديلا عفرن ةاعدملا

 باوبأ ءءاضقلا باتك ٠١4 :؟17 ةعيشلا لئاسو هنعو ,8ح 77 ١: يفاكلا )١(
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 قالطإ ىضتقمو لاوسلا صوصخب ال ءباوجلا قالطإب
 نوكي نأ نم ٌمعأ يأ ؛قالطإلا ىلع خسنلا زاوج باوجلا

 نم هريغ نع امهالكوأ هيدي ّيبنلا نع نيربخلا الك
 ىضتقم ريداقتلا عيمج ىلعو ,فالتخالاب وأ + ةّمئألا

 .هنونظم وأ رودصلا عوطقم نيب قرفلا مدع قالطإلا

 رادقمب قالطإلا نع ديلا عفرن ةاعدملا ةرورضلا ىضتقمبو

 "١...لاكشإ الف ,ةرورضلا ءاضق

 وهو ؛باجأ امم حضوأ باوجب باجي نأ نكمي لوقأ

 ىلع لدي الو ,خسنلا لصأ وه امّنِإ ثيدحلا يف روكذملا نأ
 ان :ىرخأ ةناسيو للا ريشلاب بو ىعلطتلا نعلن

 خسن زاوج مدع ىلع ةمئاق بهذملا ةرورض نأ 318

 مدع ىلع ليلد ال نكل ءيّنظلا ربخلاب ةّنسلا وأ نآرقلا

 ناك ولو رخآلا يْئظلا ربخلاب ينظلا ربخلا خسن زاوج

 نأ كلذ يف هجولاو ؛ُكِفَيّيِبنلا ثيداحأ نم خوسنملا
 لع يبنلا ناك امك.ةعيرشلل ًاعبنمو ًاعجرم اوناك 82ةّمئألا
 ,عيرشتلا نأش 8ةّمئألل نأ ضيوفتلا تاياور يفف .كلذك

 وأ ابك هلل ىَلَع ىَرَتْفا ِنّمِم مَ أ نَمو) نارقلا يف ءاج ًالثمف

 ."04(َنوُمِلاظلا ملف ال ُهَّنإ هِتاّيآب بّذَك
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 هدعقم ًأوّبتيلف لقأ مل ام ىلع لاق نم :ُهيبَي ئبنلا لاقو

 .”ا1/ ٠7 :ةّيهقفلا دعاوقلا ىف ةّيهبلا راونألا )١(
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 اننا ف 1

 ,مهيلع ءارتفالا زاوج مدع ةّمنألا فاضأ كلذ دعبو

 ايحوسو 2"! رئابكلا نم مهيلع ءارتفالا راص مث نمو
 مهل سيل 8 ةّمئألا ّنأ نم لاقي دق امف .موصلا نالطبل

 فلاخمو لطاب مالكف ,نايبلا الإ مهيلع امو ,عيرشتلا 0

 .ةّيمامإالا ةحيحصلا ةّقحلا دئاقعلل

 دعب 12 ئلع لاق امك يي ئبنلا دعب يحولا عطقنا ,معن
 تومب عطقني مل ام كتومب عطقتا دقل هيي ّيبنلا ةلحر

 اوناك.هللا مهمل ع ام ةهج نم 84ةّمئْألا نكل ,”!كريغ

 اذلف ؛ماكحألا فاشكتساو تاكالملا مهف ىلع نيرداق

 راكب م ويوا نمو .ةددعتم دراوم اوركذ

 ةرورضل ًافلاخم سيلو ءالقع تاياورلا يف خسنلا عوقو

 .عقو دق ةلغلاو .بهذملا

 اء يئوخلا دّيسلا مالكل رخآ نايب

 عم خسنلا تاياور ةقلاعنم نما ةدازم نروكب نأ وكم

 ثيدحلا َن أ نيتياورلا نيتاه ىضتقم نأ :بهذملا ةرورض

 ,.داهجلا باتك ,351/ ١6: ةعيشلا لئاسو هنعو ,701١م "17 :؟ هيقفلا )١(

 .51ح ؛١1ب هبساني امو سفنلا داهج باوبا

 ,داهجلا باتك 7371 ١6: ةعيشلا لئاسو هنعو ,1701/ح 77/7 : هيقفلا (؟)

 .,56 ح 11ب هبساني امو سفنلا داهج باوبا

 .6060ح 617 7 راوتالا راج ,"96 مالك 06 :ةغالبلا جهن 2
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 فيرحتل مزلتسم هّنأل ؛ةرورضلاب لاحم وهو .نآرقلا خسني

 خسن مدع نم روهمجلا هيلع قفتا امل فلاخم وهو «نارقلا

 ةلأسم ىلإ عجرت انه ةرورضلاف يي ّيبنلا دعب نآرقلا
 خسن زاوج مدع ىلع ةمئاق ةرورض الف الإو ,فيرحتلا

 .ثيدحلاب ثيدحلا

 طبر ال نيتياورلا نيتاه ّنأب هليع ظحالي نكل :لوقأ
 ثيدحلا نأ امهيف دارملا لب ,ثيدحلاب نآرقلا خسنب امهل
 وأ لظ ّيبنلا ثيداحأ نم ناك ءاوس ,ثيدحلاب خسني
 .22+ةّمئألا

 نآرقلا خسن زاوج ة#يهمالك ىضتقم ّنأ ىلإ ًافاضم اذه

 .ًاضيأ زجي مل هنأ لاحلاو ,رتاوتملا يعطقلا ربخلاب

 ةياةمئالل عي رشتلا بصنم دوجو ىف عرف

 سيل هّنكلو ,ةنس 77 يف مت نيدلا لامكإ ّنأب لاقي امبر
 نامز ىلإ ًاجيردت لمكي ماكحألاو مالسإلا ّنإف ؛قيقدب
 .ةكامئاقلا روهظ

 ماقم توبئب لوقلا ّنأب ةّماعلا ضعب دروأ دق نإ مث ءاذه

 اي :ريدغلا يف هدي يبنلا لاق امب يفاني 8 ةمئالل عيرشتلا

 مكدعابيو ةّنجلا نم مكبّرقي ءىش نم ام هللاو ساّنلا هيأ
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 ."7هنع مكتيهن دقو الإ ةّنجلا نم مكدعابيو

 الإ ءيش نم ام ُهييَي هلوق قيداصم نم ّنأب باجي هنكلو

 نمو .ةمامإلا بصنمو مامإلا بصن .هب مكترمأ دقو
 .هبصنم لوح تارايتخاو نوؤش ةة:مامإلل نأ ىهيدبلا

 ةابكتسالا ومالا تن اتفزعس نما ريتك نأ «اضاحتلاو
 هّنِإف ؛ّصحلا لئاسم رثكأك يي ئبنلا دعب نّيبت امْنِإ ةّيعرشلا

 . بانو داصلاو رقابلا نامز ىلإ نّيبي مل

 انعمس أ لوقت امنا نأ نم ةلكانخلالا ىف. كرو اه اأو

 لدجلا ىلع لومحم وهف ."':هييي ّئبنلا ىلإ ىّتح انئابأ نم
 نأش ةةّمئألل ّنأ يف ٌكش الف الإو .مصخلا لباقم يف

 .ةياةجحلا مايق نامز ىلإ عيرشتلا
 هوي ىلإ ًادبأ لالح دّمحم لالح :درو دق :تلق نإ

 .”'ةمايقلا موي ىلإ ًادبأ مارح همارحو .ةمايقلا

 ثيداحأب هلع يبنلا ثيداحأ خسن نكمي ال اذه ىلعف

 .820ةّمئألا

 نأ :ةلأسملا هذه ةّلدأ عومجم يف لّمأتلا ىضتقم :تلق

 مل ام وه امّنِإ ثيدحلا اذه يف مارحلاو لالحلا نم دارملا

 باوبأ ,ةراجتلا باتك .غ0 ١7: ةعيشلا لئاسو هنعو ,؟حال6 :؟ يفاكلا )١(
 .5ح ١7 ب اهتامّدقم

 7١1 حذ 48 :ةا يركسعلا مامإلا ىلإ بوسنملا ريسفتلا يف ام لثم (؟)
 هقفلا لوصأ باوبأ .,14 ١: ةّمهملا لوصفلا هنعو ,15ح 08:١ يفاكلا ()

 .١ح 0١ ب
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 مدع دنع ةتيسلا لكأك ءدّيقي ملو صّصخي ملو خسني
 .ةرورضلا

 نم ٌدعي ةّمكألا ثيداحأ :لوقن ًاضيأ هيف نحن ام ىفو
 لاكشإ ال اذهو ُهلِلَي ئبنلا ثيداحأ تاصّصخموأ تادّيقم

 نيتاه نع اوضرعأ روهشملا ّنِإ :لوقي نأ لئاقل معن
 .امهب لمعلا نكمياال اذلو «نيتياورلا

 ىنعسم ال هنأ امك ءانه ضارعالل ىنعم ال هنأ :هيفو
 بعص دمحم لآ ثيدح نأ نم درو ام نع ضارعإلل

 اذه نع ضارعإلا ءاهقفلل سيل هّنِإف ."7'بصعت
 .ثيدحلا

 ضارعالا نكميال تاياورلا هذه لاثما ّنأ :لصاحلاو

 .اهيف ضارعإلاا ةّيلباق مدعل ؛اهنع

 ىناثلا ماقملا امأ

 كالملا ّنَأ ىلع ناتّلادلا راتخملا نباو ىنانكلا اتياور اّمأو

 ضدرعت نممف .مّدقتملا يف ةّيقتلا دوجو ,ثدحألا مّدقت يف
 ؛لوصألا ملاعم ىلع ةقيلعتلا بحاص وه امهنع ثحبلل

 :تالامتحا ةثالث نيتياورلا ىف نأ ركذ ثيح

 تاوبآ ةقو.ق ةحيملا لوضفلا هو ,١ح ١١ب ٠١ :تاجردلا رئاصب )١(
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 وه امّنِإ ثدحألاب ذخألا ّنأب لوقن نأ :لّوألا لامتحالا

 .هتمكح ملعن مل نإو دّبعتلا باب نم
 وه امّْنإ ثدحألاب ذخألا ّنأب لوقن نأ :ىناثلا لامتحالا

 :بطاصملا وارلا ىلإ ةطسنارلا ةيلمسلااةئقتلا كانروم
 .ةئامامإلل ةصوصخملا ةّيلوقلا ةّيقتلا لباقم

 رّخأت نم ّقح يف هنايرج مدعب لكشي لامتحالا اذهو
 ةّيثدحألا ةّيحجرم تبثي ملف ءاذه اننامز ىلإ يوارلا نع

 .بطاخملا يوارلا صوصخ يف ةحّجرم يه لب ًاقلطم
 وه امنإ ثدحألاب ذخألا دأب لوقت نأ :ثلاثلا لامتحالا

 نايب ةهج ىلع رداصلا نأ نايبب :ةّيلوقلا ةّيقتلا باب نم
 ىلإ ةبسنلاب ثدحألا ربخلا وه امْنِإ ةثنموصعملا نم عقاولا
 ال ةّيقتلا ةهج ىلع ردص امّنِإ مّدقتملا ربخلا ّنأو .هبطاخم
 دي

 ةّيقتلا ىف ّنأ وه ةّيلوقلاو ةّيلمعلا ةّيقتلا نيب قرفلاو
 :ةتلمسلا ةييتنلا بلع لوألا اولا لع نكس ةئلدعلا

 يف نكل ء,سكعلا نكمي اذكو .ةّيلوقلا ىلع ةيناثلا لمحو
 ىلع مّدقتملا لمح نّيعتي لب اذه نكمي ال ةّيلوقلا ةّيقتلا

 ."”ءقاولا وه ثدحألا نو ,ةّيلوقلا ةّيقتلا

 .1617- 4 لوصألا ملاعم ىلع ةقيلعت ١(
 دري مل هنأ عم ةّيقتلا باب نم امئاد مّدقتملا رودص نوك هجو يل رهظي مل (1)

 3 , نأ نكمي امكف .ةّيقتلا باب نم ردص مّدقتملا ّنأ نيتياورلا اتلك يف

> 



 في 0 رئاغصلاو رئابكلا نإ يصاعملا ماسقنا ىف ة رئارسلا نق م مام او و ماعاماو

 ملاعم ىلع ةقيلعتلا بحاص ىلع دري امم ّنِإ مث ءاذه

 ٌدر اذلو ,خسنلاو ةّيقتلا تاياور نيب ككفي مل هْنأ .لوصألا

 تاياور يف درو امل فلاخم هنأب الدتسم خسنلا تاياورإ

 انل هللا ىبأ_ :هلوق ىلإ  ًاّرس دبعي نأ الإ هللا ىبأ» :نم ةّيقتلا
 ."١«ةّيقتلا الإ هنيد ىف

 ةّيقشلا ىلع مّدقتملا لمح نم هراتخأ امف ناك فيكو
 لاكشإ الو دّيج وهف عقاولا نايب ىلع ثدحألاو ةّيلوقلا
 باب نم وهف ًامّدقتم درو ام قلطم ّنأ مّلسن ال هنأ الإ هيف
 ةنيرق هيف له هْنأو ,هيف درو ام ىلإ رظنلا نم ٌدبال لب .ةّيقتلا
 ؟ال 1 ةّيقتلا ىلع

 اميف هب لمعلا نّيعتي امْنِإ ثدحألا ّنأ :ىرخأ ةرابعبو
 أ تدحا وه اميهقحألاف :ةكافلا لو عم مّدقتملا قفاو

 ينعأ ؛لّوَألا لامتحالاب لوقلل هجو ال هنأ امكءاهل حيجرت
 ّنأل كلذو ؛دّيعتلا باب نم وه امّنإ ثدحألاب ذخألا ّنأ

 هذه يف نأ لاحلاو :ليلعتلا ملعن مل اميف وه امَنِإ دّبعتلا
 لكف .ةّيقتلا :رخآلاو ,خسنلا :امهدحأ :ناليلعت تاياورلا

 ٍمّدقتملا ربخلا نوكي .ةّيلوقلا ةّيقتلا يف ّنأ ىلع ليلد ال :ىرخأ ةرابعبو
 ًارداص ثدحألا نوكي ن نأ نكمملا نم لب .ًامئاد ةّيقتلا ةهج ىلع ًارداص

 قلطم نوك مدع ىلإ (هلظ ماد) ذاتسألا بهذ اذهل هّلعلو .ةّيقتلا ةهج ىلع
 .(رّرقملا) رّبدتف .مّدقتلا يف ًاكالم ةّيثدحألا

 .ءاضقلا باتك ,.7١١؟ :؟ا/ ةعيسشلا لئاسو هنعو ء/لع 18: يفاكلا 01(

 .7١ح أ ب .. .و يضاقلا تافص باوبأ
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 ,ةّيئدحألا باب نم هب ذخؤيف .ةّيقتلا وأ هيف خسنلا نكمي ام

 ملا اي يل

 «ه 5 وه

 همدن

 2007 :ةيدشكلا حيجرت يف درو ىف اّممو

 نع .راّرم نب ليعامسإ نع .هيبأ نع .هنعو :سينخ
 :لاق سينخ نب ىلعملا نع .دقرف نب دوأد نع ءسنوي

 ثيدحو .مكلُوا نع ثيدح ءاج اذإ هللا دبع نب تلق

 نك فلو اع در اودع اقف دعا رازبوت انوع رق
 وبأ لاق ّمث :لاق .هلوقب اوذخف ّئحلا نع مكغلب نإف «يحلا

 يفو ,مكعسي اميفألإ مكلخدنال هّللاو انإ القا هللا دبع

 :١ كيعللاب ودك رخا كيدح

 نكلو .ةّيقتلا وأ خسنلا ىلإ ةراشإ ال ةياورلا هذه يفو

 ىلإ راعشإ «مكعسي اميف» 314هلوق ىف ّنأب لاقي نأ نكمي
 نخيل امك .ةئقتلا ةّلدأ نم وه لب ,ةّيقتلا

 ىلإ اهلاثمأو ةياورلا هذه عاجرإ نم ٌدبال هنأ لصاحلاو

 باوبأ .ءاضقلا باتك ٠١89, :؟١/ ةعيشلا لئاسو هنعو . 00 ١" يفاكلا ( 01(
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 .خسنلا وأ ةّيقتلا ةلأسم

 هديوست نم غرف دقو تمهذاتسألا هدافأ ام رخآ اذه

 رهش نم ءاعبرألا موي ,يرهألا يلو نب رغصأ هتذمالت لقأ

 لاو دّمحم ىلع ّلص ّدهللا ءًايلصم ًادماح ١578 نابعش

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو .دّمحم









 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ةمّدقم

 وه .ثيدحلا ملع يف هنع ثحبي نأ بجي ام ٌمهأ نم

 تاياورلا ّنأ ىنعمب ؛ثيداحألا لقن ةيفيك نع ثحبلا

 يه مأ ,ظفللاب ةلوقتم يه له انيديأ نيب ةدوجوملا

 ىنعملاب تاياورلا لقن زوجي له :ىرخأ ةرابعبو ؟ىنعملاب
 ؟ال مأ

 لضافلا داوج دّمحم هللاةيآ ذاتسألا انخيش ىّدصت دقو

 ٌمهملا عوضوملا اذه لوح ثحبلا نع (هّلظ ماد)يناركنللا
 ؛- عيبلا باتك نم يبصلا عيب ةلاسم نع هثحب لالخ -

 .هّقح وه امك ثحبلا اذهل اوضّرعتي مل باحصألا نإ ثيحو
 ماد هدافأ ام رّرقنو عمجن نأ انيأر ثحبلا اذه ةّيمهأل اذكو

 :رومأ ىلإ ريشن ثحبلاب دورولا لبقو هّلظ

 .ظفللاب لقنلاو .ىنعملاب لقنلا فيرعت :لّوألا
 يتلا ظافلألا نيع لقني نأ وه ظفللاب لقنلا نم دارملا
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 ام ىنعم لقني يوارلا ّنَأ ىنعمب وهف ؛ىنعملاب لقنلا اّمأو

 نيع ىه تسيل تاملكو تارابعب نكل 9 مامالا نم هعمس
 عم الل. مامإلا دوصقم ديفت ظافلأ يه لب ,ةئامامإلا تاملك
 نايتإ نأ ىفخيالو ةظمامإلا دارمب ًالخم تسيل اه

 اهلخ ديالو ,ظفللاب لقنلا نع اهجرخي ال ةفدارتملا ظافلألا

 لقنلا نم دوصقملا :ىرخأ ةرابعبو .ىنعملاب لقنلا يف

 .باصأ اذإ ها مامالا تاملك نم دارملاوه ام لقن ,ىنعملاب

 نم سيل ةاورلا نيب لقنلا يف فالتخالا دّرجم اذكو

 :لاق ةقامامالا ّنأ يور اذإ ًالثمف ,ىنعملاب لقنلا قيداصم

 نأ رخآلا يوارلا ركذيو .هنمث مّرح ًائيش مّرح اذإ هللا ّنِإ

 نوكي اهنم دحاو لك يف ّنِإف ؛ىنعملاب لقنلا دراوم نم كلذ
 ,ةّكمامإلا نم ةرداصلا ظافلألا ركذ ماقم يف يوارلا
 .رّيدتف

 همدعو ىنعملاب لقنلا زاوج نع ثحبلا نإ :ىناثلا رمألا

 ةّيئيدحلا عماوجلا نيودت لبق امب طبترم وه امن
 لقن :لضافألا ضعب لاق ة#ىسلجملا لاق .تافئصملاو

 دقق: كتافتمملا انا :تافتسنلا ريغ ىفاووز ةحح املا ىتطملا
 الو ىنعملاب اهلقنو اهتياكح زوجي ال :باحصألا رثكأ لاق

 ."!فراعتملا وه ام ىلع اهنم ءيش ربيغت

 )١( راوتألا راحب !: ١58.
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 ةّيئيدحلا عماوجلاو بتكلا ءانه تافّئصملا نم دارملاو

 .(مهيلع هللا ناوضر) باحصألا اهفّنص يتلا

 لقنلا زاوج ىلع عامجإلا ىعّدا دق :ثلاثلا رمألا

 خيشلاو ١" ملاعملا بحاصك ,باحصألا ضعب قلعفلاب

 مدع ىلإ اناضف عامجإلا اذه نكلو . نا :ةيراصنألا

 رثكأ نأ نم (هّلظ ماداذاتسألا هيلإ بهذ امب رضي الءهتوبث
 تاياورلا نوك وه زصآلا ناو.«ظفللاب ةلوقتمكاياورلا

 لصأ ىلع لد امْنِإ عامجإلا اذه ّنأ ةرورض ؛ظفللاب ةلوقنم
 ةلوقنم ةدوجوملا تاياورلا نوك تبكي الو ,لقنلا زاوج

 .ربدتف ,ىنعملاب

 ,ةيادهلا سابقم يف هب حرص امك .رهاظلا :عبارلا رمالا '

 نسم ةرداصلا راكذألاو ةيعدألا لقن زوجيااله لأ

 ةّيدّبعت اهنأل كلذو ؛اهرييغت اذكو .ىنعملاب 22:نيموصعملا
 ."!ةيفيقوت

 ىف ثحبلا ّنأ (هّلظ ماد) ذاتسألا ٌدكأ دق :سماخلا رمألا

 ,تاياورلا نم دوجوملا وه ام لوح وه امن ةلاسرلا هذه

 ةلوقنم اهضعب نوكي وأ ,طقف ظافلألاب ةلوقنم يه له اهّنأو
 تاياورلا يف نأ ردا ظفللاب رخآلا اهضعبو «ىنعملاب

 ظافلألا نيعب اهلقني ن !فاوولا هاني نىك ةةوعوعلا

 8407/:لويضألا تبنف :نيذلا لافهأ
 .5؟54 :؟ راظنألا حراطم (؟)

 70٠. : ةيادهلا سابقم (")



 أ لا تماما اه تقال اوك 1 ام اوس وأ اكو اق وانا دولا أواخر ويف اك ناتيهقف ناتلاسر ال مك

 سيلو .دراوملا نم ليلق يف الإ ةئامامإلا نم ةرداصلا
 نم ٌنِإف ؛طقف همدعو ىنعملاب لقنلا زاوج نع ثحبلا

 يف ًاريثك اهعوقو مزاليال ىنعملاب لقنلا زاوج ّنأ :حضاولا
 .عمج هأعذدا امك .تاياورلا

 نم .هثحب لالخ (هَّلظ ماد) هدافأ ام :سداسلا رمألا
 لهأو هيي يبنلا مالكو ىلاعت هللا مالك نيب قرفلا توب

 نم مهتارواحمو سانلا مالك.نيبو ءبناج نم هتيب

 يف نوظحالي يولوسرلاو ىلاعت هللا ّنإف ؛رخآ بناج
 كلذ ىف بطاخملا مهفي ال نأ نكمي ًاعيسو ىنعم مهمالك

 لئاسلا لاؤس قا ءامالا بيجي ًالثمف ؛ ىنعملا مامت نامزلا
 ىلع ليلد ال نكلو .ًاّيئزج ىنعم هنم لئاسلا مهفي مالكب
 نأ نكمي لب ؛لئاسلا همهف اميف ذك همالك ىنعم راصحنا

 همهفي ال يناعم وأ ىنعم مالكلا اذه نم نومهفي موق يتأي

 .رودصلا نامز يف بطاخملا

 يوارلا همهف ام مهف موزلب لوقلل هجو الف ءاذه ىلعف

 :ظقف بطاخملاو

 .هريغ همهفو ًالصأ بطاخملا همهفي مل ىنعم نم مكف

 امو ةّيليلعتلاو ةّيدبيقتلا ةّيئيحلاو ,ءلولعملاو ةلعلا ةلاسمك

 هذهف ؟ال مأ فرظ نامزلا نأ نم باحصتسالا ثحب يف

 عنام ال انلق امك نكلو ,نامزلا كلذ يف نكت مل لئاسملا

 نكلو ,رومألا هذه لمشي ًاعيسو ىنعم ةقامامإالا ةدارإ نم
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 زاوج مئالي ال اذهو.نيرخآلا همهفو بطاخملا همهفي مل

 .هعنمي لب «ىنعملاب لقنلا
 لاقي اّم ًاريثك ّنَأ نم ذاتسألا هيلإ راشأ ام :عباسلا رمألا

 ذارملا نأ ىفخي ال نكل :نقرعلا ىلغ تيقلا تاياورلا أب

 دنع زكترملا وه ام فالخ ةمامإالا ةدارإ مدع هنم

 هيه هيف كلانا وررلا ىعس ناصح ةارعلا نييلو كترعلا

 ّدض دصق زوجيال ,معن .نامزلا كلذ يف فرعلاو بطاخملا

 ًافاضم_ دصقي نأ نكميو زوجي نكلو .بطاخملا همهفام

 ,بطاخملا همهفي مل ًاديق وأ ىنعم_ بطاخملا همهفام ىلإ

 نكت مل اّمل 2"!«ةيؤرلل رطفأو ةيؤرلل مص» ةياور يف ًالثمف

 را الف يوكسلو لونا ريماك لور اظن قاسزلا كلذ ف

 هتطاحإل ةامامإلا نكلو .هياورلا يف تاملكلا هذه نم
 عم هيؤرلا هيف نكمي نامز يتأي ِهّنأب هملعو ,ىنعملاب
 ةيؤرلا يه راطفإلاو موصلل طانملا نأ ركذ أضيأ ةطساولا
 ."ًاقلطم

 باتك ,؟هال ٠١: ةعيشلا لئاسو هنعو 116 ح 174 :4 ماكحألا بيذهت )١(

 .15١ح ”ب ناضمر رهش ماكحأ باوبأ ,موصلا
 يف هب مازتلالا نم ٌدبالف (هلظ ماد) هرك ذ ام لثمب انلق ول هّنإ :لاقي نأ نكمي )١(
 ول اميف ةراهطلاب مهمكحك ًافرع ةيؤرلا هيف طرتشت يتلا ماكحألا نم ريثك
 ّنإف .فرعلا هب نتعي مل هنم تاّرذو هنول يقبو ريهطتلاب ةساجنلا نيع بهذ
 نكمي لهف .بوكسلتلا هطساوب هساجنلا ءازجأ ةيؤر نكمي اذه اننامز يف

 قلطم ةيؤرلا نم دارأ بوكسلتلا عارتخاب هملعل ,ةيلل مامإلا َن ابنلوقت نأ

 لالهلا ةيؤر ةلاسر ىف لاكشالا اذه نع باجأ دق ذاتسألاو ؟هيّورلا

 (رقملا) . عجارف ,ةديدجلا ةزهجألاب
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 دارملا ّنأ ىلع ةنيرق همالك ىف ثا مامإلا ىتأ ول ,معن
 كّمستلا نكمي مل ةطساوالب ةيؤرلا يه ةيؤرلا نم

 .ىفخي ال امك قالطإلاب
 ةقدلا يه ثيدحلا هقف يف عونمملا نإ :ى حا ةرايعبو

 ىتلا ةّقدلا اّمأ ءفرعلا مهف بسانتال ىتلا ةّيفسلفلا ةّيلقعلا

 ةقدلا هذهف «لّمَأتلادنع اهلبقي هّنكلو .ًاودب فرعلا اهمهفي مل

 ام ظفل نم ةلمامإلا ديدن نا ةكمملا نمو: اه شانال

 مل ًالثمف .لّمأتلا دنع فرعلا همهفي يذلا قيقدلا ىنعملا ديفت

 .ضرغلاو كالملا ناونع تاياورلا رودص نامز يف نكي

 ؛معن .طقف ماكحألا نايبل ةّمضتمًابلاغ تاياورلا تناك لب

 ءاهدئاوف ضعبو ماكحألا ةفسلف ركذ اهضعب يف دجوي دق

 تاكالم نع ثحبلا ىه ةعياشلا ثحابملا نم مويلا ٌّنكل

 عيمج كردي ال فرعلا ّنأ مولعملا نمو .ماكحألا
 .فرعلا نم ىوقأ تاكالملا كرد يف لقعلا ّنَأو ,تاكالملا

 ا .ًاضيأ لقعلا كردي ال دق ,معن

 كردي اميف لاقي نأ ّحصي له اذه ىلعف .كالملاب عراشلا

 الو ,ةّيلقع ةّقد هذه * 0 :هكردي ال فرعلاو .ًاكالم لقعلا

 نمف ؟ةّيعرشلا ماكحألا طابنتسا يف ةّيلقعلا ةّقدلل ليبس

 .لوقلا اذه نالطب :حضاولا

 هذهب هجوتلا .مهكلسمو نيمّدقتملا بأد نم سيل معن
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 مه ريغو يفاكسالاو ةرهز نباو ديفملاو خيشلا تاملك
 نيوانعلا هذه نكلو .ةئليلعتلاو ةّيدييقتلا ةّيئيحلا ناونع

 لوقن نأ ٌمصي الو ءنيرَّخأتملا ثوحب يف دجوي ام ًأريثك
 مهفلا ىفاني تاياورلا نم اهجارختساو نيوانعلا هذه ناب

 ةدارإ 5 عنامال هنأ قبس دقو فيك .اهل رابتعا الف«يفرعلا

 .فرعلا هكردي ال ًاعيسو ىنعم ظافلألا نم ةيمامإلا

 .نورخآالا هكردي نكلو ,نامزلا كاذ يف بطاخملاو

 :لوقن رومألا هذه دعبو

 قوش اقملا هقدر خا غلا ور ءامدقلا ني قواوفلا عم

 نم مكحب نوتفي ًالثمف .اهظافلأ ثيح نم تاياورلا يف
 مال وأ «ءاف» 5 «مث» ظفل عوقو رابتعاب ءاكحألا

 يف دجويال ةّقدلا نم ّدحلا اذهو «ةياور يف «ليلعتلا

 .ةلقلا ةياغ ىف وهف دجو ولو ءنيمّدقتملا تاملك

 تناك اذإ لإ ةقدلا نم ّدحلا أذهل هجو الف ناك قيكو
 .ىنعملا نود ظفللاب ةلوقنم تاياورلا

 ثحبلا ةرمث
 :ةدّدعتم تارمث ثحبلا اذهل روّصتي

 هددع ةلاصاوب:ةداسيزلا هةيعةلاضأ اير قرألا
 دعو فلاب ةلوشتج نان اريزلا نوكي لوقلا ىلع ةضيقتلا

 ةرايكبو نعمل بها رقتسملا عنودكر لوألا ىلع امون ارح
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 ىلإ ةنيبفلا هدازب اهويدحا ىف نام ارو ةيجيوت قا وورخلا
 لوق نم ةدايزلا هذه له هّنأ يف ثحبيف .ىرخألا
 مدع ةلاصأ نايرجب لاقي دق و ال مأ هكا مامإلا

 ةصيقنلا مدع ةلاصأ نايرجب اهلابق يف لاقي اذكو ,ةدايزلا
 اهيف ةدايزلا هذه ركذت مل يتلا تاياورلا ىلإ ةبسنلاب

 وأ ءرخآلا ىلع امهدحأ حيجرت يف مالكلا عقي ذئنيحو

 اذإ روصتي امنإ اذه لكف ءامهطقاستو امهنيب ضراعتلا

 1 عملا نود ظفللاب ةلوقتم تاياورلا تناك

 عرف ةدّدعتملا فئاوطلا ىلإ تاياورلا ميسقت :ةيناثلا

 كرتشملا ردقلاب ذخألا نم ٌدب الف الإو ءظفللاب ةلوقنم اهنوك
 كايا ويزلا نيب

 نم تاياورلا ىف ءاهقفلا ةقدل هجوال هّنَأ قبس دق :ةثلاثلا

 لرقم تانسباورلا تاكل ل اهييكركو اهنانلا ةيع
 .ظفللاب

 لوح ىمازتلالا لولدملا نع ثحبلا ّنإ :ةعبارلا

 ىف تعب امك ةئللاج ةلوقس اهنرك ظوتمكاناوزلا
 هتعمتا كلان اول يمازتلالا لولدملا ةيّجح نم لوصألا

 ولف ,ىنعملا يف ناصقنلاو ةدايزلا مدع ىنعملاب لقنلا طئارش نم ّنأ يتأيس )١(
 وأ ةنايررلل 4 ناكو ىرخأ ةياور ىلإ ةبسنلاب ناصقن و أ ةدايز ةياوزي وف تناك
 مدعو ةدايزلا مدع لصأ يرجي اضيأ انهف ؛ :ىتعملا ىف لشد: ناضقنلا

 نوك نيب نيلصألا نيذه نايرج يف قرف ال :ىرخأ ةرابعبو .ةصيقنلا
 (رّرقملا) .ىفخي ال امك .ىنعملاب وأ ظفللاب ةلوقنم تاياورلا
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 لولدملا طقسي له ةيّجحلا نع يقباطملا لولدملا طوقس
 انلق اذإ ةحيحص ثوحبلا هذه ّلكف ؟ال مأ اضيأ يمازتلالا
 .ظفللاب ةلوقنم تاياورلا نوكب

 امهيدحإ .نيتياورلا نيب ضراعتلا عقو اذإ :ةسماخلا

 مكحلا نكميف :ىنعملاب ةلوقنم امهيرخأو .ظفللاب ةلوقنم
 .رخآلا ىلع ظفللاب ةلوقنم تناكام ميدقتب

 نم تاياورلا قالطإب كسمتلا ّنأ ىفخي ال :ةسداسلا

 يف ةدوجوملا قيداصملل اهلومشو ,قيداصملا نايب ةهج
 لوقتلا ىلع حمو اهنلإ ةدوجوملا ريغ يناطقللا ناز
 .كّسمتلا اذه باب دسني آلإو ,ظفللابةلوقنمتاياورلا نوكب
 .اهيناعم عومجم نم نّقيتملا ردقلاب ذخألا نم ٌدبال ذئنيحو

 ةندهتسملا انامسلا ىف كاناورلا هةيب فك كستلا نكييتالف
 ايدل تاضوضوملا ووو داضنلاو

 هذه لوح لابلاب رطخي يتلا تارمثلا هلمج هذه
 ىلإ ةنيسلابت ناك تيكز رح تارسااو) ةلويشرأسلا
 :تحل محا ةقالات دودي نةاكوححوملا تاناورلا

 طظانقلا عاشت اولهم ةاونلا اي لوقو ا ؛لوألا

 .840ةمئألا

 ةلوقنم اهرثكأ وأ اهلك تاياورلا ّنأب لوقن نأ :ىناشلا

 . .ىنعملاب
 عوقو مدع مزلتسي ال لئاسملاو يناعملا هذه ٍةْئم مامإلا ةدارإ ّنأ ىفخي ال )١(

 (رّقملا) .هزاوج مدع رماآلا ةياغ .ىنعملاب لقنلا
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 ظفللاب ةلوقنم تاياورلا ضعب نوكب لوقن نأ :ثلاثلا

 .ةنيرقلاب كلذ صيخشتو ,ىنعملاب ةلوقنم اهضعبو

1 

 همدعو ىنعملاب لقنلا زاوج يف لاوقألا
 1 ميل ىف لاوقأ ةينامشث ةيادهلا سابقم ىف #ىناقماملا ركذ

 وهو .ًامامت ىنعملا ءادأب يوارلا عطق اذإ زاوجلا :كّوألا

 هيف فالخ ال هنأ :نيناوقلا ىف لب ءانباحصأ نيب فورعملا

 ,"7ةّماعلا 0 فلافل را وءءاشاخسأ ني

 اضيأ هيلإ راشأو .ةلأسملا ىف انل قفاوم ةّماعلا رثكأف

 20 .ةنيناوقلا بحاص
 دافم نوك زارحإ طرشب ةّجح يوارلا ربخف ناك فيكو

 .ةيامامإلا نم هربخ
 ,بلعثلاو ,نيريس نبا ىلإ بسن ءًاقلطم هنم عنملا :ىناثلا

 .ةّيفنحلا نم يزارلا ركب ىبأو

 ,ةفدارتملا ظافلألاب هربخ نوك نيب ليصفتلا :ثلاشلا
 نأ سأب الف يناثلا نود لّوألا يف زوجيف ءاهريغ نيبو
 لدب «لجر» 0 نأ وأ «ناسنا» لدب «رشب» لوقي

 .(«(ءرم)

 يف زوجيف .يوبنلا ريغو يوبنلا نيب ليصفتلا :عبارلا

 )١( :؟ لوصألا ىف ةمكحملا نيناوقلا 677.



 ه8 ما 5 نييهلاروأ طفللاب كاياوززلا لقنا دوت وتوم وعشق ان ارد وحج

 .لّوألا نود يناثلا

 .هريغ نود يباحصلل زوجي :سماخلا

 لقنلا هل زوجيف .ظفللا نيع يوارلا يسن اذإ :سداسلا
 .زوجي الف الإو ,ىنعملاب

 .نسداسلا سكع :عباسلا

 نيبو .اّيملع أرما ةياورلا دافم ناك اميف ليصفتلا :نماثلا

 .""يناثلا نود لّوألا يف زوجيف ًايلمعًأرمأ اهدافم نوك

 زاوجلاب نيلئاقلا ةلدأ

 ميركلا نآرقلاب كّسمتلا :لّوألا ليلدلا

 نم ةدحاولا ةّصقلا ّصق ىلاعتو كرابت هللا ّنأب لاقي دقف
 ظافلألاب اهريغو سيلبا ةكقو نوعرفو ىسوم ةصق
 عقاولا يف نوكت ةّصقلا كلت ّنأ مولعملا نمو .ةفلتخملا

 هلو ةدنعاو ظنلم وكت اضياوةترفلا ريغ كفاقلالاب

 ةبسنو ,ىنعملاب لقنلا زاوج ىلع ليلد كلذو .ةّصاخ

 ققحملا كلذب حّرص دقو .لئاقلا ىلإ ىنعملاب لوقنملا
 ."””هلاعملا نتعئاصو "”ىلحلا

 ّنكلو .ىنعملاب لقنلا زاوج لصأ يف كشال :ًالّوأ هيفو
 يف ةدوجوملا تاياورلا 3 يف عقو دق فالخلاو ثحبلا

 /1751-51١. :7 ةيادهلا سابقم )١(

 .[517 :لوصألا مسق .نيدلا ملاعم ()



 0 توا مت رانا جلا زي عع وج اور دوب لك طك ات و ناتيهقف ناتلاسر ال ع

 ؟ال مأ ابلاغ ىنعملاب ةلوقنم يه له ةعبرألا بتكلا

 نم يه امْنِإ فالخلا عوقو يف ةّيساسألا ةهجلا :ًايناثو

 نع لفغيو طلغيو وهسي نأ نكمي ىنعملاب لقانلا نأ ةهج

 دوجو مدع حضاولا نمو ,لئاقلا مالك ىف ةّيساسألا ةتكنلا

 .ىلاعتو كرابت هللا مالك يف ةهجلا هذه

 يف سيل نآرقلا صصق يف ىلاعتو كرابت هللا نأ :ًاثلاثو

 ,ىنعملاب لقنلا عقو دق ِهّنَأب لاقي ىّتح لقانلا نم لقنلا ماقم

 ,ةعقاولا لصأ نايب ماقم ىف ىلاعتو هناحبسوه امَنِإ لب

 لقنلا ماقم ىف ىلاعتو هناحبس هللا نكي مل :ةلمجلابو

 ةعقاولا يكحي ىلاعتو كرابت وه :ىرخأ ةرابعبو .تعقو

 .ربدتف ؛ءادتبإ

 ناي ةديضح رويكت يتلا تاياورلا نيب قرف :ًاعبارو

 لاقي امبرف .ةّينارقلا صصقلا نيبو ةّيعرشلا ماكحألا

 .ًاّدج حضاو كلذو لّوُألا نود يناثلا يف زاوجلاب

 تاياورلا :ىناثلا ليلدلا

 :تاياورلا نم: كنا و قاوخلاب نيلئاقلا:ةلدأ ةدمعا

 هذه :لوقنف ؛ماربالاو ضقنلا نم اهيف ام عم اهركذن نحنو

 زاوج يف ةرهاظ وأ ةحيرص يه ىتلا تاياورلا :ىلوألا

 .ىنعملاب لقنلا
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 طرشب زاوجلا يف ةرهاظ يه يتلا تاياورلا :ةيناثلا

 .ظفللاب لقنلا نع يوارلا نكمت مدع

 .ةدّدعتم تالامتحا اهل ىتلا تاياورلا :هثلاثلا

 ةلوقتس اضيأ تاياورلا هذه:نوكت نأ نكمي :تلقافا

 هذه ىلع فقوتي ىنعملاب لقنلا زاوج تابثإف .ىنعملاب

 .رود اذهو ,زاوجلا تابثإ لبق اهل رابتعا ال ىتلا تاياورلا

 رهاظلا لب ,ىنعملاب لقن تاياورلا هذه ىف عقي مل :انلق

 ."رودلا مزلي الف ةقامامإلا مالك نيع اهنأ
 :تاياورلا اّمأ

 نع « ا ا مح 00 ل

 2222 ةيئاغم ذيرت ةقك نا لاق

 نع هكا مامإلا لأس ملسم نب دّمحم نإ :لالدتسالا هجو

 مكمالك يف صقتنوأ ديز اذإ :لاقو ,ىنعملاب لقنلا زاوج

 الف ىنعملا تدرأ اذإ ةظمامإلا باجأف ؟زياج وه لهف

 هدافأام نيع تاياورلا هذه نوك ىلع ليلدلا امف ,مالكلا لَّوأ اذه )١(
 ىف لاقي نأ نكمي يذلاو .ءاعّدالا فرص هّنأب ريبخ تنأو ؟ةين موصعملا
 7 اذهو ,زاوجلا وه تاياورلا هده نم عماجلا ن نإ : :رودلا نع باوجلا

 ّنأل كلذو ؛ظفللاب ةلوقنم تاياورلا هذه نوكب ةجاح الو ءاهب لمعلا يف
 (ندقعلا) .اتلطم ةيكعلا نه اههيرخي ذل ننمملاب ةلوقثم اهتوك

 باوبأ ءءاضقلا باتك 8٠١, :؟1 ةعيشلا لئاسو هنعو ,7 ح ١: 0١. يفاكلا )١(



 ل ناتيهقف ناتلاسر 0

 ىنعملا ةدارإ وه امْنِإ كالملا ّنأ ركذ دق 9ك! مامالاف .سأب

 .ةيءمامإلا هدصق ىذلا

 ملسم نب دّمحم مالك نوكي نأ لمتحي نكلو ءاذه

 ىلعو !صقناو ديزا نأ يل زوجي له هنا ىنعمب ؛ًايماهفتسا

 عم اذه .ىنعملاب لقنلا هباكترإب لوقن نأ نكمي ال اذه

 دارملا ّنأ وهو ؛ةفانمامالا باوج ىف رخآ لامتحا دوجو

 اميف سأبلا مدع «سأب الف هيناعم ديرت تنك ناد :هلوق نم

 الف ,ةظمامإلا ىلإ دانسإ نود نم ىنعملا سفن ياورلا لقن

 لقنلا زاوج ىلع لدي امْنِإو ,ىنعملاب لقنلا زاوج ىلع لدي
 الف ,ةكامامإلا ىلإ ظافلألا دانسإ نود نم نومضملاب

 390 قداصلا لاق :لوقي نأ ىنعملا لقن نيح يوارلل زوجي
 ظافلألا هذه ّنأ ىلع ٌلدت ةنيرقب ىتأي نأ الإ .ًالثم اذك

 .هابتشالا يف عماسلا عقي الل ,مامإلا ظافلأ تسيل

 هيناعم ديرت تنك نأ» ليذ ىف # سابقملا بحاص لاق

 ."7بذك هّنِإف ؛انيلإ ظفللا ةبسن دصقت مل نإ ىنعي .«سأب الف
 ةّلدأ نم تراص ةقيقحلا يف ةياورلا هذه ّنأ :لصاحلاو

 الب ةظامامإلا ىلإ دانسإلا دنعف .هانيب امل ؛زاوجلا مدع

 ."!ظفللاب تلقن هياورلا نأ ملعي ةنيرق

 .7760 :* ةيادهلا سابقم )١(
 امل دهشيو .ظافلألا لقنب مهّلك ةاورلا مازتلا ىلع ليلد ال هّنأب ًاقباس انلق (1)

 دارم ناك ول هنأ ىلإ افاضم اذه .ةنيرق الب ىنعملاب تلقن تاياور دورو انركذ
> 
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 نع «نيسحلا نب دّمحم نع .ىيحي نب دّمحم ةياور-؟
 يبأل تلق :لاق يدسألا دقرف نب دوواد نع «نانس نبا

 هتعمس امك هيورا نأ ديراف ,كنم مالكلا عمسأ ينإ :هللا دبع

 ديرت :لاقف ال :تلق ؟كلذ دّمعتف :لاق ؟ءىجي الف ءكنم

 01,1١ سب الف :لاق ,معن :تلق ؟يناعملا
 .دنسلا ثيح نم :ةرات ةياورلا هذه لوح مالكلا عقي

 :ةلالدلا ثيح نم ىرخأو

 دّمحمو ىيحي نب دّمحم ّنأل ؛ةحيحص ىهف :اهدئس اّمأ

 هن انيس ىلا ماو تاق وق رفا قيءفوواذ ذك و: نيسعللا ق

 نانس نب دّمحم ناك نإو ,ةقث وهف نائس نب هللادبع ناك نإف
 :ةفيحشت نم تكا هقيئاوس: ىلع نئارقلاو هيف :كلدخمف

 ""!ةربتعم ةياورلا ّنَأ ةجيتنلاو

 ىلإ جاتحيال اذهف دم مامالا ىلإ دانتسإلا نود نم ىنعملا لقن يوارلا >

 (رّرقملا) .ىفخي ال امك يل هنذإ
 باوبأ .ءاضقلا باتك 8١, :؟1 ,ةعيشلا لئاسو هنعو ”ح ١: 0١ يفاكلا )١(
 ٠١. ح 8ب ...و يضاقلا تافص

 لوق نم رهاظلا ّنأل .«كلذ دّمعتف» يلع هلوق ىنعم وهف ,ءيش انه يقب (1)

 الع ف يفكي اذهو .هيلع ن نايسنلا ضورع «ءيجي الف» يوارلا

 نأ وه .ًالجاع لابلاب رطخي يذلاو ؟«كلذ دمعتف» ذيب هلوق ىنعم امف

 دمعت ببسب نأك نإف .نايسنلا اذه ضورع ببس نع لاّؤسلا :دارملا

 ,لقنلا هل زوجي ال ذئئيحف ,ثيدحلا ظافلأ ظفحب همامتها مدعو يوارلا

 كلذ دعب ثدحي هللا ّلعلو ًالجاع ينرضح ام اذه .فقوتلا هيلع بجيو

 (رّرقملا) .ًارما
 دقو ءيرهازلا نانس نب دّمحم وه ةياورلا هذه يف نانس نبا ّنأ ىفخي اال (9)

> 



 للدار داو وطاب د طرا أ كلا وون نو أ ورع و واخ ناتيهقف ناتلاسر ال 6

 لضفلا هّدعو يرئاضغلا نباو ناخيشلاو ىشاجنلا اذكو ,ةدقع نبا هفّعض >
 .هتاياور ىلع دامتعالا نكمي الف نيباّذكلا نم
 لالخ هتاياور حيحصت نع (هّلظ ماد) ذاتسألا ىّرصت دق ريخألا يف نكلو ءاذه

 اذهل ّنِإ ثيحو ,هلوح تافيعضتلاو تالكشإلا رع باجأو ٌجحلا باتك نع هئحب

 :(هلظ ماد) هدافأ ام ركذن نحنف ءانبتك يف ة ةريثك تاياور لجرلا

 نب هللادبع :امهدحأ .نيصخشل مسا تاياورلا يف نانس نبا ّنأ ىفخيالو
 دّمحم اّمأو ,هتقاثو ىف اوقفتاف هللادبع اّمأ .نانس نب دّمحم :ىرخألاو ,نانس
 :لاق ةيدح :ةيدلعلا هيف نق رالف :ةلفشت و ةقيتارت نمديف قلتجيف

 يف لاق هنأ عم («(0 :مقر "914 :لاوقألا ةصالخ) فقوتلا يدنع هجولا '
 ١( ةلأسما١ :7 ةعيشلا فلتخم) هتاياورب لمعلا انحجر :رخآلا هبتك
 ,نيرّخأتملا قيثوت رابتعا ىلع ةّينبم ةمالعلا قيثوت ةّيجح ّنأ ىفخي الو
 .ةّجح نيرّخأتملا تاقيثوت ّنأ لوصألا يف انقّقح دقو
 عماجم يف ثيدح فلأ نم رثكأ نانس نب ؛ دّمحمل نإ ثيحف نءاك فيكو
 :ٌقحلا وه ام ىلإ لوصولاو .هتقاثو لوح قيقحتلا نم دبالف ءانثيداحأ

 نانس نب دّمحم ةقاثو ةلدأ

 :,52غ8- "غ١ (ديفملا تافلؤم هلسلس) ؟ داشر/الا يف ديفملا لاق ١

 هيبأ نم ةمامإلاب 2 ىسوم نب ّيلع اضرلا ىلع ّصْنلا ىور نّممف
 نم هقفلاو ملعلاو عرولا لهأو هتاقثو هتّصاخ نم كلذب هنم هيلإ ةراشالاو

 .نيطقي نب ّىلعو .راّمع نب قاحسإ نب دّمحمو .ّيقّرلا ريثك نب دواد هتعيش
 ٌيموزخملاو :ناورم نب دايزو ,راتخملا نب نيسحلاو .يسوباقلا ميعنو

 .طيلس نب ديزيو «ئبرز نب دوادو .سوباق نب رصنو «ناميلس نب دوادو
 .نانس نب دّمحمو

 .يشاجنلا فيعضت يف ةشدخلا نكمي ال امك .هيف ةشدخلا نكمي ال ديفملا قيثوتو

 صخش نع ءالجألا ةياور رابتعا مدع ىلإ باحصألا ضعب بهذ دق ١.

 ريثك ىور دق هّنِإ :لوقن اذه ىلعف ءاندنع تباث ىنبملا اذه نكلو ,هقيثوت يف

 نب نسح ءنمحرلادبع نب سنوي مهنم ءنانس نب دّمحم نع ءالجألا نم
 لضف ءديبع نب ىسيع نب دّمحم ,يزاوهأ ديعس نب نيسح ,يزاوهأ ديعس

 .حون نب بوُيأ ءناذاش نب
 نيحودمملا ءالكولا نم نانس نب دّمحم نإ :5 يسوطلا خيشلا لاق .؟
 الكام مامالا نع ةلاكولا دّرجم ّنأ قيقحتلاو .( [ ح "14 :ةبيغلا باتك)

 .ةقاثولل مزلتسم
> 
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 وذاؤناب اتك دانسأ دارفا نم ناتس نب لكم نأ ةماعلا تاقيتوتلا نم:8 .زخ

 اذهو .ديلو نب نسح نب دّمحم هفّلْؤم مهانثتسا نيذلا نم سيلو ,ةمكحلا
 هيلع هدامتعا ىلع ليلد

 نم دعي يذلا ميهاربإ نب ٌىلع ريسفت دانسأ يف نانس نب دّمحم ركذ دق .
 .ةّماعلا تاقيثوتلا
 ؛هنع يضر الج يناثلا رفعجابأ ّنأ نءانس نب دّمحم قيثوت يف ضعب ركذ دقو ءاذه

 رفعج ابأ تعيشي :لاق دواد نب نيسحلا نب ىلع نع يور :ثيدحلا يف درو ثيح

 .هنع يئاضرب هنع هللا يضر :لوقيو ,ريخب نانس نب دّمحم ركذي ِةّيل ينال

 7٠(. 4 م74 :ىسوطلل ةبيغلا) .طق يبأ فلاخ امو ينفلاخ امف
 دّمحمو ,ىيحي نب ناوفص هللا ىزج :فيرشلا هرمع رخآ يف ذيل لاق اذكو
 ناكو ,يل اوفو دقف .ًاريخ يَّنع دعس نب دعسو هدأ نب اي ركزو. نان: نب

 .("07م 718 :ىسوطلل ةبيغلا) .مهآلوت نّمم مدآ نب اًيركز
 دوجوب  تاياورلا هذه ضعب يف دنسلا فعض ىلإ افاضم  لكشي نكل
 .امهدانسأ يف نانس نب دّمحم سفن

 ةءس وواط نب دّيسلا مالك
 نائس نب دّمحم ىلع انعط ركذي نم تعمسو لوقأ :لئاسلا حالف يف لاق

 .هيلع ءانقلاو هتيكزت ىلع فقي ملو .هيلع نعطلا ىلع الإ فقي مل هّلعل
 .نوعطلا رثك أ لمتحي كلذكو
 باتك يف نامعنلا نب دّمحم نب دّمحم ديفملا نومأملا مظعملا انخيش لاقف

 نم لال ةداسلا نع روهشملا ن أ ىلع :هظفل اذه ام ناضمر رهش لامك

 قصور: هانا اهينقادب انفال لجرلا اذيل:تضولا
 ٌئمقلا هاور اميف قب رفعج يبأ لوقك» ركذ هب هل ام دض لوقلا نم رهاظلاو

 هللا ىزج :لوقي هتعمسف هرمع رخآ يف ين رفعج يبأ ىلع تلخد :لاق
 نب يلع هاور اميف 3 هلوقكو .يل ىفو دقف .اريخ يّنع نانس نب دّمحم
 ريخس نانس نب دّمحم ركذي 32 رفعج ابأ انعمس :لاق دواد نب نيسحلا
 .طق يبأ فلاخ الو ينفلاخ امف هنع يئاضرب ,هنع هللا يضر :لوقيو

 نم هئاقلو .هردق مظعو هتسائرو هنأش َولعو ةعيشلا يف هتلالج عم اذه
 ميهاربإ وبأ :مهنم ٠ ,عيفرلا لحملاب هنوكو «مهنع هتياورو ,ةثالث يل ةمئألا

 - ّيلع نب دّمحم رفعج وبأو ءىسوم نب ىلع نسحلا وبأو؛ ءرفعج نب ىسوم
 .- مالسلا لضفأ مهيلع

 اهب همركأ يتلا هتيآو هيف ىلاعت هللا اهرهظأ يذلا اي رفعج - يبأ ةزجعم عمو



 ا ناتيهقف ناتلاسر [] ٠

 ناك ن انش خب نقف نأ :باّطخلا يبأ نب نيسحلا نب دّمحم هاور اميف <

 ناك ام دعب هرصب هيلإ داعف ذقن يناثلا رفعج يبأب حّسمتف ,رصبلا ريرض

 .دقتفا

 ملو نعط ىلع ناسنإلا فقي نأ رايخألا ىلع نوعطلا رابخأ ةلمج نمف :لوقأ
 الف , هين انس نب دّمحم نع هانركذ امك .هيلع نوعطملا رابخأ ىف رظنلا فوتسي

 رع ان لملف هيلع انبتك نم فقب وأ يلإ انرشأ امم ءيش يف نعاط لجعي
 (5؟ 5٠- :لئاسملا حاجنو لئاسلا حالف) يلع نعالطلا هلل
 لاق نكلو .ةالغلا نم ناك هنأ وه ؛نانس نبإ فيعضت يف درو أم رثكا 00

 كي ربكعلتلا ىسوم نب نوراه ىلإ يدانسإب تيورو لوقأ :سو واط نبإ
 داّمح نب هللا دبع باتك نم سداّسلا ءزجلا رخاوأ ىف هركذ يذلا هدانسإب

 دسم ان دوا :لاق ىسوم نب نوراه دّمحم وبأ هظفل اذه ام ّيراصنألا
 ليله نب دمحأل تلق :لاق ّيكلاملا دمحأ نب نيسحلا انئّدح :لاق ,ماّمه
 ذاعم :لاقف .زاقلا بأ ني نانس نب دّمحم يف لاقي اع ينربخأ :ثيخركلا
 .ًادّيعتم افشقتم ناكو .لايعلا سبحو ,روهطلا ينمّلع هللاو وه هللا
 ةقدب تاهو ةقامو قينامت ةنس ليلعت نب دمحأ دلو :ماّمه نب ّىلع وبأ لاقو
 (01 :لئاسملا حاجنو لئاسلا حالف) .نيتئامو نيّئسو عبس
 ةضوفملاو ةالغلا نيب قرفلا

 وه نمل لاقي ةالغلا ّْنأل ءقرف امهنيب نكل ةضّوفملا ىلع لاغلا قلطي دق
 نوقولخم ةّمئألا ّنأب لاق نمل لاقي ةضّوفملاو 25 ةّمألا ةّيهولوأب لئاق
 داقتعالا نأ ضعب ركذ دقو .اهّلك رومالا مهيلإ ىلاعت هللا ضّوف دق نكل .هلل

 نم ناك ةنسلألا لك نوملعي اذكو .بيغلا نوملعي مهنإو 8 ةّمئألا ةمصعب
 .راكفالا هذه ىلع ّلدت ىتلا ثيداحألا اوعضو اذلو .ةضّوفملا راكفأ
 رومالا ضّوف هللاَنأب اولاق امل اونعل امّنِإ ةضّوفملا َّنأب لوقت نحن نكلو اذه
 .هوحنو 8 ةّمئآلا ةمصعب ضعب دقتعا ام ريغ اذهو 8 ةّمئألا ىلإ اهّلك

 .ةضّوفمب الو ةالغب اوسيل مهّنإف
 نأ لاحلاو .ةالغلا نم ناك نانس نب دمحم ّنأب اولاق مث نم هنأ دعبي الو
 ّنأ عم .ةدم دعب موصلاو ,ةالصلاك .تادابعلا نوكرتي اوناك ةضّوفملاو ةالغلا

 .ءسوواط نب دّيسلا هيلإ راشأ امك ءادّيعتم ناك نانس نب دّمحم
 نانس نب دمحم فيعضت ةّلدأ

 دمتعم ريغ ردان ذاش ثيدحلا اذهو :لاق ثيح ئديفملا خيشلا فيعضت ١.

 يف ةباصعلا فلتخت ال ,هيف نوعطم وهو نءانس نب دّمحم هقيرط .هيلع
> 
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 تريم دارسملا آب انهب 1 دقف :ةلالدلا ةهج نم اّمأو

 نيماضملا متنيس اذإ ينعي ؛«يناعملا ديرت» كا هلوق

 ةلالد نيربخلا يفو :يفا ولا يف ةلءضيفلا لاق .يناعملاو

 لهأ دنع قحلا وه امك.ىنعملاب ثيدحلا لقن زاوج ةحي رص

 نكح أ :ىناثلاو 0

 ناك هقيثوت امال وق :ثلاثلاو .اذج ديف اًدهاو .نيصخشل امسا ناك نائس نب

 هني واقل روهظ دعب ناك هنعط امأو ,ةالغلا نم هنوك لبق يلإرظنلاب

 لجر وه :لاق هّنَأ ةدقع نبا نع يشاجنلا لقن دق :ةدقع نبأ فيعضت 1

 :ىشاجنلا لاجر) .هب دّرفت ام ىلإ تفتلب الو هيلع لوعي ال ًأَّدج فيعض

 .(884 مقرلا ؟8
 درفت اميف رصحنم وه لب ًاقلطم هفيعضت ىلع لدي ال اذه ّنأ ىفخي ال :لوقأ

 ١ ا ا

 6 بما اا ل و

 .(99/8 مقرلا .501/ :ىشكلا لاجر) .هّللا دبعب سيلو

 .هفيعضت هجو ناك نإ هّنِإ :لوقن نكلو .هفيعضت يف ةّلدألا نم هوركذ ام اذه :لوقأ
 داقتعالاف .هوحنو يل ةّمئألا ةمصعب داقتعالا نم َولغلا نم دعي ناك امب هداقتعا

 ىلإ انرظن امل نحنو .هفيعضتل هجو ال ذينيحو ولعلا نق ممل نومالا هب

 .هقيثوت ىلع ّلد ام انحّجر ءلجرلا اذه لوح ليق ام عيمج

 ةتكن

 وأ طيلخت نم اهيف 2 يعم :تسرهفلا يف يسوطلا خيشلا

 نإ : :لّوألا :نالامتحا ةرابعلا هذه يفو (69 مقرلا ل9١ : :تسرهفلا) .ولغ

 لمعن انإ :ىناثلاو .ولغلاو طيلختلا نع ةيلاخ هتاياور ّلك ّنأب دهش خيشلا

 .ٌولغلاو طيلختلا نع ةيلاخ يه يتلا هتاياورب

 ,هيلإ ٌولغلا دانتسإ دّرجمب نانس نب دمحم هاور ام عيمج ٌدرل هجو الف .ناك فيكو

 رثك | نأ حضاولا نم نكلو ,فيعضتلل بجوم ولغلا قلطم ناب انلقو انملس ولو
 .(هّلظ ماد) ذاتسالا هدافأ ام ىتهنا .طيلختلاو َولغلاب اهل طبر ال هتاياور
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 ."”نسحأ ظفللاب هلقن ناك نإو ,قيقحتلا

 موزل ةظلمامإلا دارم نإ ءّرم امك حيحصلا ّنكلو ءاذه
 نيع تسيل ىنعملاب اهلقن دنع_ ةياورلا ناب عماسلا ميهفت

 لقنلا زوجي الو .هنومضمو هانعم وه لب .ةقامامإلا ظافلا

 ' ؟"ةنيرقلا عم الإ ىنعملاب
 .هيبأ نع .هيوباب نب ىلع نب دّمحم رفعج يبا نع ام"

 ,نسحلا نب دّمحم نب دمحأ نع ,نسحلا نب دّمحم نع
 هريغ وأ ,راتخملا نبا نع .داّمح نب فلخ نع .نالعو

 ,كنسم ثيدحلا عمسأ ةكاهللا دبع 5 تلق :لاق هعفر

 الف هنم بلصلا تبصا اذإ :لاقف ,هتعمس امك هيورا ال ىلعلف

 .«دعقأ»و «ٌمله»و «لاعت» :ةلزنمبوه امئإ ب

 دامتعالا نكميالف .,ةعوفرم ةياورلا :لوقا ."'سلجا»و

 ضعب نع .نامثع نب نيسح باتك يف ةلسرم-
 برعاف ثيدحلا تبصا اذإ :لاق هللا دبع ىبأ نع .هباحصأ
 00 5 اهب هنع

 )١( يفاولا ١: 558ذح١05.

 اهلك لقن مل نإ تاياورلا رثكأ نأ عم هديعن الف ءاّنم لاكشإلا قبس دق (؟)
 اذه نهوي امم اذهو .ظفللاب ةلوقنم اهنوك ىلع لدت ةنيرق نع ةيلاخ
 (رّرقملا) .ةّْن مامالا مالك يف لامتحالا

 44 /٠١: راونألا راحب ,74 177 :ملعلا ةنيدم باتك نم انيلإ لصو ام (:)

 ب ...و ىضاقلا تافص باوبا .ءءاضقلا باتك ٠١6, :7/ ةعيشلا لئاسو

 ْ .سوواط نبال تازاجالا باتك ىلع رثعن ملو
 .18ح ١01 :؟ راونألا راحب (4)
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 .اهل رابتعا الف ةلسرم ةياورلا هذه :لوقأ

 اوبرعا :لاق .ًالسرم ةظقداصلا نع يور ام- ©

 00 وق انف ءانمالك

 ؛ب ةلسرف اهتوك نع نطامغألا سيد ةيف اش نفشيالو

 نكمي الف .متئش امب اوبرعأ :لقي مل ة مامإلا ّنأل
 .ثيدحلا اذهب لالدتسالا

 باتك نعرئارسلا رخآ يف هي سيردا نبا هلقن ام 1

 يبأ ىلإ هعفرب .انباحصأ ضعب نع .يراّيسلا هللادبع يبأ
 أمب هنع برعاف انثيدح ىنعم تبصا اذإ :لاق , القا هللا دبع

 وأ تمّدق وأ ,تدز وأ تصقن نإ سأب ال :مهضعب لاقو

 - ةّماعلا يأ ءالؤه :لاقو .ىنعملا تبصأ اذإ ترّخَأ

 .انمّدق امبر انو .هنوعمسي امك ءًايوتسم ثيدحلا نوتأي
 ًارورغ لوقلا فرخز كلذ 99.لاقف ءانصقنو ءاندزو انرَّخاو

 ."”سأب الف ىنعملا تبصأ اذإ

 ينعي «ًارورغ لوقلا فرخز كلذ» ةههلوق نم دارملاف
 لاق .سانلا اودغيل اهنيع اولقنو ظافلألا اوذخأ ةّماعلا نأ

 مهرابخا ّنأ لصاحلاو :ةياورلا هذه ليذ يف ةيسلجملا

 18181 :7 راوتألا راحب (1)
 باوبأ .ءءاضقلا باتك ٠١80, :؟1/ ةعيشلا لئاسو هنعو 07١. :" رئارسلا )١(



 اهب ول محار أع دز مورو اهو قاع روس قا نوم ا هع وتو هاهم عا ناتيهقف ناتلاسر ا 6٠غ

 ا" سانلا اهبرتغيل اهنونيزي امّنإو .ةعوضوم
 يبأ نبا نع هيبأ نع «ميهاربإ نب ىلع نع يور ام-

 تلق :لاق ,ريصب يبأ نع «سنوي نب روصنم نع :ريمع
 َنوُعِمَتْسَي َنيِذَّْلأَ> :هتانث لج هللا لوق : ياهلا دبع يبأل
 ,ثيدحلا عمسي لجرلا وه لاق ."!4ُهَئَسْحَأ َنوُعبّيق َلوَقْلا

 ."!هنم صقني الو ,هيف ا ثّزحيف
 :تالامتحا ةثالث ةياورلا هذه ىف لوقأ

 0 و و ةياورلا هذه:ىلوألا
 َنوُكتيَن) ىلاعت هلوقف .ةيآلا ىنعم نايب ماقم يف اهنأل
 ا ظفلف :ةيسخألا عابتا مق يف نّيعتي 4 تننخا

 :ةيآلا ىنعم نوكيف ءليضفتلا لعفأ نم سيل ةيآلا هذه يف

 عبتيف لطابلا لوقو ّقحلا لوق نيب قّرفي لوقلا عماس ْنإ
 ثيدحلا عمسي لجر دروم يف هيآلا ة[مامإلا رّسفف ؛قحلا
 نسلق ضنا هيل اما نك اذهف .هعمس امك هب ثدحيف

 نيبو اهنيب ضراعتلا عقي له .لامتحالا اذه ىلعو ءأذه

 20 ؟ ساب الف هج اعه ديوك نا هلأ قم اقباسدوو ان

 )١( حذ 2717 :7 راونألا راحب 55.

 ١8. :88 رمزلا ةروس (؟)

 باوبأ ءاضقلا باتك ,/4 :717 ةعيشلا لئاسو هنعو ١: 0١ح ١, يفاكلا ()
 .6ح / ب ...و يضاقلا تافص

 نود نم ىنعملا لقن ّنأل ؛امهنيب ضراعتلا عوقو مدعب لوقن نأ نكمي (4)
 بابحتسالا ىلع ةياورلا هذه لمحتف ءلطابلا نم سيل ناصقنو ةدايز
 (رّرقملا) .امهنيب اعمج
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 .ليضفتلا لعفأ وسع هملك نوكت 0 لمتحي :ةيناثلا

 لقن ول هّنأ ىلع ةياورلا لدت اذه ىلعف ءاهيف نّيعت الو
 .هب سأأب الف ىنعملا لقن ولو ءىلوأ وهف ظافلألا

 لقنب اهل طبر ال اهلاثمأو ةياورلا هذه نأ :ةثلاثلا

 .ىلاعت هللا ءاش نإ يت ايس رخآ ىنعم اهل لب ,ثيدحلا

 .تسحلا يظفلا دبع نع 28 ارهم نب دمحأ نع امم
 نب مكحلا نع .ةبقع نب ّىلع نع ,طابسأ نب ّىلع نع
 هللا لوق نع ٍةقاهللا دبع ابأ تلأس لاق ءريصب يبأ نع ,نميأ

 "74...هَنَسْحَأ َنوُعبَّتف َلوَقْلا َنوُعِمَتسَي َنيِذَّلا» ّلجو ّرع
 اوعمساذإ نيذلا ِيَيدمحم لآل نوملسملا مه:لاق

 هب اوءاج .هنم اوصقني ملو هيف اوديزي مل ثيدحلا
 2! وفمتب امك

 .يفاكلا ىلع هحرش يف يناردنزاملا اهركذ دقو

 ظفللاب لقنلا باب يف لوقعلا ةآرم يف ييسلجملا اذكو
 .ىنعملاب لقنلاو

 نا ىلع ةلالد ليضفتلا ةغيص ىفو :ك2 يناردنزاملا لاق

 ريفع ال نأ طرشي نكل :نينح عودسملا لقتل ىلع هلق
 هركذ ىتأي يذلا ثيدحلا نيرمألا نيذهب رعشي امك .هانعم

 «هعمس امك» 32!هلوق ّنِإ :لاق ّمث . عباسلا ثيدحلا يأ -

 باوبأ ,ءاضقلا باتك ,87 :؟/ ةعيشلا لئاسو هنعو ,8ح 547 ١: يفاكلا (1)
 11١ ح مب 09 يضاقلا تافص
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 الب هانعم لقن نم ّنأل ؛ظفللاب لقنلاو ,ىنعملاب لقنلا نم ٌجعأ

 حمص كلذلو .هعمس امك هب ثدح دقف ناصقنو ةدايز

 ."!هتعمس امك كئٌّدحأ :لوقي نأ يضاقلا مجرتمل
 لقنلاو ىنعملاب لقنلا نم 3 «هتعمس امك» ىنعمف

 .ظفللاب

 ا 550 ل ىسلجملا لاقو

 يمؤيو ءناصقن الو ةدايز الب 9-5 500 نأ عابتالا

 ."'ليضفتلا ةغيص ىضتقمب ىنعملاب لقنلا زاوج ىلإ
 مه» ًكهلوق ليذ .يفاولا يف ٌ#: ضيفلا لاقو ءاذه

 نود .مهمالكأ تامكحم نوعبتب مهّْنَأ ينعي ؛ :«نوملسملا

 الو ءمهل ريما ببن هرهاوظ ىلع نوفقي ىدعي ؛هتاهباشتم

 يف ناصقن وأ ةدايزب هل نيلّوأم مهئاراب هيف نوفّرصتب

 امآو .نسحألاو ميلستلل بسانملاوه ىنعملا اذهو ,ىنعملا

 يف رييغت نود نم ظفللا يف ناصقنلاو ةدايزلا ىلع هلمح
 امك.كلذ يف اوصّخر 4 مهّنَأ عم ءاهبساني الف ىنعملا
 ."”هلعلاو لقعلا باوبأ يف ىضم

 لقنلا زاوج مدع يف رهاظ ثيدحلا نأ :الّوأ باوجلاو
 لب ًارهاظ نوكي «هوعمس امك» ةكاهلوق ناف ؛ىنعملاب

 اذه عوقو دعب ًاصوصخ .ظافلألا نيعب لقنلا يف ًاحيرص

 . 7 4 لزتعلا ارم (؟)

 ١١5. :؟ يفاولا (؟)
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 ىلعو .«أوصقني ملو هيف اوديزي مل» ةظاهل وق بيقع ريبعتلا

 اذه لومش نم يسلجملاو يناردنزاملا هركذامف ءاذه

 .مات ريغ ,ىنعملاب لقنلاو ظفللاب لقنلا نم معألل ريبعتلا
 ٌنإف ؛ًالصأ ماقملاب طبترم ريغ ثيدحلا نأ :ًايناثو

 ةليَو دمحم لآل نيملسملا ّنأ يف ةرهاظ ةفيرشلاةبآلا

 ,لطابلاو قحلا نم ٌمعأ لوقلا اذهو ,لوقلا نوعمتسي
 ءاهريغو ,ةيادهلا ريغو ةيادهلاو .حيحصلا ريغو حيحصلاو

 قحلا نوراتخي مهن ىنعمب ؛امهنم نسحألا نوعبّتيف

 ةملك تسيل كلذ ىلع ًءانبو ءامهريغ نود حيحصلاو

 وهو يفصولا اهانعمب يه لب ,يليضفتلا اهانعمب نسحأ
 وأ ىنعملاب لقنلا زاوج ماقم يف ثيدحلا سيلف .نّيعتلا

 .الصأ ظفللاب لقنلا موزل

 ىلقعلا ليلدلا وه :ثلاثلا ليلدلا

 يف ظفللاب لقنلا رابتعا ّنِإ :46 نيناوقلا بحاص لاق
 0 ا لاحم وع لإ ناحل نيف اب يملا

 :نيعون ىلع ةلاحتسالا نا :همالك حيضوتو

 يلاوتلا بّترت ةهج نم هعوقو لاحم وه ام :لّوألا عونلا
 .هيلع ةدسافلا

 ,ًاتاذ هقّقحت نكمي الو .ًالقع لاحم وه ام :ىناثلا عونلاو

 عونلا نم هيف نحن امو .يرابلا كيرشو نيضيقنلا عامتجإك

 )١( لوصألا يف ةمكحملا نيناوقلا 7: 01717.
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 يف لالتخالا بجويو .داسفلا مزلي هققحت نم ّنأل ؛لّوألا
 ,ربخلا ةّيجح يف نوربتعي ءالقعلا ّنِإ :انلق اذإ هْنِإف ؛ماظنلا

 ,ربخ لك دنع صحفلا بجي ٍذئنيحف .ظفللاب ًالوقنم هنوك

 ال لكشمو بعص رمأ اذهو ؟ال مأ ظفللاب لوقنم وه له
 .ىفخي ال امك ءيرشبلا ماظنلل ًالخم هنوكل ؛دحأ هب مزتلي

 وه .ءالتبالل الحم نوكيو هيلإ جاتحن يذلا :تلق نإ
 لقنلا موزل نم مزليالو ,ةعيرشلا ماكحأ نع رابخإلا
 انلق ول معن .ةعيرشلا ماكحأ صوصخ يف لالتخا ظفللاب
 .لالتخالا هنم مزلي رشبلا رومأ لك ىف اذهب

 ,سانلا نيب ًاعئاشو ًاريثك ىنعملاب لقنلا ناك امل :انلق
 ,سانلا عم هتارواحمو هتاملك يف عراشلا ةقيرط تناكو

 ةعيرشلا ماظن يف ظفللاب لقنلا ناك ولف ,سانلا ةقيرط سفن

 اذهدجوي ' هنأ عسم ,هب حيرصتلا هيلع ناكل ًاريتعم

 يذلا ابرلا باب فالخب .عوضوملا اذه يف حيرصتلا
 سيلف .مهفلاخ دق عراشلاو .هنوتؤيو ءالقعلا هنوذخأي

 لقنلا موزل نأ :لصاحلاو .ماقملا يف ةّصاخ ةقيرط عراشلل

 ةقيرطب لمعلا ًاضيا عراشلا ءانبو .ًاتداع لاحم ظفللاب

 .ىنعملاب لقنلاب لمعلا يف سانلا
 نإ :ثلاشثلا ليلدلا نع باوجلا يف لوقنف .ناك فيكو

 :ءاقنملا بف :لاحملا هوزا دعه لك ان يفسر ىلا
 :ثيدحلا ةباتك ىلع نيدتيقم اوناك اّمل ةاورلا أل كلذو
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 ماظن ىف لالتخالاو لاحملا مزلي الف ,254ةّمئآلل هتئارقو

 نارقلا تاملك ظفح ببسب لالتخا عقي مل هنأ امك.عرشلا

 ."'ماقملا يف عفني ال ليلدلا اذهف .ًانيع

 باتك ىف يرئازجلا حلاص نبرهاط هركذ ام اّمأو

 ثيدانحالا رع | وناك ةباحيملا ذا نيمورظتلا ةيعوت

 نينسلا دعب اهنووري مث ءاهيلع نورركيالو .اهنوبتكي الو

 ةرابعلا سفن ّنأب هيف ناسنالا مزجي اذه لثمو .ةريثكلا

 ةاورلا لاوحا نع نكح انل قباطق ريغ وهف. "1 طبضنتال

 .ثيداحألا طبض ىف مهتريسو

 ةباحص ىلإ ةبسنلاب كلذ ةّحصب لاقي نأ نكمي ؛معن
 نأ ىلإ جراعملا يف قّقحملا لام كلذ لجألو ؛لَي ئبنلا

 اه ءاضقنا دعب ُةْْيَي ىبنلا سلاجم يورت تناك ةباحصلا

 لس اهتيعم هظافلا ءاقب ةةاعلا نق دعوو:ةدعلا لواطتو

 .”7همالك ىهتنا .ناهذألا

 ١ ندا ةنيدبعلا هن هج تاعك نا يه وركذ انتو

 ىلع ليلد الو لاكشإ نع ولخي ال ثيدحلا ةباتك نم (هّلظ ماد) هركذ ام )١(
 امل دهشيو .ةىل موصعملا نع ةرداصلا ظافلألاب اهلك ثيداحألا ةباتك

 سايقو .زيزعلا دبع نب رمع نامز يلا هلقنو ثيدحلا ةباتك عنم انركذ
 عم ىلاعت هللا وه هل ظفاحلا ّنأل ؛هّلحم يف سيل زيزعلا باتكلاب تاياورلا

 .ج.ط 31 :5جو ءق.ط ١ :رظنلا هيجوت (؟)

 اما :لوصألا جراعم (؟)



 ٠ ناتيهقف ناتلاسر 0

 الب ةعومسملا ظافلألاب ثيدحلا نوبتكي نيذلا باحصألا

 رهاظلا ّنأل ؛لوبقم ريغ ,'!وهنم نولقألا مه ةلهم 0

 ثيدحلا نوبتكي اوناكو ,ةباتكلا نونسحي أوناك مرتك

 .هوعمس أمك

 ءالقعلا ءانب :عبارلا ليلدلا

 نيع لقنب مهتارواحم يف نومزتلي ال ءالقعلا نإ
 عوقوو ماظنلا لالتخإب هل طبر ال ليلدلا اذهف ,ظافلألا

 مهقفاوت وه امّنِإو .هريغو جرحلاو رسعلاو يّداعلا لاحملا

 بحاص لاق .مّلكتملا ظافلأ نيع لقن موزل مدع يف
 ةقيرطلا وه ىنعملاب لقنلا يأ كلذ ّنإ :# نيناوقلا

 اننامز ىلإ ةمدا ندل نم ةداعلاو فرعلا يف ةدوهعملا
 ,("!|له

 هتارواحم يف عراشلا ةقيرط نأ :هنايب ىلإ فيضنو
 ناك املو .ءالقعلا نيب ةدوهعملا ةقيرطلا هذه ىلع ًاضيا

 ,مهدنع ةّيصوصخ ظفلل سيلو ىنعملا ماهفإ مهنيب دوصقملا

 ةقيرط هل تيسبلو .ةقيرطلا هذهب دا ًاضيا عراشلاف

 نع باوجلاو ماكحألا نايب دنع 80ةّمئألاف ,ةّصاخ
 لقن اذإ يوارلاف ,ةقيرطلا هذه ىلع اوذخأ سانلا ةلئسأ

 رخام بر نس ا يانغ وجبت ا يدل

 )١( :يدوبهبلل ثيدحلا ةفرعم 7 ١

 ) )1لوصألا ىف ةمكحملا نيناوقلا 7: 0780.
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 .ةّيصوصخ ظفّلل اوري مل مهّنأل ؛هب سأب الف ,220مهدوصقإ
 .دارملاو دوصقملا نايب ّمهملا امن

 انيس وق حراسلا ءاضنإ طرقا ىلع افي
 .هئاضمإ ىلع ةنيرق نم هيف نحن ام يف ٌدبالف .ءالقعل

 :ءاضمإلا ىلع نئارقلا ضعب كيلإو
 دنع ًالثمف ,ميركلا نآرقلا يف ىنعملاب لقنلا عوقو:فلأ
 امك.لقنلا اذه قفّتي ام ًاريثك مهصصقو ءايبنألا تاملكر كذ

 .ىفخي ال
 ّنأل ؛ةنيرقلا هذه ةيافكمدعب لاقي نأ نكمي نكلو ءاذه ٠
 .ىلاعتتو كرابت هللا وه .ميركلا نآرقلا يف ىنعملل لقانلا
 هعوقو اع ول هنأ عم .ءايشألاو رومألا ىلع طيحم وهو

 هعوقو ىلع ليلد ال نكلو ,تاياكحلاو صصقلا لقن يف

 هذه عفنت الف ,مالكلا لحم يه ىتلا ةّيعرشلا ماكحألا يف
 ١١ةنيرقلا

 «...هعوقو مل ولو» هلوقل هجو ال هْنأب ًالّوأ (هلظ ماد) هيلع ظحالي )01(

 اعطق زيزعلا باتكلا يف هعوقول
 صضحا يح ة ًارصحتم سيل ميركلا نارقلا يف ىنعملاب لقتلا * هرأب ًاينأثو

 انيبن ىلع) يبنلا بيعش ةّيضق اذهف ًاضيأ ماكحألا يف عقو لب ,تاياكحلاو

 اوف دموقل لاق ثيح ا ل ا

 ظافلأب ءارعسلا ةررصت يل هلزق لاهو رنا ديس نك كفؤ ١ .اًهجالْصِإ

 * َنيِرِسْخُمْلا ّْنِم اوُنوُكَد الو لكلا اوُفْوَأَ:دموقل لاق ثيح ؛ىرخأ
 ىف اًوّتْعَت او ْمُهَءايْشَأ ّساّنلا اوُسَخِبَت الو * ٍميِقتْسُمْلا ساطي اُنْزَو

 (ردقملا) لمأتف .(187 ١8١ هيآ .ءارعشلا) َنيِدِسْفُم ضزألا
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 ول مئاصلا ّنأ نم موصلا باب ىف هوركذ ام :ب
 لقدلا نيم كيم عم :ظفالاب أل بلا ةيدحلا لق
 ءانس ءاضمإ ىلع ةنيرق اذهف .هموص لطبي الف .ظفللاب
 .ءالقعلا

 ةقامامإلا ىلإ ظافلألا بسن اذإ مئاصلا ّنأب لكشيو

 .ةيمامإلا ىلع بذكلل ؛هموص لطبي ىنعملاب لقني اميف

 ثيدحلا ىنعم نع ةرابع ,هركذي ام ّنأب حّرص ول ,معن
 عفنست ال ةنيرقلا هذهف .هموص لطبي مل ,هظفل ال هنومضمو

 .ًاضيأ

 عبارلا ليلدلا نع باوجلا

 ةقيرط ىلع تسيل ءالقعلا ةريس ّنأب لاقي نأ نكمي
 ,ةّمهملارومألا يف مهْنِإ لب ,مهرومأ عيمج يف ةدحاو
 انتلو:ةنقانلا ةباغ ىف :ةكلفملا ةراداو توخلا لئاسمك

 ةريطخلاو هعيسلا روسألا نمع فلا ءاكسألا فناك

 هومعلاو قالطالاب كّسمتلاب تاياورلا نم اهطابنتساف
 ,ظفّللاب ةلوقنم تاياورلا نوك ىلإ جاتحي .ًالثم دويقلاو
 ال كشلا دنعو كشلا نم ّلقأ الو .ءالقعلا نم انه ةريسالف

 اهبل ةبتلا نكد

 بتكي همالك َّنأب ملعي 3 مامإلا ّنِإ :لوقن ءناك فيكو
 هقالطإب نوكّسمتيو هب نولمعي نيذلا نيرخالل لقنيو

 نود ظفللاب لقنلا نوك كلذ مزالو ,هتاملكو همومعو
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 .'"7ىنعملا

 سابقم يف ة2يناقماملا هلاق ام :سماخلا ليلدلا

 :ةيادهلا

 هتغلب يبرعلا ريغل ثيدحلا ريسفت زوجي هنأ :ثلاثلا

 ًازئاج ىنعملاب لقنلا ناكل ًازئاج اذه ناك ولف .قافتا

 .اهظافلأ ترّيغ امنإو ,ةّيبرعلا ةغللاب هنأل ؛ىلوأ قيرطب

 .ةّيبرعلا ريغب هتمجرتو هريسفت ريغ اذهو

 نيدلا ديمع دّيسلا كلذ يف رظنتو : #يناقماملا لاق ّمث

 يىصتقت ةّيبرعلا ةمجرتلا 2 كلذو هت ةلوألا نم عنملاب

 فالخب ,لهج وهو هيَ يبنلا ظافلأ نم اهنإ اهعماس داقتعا

 .')ةّيمجعلا ةمجرتلا

 :رومأ تاياورلا ةظحالم نم لّصحت دقف

 ىتعملات لقتلا زاوحع تاياوزلا قم دافسنال لوألا

 اغا مامإلا نم ظافلألا نوكب عماسلا دقتعي ٌّدح ىلع اقلطم
 اذا» :ةظهلوقف ءىنعملاب لقنلا دنع ةنيرق نايتا نم ٌدبال لب

 ىف رهاظ .,"”«هيناعم ديرت تنك نإ» وأ «ىنعملا تبصا

 ّنأل ؛ظافلألا لقنب ةاورلا مازتلا هنم مزلي ال ٌةِغْن مامإلا ملع ّنأل ؛رظن هيف )١(
 .تاياورلا طبض يف دحاو دادعتسااذكو ,دحاو داقتعا ىلع اوسيل ةاورلا
 مادادروأ امو .ظافلألا لقنب مهّلك ةاورلا مازتلا ىلع ليلدال هنأ لصاحلاو
 ريثك يف ىنعملاب لقنلا عوقوب ملعلا دعب هيف رثأ ال .انه ةريسلا در يف (هلظ

 ىنعملاب لقنلا نم ًانيوكت عنم ذيل مامإلا ّنأب لاقي نأ الإ مهّللا .تاياورلا نم

 (رّرقملا) .ىرت امكوهو

 )١( ةيادهلا سابقم ": 77017,
 )'( .1ح ١٠و ,١ح 40 ص يف تمدقت
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 ىلإ ظافلألا دانسإ مدع طرشب ىنعملاب لقنلا زاوج

 الب ولو زاوجلا نم ماقملا يف يعّدا ام ريغ اذهو ف مامإلا

 .هابتشالا نع عماسلا جرخت هنيرق

 لقنلا زاوج ٌدح تاياورلا هذه ضعب نم دافتسي :ىناثلا

 ؛سأب الق هنم بلصلا تبصأ اذإ» :3كاهلوق وهو «ىنعملاب
 ,«دعقا»و .«مّله»و .«لاعت» ةلزنمبوهاملإ

 لقنلا زاوج ىلع ٌلدت ةياورلا ّنِإف "!,"0(سلجا»و
 امل فدارتم هلقني يذلا ظفللا ّنأ يوارلا ملع اميف ىنعملاب
 الكا مامالا دارمو ىنعملا رّغتي ال ثيحب .اقامامالا هلاق

 «مث» .«ف» لدبو .واولا «وأ» لدب الثم لعجي نأ ريغ اذهو

 وحنلاب ىنعملاب لقنلاوه ءالقعلا نيب عئاشلا 3 عم ءاذكهو
 ظافلألا ركذب نوّمتهي الو ,مّلكتملا دارم ديفي يذلا
 .ةفدارتملا

 :ىنعملا نم بلصلا ةباصا اوطرتشا ةكةّمئألاو

 ؛الثم بوجولا ةظمامالا دارم ناك اميف ياورلل زوجيالف

 هل زوجيال اذكو .ناحجرلا هنم دافتسي ظفلب يتأي نأ
 ًالثم رصحلاك,ىنعم ىلع ّلدت ةملك ف ذح

 لقن موزل ىلع ٌلدت تاياورلا هذه ضعب نإ :ثلاغلا

 ؛يدسألا دقرف نب دواد ةياور يهو ؛نكما اميف ظفللا

 ."ح ٠١7 ص يف تمدقت )١(

 (رّوقملا) .ٌمات ريغ اهيلإ دانتسالاف ,ةعوفرم اهنوكل ؛ةفيعض ةياورلا هذه (')
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 نأ ديرأف كنم مالكلا عمسأ ين :ةث.مامإلا نع لأس ثيح

 5 ا3)...عجي الف :ةقعست امك ةيرؤنرا

 ناك امو .ظفللاب ةلوقنم انثيداحأ رثكأ ّنأ :لصاحلاو

 .ةنيرقلاب فوفحم وهف ىنعملاب ةلوقنم اهنم

 رثكأ يف ىنعملاب لقنلا عوقوب انلق ول انِإ ملعاو
 هابتشا ناكمال ؛ةّيجحلا نع تاياورلا طقست .تاياورلا

 :92[هلوق ريسفت ىف انركذ ام دّيؤي اذهو .همهف ىف يوارلا

 زاوج مدع دارملا نأ نم «سأب الف هيناعم ديرت تنك نإ»

 .ىنعملاب لقنلا ةروص ىف ثا مامإلا ىلإ ظافلألا دانسإ

 ,ظفللاب ةلوقنم اهنوك تاياورلا يف يلّوُألا لصألاف

 نوبتكي باحصألا ّنأ نم ؛خيراتلا ىف ركذ ام هيلع ٌلديو
 ىّمسي اميف هنولعجي ٌمث .ةكامامإلا سلجم يف ثيداحألا

 ةنيرق اذهف ."'250مهلوبقل ادروم نوكي ىتح ءلوصالاب

 اوبتكي نأ 88+ةمئالا نمز ةاورلا بأد نوك ىلع ةحضاو

 "7 ظافلألا نيع

 باوبأ ءءاضقلا باتك 8٠١, :؟1 ةعيشلا لئاسو هنعو ,ح ١: 0١ يفاكلا )١(

 تافص باوبأ .ءءاضقلا باتك .87 :١ا/ ةعيشلا لئاسو يف هيلإ راشأ امك (1)
 .؟ 1 حذ 8ب ...و يضاقلا

 اوناك مهّنأ يف أّدج ريثك اذه لثمو :لوقأ :ةعيشلا لئاسو بحاص لاق

 مهل اهبتك امبرو ,مهرمأب 80 ةمئألا سلاجم يف ثيداحألا نوبتكي
 .مهطوطخب هيل ةّمئألا

 ؛ظفللاب ةلوقنم تاياورلا نوك مزالي ال 226ةّمئألا دييأت ّنأ ىفخي ال (")
> 
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 ضعب يف ةباتكلاب حيرصتلا دوجو ىلإ ًافاضم اذه
 :تاباوررلا

 باتك يف يّشكلا زيزعلادبع نب رمع نب دّمحم (أ
 نب مساقلا نع ,ىسيع نب دّمحم نع .هيودمح نع لاجرلا
 1 هللادبع يبأ ىلع ةرارز لخد :لاق ريكب نبا نع ؛ةورع

 عارذ ىلع رصعلاو رهظلا يف :انل متلق مكتأ :لاقف

 داربإلا فيكف .فيصلا يف اهب اودربا :متلق مث ؛نيعارذو
 ."7لوقي ام بتكيل هحاولأ حتتفو ؟اهب

 :لاق نانس نب هللادبع نع بوبحم نب نسحلا نع (ب
 ةكولمم نم اهل ًامالغ عضرت ةأرما نع هيل هللادبع ابأ تلأس
 سيلأ .هنمث اهيلع مارح ال :لاق ؟هعيب اهل لحي همطفت ىَّتح
 نم مرحي ام عاضرلا نم مرحي يي هللا لوسر لاق دق

 وبأ لاقف هبتكأ تبهذف ؟اهبنا راص دق سيلأ ءبسنلا

 .”بتكي اذه لثم سيلو :ة8هللادبع

 تاياورلا ضعب نوكت نأ نكميف ,ىنعملاب لقنلا يف اوصّخر مهّْنَأ ةرورض >
 امم تناك امل نكل .ىنعملاب ةلوقنم 2 ةّمئألا ىلع اهنوؤرقي اوناك ىتلا
 مدع فاصنإلا نكلو .اذه .ةقي مامالا هديأ ىنعملا نم بلصلا تباصأ
 مل اميف وه امّنِإ 8 ةّمئألا صيخرت ّنَأ نم تفرع امل ؛لاكشإلا اذه دورو

 .هيلع ةياورلا ةئارقو دل مامإلا روضح دنعو ,ظفللاب لقنلا يوارلل نكمي
 ىلع تئرق اهرثكأ وأ تاياورلا مامت ّنأ ىلع ليلد ال معن .اذه نكمي
 .ىخيراتلا ليلدلا اذه نهوي اذهو .ةّمئألا
 باتسك 16١ :؛ ةعيشلا لئاسو هنمعو ,175ح 8866 ١: يّشكلا لاجر )١(

 8 ح ب تيقاوملا باوبأ ,ةالصلا
 امهنعو .51ح ١8 :؛ راصبتسالا 88٠ ح 5414 :8 ماكحألا بيذهت (؟)

 .7ح ب قتعلا باتك ,؟ 7 :7 ةعيشلا لئاسو
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 نم غرف دقو .(هلظ ماد) ذاتسألا هدافأ ام رخآ اذه

 يرهألا يلو نب رغصأ روفغلا هّبر ةمحر ىلإ ريقفلا هديوست

 ىفطصملا دّمحم يِبّنلا هلوسر عم امهرشحو ءامهل هللارفغ

 ةليل «- نيعمجأ مهيلع هللا تاولص- نيرهاطلا هلآو

 فاللا هديهش ىلع ١474 مارحلا مّرحم رهش نم سيمخلا

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو .مالسلاو ةّيحتلا



 رداصملا سرهف

 .ميركلا نآرقلا *

 يبأ نب يلع نيئمؤملا ريمأ انالوم 0 ,ةغالبلا جهن *

 ةّيروهمجلا ةرافس :رشانلا .هدبع دّمحم خيشلا قيقحت : ليم بلاط

 .قشمد يف ةّيناريإالا ةّيمالسإلا
 نيسح نيّدلا رع نب دّمحم نيّدلا ءاهب خيشلل .ًاثيدح نوعبرألا ١.

 دّمحم نب نيسحلا نب ّىلع نب دّمحم نيدلا سمش نب دمصلادبع

 ,ينادمهلا يثراحلا .يعبجلا يلماعلا ليعامسإ نب حلاص نب

 ,ءاروشاعلا ةسّسؤم 7٠*٠١( -107) «يئاهبلا خيشلا»ب بّقلملا

 .ه577١ .ىلوألا ةعبطلا ,ةفّرشملا مق

 دّمحم هللادبع يبأل ,دابعلا ىلع هللا ججح ةفرعم ىف داشرإلا .؟

 ,يدادغبلا يربكعلا رباج نب مالسلادبع نب نامعنلا 5 دّمحم نب

 «ملعملا نبا»ب فورعملاو .«ديفملا خيشلا»ب ٍبّقلملا

 :توريج»«تارحلا ءايعال واعيا لا ةنيشؤم ١(( نع

 .ه14١4١ ,ةيناثلا ةعبطلا



 0 اا 0 ل

 دّمحم خيشلل .لالهلا ةيؤر ىف ةديدجلا ةزهجألا رابتعا .؟

 ةعبطلا 2 راهطألا ةّمئألا هقف رك رم .يناركنللا لضافلا داوج

 .ةيناثلا

 يئابطابطلا يقت دّيسلل .ةّيهقفلا دعاوقلا ىف ةّيهبلا راونألا .:

 .ه١ 57 ,ىلوألا ةعبطلا ,ةّيملع ةعبطملا .(44١م) يّمقلا

 نب نامعنلا نب دّمحم نب دّمحم هللادبع يبأل ,تالاقملا لئاوأ .6

 خيشلا»ب بّقلملا ,يدادغبلا يربكعلا رباج نب مالسلادبع

 ءرشنلاو ةعابطلل ديفملا راد .«مّلعملا نبا»ب فورعملاو .«ديفملا

 .ه4١4١ .ةيناثلا ةعبطلا .توريب

 .8راهطألا ةّمئألا رابخأ رردل ةعماجلا راونألا راحب ١.

 يسلجملا يقت دّمحم نب رقاب دمحم ىلوملا ةمالعلل
 .نارهط ,ةّيمالسالا بتكلا راد )/390 77730١ ١1١177(

 نيسح دّمحم خيشلل .ديلقتلاو داهتجالا ءلوصألا ىف ثوحب .

 نكرم ىلا يوك نلعب نيس تعج ن
 فورعملا «يناوجخنلا متاح دّمحم نب ليعامسإ دّمحم

 رسقنلا ةسّسؤم 1181١( -7797) ,«يناهفصإلا ققحملا»ب

 .ه١4١ .ةيناثلا ةعبطلا مق ؛نيسردملا ةعامجل ةعباتلا يمالسإلا

 نب دمحمل .82دّمحم لآ لئاضف ىف تاجردلا رئاصب .6

 «ةلومم» ب بّقلملا ءجرعألا رفعج وبأ راّمصلا حرف نب نسحلا

 ةعبطلا .هسّدقملا مق ,يفجنلا يشعرملا هلل ةيأ ةبتكم ١9١( م)

 .ه١78١ .ةيناثلا

 نب نسحلا دّمحم يبأل ُةَْيَي لوسرلا لآ نع لوقعلا فحت .4
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 نرقلا مالعأ نم) يبلحلا يناّرحلا ةبع.ث نب نيسحلا نب ىلع

 .ه417١/ ,ةسماخلا ةعبطلا ,مق .يمالسإلا رشنلا ةسّسؤم .(عبارلا

 ينيوزقلا يوسوملا يلع دّيسلل .لوصألا ملاعم ىلع ةقيلعت ٠.

 ,ىلوألا ةعبطلا ,يمالسإلا رشنلا ةسّسؤم .(1198.- 790

 ها

 هللادبع يبأل .«بيغلا حيتافم» ب ىّمسملا .ريبكلا ريسفتلا ١

 يركبلا .يميتلا يلع نب نيسحلا نب نسحلا نب رمع نب دّمحم

 ءايحإ راد )647-1١1( «يزارلا رخفلا»ب فورعملا ,يناتسربطلا

 .ه517١؟ .ةثلاثلا ةعبطلا ,توريب ,يبرعلا ثارتلا

 ّىلع نب نسحلا دّمحم ىبأ مامإلا ىلإ بوسنملا ريسفتلا .”

 هجرف ىلاعت هللا لع يدهملا مامإلا ةسردم 580 ىركسعلا
 .ه5١٠8١ .ىلوألا ةعبطلا ,ةسّدقملا / .فيرشلا

 نب لضفلا يلع يبأ مالسإلا نيمأل .عماجلا عماوج ريسفت .1

 ,ةبعكلا ةبتكم ,(05/ - 578 دودح) يسربطلا لضفلا نب نسحلا

 مق ,هّيملع هزوح تّيريدم زكرمو ١1١ .ةثلاثلا ةعبطلا ,نارهط

 .ه١٠6١ ,ةئلاثلا ةعبطلا

 مامإلا ةعوسوم ,ةليسولا ريرحت حرش ىف ةعيرشلا ليصفت .:

 خيشلا ىمظعلا هللا ةيآ ةحامسلا .ديلقتلاو داهتجالا ين لضافلا

 ةّمئألا هقف زكرم ١١6١ - ١15178(. يناركنللا لضافلا دّمحم

 .ه477١ .ىلوألا ةعبطلا .مق .2 راهطألا

 دمحأ نب حلاص نب رهاطل .رثألا لوصأ ىلإ رظنلا هيجوت .0

 .توريب ؛ةفرعملا راد ١1١78( -1774) يقشمدلا يرئازجلا
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 رفعج يبأ ةفئاطلا خيشل .ةعنقملا حرش ىف ماكحألا بيذهن .5

 راد (450 -786) يسوطلا نسحلا نب 5 نب نسعلا ني دقطي

 تاراشتنا ةسّسؤسو ,هش١10١ «توريس «فراعستلا رأد .بعص

 .ه119 ةنس عبطلا نع تسفوألاب شا7717 ,نارهط ,يناهارف

 نسب نيسسحلا نب ّىلع نب دّمخم رفعج يبأل .لامعألا ساوث ١.

 (”85م) «قودصلا خيشلا»ب فورعملا ,يّمقلا هيوباب نب ىسوم

 .ه١95١١ .نارهط .قودصلا ةبتكم

 يبأل ( ىربطلا ريسفت) نآرقلا ىآ ليوأت نع نايبلا عما .

 ٠١”( 5514) بلاغ نب ريثك نب ديزي نب ريرج نب دّمحم رفعج

 .ه117 .ىلوألا ةعبطلا .,توريب :مزح نبا راد

 يبأ نب دمحأ نب دّسحم هللادبع ا .نآرقلا ماكل عماجلا .6

 (171م) يبطرسقلا يسلدنألا .يجرزخلا يراصنألا رف نب ركب

 .ه6٠1١ .توربي .يبرعلا ثارتلا ءايخإ راد

 هفيرسُسلا لئاسنر) تاّيلصوملا لئاسسملا تاسباوس ٠.

 دّمحم نب ىسوم نب نيسحلا نب ىلع مساقلا يبأل ( ىضترملا

 فورعسلا كيم مظاكلا ىسوم مامإلا نب ميظاربإ نب ىسوم نبا
 نارسقلا راد .(766-47) «ىدهلا ملعو ىضترملا ففيرشلا»دب

 .ه16١ .مق :ميركلا

 نسح دّمحم خيشلل ,مالسسألا عئارش حرش ىف مالكلا رهاوجس ١".

 :حيحصقو قيقحتت ,(16١١ت) يفجنلا ميح رلادبع نب رقاب نبأ

 ,ىلوألا ةعيطلا ,يمالسسإلا رسثنلا ةسّسؤسم ,يناجوسقلا سابع

 قا 74



 "١  0ناتيهقف ناتلاسر 1] 1] 0

 نب ىسوم نب نيسحلا نب ّىلع نب دّمحم رفعج يبأل .لاصخلا ."؟

 ةسّسْوم ("١8م) «قودصلا خيشلا»ب فورعملا ,يّمقلا هيوباب

 .ه7١8١ ,ةسماخلا ةعبطلا ,مق ,يمالسإلا رشنلا

 نيدلا لامج روصنم يبأل .لاجرلا ةفرعم ىف لاوقألا ةصالخ .1

 فورعملا ءيدسألا رّهطملا نب ّيلع نب فسوي نب نسحلا

 ,ىلوألا ةعبطلا ,مق ,ةهاقفلا رشن نسكن «يّلحلا ةمالعلا»ب

 ش ه1

 أ ةفئاطلا خيشل « لاجرلا ةفرعم رايتخا) ىشكلا لاجر ."4

 ةعماج 45١0(, -378060) يسوطلا ىلع نب 55 دّمحم رفعج

 .ش١؟ 1/8 ء.دهشم

 نب دمحأ نب ىلع نب دمحأ ساّعلا يبأل ىشاجنلا لاجر ."

 رشنلا ةسّسؤم (777-100) يفوكلا يدسألا ,يشاجنلا ساّعلا

 .ه8١5١ ,ةسداسلا ةعبطلا مق ,يمالسإلا

 ب روهشملا .نآرقلا ريسفت ةت ىف نانجلا حورو نانجلا ضور . لة.

 حوتفلا يبأ نيدلا لامجل («ىزارلا حوتفلا وبأ خيشلا ريسفت)

 دمحأ نب نيسحلا نب دمحأ نب دّمحم نب ّيلع نب نيسحلا

 ىاهشهوزي داينب (005 دودح م) يروباسينلا ىزارلا ,يعازخلا

 ةّيمالسالا تاساردلا ةسّسؤم) ءيوضر سدق ناتسأ ,يمالسا

 ش ١/١ .دهشم (ةّيوضرلا ةضورلل ةعباتلا

 دّيسلل .لئالدلاب عرشلا ماكحأ نايب ىف لئاسملا ضاير .

 يرئاحلا ينسحلا يئابطابطلا ّيلاعملا يبأ نب ّىلع دّمحم نب ّىلع

 ,ةيناثلا ةعبطلا مق ,يمالسإلا رشنلا ةسسؤم )11١-١١5١(.

 ها



 ١68 نواضنلا شزهف نين وتن ا نوم وا 0 م13 ف و من نق طم

 نب ّىلع نب دّمحم نب دمحأل .رئابكلا فارتقا نع رجاوزلا 8

 ,توريب .ةّيرصعلا ةبتكملا (4114 - 405) يمئيهلا يكملا رجح

 .ه١٠4١ ,ةيناثلا ةعبطلا

 - 541) يّلحلا سيردإ نبا .ىواتفلا ريرحتل ىواحلا رئارسلا .9

 .ه١٠5١ ةيناثلا ةعبطلا مق  يمالسإلا رشنلا ةسسؤم (8

 نب ديعس نيسحلا يبأل .«تاوعدلا»ب فورعملا ,نيزحلا ةولس ٠”.

 بطق»ب روهشملا ءنسحلا نب هللا ةبه نب نيسحلا نب هللادبع

 ةعبطلا .مق كيان يدهملا مامإلا ةسردم (077م) «يدنوارلا نيدلا

 .ه1٠8١/ .ىلوألا

 دمحأ نب حلاص دّمحم نب يداه دّمحمل ىفاكلا عورف حرش ١.

 ءمق .ثيدحلا راد(: وأ١٠7١٠م) يناهفصإلا يناردنزاملا

 .ه١٠57١ ,ىلوألا ةعبطلا

 نب دّمحم رفعج يبأ ةفئاطلا خيشل .هقفلا لوصأ ىف ةّدّعلا 7

 ةعبطملا ([10 - 86”7) يسوطلا نسحلا نب يلع نب نسحلا

 .ه11١64١/ .ىلوألا ةعبطلا ,مق ,هراتس

 ,يونسكلا ميظعلادبع دّيسلا نبا مظاك دّمحمل .ىقثولا ةورعلا .“

 )١11741-/1191( «يدزيلا دّيسلا»ب ريهشلا ءيئابطابطلا يفجنلا

 ه477١ .ىلوألا ةعبطلا .مق 8 راهطألا ةّمئأألا هقف زكرم

 .ه177١ ١411 ,ىلوألا ةعبطلا ,مق ,يمالسإلا رشنلا ةسّسؤمو

 دّمحم رفعج يبأل .لامعألا باوث عم عوبطملا .لامعألا باقع ."4

 فورعملا ,يّمقلا هيوباب نبا ىسوم نب نيسحلا نب يلع نبا

 .ه١1179 .نارهط .قودصلا ةبتكم 8١( م) «قودصلا خيشلا»ب
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 ىسوم نب نيسحلا نب ّيلع نب دّمحم رفعج يبأل .عئارشلا للع ."4

 ةبتكملا ("81م) «قودصلا خيشلا»ب فورعملا ,يّمقلا هيوباب نبا

 .ه17/86 .فرشألا فجنلا .اهتعبطمو ةّيرديحلا

 نيسحلا نب ّىلع نب دّمحم رفعج يبأل .ةئءاضرلا رابخأ نويبع .”7

 «قودصلا خيشلا»ب فورعملا .يّمقلا هيوباب نب ىسوم نبا

 .ه117/9 .ءيق ءملعلا راد (”81 م)

 نسب حلفم خيشلل .مالسالا عئارش حرش ىف مارملا ةياغ .”

 نرقلا مالعأ نم) ينارحبلا يرميصلا حالص نب ديشر نب نسعلا
 .ه١47١ .ىلوألا ةعبطلا ,توريب .يداهلا راد .(عسأتلا

 نب ّىلع نب نسحلا نب دّمحم رفعج يبأ ةفئاطلا خيشل «ةبيغلا .”

 ,مق ةّيمالسإلا فراعملا ةسّسؤم (1- -786) يسوطلا نسحلا

 .ه١ 4١7 ,ةيناثلا ةعبطلا

 نب ّىلع نيدلا رونل ,يإل ةّسئألا ةفرعم ىف ةّمهملا لوصفلا ."4

 خاّبصلا نباب ريهشلا .يكلاملا يكملا 07 نب دمحأ نب دّمحم

 «ىلوألا ةعبطلا مق ءرورس ةعبطملا ,ثيدحلا راد :.( 806 -1/84)

 ها 57

 ةعبطملا ,يناحورلا ينيسحلا قداص دّمحم دّييسلل .قداصلا هقف ..

 .ه1١114١ .ةثلاثلا ةعبطلا ,ةّيملعلا

 نب يلع نب دّمحم رفعج يبأل .هيقفلا ءهرضحي ال نم - هيقفلا ١.

 خيسشلا»ب فورعملا .يّمسقلا هيوباس نسب ىسوسم نسب نيسحلا

 ةعبصطلا .نارهط .ةّيمالسإلا بتسكلا راد (١78م) «قودسصلا

 .ه8١غ١٠ ,ةسماخلا



 ١؟ه هك رداصملا سرهف ل وبلا منا هذ فكل هدفت و . قمع او هاما لوقو 2 أ نا مم

 دّيسلل ةليللاو مويلا لمع ىف لئاسملا حاجنو لئاسلا حالف .؛؟

 نب دّمحم نب رفعج نب ىسوم نبا ٌيلع مساقلا يبأ نيّدلا يضر
 ينسحلا ,يولعلا سوواطلا دّمحم نب دمحأ نب دّمحم نب دمحأ

 بتكم (0849-151) «سوواط نبا»ب فورعملا .ينيسحلا

 .ه414١ .ىلوألا ةعبطلا ءمق ,يمالسإلا مالعإلا

 ّيلع نب نسحلا نب دّمحم رفعج يبأ ةفئاطلا خيشل .تسرهفلا .4

 ,مق .ةهاقفلا رشن ةسّسؤم (5780-450) يسوطلا نسحلا نب

 .ه1١4١ ,ىلوألا ةعبطلا

 هلادبع يبأل .ةيبرعلا لوصألاو هقفلا ىف دئاوفلاو دعاوقلا .؛
 دل نيل دنع ب ا م ىلا نب

 - 74) «لّوألا ديهشلا»ب ريهشلا ءينيزجلا يلماعلا .يبلطملا

 ءفرشألا فجن يف عبطلا نع تسفألاب ,مق ,ديفملا ةبتكم (7

 .ه5995١ ةنس

 دّمحم نب مساقلا يبأ ازريملل .لوصألا ىف ةمكحملا نيناوقلا .4

 فورعملا ءلصألا يتشرلا ,يتفشلا يناليجلا ٌيلع رظن نب نسح
 )2.1١6٠١ 20116١ 1١07 ١1١5١(, «يٌمقلا قّقحملاو ازريملا»ب

 ها 4808 «ىلوألا ةعبطلا :توريب «ءىضترملا رآذ

 :قيلعتو حيحصت ,("59ت) ينيلكلا بوقعي نب دّمحم ,ىفاكلا . 5

 ةعبارلا ةعبطلا ,نارهط  ةيمالسإلا بتكلا راد ,يرافغلا ربكأ يلع
 .هأا غ٠ ا/

 رئاث رتكدلل ,نيملكتملا دنع اهيلع ةبّترتملا راثآلاو ةريبكلا .7

 ةعبصطلا ءتوريب .ةيملعلا بتكلا راد .يرمشلا ريضخ ميهاربإ

 .م١٠٠“ .ىلوألا
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 نب رفعج خيشلل .ءاّرغلا ةعيرشلا تامهبم نع ءاطغلا فشك .؛/

 ,يفجنلا يجانجلا نيّدلا فيس نب رطم نب ىيحي نب رضخ

 مالعإالا بتكم (5١1١؟8-651١١) «ءاطغلا فشاك»ب فورعملا

 .ه577١ .ىلوألا ةعبطلا مق ,يمالسإلا

 نب دّمحم رفعج يبأ ةفئاطلا خيشل ,ةّي ةيمامالا هقف ىف طوسبملا . 3

 رشنلا ةسّسوم 35١0(. - 86”7) يسوطلا يلع نب نسحلا

 ه0 0 ةعبطلا مق ,يمالسإلا

 يلع يبا مالسإلا تيم .نآرقلا ريسفت ريسفت ىف نايبلا عمجم .0

  ركفلا راد .(058 - 27١ يلاوح) يسربطلا نسحلا نب لضفلا

 .ه5١5١ عبطلا ةنس ,توريب

 ىلوملل ,ناهذألا داشرإ حرش ىف ناهربلاو ةدئافلا عمجم ٠١.

 «يليبدرألا سّدقملاو 50 ريهتسلا :ةكسنم ني ةزخأ

 .ىلوألا ةعبطلا .مق ,يمالسإلا رشنلا ةسشسؤم (987م)

 ه15-5

 نين دهم ناوملا ةءايعالا بيديك ىف ءانقيللا ةخحلا نو

 رهتشملاو .نسحم ىلوملاب ٌوعدملا ,.دومحم نب ىضترملا نبا

 رشنلا ةسّسؤم )5٠٠١1-٠١1١( «يناشاكلا ضيفلا»ب

 .ه١ 8١1 .ةعبارلا ةعبطلا ءمق ,يمالسإلا

 نب نسحلا روصنم يبأل .ةعيرشلا ماكحأ ىف ةعيشلا فلتخم .0

 «يّلحلا ةمالعلا»ب فورعملا .ّيدسألا رّوطملا نب ىلع نب فسوي

 .ىلوألا ةعبطلا مق .يمالسإلا مالعإلا بتكم 77 - 144)

 ه١



 ”١ | | رداصملا سرهف نر افا وا ح راو راو ديوس بأ ب اهل راوإ ا 63د اور نوي حاولا قا بل راع قدا أما دفا أف

 ةمالعلل ليي لوسرلا لآ رابخأ حرش ىف لوقعلا ةآرم .ه4

 )٠١1517 31١١١ يسلجملا ىقت دّمحم 5 دّمحم ىلوملا

 ١7914 .ىلوألا ةعبطلا .نارهط .ةّيمالسالا بتكلا رادا١

 ه١

 ازريملل .هتمتاخو لئاسملا طبنتسمو لئاسولا كردتسم .0

 ّيقت نب دّمحم يلع ازريملا نب يقتدّمحم ازريملا نب نيسح
 8تيبلا لآ ةسّسّوم )١104-١170( يسربطلا يرونلا

 .ه4١11١-108١ .ىلوألا ةعبطلا ,توريب .ثارتلا ءايحال

 حلاص نب يدهم نب نسحم دّيسلل .ىقثولا ةورعلا كسمتسم .7

 راد )1١707-1١90( ميكحلا يئابطابطلا دومحم نب دمحأ نبا

 ,بادآلا ةعبطم نع تسفألاب ,توريب .يبرعلا ثارتلا ءايحإ

 .ه١159 .فرشألا فجنلا

 رقابدّمحم اقآلل ,عئارشلا حيتافم حرش ىف مالظلا حيباصم .00

 يناهبهبلا ,يناهفصالا دمحأ نبا حلاص دّمحم نب لمكأ دّمحم نبا

 )١1١1117-17١6, «يناهبهبلا ديحولا»ب فورعملا .يرئاسحلا

 ةعبطلا .مق .يناهبهبلا ديحولا دّدجملا ةمالعلا ةسّسؤم ٠71(

 .ه874١ .ىلوألا

 نيمأ دّمحم نب ىضترم خيشلا تاريرقت ,راظنألا حراطم .4

 ّىلع دّمحم نب مساقلا وبأ ازريملل 1١8١( - 1714) يراصنألا

 عمجم (١؟97 )١١77- ينارهطلا يرتنالكلا ءيرونلا يداه نبا

 .ه41١/ .ةيناثلا ةعبطلا .مق ,يمالسإلا ركفلا

 نب نسحلا نب رفعج نيدلا مجن مساقلا يبأل .لوصألا جراعم .4

 فورعملا ,يلذهلا ديعس نسب نسحلا نب ىيحي اًيركز يبأ
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 ,ه417١ .مق ءرورس ةعبطم (ه707-51/1) «يّلحلا قّقحملا»ب

 .ندنل ,لِقم يلع مامإلا ةسّسؤم نع تسفألاب

 نيدلا لامجل ءلوصألا مسق ءنيدهتجملا ذالمو نيدلا ملاعم .

 نيدلا رون نب (يناثلا ديهشلا) نيدلا نيز نب نسحلا روصنم يبأ
 يلماعلا ,يماشلا فرشُم نب حلاص نيدلا ّيقت نب دمحأ نب يلع
 ٠١1١١( -989) «ملاعبملا بحاص»ب روهبشملا ,يعبجلا

 .ه4١64١ ,ىلوألا ةعبطلا .مق ,نامقل تاراشتنا

 ًاريرقت ,كسانملا حرش و ىقثولا ةورعلا حرش ىف دمتعملا ١.

 يزموسلا قاتم نما ربك ا نلعب مهاقلا وبا نسا تاهلأل
 يوسوملا اضر دّمحم دّيسلل (1477- 101 ةيئوخلا

 ,يئوخلا مامإلا راثآ ءايحإ ةسّسؤم )145-١61١( يلاخلخلا

 .ه819١ .ةثلاثلا ةعبطلا ,مق

 ّىلع نب دّمحم حتتفلا يبأل ,رطاوخلا ةضايرو رهاوجلا ندعم .7

 .ىلوألا ةعببطلا ,يسجلملا ةمالعلا ةبتكم ,.(484م) يكجاركلا
 .هآ

 دنع هتفاقثو هنيودتو هرشن خيراتو .ثيدحلا ةفرعم ."؟

 تارايشتنا زكرم ءيدوبهبلا رقاب دمحم خيشلل ,ةّيمامإلا ةعيشلا

 .,شا17١ «ةعيطلا ,.يّكنهرفو يملع

 داوجدتحم دّيسلل ؛ةمالعلا دعاوق حرش ىف ةماركلا حاتفم .”4

 ماما ا دس دل دفعت قرا

 ,نيسردملا ةعامجل ةعباتلا يمالسإلا رشنلا ةسس ل

 .ها["7 1 .ىلوألا ةعبطلا ,مق



 ١١9 6 رداصملا سرهف ...... ا ها

 نب هللادبع خيشلل ؛ةياردلا ملع ىف ةباديهلا سابقم .6

 يناقماملا ربكأ يلع نب رقابدّمحم 5 هللادبع نب نسمح دّمحم

 مق ؛ثاربتلا ءايحإل 82 تيبلا لأ ةسيّسؤم )١1801-1١79(

 .ه16غ١1 ,ىلوألا ةعبطلا

 مالسلادبع نب نامعنلا نب دّمجم نب دّمحم هللادبع يبأل ,ةعنقملا .5

 فورعملاو «ديفملا خيشلا»ب بّقلملا ,يدادغبلا يربكعلا رباج نبا

 ,مق .يمالسإلا رشنلا ةسٌّسؤم (117575) «مّلعملا نباهب

 .ه١٠4١ ,ةيناثلا ةعبطلا

 ينيمخلا مامإلا يوسوملا هللا حور دّيسلل ,ةمّرحملا بساكملا .

 مامإلا راثأ ربشنو ميظنبت ةييسؤيم ,(شا518-1741١)

 .ه171/8 ,يلوألا ةعبطلا ,2: ينيمخلا

 دّمحم ىلوملا ةمالعلل .رابخألا بيذهت مهف ىف رايخألا ذإلم 8

 ةبتكم 11٠١ ١١١١( ب )/٠١9 يسلجملا ا خم نم رقاب

 .ه11١ ,مِق ءيفجنلا يشعرملا يمظعلا هللا ةيأ

 زيزعلادبع نب ريرحن نب زيزعلادبع نيدلا دعس خيشلل ,بّذهملا .5

 - )٠٠١ جاّرببلا نبا يضاقلاب فورعملا ءيسلبارطلا جاّربلا نبا

 .ه1٠1١ ءمق ءيمالسإلا رشنلا ةسّسوم ١(

 نيسح دّمحم دّيبلا ةمالعلل ,نآرقلا ريسفت ىف نازيملا ٠”.

 ةعبطلا .مق ,نايليعامسإ ةسبتيؤم 15١7 ب 111) يئابطابطلا
 .ه9١17 ,ةيلابلا

 ىلوملاب ٌوعدملا .دومحم نب ىضترملا نب ٍِدّمحمل ,يفاولا ١

 ٠١9١ ب ١٠٠ال) «يناشاكلا ضيفلا»ب 555000
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 .ىلوألا ةعبطلا .ناهفصإ 3ك ىلع نينمؤملا ريمأ مامإلا ةبتكم

 ه١

 لئاسم ليصحت ىلإ ةعيشلا لئاسو ليصفت) ةعيشلا لئاسو ./"

 نب دّمحم نب ّيلع نب نسحلا نب دّمحم خيشلل « ةعيرشلا
 ةسّسؤم )٠١77  5 ١١١( «يلماعلا ٌرحلا»ب فورعملا ؛نيسحلا

 :ىلوألا ةعبطلا ,ةفّرشملا مق ؛ثارتلا ءايحإل 8 تيبلا لآ

 ها 8-7١



 0000 11111 ا فل دملا ةمدقي

 يصاعملا ماسقنا يف رئارسلا

 رئاغصلاو رئابكلا ىلإ
 ا 0 ديهمت

 00000000008 ؟يفاضا وأ ّئقيقح وه له يصاعملا ميسقت

 ل ا ا سيردإ نبا مالك

 اهيف نآرقلا يف حّرص ىتلا رئابكلا يئابطابطلا ةمالعلا ءاصحا

 1 ا وس انا باطن و جن ل و تجول و نا رانلاب ديعولاب

 000 يئابطابطلا ةمالعلا ىلع رهاوجلا بحاص داريا

 00 ااا 1 يناهفصإلا قّقحملا مالك

 000 يصاعملا يف يقيقحلا ميسقتلاب لوقلا ةلدأ

 1 ةدّدعتملا تايآلاو ميركلا ناآرقلاب كسمتلا :لّوألا

 000 ا ] ]ذ ]ا ىلوألا ةيآلا

 000000 ةئيسلا يناعم
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 1 ةيناثلا ةيآلا

 اا 11111 ةئلاثلا ةيآلا

 ااا اا ةعبارلا ةيآلا

 ١5 رئاغصو رئابك ىلإ يصاعملا ماسقنا ىلع ةّلادلا تاياورلا :ىناثلا

 0 و /ينيمخلا مامإلا دّيسلا مالك

 ىلإ سفنلا بيغرتل بجوم رئابكلا ميسقت نأ مّهوتي دق :هيبنست

 000 0 رئاغصلا باكترا

 0 ؟ال مأ ةّيعرش ةقيقح اهل ّنأو ,رئابكلا يف ةطباضلا

 11 ا ل ا ا نيماقم يف عقي ةطباضلا قيقحت

 مي رئابكلا ةطباضل ةنّيبملا تاياورلا :لّوألا ماقملا

 ا ا ا ا تاياورلا هذه لوح تاهيبنت

 0 لوألا هيبنتلا

 0 ا يناثلا هيبنتلا

 ااا ا 0 0 00 ثلاثلا هيبنتلا

 ااا 0 ا عبارلا هيبنتلا

 000 ]ز] ]ز]ز]ز]ز]ز]ز]ز]ز] ]5 رئابكلا ددع تاياور :ىناثلا ماقملا

 ١ . اهريغو رانلا نيب رابكلا يف باقعلاب ديعولا يف قرف ال :لّوألا
 ؛* ... رئابكلا نم نعّلل ةبجوتسملا بونذلا ّدعت نأ دعبي ال :ىناثلا

 [" ... اهددعو رئابكلا ةطباض نايبل ديحولا عجرملا مه 28 ةئألا

 56 يقل نوب قلما اجن واخ و اس عع ةلأسملا يف ةّماعلا يار

 0 تاياورلا نيب عمجلا قيرط

 01010 ]5 اهددع تاياورو رئابكلا ةطباض تاياور ةبسن



 50000 يناكيايلكلا دّيسلا مالك

 ب

 ا هه فتاح وم ا وقعا 14 محل ةرارز قبو :لواالا هحولا

 بنذلا فافختسا ىلع ريذحتلا نم درو ام :ىناثلا هجولا

 01000 هسا ٍصْعَي نَموؤ :ىلاعت هلوق :ثلاثلا هجولا

 000 ا ا ىيلحلا ةياور :عبارلا هحولا

 . .هللا ةمرحل يّدعتلا نع ةرابع اهلك بنذلا نأ :سماخلا هجولا

 رئابكلا دادعت يف رابخألا فالتخا :سداسلا هجولا

 0 ةّيثدحألا ةدعاق ىف لييذت

 12110111111 ةّيثدحالا ةدعاقب نيلئاقلا ةّلدأ

 لّوألا ماقملا اَمأ ءنيماقم ىف ةدعاقلا هذه نع ثحبلا عقي

 ا ع خسنلا تاياور لوح ؛يئوخلا دّيسلا مالك

 250770 ....... يئوخلا دّيسلا مالكل رخآ نايب

 2556 0 يبا ةمئالل عيرشتلا بصنم دوجو يف عرف

 ١ 0 ,س ©

 1535171111 ةّيقتلا تاياور :ىناثلا ماقملا امأ

 0 ا ل ا ا ةيمست

 هيوم دب هر يق مو ها يقي روت ف :رومأ ىلإ ريشن ثحبلاب دورولا لبق

 5207 ... ظفللاب لقتلاو ءىنعملاب لقنلا فيرعت :لّوالا

 ...ةريبك يصاعملا عيمج نوكب نيلئاقلا اهب ٌلدتسا ىتلا هوجولا
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 ا ا ناتيهقف ناتلاسر 0 4غ

 84 ةّيئيدحلا عماوجلا نيودت لبق امب طبت رم ثحبلاَّنِإ :ىناثلا رمألا

 000 ىنعملاب لقنلا زاوج ىلع عامجإلا ءاعّدا :ثلاثلا رمألا

 ةّيعدألا يف ىنعملاب لقنلا زاوج ىلع ضعب ءاعّدا :عبارلا رمألا

 000 0 0 راكذألاو

 تاياورلا لوح نوكي ةلاسرلا هذه يف ثحبلا ّنأ :سماخلا رمالا

 الا ا مم تو 1 جلا اون او ا ماوس لا ةدوجوملا

 854 ةّمئألاو هلوسرو ىلاعت هللا مالك نيب قرفلا توبث :سداسلا رمالا

 00 سانلا مالك نيبو

 81 ..فرعلا ىلإ تيقلأ تاياورلا ّنأب لاقي اّمم دارملا :عباسلا رمالا

 00 ةصيقنلا مدع ةلاصأو ,ةدايزلا مدع ةلاصأ نايرج :ىلوألا

 اهنوك عرف ةدّدعتملا فئاوطلا ىلإ تاياورلا ميسقت :ةيناثلا ةرمثلا

 ا سما اا ا و جو ظفللاب ةلوقنم

 اهظافلأ ةهج نم تاياورلا ىف ءاهقفلا ةقدل هجوال هنأ :ةثلاثلا ةرمثلا

 0 اا اهبيكرتو

 تاياورلا لوح يمازتلالا لولدملا نع ثحبلا ّنِإ :ةعبارلا ةرمثلا

 0 ظفللاب ةلوقنم اهنوكب طونم

 نيب ضراعتلا عقو اذإ ظفللاب ةلوقنملا ميدقت :ةسماخلا ةرمثلا

 ل نيتياورلا

 لوقلا ىلع الإ تاياورلا قالطإب كسمتلا ٌمصي ال :ةسداسلا ةرمثلا

 1 1 و وف واللا ل لع لولا وو ا ماع أ ظفللاب ةلوقنم اهنوكب

 ا م ةدوجوملا تاياورلا لقن ةّيفيك يف ةثالثلا تالامتحالا

 0000000000 0 ] ز ز ز ز8 همدعو ىنعملاب لقنلا زاوج ىف لاوقألا



 0000 ا زاوجلاب نيلئاقلا ةلدأ

 0 ميركلا نآرقلاب كّسمتلا :لّوألا ليلدلا
 1 فئاوط ثالث يهو .تاياورلا :ىناثلا ليلدلا

 1 :تاياورلا اَمأ

 0 وسب هر كو وسلا طيس لم داس ملسم نب دّمحم ةياور- ١

 ا ا م لل دقرف نب دواد ةياور- "

 ل راتخم نبا ةعوفرم '“

 6 نامثع نب نيسح باتك يف ةلسرم- ؛

 1000 ًالسرم اهل قداصلا نع يور ام- 6

 0 ىضراشتلا ةلهرمست

 0 يي ا ريصب يبأ ةياور

 0 ريصب يبأ نع ىرخأ ةياور_-4

 ا و ىلقعلا ليلدلا وه :ثلاثلا ليلدلا

 00 ءالقعلا ءانب :عبارلا ليلدلا

 ا ف ا ع ءالقعلا ءانب عراشلا ءاضمإ نئارق ضعب

 00 اا عبارلا ليلدلا نع باوجلا

 ١١ ....ةيادهلا سابقم يف # يناقماملا هلاق ام :سماخلا ليلدلا

 ا :تاياورلا ةظحالم نم لّصحت يتلا رومألا

 ا ىنعملاب لقنلا زاوج تاياورلا نم دافتسيال :لّوألا

 ١14 لقنلا زاوج ّدح تاياورلا هذه ضعب نم دافتسي :ىناثلا

 اد ظفللا لقن موزل ىلع ّلدت تاياورلا هذه ضعب :ثلاثلا


