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 ميلا تيسرلا كلاسي
 ا 5١ 5 ب

 عمتجملا ةجاح سمالت اياعضق

 يف نامنإلا ةداعص جمانرب خعضوتو

 تاكرب مركدأ خيشلا اهلوانت نيرادلا

 يف 836 مئاقلا دجسم ربنم ىلع

 اهمبلأ مث توريبل ةيبونجلا ةيحاصخلا

 كيدي نيب ةبوتكملا تاملكلا بوث

 .لوبقلل الحم نوكحت نأ ىمع



 ةمحر ثوعبملا ىلع مالسلاو ةالصلاو :نيملاعلا ٌبر هّلل دمحلاو

 نينمؤملل ةيادهو داشرإ ربنم يل أيه هنأ يلع ىلاعت هللا معن نم

 فده ظاحلب ةيولوألا تاذ تاعوضوملا لالخ نم ةمعنلا هذه منتغأ

 اريبعت #8 مئاقلا ربنم ىلع ةلسلس تناكف .ءسانلا ةجاحو مالسإلا

 ناك يتلاو ؛:عيضاوملا كلت يف تاملكلا لالخ نم هترشاب اًمع ايبتك

 تابّيتك ربع كلذ ردصي نأ تلّضف دقو ؛جاوزلا رومأب قلعتي ام اهنم

 نيب ؛نيسورعلا ليلد» ناكف ءصاخ عوضوم ىلع اهنم لك رصتقي

 اًءدب جاوزلاب قلعتي ام لوح هيف ثحبلا رودي .«فافزلاو ةبوطخلا

 ةليلب ءاهتناو :ةيطخلاو فراهتلاب ارارمتساو .نيجوزلا تافصاومب

 .ىلوألا همايأو فافزلا

 نيناوقلاب قلعتي لوألا ,نيمهم نيروحم يف مالكلا يقبو
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 تاملكلاب قلعتي رخآلاو ,نيجوزلا قوقحب هنع رّبعُي امبو ةيجوزلا

 حيتافملا نع ةرابع يهو ءةمحرو ؛ةدوم .سابل :ثالثلا ةينآرقلا

 اذه يف لوألا روحملا تدرفأ دقو .ةيجوزلا ةداعسلل ةيسيئرلا

 لوانتي رخآ بيتكب هفدرأ نأ ىلع قوقحلاب ًاًّصتخم نوكيل بيتكلا
 .يناثلا روحملا

 تابّيتكلا تامّدقم يف ٌتركذ ام ةمّدقملا هذه يف رّركأ اريخأو

 اذه نم فدهلا ّنأب .©#مئاقلا ربنم ىلع ةلسلس يف ةقباسلا

 ةينغلا ةليصألا ةفاقثلا رشن لب ءيملعلا ثحبلا سيل رادصإلا

 ائيش عفرن نأ ىسع .ة8عراهطألا هتيب لهأو ِةيبنلا صوصنب
 انل ارخذ نوكي ام لجو ّزع هللا يدي نيب مّدقن نأو ءريصقتلا نم

 .ةمايقلا موي

 تاكرب مركأ

 ٠١١١. طابش /ها١147١ لوألا عيبر /توريب



 و-# 6ك طش.  ةحجان ةيجوز ةايحل قوقح “٠

 قالخألا ةيعجرمو نوناقلا ةيمكاح نيب جاوزلا

 نم الإ متي ال ينوناق دقع هلخدم نأ يعرشلا جاوزلا يف ظحالن

 اهيلع دكأ طورش نمض ؛جوزلا نم لوبقو ةجوزلا نم باجيإ لالخ
 .!'""فينحلا عرشلا

 لكشب هل نّيبتي جاوزلا لوح ةينيدلا صوصنلل علاطملا نأ الإ

 ساسأ ىلع كرحتت نأ ةيجوزلا ةايحلل ديري ال ىلاعت هللا ْنأ حضاو

 جوزلا لوقي ثيحب .يهقفلا «لورتنك توميرلا» بو ةيمازلإلا نيناوقلا

 كيلع :هل لوقت يهو 7١١. مقر ىوتفلا ىضتقمب اذك يلعفا :هتجوزل

 6٠06. مقر ءاتفتسالا ىضتقمب كلذب موقت نأ

 ققحي ال ءايعرش ناك ولو :ينوناقلا لماعتلا نم اذهك اعون نإ
 عساولا شماهلا كلذوه اهققحي ام لب ءجاوزلا نم ةاغتبملا ةداعسلا

 يتاذلا ءاطعلا لالخ نم ؛نيجوزلا ةايح يف ىلاعت هللا هدارأ يذلا

 ريدقتلاو ّبحلا نم قلطنت نأ يغبني يتلا ةنسحلا قالخألاو

 01. ٠ ١ ,ءالولا راد .توريب ١ ط ,فافزلاو ةيوطخلا نيب نيسورعلا ليلد ,مركأ .تاكرب .رظنا 600

 .6!/-هو0ه ص
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 ةيمازلإلا نيناوقلا نم ريثكلا مالسإلا ماكحأ يف دجن ال اذل

 كلذ لباقمو :نيجوزلا ةايح يف ةساسحو ةيساسأ رومأ يف ىتح

 لبق نم يرايتخالا ءاطعلا ىلع رومألا هذه يف ايعرش اح أرقن

 .نيجوزلا

 ةيجازم مامأ احوتفم.تانلا فكرتي نأ يشي آل مدت اه نأ الإ

 .رخآلا ةّيذأ دح ىلإ ةطرفم نوكت دق يتلا ةقلطملا نيجوزلا

 :يه ةساسح رومأ يف ةيمازلإلا قوقحلا ةغل تناك كلذ لجأل

 .ةقفنلا ١-

 . ةصاخلا ةرشاعملا-"

 .لزنملا ةيولوأ-"

 بجاولاو قحلا
 طقسي ال بجاولا ْنأل ؛,تابجاو» لقن ملو ؛«ةيمازلإ قوقحد انلق

 ملو ناسنإلا هلثتمي مل اذإف .هلاثتما لالخ نم الإ ةمذلل اتربم

 بجاولا ةلثمأ نمو .ىلاعت هللا نم باقعلا قحتسي هنإف هئادأب مقي

 ةمذلا ئربت ثيحب طقست ال اهلكو ...خلإ ةاكزلاو موصلاو ةالصلا

 .اهلاثتماو اهئادأ لالخ نم الإ

 .هطقسي نأ ريغلا اذهل نكمي ثيحب .ريغلاب قلعتي وهف ّقحلا ام

 هك هطتوب ملاكا لاكبر ا

 ةقفنلا ّقح هلاثمو .باقعلا ىلاعت هللا نم هكرات قحتسي ابجاو ىقبي



 هه مك سس _ 70777270777 حجات ةيجوز ةايحل قوقح

 اذإ باقعلا قاقحتسال بجوم .هيلع بجاو هنإف .اهجوز ىلع ةجوزلل

 هتطقسأ نإ اهنكل ءاهقح طقست مل ةجوزلا نأ املاط ؛هب مقي مل
 .كلذ نم هتمذ تئرب

 ,ةقفنلا )ةقباسلا ةثالثلا نيوانعلل دارأ ىلاعت هللا ّنإَف ؛هيلعو

 بجاولا ةغلب نوكت ال نأ (لزنملا ةيولوأ ,ةصاخلا ةرشاعملا

 نكي ىذتا نحنا ةقلي نب هننغ ىسفتلا انكم ال: قيبخلل انقر

 باقملاو:بخاقلا نيم وخآلا ا ذقتع دوري امتزج ةطقسو نأ ةيحاصل
 .يهلإلا

 مدختسا ٌّقحلا حاطصم نأل ؛ءةيمازلإلا» فصو انفضأ دقو

 ريغ بدألا ةرئاد يف لخدي امب ةيعرشلا صوصنلا نم ريثك يف
 نيز مامإلل قوقحلا ةلاسر يف ًاريثك كلذ ظحالن امك :يمازنإلا

 ةمحرلا قح اهل نإف» :ةجوزلا قح يف 2 هلوقك ا

 :ملعلاب كسئاس قح امأو» ماعلا قح يضو .''!...ةسناؤملاو

 لابقإلاو هيل إ عامتسالا نسحو ؛هسلجمل ريقوتلاو هل ميظعتلاف
 نيلت ْنأف .حصانلا قح اًمأو» :حصانلا قح يف هلوقو ,0"2«...هيلع

 ا"22...كعمس هل حتفتو ؛كبلق هل بئرشتو ؛كحانج هل

 َّنإ ثيحب ايمازلإ سيل صوصنلا هذه يف لمعتسملا قحلاف

 ص ء1ج :(تنأل) :توريب : (طنال) :نيمألا نسح قيقحت .ةعيشلا نايعأ ءنسحم .نيمألا (1)

 .هسفن قياسلا ردصملا 6

 .517 ص .قباسلا ردصملا ('")



 ةحجان ةيجوز قايحل قوقح # دش
 ملو ؛هملعم مظعي ملو .هتجوز سناؤي مل نإ اموثأم نوكي لجرلا
 .هحصانل هبلق بئرشي

 اهلوانتنس يتلا ةثالثلا قوقحلا نم دارملا ْنِإف ,مدقت ام ىلع ًءانب

 .اهريغ نود ةيمازلإلا قوقحلا صوصخ وه ًاعابت







 "١ هد 7.  ةحجان ةيجوز ةايحل قوقح “

 جوزلا ىلع ةبجاولا ةقفنلل ةقيقد ًادودح فينحلا عرشلا رّدقي مل
 ةأرملا هجاتحت ام ىلإ كلذ ديدحت ةيعجرم لعج لب ؛هتجوز هاجت

 دقو .ةيلزنم تازيهجتو نكسو شارفو سابلو بارشو ماعط نم

 لاثمأ عم بسانتم وه ام يمازلإلا ةقفنلا قح يف ءاهقفلا ظحال

 «شارفلاو بايثلاو نكسلا ةيعون نم اهتئيبو اهدلب يف ةجوزلا

 امأو» :ةليسولا ريرحت يف عْدتَية ينيمخلا مامإلا لوق تفاللا لب

 ,مادخإلا يوذ نم نأشو ةمشح تاذ تناك نإ بجي امنإف ,مادخإلا

 تاوذ نم تناك نإف ؛:ةمدخلا تبجو اذإو ءاهسفن تمدخ الإو

 صوصخم مداخ اهل نوكي نأ اهلثم نم فراعتي ثيحب ؛ةمشحلا

 ."'!هب اهصاصتخا نم دب ال

 .ةقفنلا ديدحت ةيعجرم وه فرعلاف لاح لك ىلعو

 ؟لجرلا ىلع ةقفنلا تبجو اذامل

 ةكسامتم ةرسأ ءاوجأ يف امهتايح يف ناجوزلا دعسي ىتح

 عم مءالتي لكشب امهنيب ةيجوزلا ٌماهملا عيزوت نم دب ال ةنئمطم

 )١( ,ةيملعلا بتكلا راد .فجنلا :؛”ط.ةليسولا ريرحت .هّللا حور .ينيمخلا مامإلا ١79١ ”ج ص5١5.



 ةدجان ةيجوز ةايكل قوقح# حس نس ست ما

 11148 سلو تروا نينينسلا اع ابهان امتي
 :اهمهأ طاقن ةدعب اهجوز نم زاتمت ةجوزلا ْنأ ةظحالم

 يف تايصوصخ ةأرملا ىلاعت هللا حنم دقف :ةيدسجلا ةينبلا-١

 :اهنم ةديدع بابسأل لجرلا ةينب نع اهب فلتخت ةيدسجلا اهتينب
 ءاهتكرح قيعي دقام اذهو :ةديدع ارهشأ لمحلل ةلّمؤملا يه اه

 .كلذ يف لجرلا فالخب ؛ةقاشلا لامعألا نع اهدعبيو

 ةدوجوم ريغ ةفطاع اهيف ىلاعت هللا سرغ دقف :ةفطاعلا -١؟

 يه اذه ينابرلا سرغلا نم ةيساسألا ةياغلا لعلو ءلاجرلا عون يف
 لمحلل تعس امل ةأرملا ةفطاع الول ذإ ؛يرشبلا سنجلا رارمتسا

 :ءابلاو لاذلا نيب ةطسوتملا فلألا هيف أرقت ال باذع يف ةيبرتلاو

 ال .دالوألل ةيرورض ةجاحب يه يتلا اهتفطاع راظنمب ًابذع هارتف
 دلولا ضرعتي دق اهنودبو ءبارشلاو ماعطلا ىلإ ةجاحلا نع لقت

 .هتايح لبقتسم يف رهظت تاسكنل

 عقوم يف بألا ىلع مألا حجرت نيرمألا نيذه ةظحالم نإ

 جراخ لمعلا ةيلوؤسم بألا لّمحتو .دالوألاب ةيانعلاب مامتهالا
 .ةشيعملا رومأ نيمأتل ةجاحلا دنع لزنملا

 هللا لوسر ْنأب مَع رقابلا مامإلا نع درو قايسلا اذه يفو

 الكرت ءارهزلا ةديسلاو ةْم3 يلع مامإلا نيب راودألا عذو 2

 ىلع ىضقو «بابلا نود ام ةمدخب 9ٌلَظ ةمطاف ىلع ىضقدف



 او م سس 777/7 ةحجان ةيجوز ةايحل قوقح

 .''!'ءهفلخ امب كاع يلع

 نم هاجتالا زيكرت ىلإ ةجاحب دالوألا ةيبرت ْنِإف كلذ ىلإ ةفاضإ

 ْنِإف هيلعو .ناسنإلا ةعانصب ةقلعتم يه ذإ ؛ةيبرتلاب ينعملا لبق

 ىلع يبل لاكشي ندا ةةههملا ةينوؤسملا ىف ويكركلاو ثلا قرم
 .ةيبرتلا عوضوم

 طاشن وأ ؛لمع لك ْنِإ :أدبملاو لصألا باب نم لاقي دق انه نم
 كرتي نأ يغبني اهدالوأل ةأرملا ةيبرت عونطوم: ىف رثؤي ةقالع وأ

 .ةيبرتلا ةمهم حلاصل
 بألا رصتقيو ؛مألاب روصحم ةيبرتلا رمأ نأ ينعي ال اذه ْنأ الإ

 مألا كراشي نأ بألا نم بولطملا ذإ ءايداصتقا ءاكنب» هنوك ىلع
 :ءاوس ةفرزكلا قالك

 نع اربخم كلذ ىلع مالسإلا ٌتح امك يفطاعلا دادمإلاب - ١

 هدلو لّبق نم» ُةّقلَو مركألا لوسرلا نعف ؛دلولل ةفطاعلا ةلبق باوث

 ."”ةنسح هل هللا بتك

 ,بعللا ىلإ لفطلا اهيف جاتحي يتلا ٌنسلا يف هعم بعللاب وأ -
 . ")هل باصتيلف ؛يبص هدنع ناك نم» )6 مركألا لوسرلا نعف

 نأ نم هل ريخ هدلو لجرلا بدؤي نئل» ف .هبيدأتب وأ -

 ةسسؤم :توريب ؛؟"ط.يدوبهبلا رقابلا دمحم قيقحت .راونألا راحب .رقاب دمحم .ءيسلجملا )١(

 .١8ص :27ج ءه4017١ .ءافولا
 .08 ص ؛م١٠١٠ ءالولا راد ؛توريب ء؛ط ٠ احلاض كلو لفجت فيك: ,مركأ :تاكرب (7)

 ءايحإل لْكولَظ تيبلا لآ ةسسؤم رشنو قيقحت .ةعيشلا لئاسو .نسح دمحم .يلماعلا رحلا (؟)
 .446ص :١71ج ,ه414١.مق ,”5ط ءثارتلا
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 .""”ءعاص فصنب موي لك قدصتي

 :ةثالث هدلاو ىلع دلولا قح نم» ف ءيسردملا هميلعتب وأ -:

 .'"/غلب اذإ هجوزيو ةباتكلا هملعيو ؛همسا نّسحي

 : ااََظ قداصلا مامإلا ةوعدل ةيبلت ءيدئاقعلا هنيصحتب وأ -5

 ."!«ةئجرملا هيلإ مكقبست نأ لبق ثيدحلاب مكثادحأ اورداب»
 هر يذلا ليولا هبيصي ال ىتح .ةيهقفلا هتيذغتب وأ -5

 ,ضئارفلا نم ائيش مهدالوأ نوملعي ال نيذلا ءابآلا ِةقيَوهْللا لوسر

 ليو» :لاقف لافطألا ضعب ىلإ رظن هنأ ةققءيبنلا نع يور دقف
 مهئابآ نم هللا لوسر اي :ليقف !مهئابآ نم نامزلا رخآ لافطأل

 مهنوملعي ال ؛نينمؤملا مهئابآ نم ال :كإل!لاقف ؟نيكرشملا
 ضرعب مهنع اوضرو ؛مهوعنم اوملعت اذإو ؛ضئارفلا نم ائيش
 .('!ىارب ينم مهو ءيرب مهنم انأف ءايندلا نم ريسي

 اوملع» : ْةمَكلَع نينمؤملا ريمأ رمأل ةيبلت ؛ةالصلا هميلعتب وأ - ١

 !"!ءنينس ينامث اوغلب اذإ اهب مهوذخو :ةالصلا مكنايبص

 لوسرلا ةيصوتب .المع ةيامرلاو ةحابسلا ىلع هبيردتب وأ -

 .١١١ضص 6١ج

 ص 2ه7١؟97:يضرلا فيرشلا تاروشنم .5ط.قالخألا مراكم لضف نب نسح .يسربطلا (؟)
1 

 .؟”١ ص ؛ج ةعيشلا لئاسو .نسح دمحم .يلماعلا رحلا )0(



 #١ مس _ 37202227777 ةججات ةيجوز ةايحل قوقح م
 كلذ ريغ وأ_"'!«ةيامرلاو ةحابسلا مكدالوأ اوملع» :؛3!:مركألا

 .هدالوأل بألا ةيكاوم نم

 وه ةيملسلا ةئشنتلا يف زربألا رودلا ىقبي هلك كلذ عم نكلو

 تيبلا ىلع ًازكرم اههاجتا نوكي نأ ىلاعت هللا دارأ انه نم ءمألل

 .بآلا ممر دالوألاو

 جوزلا مرك

 يذلا يقوقحلا راطإلا يف ناك ةقفنلا نع مالك نم مدقت ام نإ

 ثيحب ؛هتجوز عم جوزلا لماعت يف لصألاو ةدعاقلا نوكي ال نأ يغبني

 ةميق يهو ةيناسنإلا مالسإلا ميق نم ةمهم ةميق نع كلذ هجرخي

 يضف ؛يهلإلا مركلل لجت نم لثمت امب ىلاعت هللا اهّبحأ يتلا مركلا
 تاّيورملا ضعب يف نإ لب ؛"”ءمركلا بحي ميرك هللا ّنإ» ؛ثيدحلا

 يلع مامإلا نعو ؛")هنيد لجرلا مرك» :ُفلومركألا لوسرلا نع
 .''!مّركتلا قلخلا معن»: دمع

 لاؤسلا لبق ءاطعلا لب :لئاسلا ءاطع سيل يقيقحلا مركلاو

 باجأف ؟مركلا ام : دم! ىبتجملا نسحلا مامإلا لئس هنأ درو دقف

 :ىرخأ ةياور يضو .'!2...ةلأسملا لبق ةيطعلاب ءادتبالا» :دمتِلع

 .1[5 ص .17ج .قباسلا ردصملا (1)
 .7780 ص ؛؟ج ؛(تءال) .١ط .ثيدحلا راد رشنو قيقحت ,ةمكحلا نازيم .يدمحم .يرهشيرلا )١(

 .71584 ص قباسلا عجرملا (؟)

 .؟586 ص قباسلا عجرملا (0)



 ةحجان ةيجوز قايحل قوقح# للددلد

 .''!«لاؤسلا لبق ءاطعإلاو فورعملاب عربتلاف مركلا اَمأ»

 ةرئاد يف مركلا ليعفت ىلع ُثحلا ثيداحألا صضعب يف درو دقو

 مركألا لوسرلا نعف .باوثلاو رجألل لزنتسم كلذ نأ ةنّيبم ؛ةلئاعلا

 . "!ءاهيف رجؤت كنإف ؛ةقفن نم كلهأ ىلع تقفنأ امهم كنإ»: هي

 لايعلا ىلع ةقفنلا هللا لوسر اي»:ُكٌيلَومظعألا يبنلل ليق هنأ درو لب

 لجرلا هقفني مهرد» :ةيلَو باجأف ؟ هللا ليبس يف ةقفنلا مأ كيل إ ّبحأ

 ."!.هللا ليبس يف هقفني رانيد فلأ نم ّيلإ بحأ لايعلا ىلع
 لخبلا هللا دنع ةضوغبملا جوزلا تافص نم ّنإف لباقملا يفو

 ةدعاسملا ةبلاط اهجوز ريغ ىلإ ةجوزلا ءاجلإ دح ىلإ لصي يذلا

 لوسر لاق :يراصنألا هللا دبع نب رباج نع ثيدح يفخغ .هنم

 هللا لوسر اي ىلب :انلق 5ءمكلاجر ريخب مكربخأ الأ» :لي هللا
 يقنلا ؛نيفكلا ٌحمسلا «ٌىقنلا قتلا مكلاجر ريخ ّنِإ» :؛86لاق

 يضو .'!«هريغ ىلإ هلايع ئئجلي الو ؛هيدلاوب ربلا :نيفرطلا
4 
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 عيض نم نوعلم نوعلم»: قلع هللا لوسر نع درو راطإلا اذه

 ا"! «لوعي نم

 )١( ص قباسلا عجرملا 57584.

 .ثيدحلا راد ءمق ء١اط .ةنسلاو باتكلا راظنم نم ةرسألا زيزعت ءدمحم ءيرهشيرلا (؟)
 ١10١. ص :ش.ه 4

 ١606. ص قباسلا عجرملا (؟)

 .158 ص .60١ج .ةعيشلا لئاسو نسح دمحم .يلماعلا رحلا (غ)

 ١7١. ص .١7ج ؛قياسلا ردصملا )0(



 او م سس سل )) ةحجا ةيجوز ةايحل قوقح “

 هسه ل 0 |١ 9 رب ه6 هد 1

 قيضلا لاح يف امّيس ال نيجوزلا ةداعس ىلع دعاسي اممو
 ةأرملل يغبني يذلاو ةشيعملا يف ريدقتلاو ريبدتلا نسح وه يداملا

 اريثك َّنِإف ؛ةشيعملا رمأ ماقتسا ولف .هيف لوألا مهاسملا نوكت نأ

 ببسب يه امنإ ةريقفلا رَسألا نم ريثكلا اههجاوت يتلا باعصلا نم

 ام اذهو ءيداملا لوخدملا ةلق ببسب يه امم رثكأ ريبدتلا ءوس

 ريدقت يف قفرلا...» :هلوقب 2 قداصلا مامإلا هيلإ راشأ

 .«"!لاملا يف ةعسلا نم ريخ ةشيعملا

 امبو ؛ناسنإلا ةداعس وه هتاهيجوت نم مالسإلا فده نأ امبو

 ةمصعلا لهأ تاياور تطبر :ةداعسلا هذهل بلاج ريبدتلا نسح نأ

 : قا رفابلا مامإلا نعف ءةشيعملا ريدقت نسحب ناميإلا الكوت

 :ةشيعملا يف ريدقتلا نسح :ثالث نمؤملا تامالع نم»

 .""!نيدلا يف هقفتلاو «ةبئانلا ىلع ربصلاو

 مامإلا ةيصو يف درو ام ةشيعملا ريدقت يف ليق ام لمجأ نمو

 نأ :ينب اي ملعا» : يك رقابلا مامإلا هدلول الكل نيدباعلا نيز

 ءلم شياعملا نأش حالصإ :نيتملك يف اهريفاذحب ايندلا حالص

 .")...لفاغت هثلثو :ةنطف هاثلث ؛لايكم

 بتكلا راد ءنارهط .ط .يرافغلا ربكأ يلع قيلعتو قيقحت ءيفاكلا :توقديازب فحم يتااكلا (1
 ١١5. ص .؟ج ؛ةيمالسإلا

 .11 ص :1١ج ؛ةعيشلا لئاسو ,نسح دمحم .يلماعلا رحلا (؟)
 رقاب دمحم-ناسرخلا نسح ديسلا يدهم دمحم قيقحت ,راونألا راحب ءرقاب دمحم .؛يسلجملا رف

 5 ةركل ص :غ1ج ءهاة٠'* .ءافولا ةسسؤم ,توريب .؟”ط .يدوبهبلا



 ةحجان ةيجوز ةايحل قوقح # دل ل مل

 ةشيعملا ريدقت :ئدابم

 :ةيلاتلا ئدابملا ةاعارم يغبني ةشيعملا رمأ ميقتسي ىتح

 قزرلا ةقيقحب ناميإلا :يدئاقع ًأدبم ١-

 ريدنت نأ ديون ةمصعلا لهأ نع اصوصنو انآرق مالسإلا دكأ

 نَمِلَقْرَرلا طسبي كبر َّنِإ 8 :لجو رع لاقف ىلاعت هللا ديب وه قزرلا
 ع

 ."74 اريصب اريح -ودابعب َناكهفَنِإ ردقيو ُءاَس
 هده 6 2 هدد و تح أذ هَ مال تهبص سامح 2 يلم

 رثك أ نكالو ريفيو ُهآَس نمل قرا لسبب قر نإ لق## -
 204 نوملعت

 + ى 7 هل مى ع هل ده وجه

 ْ قرر يف ضعب لع كك َضعب هّنلآو »
 لأ ةمعنبف ءاوس ِهيفَمِهَف ميامي 5 >2 5 ام لع ©. ةزر ىّدارب

 4 <رودحم

 9 64 : 0 ا ع

 ءاهللقو اهرثكف قازرالا ردقو» : د22 نينمؤملا ريما نعو

 اهروسيمب دارأ نم يلتبيل ؛اهيف لدعف ؛ةعّسلاو قيضلا ىلع اهمسقو

 .'!ءاهريقفو اهينغ نم ربصلاو ركشلا كلذب ربتخيلو ءاهروسعمو

 رّدقو ,مهقازرأ 3قتف ,قلخلا هلايع» : شط هنعو

 .«*””مهتاوقأ

<4 ١ 

-0-0 

 اه

 ل ١

١ 

 ل قنا ١

 00 ١ ١

 )١( ةيآلا .ءارسإلا ةروس ١؟.
 .51 ةيآلا أبس ةروس (؟)

 .الا ةيآلا ءلحنلا ةروس (؟)

 .7١ا/ ص :؛١ج ؛ه7١41١ .رئاخذلا راد ءمق . ١ط.يلع مامإلا بطخ.ةغالبلا جهن (غ)

 ١5١. ص .قباسلا ردصملا (6)



 م8 مت تسل 777 - ةحججان ةيجوز ةايحل قوقح

 ناميلس ةلمن ةصق
 ىأر هنأ ذْمظ ناميلس هللا يبن صصق يف درو ام فيطل نمو

 تجرخ ةيرحب ةافحلسب اذإف ءرحبلا يطاش ىلإ تتأ ةلمن موي تاذ

 ,ةافحلسلا هتقبطأف .ةلمنلا هيف تلخدف ءاهمف تحتفو رحبلا نم

 .ىأر امم ًابحعتم رظني 28غ ناميلس هللا ٌّيبنو :رحبلا تلخدو
 يبنب اذإف ؛ٌئطاشلا ىلإ ةلمنلا جرختل ةافحاسلا تعجر ةدم دعب

 ىلاعت هللا ْنأب هتربخأف :ىأر ام ريسفت نع ةلمنلا لأسي مق هللا
 نأ ينرمأو ؛ءاملظلا ةجللا يف ءامص ةرخص تحت ءايمع ةدود قلخ

 .اهقزر اهل ذخأ

 قزرلا نامض طورش

 :بلاطلاو نع اسكن وهند اقلظم,نمتل اذه قزرلا ناعض نأ.آلإ

 '!هبلاطل نومضم هنإف ؛قزرلا اوبلط' : دةْمَع يلع مامإلا نعف

 فانت نودب هنامض عم قزرلا بلط ىلإ ةوعدلا رّسِفي ام اذهو
 ؛هلح نم قزرلا بلط عدت ال» : 2 قداصلا مامإلا نعف ءامهنيب

 .")«لكوتو :كتلحار لقعأو «كنيد ىلع كل نوع هنإف

 راد :توريب,"”ط «ثارتلا قيقفحتل تيبلا لأ ةسسؤم قيفحت .داشرإلا ,دمحم.ديفملا 600

 ”7١7. ص ١ج .ه4١5١.ديفملا

 راد :توريب .”ط يرافغلا ربكأ يلعو يلو ذاتسالا نيسح قيقحت .يلامألا ءدمحم .ديفملا (؟)

 ١77. ص .١5١غديفملا



 ةحجان ةيحفز ةايكلا فوقك # بوح كيه تا

 ؟قوزرملا وه نم

 ْنأ ةكرابملا ةينيدلا صوصنلا يف لمأتلاو عبتتلا نم مهفي
 هللا هحنم امم ديفتسي يذلا وه لب لاملا ريثك ينعي ال قوزرملا

 ليلق ناسنإ نوكي دف ءاقوزرم نوكي هنم ديفتسي ام رادقمبف :ىلاعت
 .ءارثلا غلاب ناسنإ نم رثكأ اقوزرم لاملا

 :قزرلا ريثك نكي مل هنكل هيف دجو هيعس جوزلا ىعس اذإ هيلعو
 نييعلا تطش ناو ل ةكيعب روش نوكو روصتا نأ هتحوز: حلقت
 .ٌنشخو

 ضعبلا هاكح ام ىنعملا اذه نع ةربعملا صصقلا فيطل نمو

 ءطقف هئاقدصأ ةقرس ىلع داتعا دق ناك يناريإ لجر ةصق نع

 .اقباس هدهعي مل لزنم لوخد ىلع أرجتي نكي مل ثيحب

 يف أجافتف ؛هقيدص لزنم قرسيل لجرلا اذه لخد ةرم تاذو

 اهجوز ظقيتساف ءريخألا اهرهش يف الماح تناك يتلا هتجوز ةخرص

 ىذأ ٌيفاد ناكم يف ءابتخالا ىلإ قراسلا عفد امم :امهئاريج ءاجو

 يف اهآر يتلا هقيدص ةجوزب قلعتي امانم دهاش ثيح هيف همون ىلإ
 نأ لبق اهنينج بطاخي كلمب اذإف :ةدالولا كشو ىلع مانملا كلذ

 .كلذ نينجلا ضفريف :لزنا :هل لوقي ناك ثيح ءاهمحر نم لزني

 الإ لزنأ ال :نينجلا باجأف 5لوزنلا ضفرت اذامل :كلملا هلأسف

 عبر :كلملا هباجأف .موي لك قزرلا نم يل هللا رّدق مك فرعأ نأ دعب



 مه هت 7 ةحجان ةيجوز ةايحل قوقح

 درك ناموت فض :كلملا هل لاقك :لزنأ ال: ىيتحلا لاقف نافؤت

 :لزنأ ال :ةريتجلا دزه :لهاك ناهؤت «كلملا لاقف:«قزنأ آل ةنينجلا

 ,تاناموت ةسمخ ىلإ لصو نأ ىلإ ةميقلا نم ديزي كلملا نخأف
 لع | رك ةلونر كالفلاب ذاق قينحلا نطفواف

 رّركت رخآ نينج ةأرملا كلت محر يف -لفطلا ةدالو دعبو - اذإو

 همأ محر نم لوزنلا ضفر امنيح .راوحلا هعم

 .نينجلا اهيأ لزنا :كلملا

 .لزنأ ال :نينجلا

 ؟ اذامل :كلملا

 موي لك يف قزرلا نم يل هللا رّدق مك فرعأ نأ ديرأ :نينجلا

 .كلذ يخأ فرع امك

 .ناموت عبر :كلملا

 .لزنأ ال :نينجلا

 .ناموت فصن :كلملا

 تع اروقة وكر كلتتاب اذاف .لزنأ ال :نينجلا

 نأ نود ؛هقيدص لزنم نم جرخي نأ عاطتساو ءلجرلا ظقيتسا

 .دحأ هاري

 كلت ردافي نأ رّرقف :ةليللا كلت يف هعم ىرج امب لجرلا رثأت
 .ةقرسلا نم ابئات ايئانفن ةنيدملا



 ةححان ةيجور ةايحل قوقحأ © سينشي هس سهما

 يتلا ةأرملا كلت ىأر ديتعلا هقيدص باب لخدم دنعو .اهيلإ عوجرلا

 هتافوب هتربخأف ءاهجوز نع اهلأس .ةليللا كلت يف اهتخرص هتعزفأ

 .نيَمأوت نيركذ نيدلو كرت هنأو
 ْنَأ هتباجأف .امهنع اهلأسف ءبيرغلا مانملا كلذ ركذت اهدنع

 هتلاح ءراضخ عئاب رخآلاو .ةنيدملا يف ريبك لامعأ لجر امهدحأ

 .ةدودحم ةيداملا

 تاناموتلا نيبو هنيب اطبار مانملاب هّنَّرَق يذلا اهمالك هّرفتسا

 ةيانك ةيناثلاو ء.ىنغلا نع ةيانك ىلوألا لعلف .ناموتلا عبرو ةسمخلا

 .هسفنب رمألا نم دكأتلا رّرقو .رقفلا نع

 هنأ فرع اهتم ارثك ةيويكر يذلا ناضحلا: مكان الوأ راز

 عمس ءاشعلا دعبو .هلزنم يف ءاشع ةبدأم ىلإ هاعدو ؛هدلاو قيدص

 يمويلا هقزر رادقم يف هتأرما عم ثّدحتي رادلا بحاص لجرلا

 !!! تاناموت ةسمخ هنأ نّيبتف

 ةبدأم ىلإ هتوعد يف هيخأك لعف يذلا لامعألا لجر ايناث راز مث
 ةبدأم يهف .هيخأ ةبدأم نع فلتخت اهدجيل لجرلا اهاّيل ءاشع

 يح انه نأ تيرغلا كل .تاذلم نم سفنلا يهتشن ام اهيف ةعساو

 ريكتياهنأ لكيرلا نظف#ةيداملا ىلع هدلاو قيده عم سلع ملاذا

 مدع ىلع ٌرصأ رادلا بحاص نأ الإ .هدحو لكأي نأ ضفرف ؛هيلع
 الإ: :ىبلس ريغ لكشي هففوم مّهفتي نأ هدلاو قيد ايعاذ ةكراشملا

 .هل ةناهإ رادلا بحاص فقوم ربتعا يذلا لجرلا عنقُي مل كلذ ْنَأ



 م" م. ةحجان ةيجوز ةايحل قوقح

 اعدف .«ءكلذ رس ىلع كعلطأس» :هقيدص نبا هل لاق اهدنع

 يتأي مداخلاب اذإف ءصاخلا هماعطب هيلإ يتأي نأ هنم بلاط همداخ

 دهسا ]هن ىلع اماه رحنا نيف ةل زهد دعا ةيق: نك انور اع

 لك لوانت نم هببسب بيبطلا ينعنم ضرمب ضيرم ينإ» :رثؤملا
 .«نيعط السلا ءام ىوس ةمعطألا هذه

 وه ناموتلا عبر بحاص ْنأ فرعيل همانم لجرلا داعتسا انه

 قزرلا ْنأل ؛ةسمخلا تاناموتلا بحاص وه راضخلا عئاب هوخأو ءاذه

 .هترثك رادقمب ال ءلاملا نم ةدافتسالا رادقمبوه

 مرحملا ريغ قافناإلاو لالحلا بسكملا :يهنقف ًأدبم-"

 نم هنأو ؛هبسك ىلإ ناسنإلا تافتلا ةرورض ىلع مالسإلا دكأ

 ىتح .يهلإلا نايصعلا ةرئاد يف سيل هنأو .هفرصم ىلإو ؛لالح

 لك اهل ضرعتي يتلا ةلئسألا نم نيرمألا نيذه ىلاعت هّللا لعج

 دبع امدق لوزت الد :1306 يبنلا نع درو دقف .ةمايقلا موي ناسنإ

 هبابشو :هانفأ ام يف هرمع نع :عبرأ نع لأسي ىتح ةمايقلا موي

 انبح نعو ؛هقفنأ ام يفو ؛هبستكا نيأ نم هلام نعو «هالبأ ام يف
 . الجيلي ''تيبلا لهأ

 درو امك هللا ليبس يف اداهج لالحلا بلط #يبنلا ربتعا دقو

 ليبس يف دهاجملاك هلايع ىلع داكلا» نأب ثيداحألا ضعب يف



 ةحجان ةيقؤر ةايحلا قوقخا# . مين خس ع هس مس

 ةنجلا باوبأ هل حتف ؛ًالالح هدي دك نم لكأ نم» َّنأو .0"2.هللا
 ."!ىاشي اهيأ نم لخدي

 يف درو دقف ؛قازرألا ريدقت نع قباسلا ثيدحلا ىلع افطعو

 مامإلا نعف ؛هنم لالحلا وه قزرلا نم رّدقملا نأ دكؤي ام تاياورلا

 الالح اهقزر اهل هللا ضرف دقو الإ سفن نم سيل» :ُدِلظرفابلا
 يه نإف ءرخآ هجو نم مارحلاب اهل ضرعو «ةيفاع يف اهيتأي

 هللا ضرف يذلا لالحلا نم هب اهّصاق ائيش مارحلا نم تلوانت
 .2ٌنيبك لضف امهاوس هللا دنعو ءاهل

 تاذ لخد هنأ 8532 نينمؤملا ريمأ ةايح يف درو 8 فيطل نمو

 اهماجل علخف .«يتلغب يلع كسما» :لجرل لاقو ءدجسملا ةرم

 ؛نامهرد هديبو ؛هتالص ىضق امدعب التت يلع جرخف ؛هب بهذو

 هناملغ دحأ ىلإ عفدف . ًالطُح ةلغبلا دجوف .هل ةأفاكم هيلإ امهعفديل

 قورسملا ماجللا مالغلا فداصف .اماجل امهب يرتشيل نيمهرّدلا

 ىلإ داعو ءنيمهردلاب هذخأف ؛نيمهردب لجّرلا هعاب دق ءقوسلا يف

 لالحلا قزرلا هسفن ُمرحّيل دبعلا َنإ» : دمع يلع لاقف .هالوم
 .(0هل رّدُق ام ىلع دازي الو ربصلا كرتب

 )١( ص .6ج :ءيفاكلا ؛,بوقعي نب دمحم .ينيلكلا 488.

 ٠١176. ص ؛؟ج ؛ةمكحلا نازيم ءدمحم .يرهشيرلا (؟)
 ٠١957. ص .قياسلا ردصملا ('1)

 .(ط.ءال) ءميهاربا لضفلا وبأ دمحم قيقحت .ةغالبلا جهن حرش .ديدح يبأ نبا ءيلزتعملا (؛)
 1٠١. ص .؟جء(تءال)
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 سانلا يديأ يف ام ىلإ علطتلا مدعو ةعانقلا :يقالخأ ًأدبم -"

 بلاج ْنَأ هنع تدرو ةريثك ثيداحأ يف ْخْئَكَع نينمؤملا ريمأ دك

 نم هدابعل ىلاعت هللا مسق امب ةعانقلا لب ءلاملا ةرثك سيل ةداعسلا

 : ْةوَلَع هنعف :قزرلا

 ()ةعانقلا هناحبس هللا هحنم نم اشيع سانلا معنأ»

 "7" شيع أنهأ ةعانقلا»

 (")ةعانقلا شيعلا بيطأ»

 .(0ءلايضار هل هللا مسق امب ناك نم ءاشيع سانلا أئهأ ّنإ»

 : اك نينمؤملا ريمأ مالك ةعانقلا لوح درو ام لمجأ لعلو

 ام رسيأ ْنِإف ؛كيفكي ام ايندلا نم ديرت تنك نإ ؛مدآ نبا»

 ال اهيف ام لك نإف :كيفكي ال ام ديرت تنك نإو ؛كيفكي اهيف
 .00كيفكي

 ام ىلإ علطتلاو عمطلا نِإف :ةداعسلل ةبلاج ةعانقلا نوك لباقمو

 رذح انه نم ؛امهتايح يف نيجوزلل ةساعت بلجي دق :سانلا يديأ يف
 ىل !كرصب حمطت نأ كايإ» :ًالئاق كلذ نم ْدلْدِفَءرفعج وبأ مامإلا

 مُفومَأ َكَبِحتْاَلَو » :لجو ِّزع هللا لاق امب ىفكف ؛كقوف وه نم

 :11 نص«( تنال :كيدعلا زاد مقا 1 دف اوملاو مكسلا نوي : ويم ني ىلع «طساولا (0)
 .7؟ ص .قياسلا ردصملا (؟)

 31 نه قياسا دفضفلا'"(9)
 ٠١54. ص ."؟ج .ةمكحلا نازيم ءدمحم .يرهشيرلا (:)

 .١07ص :”١7ج ؛ةعيشلا لئاسو ء,نسح دمحم .يلماعلا رحلا (0)



 ةحجان ةيجوز ةايحل قوقح #” ل ببلتغدغنغنغنندنشغسظنثغثغ6ث م.م

 كي هل ل لا ا ا ل
 رغد يني يود وب انحَبماَم لإ َكيتع نتا " ! < نورنتكحك
 امنإف 58 لوسر شيع ركذاف ؛ءءيش كلخد نإف ") ايدل وَ

 (2هدجو اذإ فعسلا هدوقوو رمتلا هولحو ريعشلا هتوق ناك

 طغضلا نم ةأرملا تاياوولا كف تر دخت نع اقلا هيف ءوض يف

 نمو ءاهتابلطتم لك ذيفنت ىلع رداقلا ريغ اهجوز ىلع يسفنلا
 ملو ةأرما هل تناك نم» :ثيدحلا يفف .هيلع ردقي ال ام هليمحت

 مل ام هتلمحو :هيلع تقشو هللا هقزر ام ىلع ربصت ملو ؛هقفاوت

 هللا بضغو «رانلا اهب يقتت ةنسح هللا اهل لبقي مل هيلع ردقي

 .''!«كلذك تمادام اهيلع

 ضعب يف جوزلا لوخد ىلإ يّدؤي دق طغضلا نم عونلا اذه نإ
 لب :هكاله هيف نوكيف :ةجوزلا تابلطتم نيمأت لجأ نم تامّرحملا
 .ةرسألا ريمدت ىلإ كلذ يدؤي دق

 ةيمهولا نم ةيقيقحلا تاجايتحالا زييمت :يفاقث ًأدبم - ؛

 ةرئاد يف ايندلا تالامكب ناسنإلا عّتمتي نأ مالسإلا عنامي مل

 ككلمي ال نأ دهزلا لب ءائيش كلمت ال نأ دهزلا سيل» :ف ؛لالحلا

 0 ةيآلا ,ةبوتلا ةروس 1(

 ١17١. ةيآلا .هط ةروس (1؟)

 0٠ ص 51ج .ةعيشلا لئاسو «نسح دمحم .يلماعلا رحلا (؟(



 مه مهم تي سسس 7 ةحجان ةيجوز ةايحل قوقح “

 نوكي امنيح هفيراصم ةيعون يف ايعقاو نوكي نأ هيلع نكل .""'«ءيش
 رهشلا ماَيأ لئاوأ يف هفورصم كلهتسي ال ىتح .ةيلاملا دراوملا ليلق
 .لام الب كلذ دعب ىقبي مث .اهنع ءانغتسالا نكمي ناك رومأ يف

 مهولا ةسيرف عقي ال يذلا وه ةلاحلا هذه يف يعاولا ناسنإلاو

 تسيل يهو .تاجاح اهنأ ىلع سانلا ضعب اهعم لعافتي رومأ يف

 ضعب ةشيعم قهرت يتلا تافلكتلا ضعب ىلإ انه تفلأو ,كلذك

 :ةيلاملا دراوملا يدودحم سانلا

 ةليخدلا تاداعلا نم اهلعلو .قوستلا لجأل قوستلا ةفاقث ليبق نم

 الف ءرسألا ضعب دنع تاداعلا نم تحبصأ يتلاو ءانعمتجم ىلع

 قوستلا ىحضأ لب :تابلطتملاو تاجاحلا ساسأ ىلع قؤستلا موقي
 .ايتاذ اقنع هيف نأك

 كدذايناهةنعامسالا اذا دولا ةميقي سرس فلكتتا ليش نمو
 نيت نأ نكمو هنأ الإ ,'"!ءاوباحت اوداهت» :ثيدحلا يفف .بحتسم

 :نيرمأ ىلع ةيعامتجالا ايادهلا لدابت يف
 .ايادهلا ميدقت يف يداملا ىلع يونعملا دعبلا بيلغت :لوآلا

 يلاتلابو ءرخآلا تاجاح ىلع ايادهلا لدابت زكتري نأ :يناثلا

 رومأ يف نزاوي امم تاجاحلا هذه ساسأ ىلع نوكي ايادهلا در نإف
 .ةشيعملا

 هو

 .0١5556ص .؛ج :ةمكحلا نازيم. دمحم ,يرهشيرلا 600

 .16١غ ص .0ج ,يفاكلا ,بومعي نب دمحم.ىنيلكلا 6



 ةخكان َةَيَحَوَر ةانخل فوقح# ٠ ببضع

 نع ناضمر رهش رخاوأ يف ةئشانلا دجسملا داور دحأ ينلأس

 :ينباجأف :5هوبأ لمعي اذام هتلأس .هدلاو ىلع ةرطفلا ةاكز بوجو

 فلأ ةئامسمخ :باجأف :5يرهشلا هشاعم وه مك :هتلأس .فظوم

 ةتس يهنأ نيف نيبت .ةلئاعلا دارغأ ددع نع يلاؤس دنعو .ةينانبل ةريل

 .(دالوأ ةعيرأو نادلاولا ) دارفأ

 ةرطفلا ةاكز بوجو لوح لاؤسلا نم اريثك تبّجعت ينأ يفخأ ل

 ةيداصتقالا ةلاحلا نم هيلع وه اي عم ةرسسألا هذه بو ىلع

 ىرهشلا نوكيسلا اذه له ةريقيصلا"يباغلا'تتانما| ل ةةيندتفلا

 ردصم نم هفورصم لمكي كدلاو نأ مأ ؟ةلئاعلا تاجاح دسل يفكي

 ؟ةلئاعلا تاجاح يِّبكيل ضرتقي هنأ وأ ؟رخآ

 .هّلل دمحلاو ءانيلع نويد الو ؛ال ءيبّجعت نم ديزي باوجلاب اذإف
 :ءافكالا اذه ف بينسلا ذللعم عوضوملا ىلع كعلم اهنيح

 ريبدتو فورصملاو لزنملا ةرادإ نسحب زاتمت كتدلاو نأ رهاظلا
 .كلذ دكؤي هب اذإف ؛ةيشعملا رومأ

 يداصتقالا عضولا ةعيبطب فراعلا ةصقلا هذهل عماسلا رعشي دق

 ةيشيعملا ةايحلا ىلع عالطالا نأ الإ .ةغلابم اهيف ْنأب نانبل يف

 ةيعقاو برقي ففعتلا نم ءاينغأ مهبسحت نيذلا سانلا نم ريثكل
 ئدابملا نم اقلطنا دق نادلاولا نوكي امنيح امّيس ال :ةشيعم اذكه



 سمإ مس ل ل  ةحجان ةيجوز ةايحل قوقح *“

 :ةيلاتلا حئاصنلاب اهعم اذخأو ةقباسلا

 بساني امب فرصلا الواحيل ءلوخدملاب فورصملا ةنراقم ١-

 .لوخدملا

 نيب زييمتلا دعب امّيس ال ,فيراصملا يف تايولوألا ةاعارم ١-

 .تايلامكلاو تايداعلاو تايرورضلا

 الف ءءارشلا ةيلمع يف صخرلاو ةدوجلا نيب عماجلا ةاعارم -"

 هريغ يرتشيف .فلتيل هريغ يرتشيف .فلتيل ةدوجلا ميدع يرتشي

 الو ,ةيلاعلا ةدوجلا وذ هفلكي امم رثكأ ةدوجلا ميدع هفلكيف ءفاتيل

 هين ناعشألا نياق عم اهتساألا فسم تناك اهفرك دكعتلا: يرتقي
 ةصاخ فيلاكت هيلع بترتي يذلا لحملا عقومل وأ نيعئابلا تاريدقتل

 ,ةيلاع ةميقب هدنع هتاذ ءيشلا نوكيف ....و روكيدلاو ةرجألا نم

 خلا قوم كل كلي ادم نم ركب ضخ | هيك هيف وف امئيب

 نود هتشيعم رومأ يف طّبختلا نم ًاعون شيعي نمل ديفملا نم
 هتشيعم يف ريدقتلا بحاص كسلا عونلا كلذ طلاخي نأ قرات

 :.هكايح ىف ةنق: نيفتسفا نأ ىتسع









 م هلل. >> ةحجان ةيجوز ةايحل قوقح "“

 تالفنالاو تبكلا نيب ةوهشلا

 ناسنإلا لخاد يف قلخ هنأ ىصحت ال يتلا ىلاعت هللا معن نم

 ترمتسا امل اهالول يتلا ةيسنجلا ةوهشلا يه رخآلا وحن هدشت ةوق

 ىلع ريخ ردصم اهنوك نيع يف ةوهشلا هذه ْنَأ الإ .ةيرشبلا

 ناسنإلا فرحت فعض ةطقن ىلإ لوحتت نأ ةيلباق اهل ْنِإف .ناسنإلا
 اهبذهي يك فينحلا عرشلا ءاج اذل ءهتريسم يف ةماقتسالا نع

 ةزيرغلا هذه ةيبلت لالخ نم كلذو حالصلاو ريخلا ةرئاد يف ىقبتل

 .جاوزلا يه ةدحاو ةباوب ربع

 صضفخرف انو كيرلس سئجلا ةيضف ىف مدا كلس دقل

 !"١ ( مالسإلا يف ةينابهر ال) باتكلا صنب نظاف اًضقر ةينانهولا

 ةيرورض يه لب ءريخ ناسنإلا يف ةوهشلا ْنأ ةدعاق ىلع كلذو

 .ةيرشبلا رارمتساو ناسنإلا ةداعسل

 ءاسنلا نع لاجرلا فوزع ةلاحل ؛كآَوهْللا لوسر ىّدصت انه نم

 تءاج» : 252 قداصلا مامإلا نع درو دقف .مالسإلا ردص يف

 نإ هللا لوسر ايد :تلاقف هَ, يبنلا ىلإ نوعظم نب نامثع ةأرما
 ابضغم ْةلِو هللا لوسر جرخف «ليللا موقيو راهنلا موصي نامثع

 .يمالسإلا رشنلا ةسسؤم .مق .(ط.ءال) :ةعيشلا ثيداحأ عماج .نيسح .يدرجوربلا )١(
 .١5ص 7١ جء(تءال)



 ةحجان ةيجوز قايحل قوقح # دل م

 فرصناف ءيلصي هدجوف «نامثع ىلإ ءاج ىتح «هيلعن لمحي

 ينلسري مل ؛نامثع اي :هل لاقف أ هللا لوسر ىأر نيح نامثع

 يلصأو موصأ ؛ةحمسلا ةيفينحلاب ينثعب نكلو «ةينابهرلاب هللا

 يتنس نمو ؛يتنسب نتسيلف ؛ءيترطف ٌّبحأ نمف ؛يلهأ سملأو
 .'''حاكنلا

 تلاقف هيلإ نيتأ ةوسن ثالث نأ هيو هللا لوسر ةريس يف درو امك

 مشي ال يجوز نإ :ىرخألا تلاقو ,محللا لكأي ال يجوز ْنِإ :نهادحإ

 لوسر جرخف .؛ءاسنلا برقي ال يجوز ْنِإ :ىرخألا تلاقو ؛بيطلا

 :لاق مث هيلع ىنثأو .هّللا دمحف ءربنملا دعص ىتح هءادر ٌرجي هللا

 :,بيطلا نومشي الو محللا نولكأي ال يباحصأ نم ماوقأ لاب امد

 :ءءاسنلا يتآ و ءبيطلا مشأو :محللا لكآ ينإ امأ ,ءءاسنلا نوتأي الو

 ."''ءينم سيلف يتنس نع بغر نمف
 ءاسنلا فوزع ةلاحل ٍهلْكَفَم هتيب لهأو 8 يبنلا ىدصت كلذكو

 ك6 هللا لوسر ىهن» : 52 قداصلا مامإلا نعف ءلاجرلا نع
 ."7جاوزألا نم نهسفنأ ٌنلطعيو َنِلَئِبتي نأ ءاسنلا

 كحلصأ :هلتلاقةأرما نأ ْدْدِكهَظ رقابلا دمحم مامإلا نع درو امك

 ال» :تلاق :5«كدنع لتبتلا امو» : ْدِلمِكِقَع لاقف «ةلتبتم ةأرما ينإ هللا
0 

 لاقف :«لضفلا كلذي سمتلأ» :تلاق 5 «ملو»: قلضلط لاق .«جوزتأ

 ٠١7. ص ١٠ج .ةعيشلا لئاسو .نسح دمحم .يلماعلا رحلا 1

 ٠١. ص "”ج قباسلا ردصملا (؟

 ١١6. ص ٠١ ج ؛قباسلا ردصملا (؟)



 بإب هات -  سس ل ل ل | ةحجان ةيجوز ةأيحل قوقح *

 212 ةمطاف تناكل ءلضف كلذ يف ناك ولف ءيفرصن؛ : ماع

 (!ءلضفلا ىلإ اهقبسي دحأ سيل هنإ ءكنم هب قحأ
 قالطإ مّرح دقف .ءاوزنالاو ةينابهرلل مالسإلا ضفر لباقم يفو

 نزاوتلا ىلع هذه هتيطسو يف ظفاحيل .دودح الب نيسنجلل نانعلا
 ,يبلسلا تبكلا كلذ ناسنإلا شيعي الف :عمتجملاو درفلل يسفنلا

 :هابقع دمحت ال ام ىلإ ةيسنجلا هتيحابإ يف عمتجملا فرحني الو
 لزلزت يتلا ةيبرغلا تاعمتجملا نم ديدعلا يف كلذ ىرن امك

 للعفلاوبب ةيمتجفاا”ةيرجنلا نس قاردسألا بسم ةرينألا ناك اهض
 ْ .'"'7ىقالخألا

 برد كولس ىلع عجشف ءيطسولا جهنملا مالسإلا كلس انه نم

 : 13 هللا لوسر نعف ؛ةيسنجلا ةجاحلا ةيبلت يف ديحو بردك جاوزلا

 يتنس نم َنِإف ؛جوزتيلف يتْنُس عبتي نأ بحي ناك نم»
0006 

 يتْئُس نم ْنإو «يتْئُّسِب ٌنتسيلف يترطف ىلع نوكي نأ ٌبحأ نم»
 .''!حاكنلا

 6 يبنلا عّجش دقف :جاوزلا لصأ ىلع عيجشتلا ىلإ ةفاضإو

 يهلإلا باوثلا نايب لالخ نم نيجوزلا نيب ةصاخلا ةقالعلا ىلع

 ٠٠٠١ ,نون زكرم .توريب .١ط .نيجوزلا ةداعسل ةحيصن ٠١١ يلع .يئنماخلا مامإلا :رظنا (؟)
 ص 4١.

 .47 ص .١٠ج .راونألا راحب .رقاب دمحم ءيسلجملا (؟)
 .737؟ ص ١٠٠ج ءقباسلا ردصملا (غ0(



 ةحجان ةيجوز ةايحل قوقح # لس. .ءدة.ُ.

 كلهأ تئا»: هنَآْككرذ يبأل لاق هنأ ؛ةمركألا لوسرلا نعف ءاهيلع

 اذإ كنإ معن» :ُُيِلَؤلاقف ..35رجؤأو هللا لوسر اي» :لاقف .ءرجؤت

 .!'!:ترجوأ لالحلا تيتأ اذإ كلنكف ,ترزأ مارحلا تيتأ

 هفيس رهاشلاك ناكو ؛ناكلم هفنتكا لبقأ اذإ هنأ امأ» : و هنعو

 قرو تاحتت امك ؛«بونذلا هنع تاحت عماج وه اذإف هللا ليبس يف

 .("7«بونذلا نم خلسنا لستغا وه اذإف ءرجشلا

 قلُخلاو قحلا نيب ةصاخلا ةرشاعملا

 نيجوزلا نيب ةصاخلا ةرشاعملا باوث لوح ةريخألا ةياورلا ْنِإ
 اذه يف ناجوزلا كّرحتيل ,ةّيحور ًءاوجأ ةقالعلا هذه ىلع يفضت

 روعشلاو ءرخآلا وحن ةفطاعلا نيب هيف ناعمجي قلطنم نم رمألا

 .يهلإلا اضرلاب
 ةايحلا كسامت يف ةصاخلا ةقالعلا رودو ةيمهألو ءكلذ عمو

 هذهل ةيقوقح ًافقسأ فينحلا يمالسإلا عرشلا عضو ةيجوزلا
 كلذ لك .بادآلاو تايقلخلا نم بحر ءاضف ىلإ ةفاضإ .ةقالعلا

 .ةأرملاو لجرلا دنع ةيفطاعلاو ةينيوكتلا ةعيبطلل ةاعارم

 يف هتجوزل لجرلا ةباجتسال يعرشلا بابحتسالا ناك انه نم
 رجا هلق الط فرقد يذلاو ."'"كلذ ىلإ اهليم دنع ةقالعلا هذه

 .74١ص ءا77ج .راونألا راحب ءرقاب دمحم ءيسلجملا (؟)

 .500 ص.7ج م1984 .يملعألا ؛:توريب ؛”"ط .ىقثولا ةورعلا .مظاك دمحم .يدزيلا (؟)



 مو هه لل ةحجان ةيجوز ةايحل قوقح "“

 اهبلط دنع ةأرملل لجرلا ةيبلت يف يبوجولا طايتحالا ىلإ ءاهقفلا
 ديدحت نود نم ؛مارحلا يف عوقولا نم اهفوخ وأ اهجرح تالاح يف
 ةأرملا ةيبلت يف احضاو يعرشلا بوجولا ناك ناو ؛:ةينمز ةدمب كلذ

 ام وأ اهجرح نع رظنلا ضغب ءاهل ينوناق قحك رهشأ ةعبرأ لك
 له» : هُناك يثوخلا ديسلا لحارلا ينيدلا عجرملا لتس دقف .لكاش

 اذإ ءرهشأ ةعبرأ نع لقت يتلا ةدملا يف عامجلا لجرلا ىلع بجي

 يف اهعوقو فوخل ابجوم ناك وأ :ةأرملا ىلع جرح هكرت يف ناك

 هنم اهئاعدتسا دنع طوحألا ىلع معن» : ُةْدَك باجأف :5 ,مارحلا

 ."'7«كلذ

 بيجتست نأ ةأرملا ىلع مالسإلا بجوأ دقف لباقملا يفو

 مامإلا نعف .هل ٌيعرش قحك ةصاخلا ةقالعلا هبلط يف اهجوزل

 قح امد :تلاقف كو هللا لوسر ىلإ ةأرما تتأ» : ِةيظ قداصلا

 تناك نإو ؛هتجاح ىلإ هبيجت نأ» :؛2لاقف «5 ةأرملا ىلع جوزلا

 .'"!ءبتق ىلع
 هتجاحل هتجوز اعد لجرلا اذإ» :ةُكِلَ يبنلا نع ىرخأ ةياور يضو

 .2روثتلا ىلع تناك نإو ؛هتأتلف

 .008 ص هج ىفاكلا عورف ,بوقعي نب دمحم .ينيلكلا 6

 .؟١غ ص 53ج



 ةحجان ةيجوز قايحل قوقح # صصص لسلام

 ,ةصاخلا ةرشاعملا ىلإ اهجوز ةوعد نم عنتمت نأ :لوألا

 ءانايصع تَبأف ؛هشارف ىلإ هتأرما لجرلا اعد اذإ» :ةُكيهنعف

 .!"'!حبصت ىتح ةكئالملا اهتنعل

 قداصلا مامإلا نعف اهجوز ةجاح ةيبلت يف فوست نأ :يناثلا

 :اهل لاقف ؛ةجاحلا ضعبل ْةُّقْيَو هللا لوسرل تتأ ةأرما ْنإ» : ةمفَع

 «3هللا لوسر اي تافوسملا امو» :تلاق «؟ تافّوسملا نم كلعلد

 لازت الف ةجاحلا ضعبل اهجوز اهوعدي يتلاةأرملا» :كلي لاق

 اهنعلت ةكئالملا لازت ال كلتف ؛مانيو اهجوز سعني ىتح هفوست

 عرذتلا مدع ىلإ بَ هللا لوسر هِّبن لب .""'ءاهجوز ظقيتسي ىتح

 نلوطت ال» :لوهنعف :جوزلا ىلع فيوستلا دصقب هللا ةدابعب

 "2 .:نكجاوزأ نعنمتل نكتالص

 ةينيدلا صوصنلا يف ىسنجلا فيقثتلا

 دق نيجوزلا نيب يسنجلا فيقثتلل ةضرعتملا تاياورلل علاطملا

 ليصافتلا قدأ يف اهلوخدو ؛ةيحان نم ريبكلا اهمجح نم أجافتي
 اهاطعأ يتلا ةيمهألا ىدم ىلع لادم اذهو ءىرخأ ةيحان نم

 ةداعس يف رثأ نم اهل امل ؛ةيتايحلا ةلأسملا هذهل يَوهَللا لوسر

 ؛يضرلا فيرشلا تاروشنم .مق .ناسرخلا نسح قيقحت .نيظعاولا ةضور ؛يروباسينلا لاتفلا (1)
 .7/ ص :(تءال) ء(ط.ال)

 .447 ص
 00 ص ,١5ج .ةعيشلا لئاسو « نسح دمحم .يلماعلا رحلا يف



 1 | مج تك ند ل حس ع سس :ةككات ةيكوز ةايكل قَوَقَحَ#

 رارقتسا ىلإ يدؤي يذلا ةرسألا كسامتل يلاتلابو ءنيجوزلا

 .هتداعسو عمتجملا

 لاجم يف ةدراولا تاياورلا هذه نم جذامنل انه ضرعتنو

 .نيجوزلا نيب يسنجلا فيقثتلا

 6. 1 . 1 1 -أ

 مامأ هتئيهب ّمتهي نأ ىلإ ةجوزلاو جوزلا نم الك تاياورلا تعد
 ةصاخلا ةقالعلا حاجنل ةيسيئرلا بابسألا نم رمألا اذهو .رخآلا

 يف ةجوزلاب ىنغ ال» : 95 قداصلا مامإلا نع درو دقف .امهنيب

 ةنايص :ٌنِهو لاصخ ثالث نع اهل قفاوملا اهجوز نيبو اهنيب ام
 لاح يف اهب ةقثلا ىلإ هبلق نئمطي ىتح ؛ءسند لك نم اهسفن
 دنع اهيلع افطاع كلذ يف نوكيل ''هتطايحو ؛هوركملاو بوبحملا

 اهل ةنسحلا ةئيهتلاو ؛ةبالخلاب هل قشعلا راهظإو ءاهنم نوكت ةلز
 ."!هنيع يف

 نع جوزلاب ىنغ ال» :2ظهنع درو جوزلا ىلإ ةبسنلابو

 بلتجيل ةقفاوملا» :يهو ؛هتجوز نيبو هنيب ام يف ءايشأ ةثالث

 هلامعتساو ءاهعم هقلخ نسحو ءاهاوهو اهتبحمو اهتققاوم اهب

 .'"!ءاهيلع هتعسوتو ءاهنيع يف ةنسحلا ةئيهتلاب اهبلق ةلامتسا

 .71237 ص ا/ل0ج ,راونألا راحب .رفاب دمحم .يسلجملا 6

 .هسفن قباسلا ردصملا (؟*)



 ةحجان ةيجوز قايحل قوقح م# للا

 ةيلاتلا رومألا لالخ نم ةنسحلا ةئيهلا رهاظم ضرع نكميو
 :اهب مامتهالا ىلإ تاياورلا تعد يتلا

 دسيحلاب مامتهالا ءه

 :أاهنم ةدع حاون نم كلذو

 دسجلا ةفاظن ١-

 يف امّيس ال ؛مالسإلا اهيلإ هّجو يتلا نيوانعلا مهأ نم ةفاظنلاف
 نتن نم ءاملاب اوفظنت» :ثيدحلا يفض ءرخآلاب هتقالعب قلعتي ام

 هدابع نم ضغبُي هللا َنِإف ,مكسفنأ اودهعت :هب ىذأتُي يذلا حيرلا

 ."'!«هيلإ سلج نم هب فنأتي يذلا ةروذاقلا
 :ةصاخلا ةقالعلا يف ةفاظنلا عوضوم ىلع «#يبنلا دكأ دقو

 قلعو .«هل هتجوز أيهتت امك ؛هتجوزل مكدحأ أيهتيل» :ُقلَوهنعف
 أيهتي ينعي» :ًالئاق ثيدحلا اذه ىلع 22 قداصلا مامإلا

 ."!ةفاظنلاب

 مفلا بييطت - "

 نوكي نأ مالسإلا دارأ ءرخآلاب درفلا ةقالع يف رثأ نم مفلل املو

 : 03 قداصلا مامإلا نع درو انه نم .هنتنل انهما فينطل اب قف

 .«"!ءامجلا يف ديزيو ؛مفلا بّيطي هنإف ءدعسلا مكنانسأ يف اوذختا»

 يا هاه .مق .(ط.ال) :ةعيشلا ثيداحأ عماج «نيسح .يدرجوربلا 6

 .705 ص 1جءيفاكلا ءبوقعي نب دمحم .ينيلكلا (*)



 غ5" هل _ ةحجان ةيجوز ةايحل قوقح “

 رفنملا رعشلا ةلازإ -“

 اهدنب هايج ىعارت نآب نعشلا ههانث نإ مةلمالا اغذو
 ءاريثك لاط اذإ براشلا رعشو .فنألا رعشك هب رفن ام ةلازإ ىلإ

 نعف .دسجلا يف تبني يذلا رعشلا ضعب يف لاحلا اذكهو

 نم يذلا هرعشو هبراش نم مكدحأ نخأيل» لو مركألا لوسرلا
 مامإلا نعو .«"'هلامج يف ديزي كلذ نإف ؛هسفن دهاعتيلو ؛هفنأ

 ."!:نسحي هنإف ؛مكنع رعشلا اوقلأ» : الئ قداصلا

 رفاظألا ليمجت - ؛

 ."!مكريفاظأ اوصق» :لاجرلل هتيصو يف )هللا لوسر نعف

 (7«ٌنكل نيزأ هنإف ((نكريفاظأ) نكرتا» :ءاسنلل هتيصو يفو

 سأرلا حيرست 6

 بلجيو «ءابولا بهذي سأرلا حيرست» :ة56 مظعألا يبنلا نعف
 .'"!.عامجلا يف ديزيو «(قزرلا

 رعشلا بيضختو نيعلا ليحكت - 71

 ءاتلسلا ءاسنلا نم ضغبأل ينإ» : هَ مركألا لوسرلا نعف

 .2"!لحتكت ال يتلا ءاهرملاو ,بضتخت ال يتلا ءاتلسلاف ءءاهرملاو

 .87”ص الج .راونألا راحب .رقاب دمحم ءيسلجملا (؟)

 .غ57 ص ١1ج .يفاكلا ,بوقعي نب دمحم .ينيلكلا )3

 .ه19١4١ .مق .تيبلا لآ ةسسؤم رشنو قيقحت .ةعيرشلا ماكحأ يف ةعيشلا ىركذ لوألا ديهشلا (8)
 ١٠. صءاج

 . ١١8 ص الا” ج ,راونألا راحب ءرقاب دمحم ءيسلجملا )6( ١

 .777”ص .١٠٠ج ؛قباسلا ردصملا (1)



 ةحجان ةيجوز ةايحل قوقح ”" للمس عغغع

 سابللاب مامتهالا :

 ١-النظافة

 نوكت نأ امهبايثب ةنمؤملاو نمؤملا مامتها يف لاقي ام لقأ ْنِإ

 لمجتلا لوح لاؤس نع هباوج يف ٌرة قداصلا مامإلا نعف ؛:ةفيظن

 .«'!هبوث فلحتمو : قلك لاق

 ةقانألا -"

 ىلع جوزلا قح نع هتلأس ةأرمال هباوج يف يي هللا لوسر نعف

 . ''7ءاهبايث نسحأ سيبلتو» :ه2ٌ)و لاق .كهتجوز

 ةنيزلا -9
 9و ع م »و يأ

 زوجي الد : لمت ت هنع رخآ ثيدح يضو ,''!ةدالق اهتبقر يف قلعت أ

 .«'”اطيخ اهقنع يف قلعت نأ ولو ءاهسفن لطعت نأ ةأرملل

 رطعلاب مامتهالا :

 قداصلا مامإلا نع درو امك ا” تينسرفلا ننس نم رطعلا» ف

 )١( ص :0ج .ةعيشلا لئاسو ءنسح دمحم .يلماعلا رحلا .

 .6 8١ص .0ج .يفاكلا ,بوقعي نب دمحم .ينيلكلا (؟)
 .55 ص :م١٠٠٠ .قافولا راد ,توريب ؛١ط :قالخألا مراكم ءلضفلا نب نسحلا ءيسربطلا (؟)

 77١. ص ٠١ ج ةعيشلا لئاسو ء,نسح نب دمحم .يلماعلا رحلا (؛)

 65٠١. ص ١1ج .يفاكلا ,بوقعي نب دمحم.يئيلكلا )0(



 0 ةحجان ةيجوز ةايحل قوقح "“

 مامإلا نع درو امك !''!ءايبنألا قالخأ نم بيطلا»و . كه
 رثكأ هبيط ىلع فرصي ةك#, هللا لوسر ناك اذل . ةةئئظطاضرلا

 هتنبا رهم يشلث قو هللا لوسر لعج اذلو ؛هماعط ىلع فرصي امم

 قوفسلا ةرقاد: ني« بياقتلا لدح ليا يبطلا نط ةلكرات ءارهزلا
 جوزلا قح ام» :ةٌقَيهللا لوسر تلأس ةأرما َّنَأ درو دقف ةيقالخألا

 .ءاهبيط نسحأب بّيطتت نأ اهيلعو» :ُهَتلَو باجأف :5ءةأرملا ىلع
 ."!ءاهجوزل ةملسملا ةأرملا بيطتل» :نينمؤملا ريمأ نعو

 سابللا ةفاظن ١. دسجلا ةفاظن ١.

 ريع ةقانألا ." ' مفلا بييطت .”

 قولا ةنيزلا ." | رفنملا رعشلا ةلازإ ."

 رفاظألا ليمجت .؛

 )١( ص ؟ج :تيبلا لآ لئاسو ,نسح نب دمحم .يلماعلا رحلا ١57.

  6ص .١٠٠ج .راونألا راحب ءرقاب دمحم .يسلجملا 740.



 ةحجان ةيجوز قايحل قوقح# لد. م

 ةبغرملا تام ّدقُملا -ب

 هتيب لهأو #يبنلا اعد ةنسحلا ةئيهلاب مامتهالا ىلإ ةفاضإ

 اهل يتلاو ةصاخلا ةقالعلا لبق ةمهم تاوطخب مامتهالل الكوت

 ةلأسم ىلإ هللا لوسر دشرأ دقف :نيجوزلا ةداعس يف اهرود

 هذه نوكت ال نأ يهو :نيجوزلا نيب ةصاخلا ةقالعلا يف ةساّسح

 :دمخلا ةحاج عاصف ع ةريصخمم ؛ةفطاعلا نم ةيئاكب ةفالفلا

 ىلع مكدحأ عقي ال» :ُُيلَوهنعف رخآلا فرطلا تابغرب ةيلابم ٌريغ

 دنع ةبغرلا بناج يؤقت تامّدقم ىلإ يعاد ؛20«ةميهبلا لثم هلهأ
 :تامدقملا هذه نمو ءلسرلا» حاطصم اهيلع ًاقلطم نيفرطلا

 نأ لبق» هتجوز براقي نأ لجرلا زجع نم هنأ
 ...:ءافجلا نم ةثاللث» :رخآ ىوبن ثيدح ىفو .ءاهسناؤيو اهثداحي

 ,الوسر لسري نأ ريغ نم عاقو هلهأو لجرلا نيب نوكي نأو
 ا")...حازملا

 ليبقتلا -"

 .«لّبقلاو...>:ُةٌكلَ,لوسرلا نع قباسلا ثيدحلا ةلمكت يفف



 عإ ما سن77. ةحجان ةيجوز ةايحل قوقح

 ةبعادملا -“

 ةعقاوم ؛ءءافجلا نم ةثاللث» :ب اذ قياسلا يوبنلا ثيدحلاف

 . !'!ةبعادملا لبق هلهأ لجرلا

 ءايحلا زجاوح ةلازإ -ج

 ناسنإلا ءايح ىلع هديكأت مالسإلا ميلاعت يف فورعملا نم

 ةقالعلا كلذ نم تنثتسا اهنأ الإ .ناميإلا نم كلذ اربتعم
 َ 1 هاه تا 5 - .

 زجاوحلا نم ةررحم نوكت نا يغبني يتلا نيجوزلا نيب ةصاخلا

 دق ةأرملا ْنأ اميو ءنيرخآلاب هتقالع ىف ناسنإلا اهداتعا ىتلا

 -هنع درو ام يف- 13/6 يبنلا اعد دقف .ءلجرلا نم ًءايح رثكأ نوكت

 نم كلذ اربتعم اهجوز عم ءايحلا دويق نم ررحتت نأ ىلإ ةجوزلا

 تعلخ اهجوز عم تلخ اذإ يتلا مكئاسن ريخ» :كٌة/وهنعف ءاهلامك

 دولولا مكئاسن ريخ نإ» :رخآ يوبد ثيدح يفو ."!عايحلا عرد هل

 ةجربتملا ءاهلعب عم ةليلذلا ءاهلهأ يف ةزيزعلا :ةفيفعلا دودّولا

 ؛هرمأ عيطتو :هلوق عمست يتلا ؛هريغ ىلع ناصحلا ءاهجوز عم

 ...مكئاسن ريخ» :؛4هنعو «")اهنم ديري ام هل تلذب اهب الخ اذإو

 .«'!هريغ ىلع ناصحلا اهجوزل نوجّملا

 )١( ص ال١ج .راونألا راحب ءرقاب دمحم .ءيسلجملا 174.

 ١) ص 09ج يفاكلا عورف .بوقعي نب دمحم .ينيلكلا 774.

 ص .١٠ج .ءقباسلا ردصملا (غ) 7”.



 ةحجان ةيجوز ةايحل قوقح # سمسم.

 ةجوزلا ةبغر ءابشإ - د

 متهي ال نأ ةيجوز لكاشمل ًارعف لكشت يتلا ةيبلسلا رومألا نمف
 رمألا اذهل ْنِإف ,ةيسنجلا ةورذلا ةلاح ىلإ هتجوز لوصوب جوزلا

 ببسلا نوكت ةجوزلل ةيبلس تافّرصت يف سكعنت دق ةيسفن ًاراثآ
 ءوسب قلعتملا ساسألا ببسلل روشق يه امنيب ةلكشملل يرهاظلا

 .ةصاخلا ةقالعلا يف اهجوز فرصت

 يف لجعتسي ال نأ جوزلا ىلع يو مركألا لوسرلا دكأ انه نم
 :ُوٌدَي هنعف ؛هتجوز ةجاح باسح ىلع ةيسنجلا هتجاح ةيبلت

 نأ لبق هتجاح ىضق اذإ مث ءاهق دصيلف هلهأ مكدحأ عماج اذإ»

 .'''ءاهتجاح يضقت ىتح اهلجعي الف ؛اهتجاح يضقت
 ثكميل ؛ريطلا يتأي امك نهيتأي الف ؛هلهأ مكدحأ عماج اذإ»

 ."''ءثبليو

 الف هتجوز يتأي نأ مكدحأ دارأ اذإ» : 92 يلع مامإلا نعو
 . "!سجئاوح ءاسنلل نإف ءاهلجعي

 ةجاح ةيبلت مدع ةروطخ نم ة8ّمعقداصلا مامإلا رذح دقو

 ولف ؛هتحت نم جرختف ,هلهأ يتأيل مكدحأ نإ» :هلوقب ةأرملا

 امهنيب نكيلف هلهأ مكدحأ ىتأ اذإف ؛هب تثّبشتل ايجنز تباصأ
 0 ذل بيطأ هنإف ةيعادلم

 ,١ج ه470١ ,.١ط.ثيدحلا راد رشنو قيقحت .ةّيبطلا ثيداحألا ةعوسوم :ديحم ىوهتيرلا| 01

 .؟ ١١ص

 .هسفن ١ج ءقباسلا عجرملا (؟)
 .8١١ص .؟١ج.ةعيشلا لئاسو .نسح دمحم ؛يلمأعلا رحلا مف

 8١١ص .١7ج .قباسلا ردصملا (:4)



 عه م سطس __ 77 ةحجان ةيجوز ةايحل قوقح

 ىدابعلا بدالا -ه

 يبنلا نع ةدراولا تاياورلا تّثح ةقباسلا نيوانعلا بناج ىلإ

 اهتكربب يفضت يتلا ةيدابعلا لامعألا ضعب ىلع يكن هتيب لهأو

 ,ةيدسجلا ةذللا بناج ىلإ أيحور ًادعُب فيضتو :ةقالعلا هذه ىلع
 :لامعألا كلت نمو

 ١-الذكر

 هللا ركذيلف هلهأ مكدحأ ىتأ اذإ» : 2مِكاَظ قداصلا مامإلا نعف

 كرش كلذ ناك دلو هنم ناكو عامجلا دنع هللا ركذي مل نم ْنِإف

 لجرلا يف . ةِمَتِقَت هنعو .''ءانضغبو انّبحب كلذ فرعيو ؛ناطيش

 هللا مسب» لوقي :لاق ناطيشلا هكراشي نأ يشخو .هلهأ ىتأ اذإ
 .«"!ناطيشلا نم هللاب ذوعتيو

 ءاعدلا -

 يتأي نيح لوقي مهدحأ نأ ول امأ» :؛ةمركألا لوسرلا نعف
 ام ناطيشلا بنجو :ءناطيشلا ينبنج مهللا هللا مسب» :هلهأ

 ناطيش هرضي مل ءدلو ىضق وأ كلذ يف امهنيب رّدق مث .ءانتقزر
 , 71د

 1١1- 1١06. ص.'”ج .هيقفلا هرضحي ال نم .يلع نب دمحم .ءقودصلا )1(

 ١70. ص .١٠7ج ,ةعيشلا لئاسو .نسح دمحم :ىلماعلا رحلا مف

 . 709 -508 ص .١ج.ةّيبطلا ثيداحألا,يرهشيرلا (؟)



 ةحجان ةيجوز قايحل قوقح # مطل و.

 دوعلل ءوضولا -'"“

 دواعي نأ دارأ مث ؛هلهأ مكدحأ ىتأ اذإ» :؛ةييهللا لوسر نعف

 اذإ ءوضولا بابحتسا درو كلذكو .'''ءدوعلل طشنأ هنإف أضوتيلف

 ىشغي نأ هرك» :هنأ هبي هللا لوسر نعف ,مالتحالا دعب ةعقاوملا دارأ

 ,ىأر يذلا همالتحا نم لستغي ىتح «ملتحا دقو هتأرما لجرلا

 .«"”هسفن الإ نمولي الف ءانونجم دلولا جرخو لعف نإف

 ةبسانم ةنمزأ -و

 ىلإ ةوعدلا هلآو هيلع هللا ىلص دّدح عهْللا لوسر ةيصو يف

 هللا ىضق نإ دلولل ديمح رثأ نع اثّدحتم .:ةصاخ لايل يف عامجلا
 :ىه يلايللا هدفك امهنيب كلذ

 ةعمجلا ةليل-١

 ءاشعلا دعب ةعمجلا ةليل يف اهتعماج نإو ...» :يوبنلا ثيدحلا يف

 .(! هللا ءاش نإ لادبألا نم دلولا نوكي نأ ىجري هنإف ةرخآلا

 يف لصو يذلا حلاصلا يلولا ناسنإلا وهو لدب عمج لادبألاو

 رع هللا َىّيِمُي نأ دعب الإ هتيمي ال ىلاعت هللا ّنأ ىلإ هحالص ةجرد
 .هنم الدب لجو

 ص ء١ج ؛.(تءال) ء(ط.ال) ,يلشعرملا نمحرلا ديع فسوي قيمحت ,«كردتسملا ؛يروباسينلا )1(

 .6١؟

 ١. ١2ص . ١7ج .ةعيشلا لئاسو ءنسح دمحم .ىلماعلا رحلا 6

 .5-506؟60غ ص .قباسلا ردصملا (؟



 ه١ هت د د لد | ةقحجان ةيجوز ةايحل قوقح “

 نينثالا ةليل-؟

 ىضق نإ هنإف ؛نينثإلا ةليل عامجلاب كيلع...» :ُهٌثلَ,يبنلا ةيصو يف
 : لهو رف هللا مسق امب ايضار هللا باتكل اظفاح نوكي دلو مكنيب

 ءاثالثلا ةليل-"“

 ىضقف ءاثالثلا ةليل كلهأ تعماج نإ ...» :يوبنلا ثيدحلا يف

 نأو هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش دعب ةداهشلا قزري هنإف ؛دلو امكنيب

 بيط نوكيو ؛نيكرشملا عم هللا هبدعي الو ةّْيَو هللا لوسر ادمحم

 بذكلا نم ناسللا رهاط ؛ديلا يخس «بلقلا ميحر «مفلاو ةهكنلا

 ("!,.ناتهبلاو ةبيغلاو

 سيمخلا ةليل - ؟

 ؛سيمخلا ةليل كلهأ تعماج نإو ...» يوبنلا ثيدحلا يف

 نم املاع وأ ؛ماكحلا نم امكاح نوكي هنإف ؛دلو امكنيب ىضقف

 (')عاملعلا

 5 0 يس

 :يهف عامجلا ىلع ثحلا اهيف درو يتلا مايألا امأ

 سيمخلا موي 6

 لاوز دنع سيمخلا موي اهتعماج ناو ...»:يوبنلا ثيدحلا يف

 ال ناطيشلا نِإف ؛دلو امكنيب ىضقف ؛ءءامسلا دبك دنع سمشلا

 .50 ص .قباسلا ردصملا )1(

 .هسفن قباسلا ردصملا (؟١)

 .هسفن قباسلا ردصملا 0



 ةحجان ةيجوز ةايحل قوقح "“ كيو

 نيدلا يف ةمالسلا هللا هقزريو ءاميق نوكيو ءبيشي ىتح هبرقي
 .«''ايندلاو

 رصعلا دعب ةعمجلا موي -5

 ءرصعلا دعب ةعمجلا موي اهتعماج نإو» :يوبنلا ثيدحلا يف

 2” لملاع اروهشم افورغم نوكي هتاف دل و امعتيد نطق

 .؟508 ص .قباسلا ردصملا 6

 .هسفن قباسلا ردصملا 6



 م# هدد  ةحجان ةيجوز ةايحل قوقح “

 ةبسانم ريغ ةنمزأ - ز
 مايأ يف عامجلا نع يهنلا درو مايألاو يلايللا كلت لباقم يف

 :يه لايلو

 ٌفاحملا دنع - ١

 نيب ضرألا نع لماكلاب رمقلا اهيف يفتخي يتلا ةرتفلا يأ

 .رخآ رهش ةيادبو رهشلا ءاهتنا

 .يرمقلا رهشلا لوأ - 1

 .يرمقلا رهشلا طسو -'"'

 .يرمقلارهشلا رخآ - 4

 تايبلس نيبو ؛ماّيألا هذه يف ةعقاوملا نيب تاياورلا تطبر دقو

 .كلذ امهنيب ىضق نإ دولوملاو ةجوزلاب قلعتت

 رهشلا لوأ يف كتأرما عماجت ال» :«ة#لوسرلا نعف

 ىلإو اهيلإ عرسي لبخلاو ماذجلاو نونجلا نإف ؛هرخآو هطسوو

 هلو

 ,رهشلا قاحم يف هلهأ ىتا نم» :ْذإْء2ِغيداهلا مامإلا نعو

 .(7.دئولا طقسل ملسيلف

 ١ .قباسلا ردصملا ص/7؟١7.



 ةحجان ةيجوز ةايحل قوقح ## ب سلما مهو

 ءاعبرألا ةليل 5

 هتأرماب لخدي نأ لجرلل سيل» : 292 قداصلا مامإلا نع

 !''عاعبرألا ةليل

 رمقلا فوسخ ةليل -5

 سمشلا فوسك موي /١-

 .هباش امو ءادوسلا حيرلاو لازلزلاك ةفوخم ةيآ ثودح موي -6

 ةيهارك تاقوأ نع لئس امنيح 2ع رفعج يبأ مامإلا نع

 يفو ؛ءسمشلا هيف فسكنت يذلا مويلا يف...» :باجأ عامجلا

 نوكت يتلا ةليللاو مويلا يفو ءرمقلا اهيف فسخني يتلا ةليللا

 ا"'.ةلزلزلا اهيف

 رطفلا ديع ةليل -4

 "7 .ةرطفلا ةليل يف كتأرما عماجت ال ...» :يوبنلا ثيدحلا يف

 ىحضألا ديع هليل ٠-

 ةليل يف كتأرماعماجت ال» :يوبنلا ثيدحلا يف

 . 2! ىحضألا

 )١( ص .”ج .ةعيشلا ثيداحأ عماج ء,نيسح .ءيدرجوربلا 177 ,
 7١١. ص :قالخألا مراكم .لضفلا نب نسحلا ءيسربطلا (؟)

 ,فجنلا .(ط.ال) ,مولعلا رحب قداص دمحم قيقحت ؛عئارشلا للع ءيلع نب دمحم .قودصلا 0(

 .010 ص”, 7

 50١. ص .١7ج .؛ةعيشلا لئاسو ءنسح دمحم .يلماعلا رحلا (4)



 هم متت ب - ةحجان ةيجوز ةايحل قوقح «

 نابعش نم ًمصنلا ةليل ١-

 نم فصنلا ةليل يف كلهأ عماجت ال...» :يوبنلا ثيدحلا يف

 يف ةماش اذ اموؤشم نوكي دلو امكنيب ىضق نإ هنإف ؛نابعش
 07 تيل

 رفسلا اهل الخ مزنعي ينلا ةليللا ١١

 يف نايشغلا اوبنتجا» : 94 نيسحلا مامإلا نع ثيدحلا يف

 ادلو قزُر مث «كلذ لعف نم َنإف ءرفسلا اهيف نوديرت يتلا ةليللا

 "7 ةلاوج ناك

 ف ساسأ لكس نمك اه انيكرك ذاهك ىهنلا!|ةه وم ةيكحفلاو

 ةمكحلا عماج نع رّبعُي ام لعلو :ىلاعت هللا هرّدق نإ دولوملا تافص

 يف دحأ عماجي ال هللا ميأو» : 2 رقابلا مامإلا نع درو ام هذه

 ,ربخلا هيلإ ىهتنا دقو ؛َ,هللا لوسر اهنع ىهن يتلا تاقوألا هذه

 ."7«بحي ام كلذ هدلو يف ىريف ءادلو قزريف

 بانتجا ىلإ تاياورلا تهّين مايألاو يلايللا كلت ىلإ ةفاضإ
 :يهو عامجلا يف ةدّدحم تاقوأ

 ةماقالاو ناذألانيب ١-

 ,ةماقإالاو ناذألا نيب كتأرما عماجت ال ...» :ةة#ىيبنلا نع

 .هسفن قباسلا ردصملا )١(

 .505 ص .قباسلا ردصملا 6

 .١١5 ص :قباسلا ردصملاا (؟)



 ةحجان ةيجوز ةايحل قوقح # سس سمر صرح

 .()ءامدلا قارهإ ىلع اصيرح نوكي دلو امكنيب ىضق نإ هنإف

 سمشلا عولط ىتح رجفلا عولط نم - ١

 يتلا تاقوألا نع لئس امنيح 2ئئرفعج يبأ مامإلا نع

 عولط ىلإ رجفلا نيب ام :معن» : 2 باجأ عامجلا اهيف هركي
 ل قا

 رهظلا دعب -“

 هنإف ءرهظلا دعب كتأرما عماجت ال...» :يوبنلا ثيدحلا يف

 7 ,لوحأ ْنكي ,تقولا كلذ يف دلو امكنيب ىضق نإ

 ليللا نم ةعاس لوأ -:

 ؛ليللا نم ةعاس لوأ كلهأ عماجت ال ...» :يوبنلا ثيدحلا يف

 ايندلل ارثؤم ءارحاس نوكي نأ نمؤي ال دلو امكنيب ىضق نإ هنإف

 .''!قرخآلا ىلع

 )١( ص .قباسلا ردصملا 750١.

 بتكلا راد .نارهط ."ط .يناجوقلا دمحم قيقحت .مالكلا رهاوج .نسح دمحم .ءيفجنلا (؟)

 .04 ص ,75ج ءش.ه١؟77 .ةيمالسإلا
 50١. ص .١٠ج ؛ةعيشلا لئاسو .نسح دمحم .ىلماعلا رحلا (؟)

 .؟507 ص .قباسلا ردصملا (:)



 6ا/ ةحجان ةيجوز ةايحل قوقح

 لازلزلاك ةفوخم

 نابعش ١١6 ةليل -

 وفسلا ةليلآ

 ةب انم ريغ ةنك ُأ-ح

 و ِِء 9 ِِء
 ؛اهيف عامجلا نع يهل ةنكما ىلا تاياورلا تهبن ةنمزالا امكو

 :أاهنم

 حطسلا ىلع ١-

 اذإ هنإف ,ناينبلا فوقس ىلع كتأرما عماجت ال» :8يبنلا نع

 , اغتنم ايكاَوم اقفانم نوكي دلو امكنيب ىضق

 .750” ص ؛قياسلا ردصوملا 6



 ةحجان ةيجوز ةايحل قوقح # ببث هه

 ةرمثم ةرجش تحن - ١

 ؛ةرمثم ةرجش تحت كتأرما عماجت ال ...» :يوبنلا ثيدحلا يف

 ()ءافيرع وأ ًالاتق ًادالج نوكي دلو امكنيب ىضق نإ هنإف

 رتسلا مدع عم سمشلا هجو يف -"

 اهئلالتو سمشلا هجو يف كتأرما عماجت 70 : 0 يبنلا نع

 لازي ال دلو امكنيب يضق نإ هنإف ءامكرتسيف ارتس يخرت نأ الإ

 ."!«تومي ىتح رقفو سؤب يف

 ةيسانم ريغ عاضوا -ط

 :اهنم ةصاخ عاضوأ يف عامجلا نع تاياورلا تهن

 ةلبقلا رابدتساو لابقتسا-١

 عماجي نأ هللا لوسر ىهن» :2032قداصلا مامإلا نع

 ال» : ان قداصلا مامإلا نعو .«"'ةلبقلا لبقتسم هلهأ لجرلا

 17 نهرو تت بال الو :ةليقلا لبقتسم الو :ةنيفسلا يف عماجت

 لماكلا يزعلا-١

 عماجأ» : 15غ قداصلا مامإلا لاه صيعلا نب دمحم نأ درو

 (0) ديلا : قلمتاط لاقف :«؟نايرع انأو

 780١. ص .قباسلا ردصملا 6

 .هسفن قياسلا ردصملا 1

 .1؟8 ص ؛قباسلا ردصملا (؟)
 7١7. ص .قالخألا مراكم ءلضفلا نب نسحلا ءيسربطلا (غ)
 .05 ص .75ج .مالكلا رهاوج .نسح دمحم .يفجنلا )0(



 مه ه٠” ٠ ةحجان ةيجوز ةايحل قوقح “

 نطبلا ءالتما -"

 اميرو ندبلا نم نمدهي ةثالث» :ُكئط قداصلا مامإلا نع
 حاكنو ؛ءالتمالا ىلع نايشغلاو ؛ةنطبلا ىلع مامحلا لوخد»:نلتق

 ءوضولا وأ لسغلا لبق مالتحالا -

 لجرلا ىشغي نأ هرك ىلاعت هللا ْنِإ» :ُْقلَومركألا لوسرلا نع
 ؛لعف نإف «ىأر يذلا همالتحا نم لستغي ىتح ملتحا دقو ةأرملا

 (7.هسفن الإ ٌنمولي الف ءانونجم دلولا جرخو

 مايقلا
 نإف ؛مايق نم كتأرما عماجت ال ...» :يوبنلا ثيدحلا يف

 يف ًالاَوب ناك دلو امكنيب ىضق نإف ءريمحلا لعف نم كلذ
 (©22:شارفلا

 ىرخأ ةأرما ءاهتشا -5

 ةأرماةوهشب كتأرماعماجت ال» :يوبنلاثيدحلا يف

 اثنؤم وأ اثنخم نوكي نأ دلو امكنيب ىضق نإ ىشخأ ينإف ؛«كريغ

 .29ةلبخم

 )١( .ةعيشلا لئاسو .نسح دمحم .ىلماعلا رحلا ج١؟.ص 500.

 ص .١٠٠ج .راونألا راحب ءرقاب دمحم .يسلجملا (؟) 58١.
 .70؟ ص.١7ج ؛ةعيشلا لئاسو .نسحلا نب دمحم .يلماعلا رحلا (؟)

 .007 ص .؟ج ؛هيقفلا هرضحي ال نم ؛ءيلع نب دمحم ءقودصلاا (غ)



 ةحجان ةيجوز ةايحل قوقتح ا 0 ب 0

 سدقم ءيش باحصتسا -

 وأ هللا ركذ هيف متاخ جوزلا عم نوكي امدنع عامجلا ةيهارك درو

 .ميركلا نآرقلا نم ءيش

 ظقيتم َيبص دوجو -

 .هتأرما ىشغ ًالجر نأ ول هديب يسفن يذئاو» :ةقييبنلا نع
 ام ءامهسفنو امهالك عمسيو ءامهاري ظقيتم ّيبص تيبلا يفو

 يفو .«'"”ةيناز تناك ةيراج وأ ايناز ناك امالغغ ناك نإ ادبأ حلغأ

 يف يبصلاو هتأرما لجرلا عماجي نأو مكايإ» : رخآأ يوبن ثيدح

 "!ءامهيلإ رظني دهملا

 ىلاعت هّللا رّدق لاح يف ديدجلا دولوملا يف رؤي امكرمألا اذهو

 .اريغص ًالفط ناك ناو :رظاتلا ةدمصلا قفيرتود ضنا هناك كلذ

 نهذ يف مستري ام نأ تبثأ يذلا ثيدحلا ملعلا هتبثأ ام اذهو

 ازوكرم ىقبي هنإف ,توص وأ ةروص نم - اريغص ناكولو - ناسنإلا

 ولو ؛هيف كلذ رثؤي دقف .هرغص نمز لعفتي ملول ىتح ؛هسفن عقص يف

 اهيا ةيمقرق اوفا ةيضرمألا | دهوك لدن ام يطل سو ويمن دعب

 اذإف ,ةردخُم اهيف تناك اهل ةيحارج ةيلمعب مهمايق ءانثأ .ءابطألا

 .اهغامد يف ةطقن يبطلا هعضبم فرط سمال امنيح ءابطألا دحأب

 ,تتكس عضبملا عفر امنيحو :يناملألا ينطولا ديشنلاب قطنت اهب اذإ

 1107 نضا عا ةعيشلا لدار نيبخ دهم لك اهلا رزخلا 1(

 .550 ص .١٠٠ج .راونالا راحب .رفاب دمحم .يسلجملا 6



 ح9 مل سس سس ل. .- قححان ةيجوز ةايحل قوقح “

 اهنأ بيرغلاو .ديشنلا كلذب قطنت اهب اذإف ىرخأ ةرم هعضو امل مث

 .ةيناملألا ةغللا فرعت ال اهنأ نيبت ةيلمعلا دعب تقافأ امنيح

 ةريغص تناك امنيح اهنأ رهظ رمألا كلذ يف اهتثداحم دعب نكلو

 ينطولا ديشنلا نودشني اهلزنم برق ناملألا دونجلا عمست تناك
 ةيلمعلا ديشن جتنأ ام اذهو ءاهنهذ رعق يف كلذ زكتراف .يناملألا

 :ةيحارجللا

 ةبسانم ريغ لامعأ -ي

 ةصاخلا ةقذاعلا ءانخأ قامعألا نه ةلمح قف:تاناؤرلا تودع

 :لامعألا كلت نمو ؛دلولا ىلع يبلس رثأ نم اهل امل نيجوزلا نيب

 عامجلا دنع مالكلا ١-

 ثروي هنأل ؛عامجلا دنع مالكلا هركو» :يوبنلا ثيدحلا يف

 ةءارق لمشت عامجلا ءانثأ مالكلا ةهارك ّنأ درو دقو ,"”سرخلا

 عم شارفلا يف ابنج ناك نم» :كُقَييبنلا نعف .ميركلا نآرقلا
 نم ران امهيلع لزنت نأ ىشخأ ينإف «نآرقلا أرقي الف هتأرما
 .«"!امهقرحتف ءامسلا

 خيشلاك ءاملعلا ضعب هلمح .يميرحت يهنلا اذه نأ ىلع ءانبو

 .١7١؟ ص .:"١ج .ةعيشلا لئاسو .نسح دمحم .يلماعلا رحلا 60

 01 نه قئاسلا زوديحفلا'(*)



 ةحجان ةيجوز ةايحل قوقح “ 20 ااالاا

 يتلا عبرألا روسلا امإ يهو :مئازعلا ةءارق ىلع ٍةْنََك''قودصلا

 ,مجنلا .تلصف مح ,ةدجسلا ملأ: يهو .؛ةدجسلا تايآ يوتحت

 .كلذ

 ةجوزلا جرف ىلإ رظنلا -؟

 ضفغيلو هتأرما جرف ىلإ دحأ َنرظني ال ...» :ُهٌتَْو مظعألا يبنلا نع

 .«“"7دلولا يف ىمعلا ثروي جرفلا ىلإ رظنلا نإف ؛عامجلا دنع هرصب

 ةدحاو ةقرخ يف حسملا -"

 ةقرخ كعمو الإ كتأرما عماجت ال» : ه2! مركألا لوسرلا نع

 ىلع ةوهشلا عقتف :ةدحاو ةقرخب احسمت الو ةقرخ كلهأ عمو

 (7...امكنيب ةوادعلا بقعي كلذ نإف ؛ةوهشلا

 ءوضو ريغ ىلع لماحلا عامج - :

 الإ اهعماجت ال كتأرما تلمح اذإ» :ُهٌييَومركألا لوسرلا نع
 ,بلقلا ىمعأ نكي دلو امكنيب ىضق نإ هنإف ؛ءوضو ىلع تنأو
 (!! يلا ليخب

 .007 ص .؟”ج .هيقفلا هرضحي ال نم .يلع نب دمحم .ءقودصلا 6

 ١75. ص ء١ج .ةيبطلا ثيداحألا ةعوسوم ءدمحم .يرهشيرلا (؟)

 .7507 ص .١7ج ؛نسح دمحم .يىلماعلا رحلا 6

 .هسفن قياسلا ردصملا (ء)



 ولا همت تتغلب ةحجان ةيجوز ةايحل قوقح “

 مالكلا ١ رابدتساو لايقتسا 5

 ةجوزلا جرف ىلإ رظنلا ." ةليقلا ةرمثم ةرجش تحت ."

 عامجلا ءاككأ لماكلا يرعلا 7 سمشلا هجو ىف .

 هدو ةقرحت نفق: عسل, نطيلااءالثما## ١ لككلا ل ذيغ نم
 لسغلا لبق مالتحالا .؛

 ءوضولا وأ
 مايقلا .0

 ىرخا ةأرها ءاهتشا <

 ءيش باحطصا .ا/
3 

 سس هو

 ريغ ىلع لماحلا عامج .؛

 ءوصو

 لظقيتم يبص دوجو .

 ةلئسألا ةرئاد ىف ةقباسلا تاياورلا

 تحت اهبيوبتو يسنجلا فيقثتلا يف ةدراولا تاياورلا ضرع دعب

 ىلإ ريشن .هنهاوع ىلع رمألا كرتي ال ىتحو .ةقباسلا نيوانعلا

 :ةيتآلا ةلئسألا نع ةباجإلا نمض ةّمهم تاظحالم

 ؟ىولوم وأ ىداشرإ تاياورلا باطخ له ١-

 ىلإ كوت ةمئألاو هلو يبنلا نع رداصلا باطخلا مسقني

 :نيعون

 يذلا مازلإلا ماقم يف رمألا هيف نوكي يذلا وهو ءيولوم ١-

 موصو ةيمويلا ةالصلاب رمآلاك باقعلا قاقحتسا هكرت ىلع بترتي



 ةحجان ةيجوز ةايحل قوقح # ل بدلا ه4

 ىلع بترتي يذلا بابحتسالا ماقم يفوأ ؛خلإ جحلاو ناضمر رهش
 ,ةالصلا بيقعت يف لكْهْيَع ءارهزلا حيبستب رمألاك ءباوث هلعف

 ...خلإ ةالصلا دعب ركشلا ةدجسو

 هرود رصتقي لب .كلذك نوكي ال يذلا باطخلا وهو «يداشرإ -"

 بيبطلا رمأك ءكلذ ريغ وأ ةدسفم وأ ةحلصم هيف ام نايب ىلع

 مل ول ضيرملا نأ هنم دصقي ال وهف ؛ءاودلا لامعتساب ضيرملل

 دشري هرمأ يف بيبطلا لب :مرحملل ابكترمو اموثأم نوكي هلمعتسي

 .ءافشو عفن نم ءاودلا يف ام ىلإ ضيرملا

 نم قبس ام نأ ىلإ داشرإلا ٌدون ناحاطصملا حضتا نأ دعب

 عاضوأو كلذك ةنكمأو ةددحم ةنمزأ يف ةرشاعملا نع ىهنت تاياور

 يتلا ةيبابحتسالا رماوألا ماقم يف يه له ؛ةصاخ تالاحو ةنّيعم

 ةيداشرإلا رماوألا راطإ يف عقت اهنأ وأ 5باوثلا اهلعف ىلع بترتي

 نم سانلل حلاصم ىلإ لكواظ هتيب لهأو ة27يبنلا اهيف هّجوي يتلا
 ؟اهيلع يباوثو يبابحتسا راطإ نود

 هنأ ىلع ءاذهك ءباطخلا نم اعون لمحي ءاملعلا نم ريثكلا َّنإ
 نأ الإ ؛ىلاعت هللا نم باوثلا هلاثتما ىلع بّترتي يبابحتسا باطخ

 :تاباطخلا نم نيعون نيب زيمي ءاملعلا ضعب
 هيه نكد ىلا نأ «قوتتذ ليلفح ةللغبلا تاباطخلا عقوألا

 ءايندلا ملاع يف ةيعيبطلا رومألا ةرئاد يف ةعقاولا باطخلا ةلع

 ىضق نإف ... ؛مايق نم كتأرما عماجت ال ...» : قباسلا ثيدحلاك



 هو م77 ةحجان ةيجوز ةايحل قوقح

 كتأرما عماجت الو...» ,''!2...شارفلا يف الاوب ناك دلو امكنيب

 نوكي نأ دلو امكنيب ىضق نإ ىشخأ ينإف ءاهريغ ةأرما ةوهشب
 .")ٌةلبخم اثنؤم وأ اثّنخم

 .للعلا نم مدقتملا عونلاب ةللعملا ريغ تاباطخلا : يناثلا

 كلت نوكت نأ ءاملعلا ضعب حجري زييمتلا اذه ساسأ ىلعو

 اهيف ثدحتي يذلا يداشرإلا عونلا نم يه ةللعملا تاباطخلا

 هيف امل اهّجوم وأ ادشرم هنوك باب نم المك مامإلا وأ هيلو يبنلا

 بترتي ىلوم هنأ ساسأ ىلع سيلو ءايندلا يف ناسنإلا ةحلصم

 لمعلا كرت ىلعو ؛رمألا ةغيصب غوصّملا هباطخ لاثتما ىلع باوثلا
 .هنع ىهن يذلا

 لسغلا لوح كعءاضرلا مامإلا نع درو امل ريظن نم اذهو

 دق يذلا ءاملا نم لستغا نم» ماعلا ماّمحلا ءام ")ةلاسغب

 لاقف , ؟!هسفن الإ نمولي الف ماذجلا هباصأف هيف لستغا
 ؛نيعلا نم ءافش هيف نإ :نولوقي ةنيدملا لهأ نإ» :مهدحأ هل

 ينازلاو مارحلا نم بنجلا هيف لستغي ءاوبذك»: ْءالكَط لاقف

 ءافش هيف نوكي مث ؛هللا قلخ نم لكو امهرش وه يذلا بصانلاو

 ظفحتلا ىلإ داشرإلا ماقم يفوه 82 مامإلاف .'"!005نيعلا نم

 186 سنا وير ةسوقللا لئاسو نسج دمحم يما سلا (1)
 .007 ص .؟ج .هيقفلا هرضحي ال نم .يلع نب دمحم ءقودصلا (؟)
 .لسفلا نم يقابلا لمعتسملا ءاملا يه انه ةلاسفلا (؟)
 .7150 ص .ةيبطلا ثيداحألا ةعوسوم ءدمحم .يرهشيرلا (4)
 760 ص 25ج م5 ,«بادآلا ,.فحجنلا .(طءال) ,ةراهطلا باتك هللا حور .ينيمخلا )0(



 ةحجان ةيجوز ةايحل قوقح ## للدم 5

 .("”ءاملا كلذ نم لستغملا ىلإ ماذجلا ةيارس نم

 ةيناثلا ةظحالملا يف لخدن نيهاجتالا نيذه ةفرعم ءوض يف

 :ىتآلا لاؤسلا نمض ةعقاولا

 ؟ةربتعم تاياورلا كلت له -«

 قدح ىلع لك عب اسملا كلاي ارانب نم سنا رو: يلق اذه لنك قل

 :لاؤسلا اذه نع ةباجإلل نيتطقن ىلإ ريشن نكل

 ىلوألا ةطقنلا

 يبنلا نع نيماضملا نم عون اذكه رودص برغتسي دق ضعبلا ْنِإ

 يف لخدي دق ثيدحلا اذه ْنأ ساسأ ىلع . :لكَوِلَظ هتيب لهأو ل

 هركذ ام ىلع رصتقن باوجلا ماقم يفو «ةيبدألا تاروظحملا راطإ

 . "!ءقحلا نم ييحتسي ال هللا نإ» :هلوقب ُةْدَدكر هاوجلا بحاص

 ةيناثلا ةطقنلا

 قلطمب وأ تابحتسملاب ةقلعتملا تاياورلا ٌنأب يملع هاجتا كانه

 ىلع بترتي باوثلا ْنأ يه ةيصوصخ اهل ؛ةيمازلإلا ريغ ماكحألا
 .426يبنلا نع ًاعقاو ةرداص نكت ملول ىتح اهب لمعلا

 ماشه ةحيحصك تاياور ةعومجم ةيصوصخلا هذه ىلع لد امو

 باوثلا نم ائيش عمس نم» : مَع قداصلا مامإلا نع ملاس نبا



 ا“ سي لس | ا ةدحات ةيعهز ةايكل قوقحا#

 ."'!'«هغلب ام ىلع نكي مل نإو ؛هرجأ هل ناك هعنصف ؛ءيش ىلع
 ةدعاقب اهوّمس ةدعاق تاياورلا هذه نم ءاملعلا نم ةلث ىقتسا دقو

 تاياورلا كلت يف شاقنلا ةجيتن هنأ الإ .ننسلا ةلدأ يف حماستلا

 مل مهضعب نأ امبو ءءاهقفلا نم ديدعلا دنع ةدعاقلا هذه تبثت مل

 نفدرو اه ىف ب ايعتسالا ةركاو ساهدو اولا فاياورتلا ةيديحب ىف قك دن

 ةدراولا تابحتسملا ْنأ اهتايادب يف اوحّرص مهنإف «ةيلمعلا مهلئاسر
 امب - تابحتسملا هذه ْنأ ىنعمب ؛ةيبولطملا ءاجر ةينب اهب ىتؤي اهيف
 ةلكشم يف فلكملا عقي ال ىتحو يعرش قيرطب اهتوبث نم دكأتُي مل اهنأ
 هنإف -نيدلا نم سيل وهو نيدلا يف ءيش لاخدإ ينعت يتلا ةعدبلا

 .كلذك نوكت نأ ءاجرب لب ؛ةبحتسمو ةبولطم اهنأ امب ال اهب ىتؤي
 يئوخلا مساقلا وبأ ديسلا موحرملا لاق لاثملا باب نمف

 تابحتسملا نم اريثك نإ :نيحلاصلا جاهنم باتك ةيادب يف

 ةدعاق ىلع اهبابحتسا نيبتي ةلاسرلا هذه باوبأ يف ةروكذملا

 نايتإلا نّيعتيف ءاندنع تبثت مل املو ؛ننسلا ةلدأ يف حماستلا

 هنن كرتتف تاهوركملا يش لاحلا اذكو :ةيبولطملا ءاجرب اهب

 ةيناثلا ةطقنلا هذه يف مالكلا نأ ىفخي الو ."'ءةيبولطملا ءاجر

 ماقم يف لب داشرإلا ماقم يف تسيل تاياورلا كلت نأ ىلع ينبم

 .كلذ حيضوت مّدقت امك ءيولوملا باطخلا

 (١) .نايليعامسا ,مف :.؟”ط .لوصألا ملع يف سورد رقاب دمحم .ردصلا ءرظنا هاج١.ءاص

.750959-5048 
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 لجأل ىه تاياورلا يف ةهاركلا له -

 ؟ةقلطم اهنأ وأ ؟دلولا

 وأ رمألا تللع يتلا ةقانملاكاناورلا نأ ءايقنلا نكفي نكد

 وأ بابحتسالا صاصتخا يضتقت دلولا اهب رثأتي ةجيتنب يهنلا

 ال ةجوزلا تناك اذإ اّمأ .كلذ لوصح هيف نكمي عامج يف ةهاركلا

 .''!ةهاركلا وأ بابحتسالاب مكحي الف ءام ببسل لمحت

 باطخلا نأ ىلع ءانب يتأي ال هنأ مالكلا اذه ناس طع نقل

 نكمي يذلا عامجلاب هصاصتخا كلذك هنوك ىضتقمف ءيداشرإ وه

 هيلع يتأيف ايولوم باطخلا نوك ىلع ءانب اّمأ :لمحلا لوصح هيف
 تاليلعتلا هذه وحن نم دارملا نأ » نم رهاوجلا بحاص هركذ ام

 نأ ال مومعلا ىلع ينبملا مكحلا اذه يف ةمكحلا ضعب ركذ

 .(7ءامدع وأ ادوجو اهرادم مكحلا نارود اهنم دارملا

 .قباسلا ردصملا 6







 ل .٠ سس 7 ةحجان ةيجوز ةايحل قوقح ؟

 ةيلئاعلا ةيلوؤسملا

 0 م س ع

 تايلوؤسم ماما نيجوزلا نم الك عضي جاوزلا نأ حضاولا نم

 نيب تايلوؤسملا هده عيزوتو .ةيرسألا ةأيحلا ةداعسو حاجنل دوعت

 جاتحت يتلا ةيرسألا تاجاحلا تادرفم ةفرعمل عضخي نيجوزلا

 .ةيلوؤسملا كلت لمحتل

 :تاجاحلا كلت نمو

 .ةمزاللا ةيلئاعلا تاقفنلا نيمأت لجأل لاملا ١.

 .هبيترتو لزنملا ةفاظن ."

 .بارشلاو ماعطلا ."

 ّىكو فيظنت نم ةرمتسملا ةعباتملا يعدتسي يذلا سابللا .غ

 .بيضوتو

 .يدسجلا لمجتلا .4

 .اهقلعو ةءاقوءاشةبألا 5

 اهيلع دازي دالوألا دوجو لاح يفو

 ىلوألا هتلحرم يف لفطلل ةمئادلا ةيناضحلا ةبكاوملا .

./ 

 ....و بعللاو ةفاظنلاو ةفطاعلاو عاضرلاب

 3 ع

 .يقلتلاو ملعتلل ايهتي امنيح لفطلل ةيميلعتلاو ةيوبرتلا ةبكاوملا
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 ءاوس لهألا ةبكاوم ىلإ ةجاحب ةسردملا ىلإ ةفاضالاب هنإف

 مامتهالاب وأ .ينيدلاو يقالخألا ةهيج وكووأ .هسورد يف هتدعاسمب

 وأ زافلتلا ربع وأ :ناريجلا نيب وأ ةسردملا يف ءاوس هتئيبب

 نم ىلوألا ةلحرملا يف ىتح رمتستس ةبكاوملا هذهو...تنرتنالا

 .بابشلا رمع

 : ةثالث نيوانعب تاجاحلا هذه صيخلت نكميو

 لاملا نيمأت «

 لزنملا ريبدت «

 دالوألاةيبرت ©

 نيجوزلا دحأ عيطتسي ال ثالثلا تامهملا هذه نأ ىفخي الو

 بجي يتلا امهنيب ةيلوؤسملا ميسقت نم دب ال ناكف ءاهب مايقلا هدحو

 :نييعقاو نيرمأ يعارت نأ

 نع فلتخت اهتينبف :ةأرملل يحصلاو يدسجلا عضولا :لوألا

 ضراوع ةيحان نم وأ لمحتلاو ةوقلا ةيحان نم ءاوس لجرلا ةينب

 وأ ارهشأ لوطي يذلا لمحلا دهم اهنأ ةيحان نم وأ ةيرهشلا ةداعلا

 .ديدجلا اهلفطل ءاذغلاو ءاطعلا عينم اهنأ ةيحان نم

 نيمأت ةيلوؤسم لجرلا لّمحو ؛عضولا اذه مالسإلا ىعار انه نم
 .ةرسألا اهجاتحت يتلا ةيداملا تاقفنلاو لاملا

 باوث نايب لالخ نم كلذ ىلع جوزلا ماسلا عجش دقو

 هلايع ىلع داكلا» :ُةٌلَءمركألا لوسرلا نعف ؛لايعلل ةقفنلا نيمأت



 لويس من تنس سس لل ا | ةحجان ةيجوز ةايحل قوقح *“

 مث بسكي دبع نم ام» :ةتلَوهنعو ")هللا ليبس يف دهاجملاك

 هلايع ىلع هقفني مهرد لكب هللا هاطعأ الإ هلايع ىلع قفني
 الإ اهرفكي ال بونذلا نم» :ُةُكَوهنع درو امك .("0'«فعض ةئامعبس

 ."!ةشيعملا بلطب مهلا

 طيطخت ىلإ وعدي الكوفي تيبلا لهأ نع درو ام ضعب ْنإ لب

 باسح ىلع هلام بهذي ال ثيحب هتافو دعب ىتح هلايع ةقفنل جوزلا

 ةنحتسلا لالا ةوجو كنا ول نحب مونت هياط يمت كلاك رم
 راصنألا نم الجر نإ» : ْمكِقَع قداصلا مامإلا نع درو دقف ءاهتاذب

 هتوم دنع مهقتعأف قيقرلا نم ةتس هلو راغص ةيبص هلو يفوت

 متعنص ام» :لاقف ربخأف لَو يبنلا يتأف ,مهريغ لام هل سيلو

 لهأ عم هتنفد ام تملع ول» :#لاق .هانفد :اولاق 5 «,مكبحاصب

 .!'!ءسانلا نوففكتي هدلو كرت ,مالسإلا

 ْنأ حضاولا تباثلا نمف .دالوألل ةيفطاعلا ةجاحلا :يناثلا

 ىلإ هتجاحك ةفطاعلا ىلإ جاتحي -ىلوألا هتاونس يف اميس ال- دلولا
 لئاوأ نم ةأرملا لعج نأب ناسنإلا هّللا محر دقو ءبارشلاو ماعطلا

 كيدحلا نف.دوو اذه لجأل ةليلو»اةدقوتفلا ةفطانلت انؤكتماهرمع

 ناك «هلايع ىلإ اهلمحف ؛:ةفحت ىرتشاو قوسلا لخد نم» :يوبنلا

 )١( ص 97ج راونألا راحب رقاب دمحم ءيسلجملا 574.

 7١5. ص قالخلا مراكم ءلضفلا نب نسحلا ءيسربطلا (؟)

 ,نامعنلا راد .فجنلا ؛؛ط .رتنالك دمحم قيقحت .تاداعسلا عماج .ءيدهم دمحم .يقارنلا (؟)

 ١١. ص .7ج

 .159 ص .١٠٠ج .راونألا راحبءرقاب دمحم ءيسلجملا (:)



 ةحجان ةيجوز قايحل قوقح # بدل م

 .""!روكذلا لبق ثانإلاب أدبيلو ؛جيواحم موق ىلإ ةقدص لماحك
 يه لجرلا دنع اهل ليثم ال يتلاو ةأرملا يف ةسورغملا ةفطاعلا هذهو

 ,لمحلا ةأرملا قشعت اهببسبف .ةيرشبلا رارمتسا يف ساسألا ببسلا

 ملأ نم ضاخملاو ةدالولا يف ام عمو ؛ةقشملاو بعتلا نم هيف ام عم

 :ةذل نامرحو مهو دهج نم ةناضحلا يف ام عمو :هلمحت بعصي

 لفطلا ةجاحلو .ةأرملا ىدل ةفطاعلا هذه ةيصوصخ لجأل

 ,لفطلا ةناضح يف لجرلا ىلع ةأرملا مالسإلا مّدق اهيلإ ةّساملا

 امّيس ال ءبألا ةيبرت نم ىلوأ ةلحرملا هذه يف هل اهتيبرت لعجو

 نم جورخلا نم ةقفنلا نيمأت يف بألا ةيلوؤسم هيعدتست ام عم

 نع يساسأ لكشب ةلوؤسم ىقبت يتلا يه مألا نإف يلاتلابو ءلزنملا
 .مهتياعرو لافطألا ةناضح

 لمحت نم بألا يفعُي ال مالكلا اذه ّْنأ لوقلا ٌّيهيدب نمو
 ةأرملا رود ةيمهأ نايب هنم داري امنإو ؛ءانبألا ةيبرت يف هتايلوؤسم

 لبقتسمل ةيرورضلا ةيفطاعلا ةيذغتلا يف لجرلا ىلع هتيولوأو
 .ءانبألا

 لزنملا ريبدت

 ةيبرت يف ساسأ رود ةجوزللو ,جوزلا ةيلوؤسم نم لاملا نيمأت اذإ

 ءامدقلا ءاملعلا هلخدأ نفلا نم عونوه يذلا - لزنملا ريبدت امأ .دالوألا

 0١. ص .”١ج .ةعيشلا لئاسو .نسح دمحم .ىلماعلا رحلا )1(



 ل ٠ وطب ع سب ع ا ب ع :ةكجات ةيجوز ةايحل قوقح#

 ةسايسو لزنملا ريبدتو قالخألا ىلإ اهومسق امنيح ةيلمعلا ةفسلفلا يف
 نأ دارأ لب ,بوجولاو مازلإلا ةرئاد يف مالسإلا هعضي ملف -'''ندملا

 ةعيبط تناك نإو :جوزلا وأ ةجوزلا نم ءاوس ءاطعلا ةيحور نم قلطني

 ةجوزلا ىلإ برقأ رمألا اذه لعجت دق ةجوزلا تايولوأو جوزلا لمع

 ف نأ دارأ امنيح ِةيقَوهْللا لوسر ّْنأ دجن اذه لجألو .جوزلا نم

 الكيَبَت ءارهزلا ةمطاف ةديسلاو دلع يلع مامإلا نيب ةيلوؤسملا

 ةمدخب يلع ىلع ىضقو «بابلا نود ام ةمدخب ةمطاف ىلع ىضق»
 :الئاق 2 قداصلا مامإلا امهديفح هلصف ام اذهو :/'”«هفلخ ام

 ؛,سنكيو يقتسيو بطتحي هيلع هللا تاولص نينمؤملا ريمأ ناك»

 ""نبختو نجعتو نحطت -اهيلع هللا مالس- ةمطاف تناكو

 يف ءاطعلا ىلإ ردابت خا ةارعلل مالسإلا عيجشت ناك انه نم

 اهجوز تمدخ ةأرما اميأو» :ثيدحلا يفغ :ةيجوزلا ةايحلا لزنم

 ةينامث اهل حتفو ءرانلا باوبأ ةعبس اهنع هللا قلغأ ؛مايأ ةعبس
 .!«تءاش اهّيأ نم لخدت «ةنجلا باوبأ

 ائيش اهجوز تيب نم تعفر ةأرما امّيأ» :رخآ ٌيوبن ثيدح يفو
 لجو ْزع هللا رظن الإ ءاحالص هب ديرت عضوم ىلإ عضوم نم
 ام» :ثيدحلا يض درو امك .("0ءهبذعي مل هيلإ هللا رظن نمو ءاهيلإ

 ١7. ص .١ج ه١

 4١. ص :4؟ج .راونألا راحب ءرقاب دمحم .يسلجملا (1)
 .86 ص .6ج .يضاكلا عورف .بوقعي نب دمحم .ينيلكلا (؟

 .588 ص :؟١ج ؛ةعيشلا ثيداحأ عماج ءنيسح .يدرجوربلا (0)



 ةحجان ةيجوز ةايحل قوقح #  سءءهءهد ا. م

 ةدابع نم اهل اريخ ناك الإ ءام نم ةبرش اهجوز يقست ةأرما نم
 .''ءاهليل مايقو ءاهراهن مايص «ةنس

 تح ةجوزلاب ةيرصح ةلأسم ىلإ قزنملا ةعدخ لوحتت ال ىتحو

 لوسر وه اهف ءلزنملا يف هتجوز عم لجرلا نواعت ىلع مالسإلا

 الإ لايعلا مدخي ال يلع اي»: ةك3َظ نينمؤملا ريمأ بطاخي ةكيهللا

 ."!قرخآلاو ايندلا ريخ هب هللا ديري لجر وأ ءديهش وأ قيدص

 امك :.'"!ءرجأ ءاملا هتأرما ىقس اذإ لجرلا ند :رخآ ثيدح يضو

 اهعفري ةمقللا يف ىتح ءيش ّلك يف نمؤملا رجؤي» :اضيأ درو
 'هتأرما يف ىلإ

 لزنملا نم جورخلاو ةيلوؤسملا

 ىلع قفترينأ اميطكس نكي: ملاذ لعرلا نإق رمت اه ىلع ءاقب
 هجورخف .ةقفنلا ليصحتل يعسلا اعرش هيلع بجي هدالوأو هتجوز

 كلذ ةقفنلا نيمأت ىضتقا نإ هيلع ابجاو حبصُي لزنملا نم
 نأ لجرلا قح نم ناك لضفألا اهرودب ةأرملا مايق لجأل لباقملابو

 يف امّيس ال هنوؤشب اهمامتها يلوتل .لزنملا نم اهجورخ يف لخدتي
 .ناسنإلا ةعانصوهو الأ لمع لضفأ

 )١( ص .١٠ج ؛ةعيشلا لئاسو .نسح دمحم .يلماعلا رحلا 177.
 ص .١١٠ج .راونألا راحب ءرقاب دمحم .يسلجملا (؟) ١717.

 ص :؟ج ؛ةمكحلا نازيم ءدمحم ءيرهشيرلا (؟) 177١.
 ١08. ص :١ج :؛لامعلا زنك ,ءيدنهلا .يقتملا (غ)



 وإ# وا نس سس ل77  ةحجان ةيجوز ةايحل قوقح “

 اميس ال لزنملا يف اهئاقب لباقم ريبكلا اهرجأ ناك انه نم
 ىلإ جورخلا يف 5 ركفت دق ًالغمف :تايولوألا براضتت امنيح

 نم دجسم ىلإ ىشم نم» :ذ ؛ادج ريبك رجأ هيف يذلا دجسملا

 رشع هلزنم ىلإ عجري ىتح اهاطخ ةوطخ لكب هلف هللا دجاسم

 امك '''ءتاجرد رشع هل عفرو «تائيس رشع هنع يحمو :تانسح

 هللا ْنإ» :هيلع هللا تاولص هنع درو لب : لَو مركألا يبنلا نع درو

 ةجرد هيف سفنتت سفن لكب دجسملا يف اسلاج تمد ام كيطعي
 ْ .!.ةكئالملا كيلع يلصتو :ةنجلا يف

 ال يذلا دجسملا ىلإ جورخلا ىلإ ثيداحألا هذه اهعفدت دق معن

 نم ءاسنلا عنم نع يهنلا ُةُِلَويبنلا نع درو لب ؛مالسإلا هنم عنامي
 هللا ءامإ اوعنمت ال» :ةدراولا ةياورلا يف امك دجسملا ىلإ باهذلا

 ,راغصلا اهدالوأ ىلع اهفوخ ةجيتن ددرتت دق اهنكلو ؛'"' هللا دجاسم

 حلاصل ددرتلا اذه مسحي ام نكلو ءاهبايغ لاح يف اهجوز يتأي نأ وأ

 ةأرملا دجسم» :ُةّيلَو يبنلا نع دراولا ثيدحلا وه لزنملا يف اهئاقب

 لوقت ةأرملا ىلإ ةلاسر لصوي نأ ديري ثيدحلا اذه لعلو ,''!ءاهتيب

 لعجي ىلاعت هللا ّنإف كلزنم يف قباو ,كجوزبو كدالوأب يمتها :اهل

 .دجسملا يف ةالصلا باوثك كلزنم يف كتالص باوث

 )١( ص .9ج ,ةعيشلا لئاسو .نسح دمحم .يلماعلا رحلا 5١١.

 ١١7. ص .؛ج .قباسلا ردصملا (؟)

 .704 ص :417ج .راونألا راحب .رقاب دمحم ءيسلجملا (؟)

 ةعماج ؛؟ط.رتنالك دمحم قيقحت ؛ةيقشمدلا ةعمللا حرش يف ةيهبلا ةضورلا يناثلا ديهشلا (:)
 .019 ص. ١ج ءه7/87:2١ةينيدلا فجنلا



 ةحجان ةيجوز ةايحل قوقح # بلل ل 0

 ةأرملا ةاعارم باوث نع ةربعملا ةياورلا يتأت قايسلا سفن يفو

 يتلا يهو .؛هنذإ نود نم لزنملا نم جورخلا مدع يف اهجوز قحل

 دهع ىلع راصنألا نم الجر نإ: قط قداصلا مامإلا نع تدرو

 ادهع هتأرما ىلإ دهعف ؛هجئاوح ضعب يف جرخ ؛6)3 هللا لوسر

 تثعبف ءضرم دق اهابأ ْنإو ؛مدقي ىتح اهتيب نم جرخت ال نأ
 يسلجأ «ال :ُةُكْلَولاقف ؛هدوعت نأ هنذأتست هللا لوسر ىلإ ةأرملا

 تلسرأف ؛(اهيبأ ضرم دتشا يأ)لقثف ءككجوز يعيطأو كتيب يف

 تامف ؛ءكجوز يعيطأو كتيب يف يسلجا» :لاقف «كلذب ايناث هيلإ

 ؟هيلع يلصأ نأ ينرمأتف تام دق يبأ نإ :هيلإ تثعبف ءاهوبأ

 ؛لجرلا نفّدف .كجوز يعيطأو كتيب يف يسلجأ ءال يو لاف
 كات تان كاين فاو كالا واخ دق هللا ّنإد :كٌكلَي هللا لوسر اهيلإ ثعبف

 ."!:كجوزل

 اهريغ ىلع ةيلزنملا ةيولوألا ميدقت باوث لوح ناتياورلا ناتاهو
 هيلع ديزي ال يذلا ةأرملا لامك نأ مالسإلا نايب قايس يف ناعقت

 وهو ىلاعت هللا هدارأ يذلا ليبسلا اهكولس يف ققحتي لجرلا لامك

 يف لاجرلا اهل ضرعتي يتلا ةيدسجلا ةقشملا كلت نم ولخي ليبس

 485 هللا لوسر اهيلإ راشأ ةأرملل ةميظع ةمارك لثمي اذهو :مهتايح

 تتأ نيح ةيراصنألا ديزي تنئب ءامسأ عم تلصح ةفيطل ةيضق يف

 ,كيل إ ءاسنلا ةدفاو ينإ يمأو تنأ يبأب» :تلاقف :هباحصأ نيب وهو

 1١-76 ١. رص 1 .ةعيشلا لئاسو.نسح دمحم .يلماعلا رحلا . 600



 وله مه د 2  ةحجان ةيجوز ةايحل قوقح “

 برغ الو قرش يف ةنئاك ةأرماام هنإ ءءادفلا كل يسفن ملعأو

 قحلاب كثعب هللا ْنِإ ؛ييأر لثم ىلع يهو الإ اذه يجرخمب تعمس
 رشعم اًنإو ءككلسرأ يذلا كهلإبو ,كب اًنمآف ؛ءاسنلاو لاجرلا ىلإ
 :مكتاوهش ىضقمو مكتويب دعاوق ؛:تاروصقم :.تاروصحم ءاسنلا

 ةعمجلاب انيلع متلّضُف لاجرلا ٌرشاعم مكنإو ,مكدالوأ تالماحو
 ؛.جحلا دعب جحلاو ءزئانجلا دوهشو ؛ىضرملا ةدايعو ؛تاعامجلاو

 جرخ اذإ مكنم لجرلا نإو ؛هللا ليبس يف داهجلا كلذ نم لضفأو
 مكل انلزغو :مكلاومأ مكل انظفح اطبارم وأ ارمتعم وأ اجاح

 لوسر اي رجألا يف مككراشن امف ,مكلاومأ مكل انيبرو :مكباوثأ

 :؛كلَي لاق مث هلك ههجوب هباحصأ ىلإ هلي يبنلا تفتلاف ؟ هللا

 ؛ءاهنيد رمأ يف اهتلءاسم نم ؛:نسحأ طق ةأرما ةلاقم متعمس لهد

 لع ىل:ىدقؤت زا ريغأ نأ اننظ اهيرهللا وسر اك ناول اعف ذه: قف

 قأرملا اهتيأ يفرصنا» :اهل لاق مث ءاهيلإ 6 يبنلا تفتلاف .اذه

 اهجوزت نعاوجأ لذبق نسخ نأ ءاستنا نس فقل نه نملعأو

 تربدأف .«هلك كلذ لدعي هتقفاوم اهعابتاو ؛هتاضرم اهبلطو

 .")اراشبتسا رّبكتو للهت يهو ةأرملا

 رداصم ةدع يف ريسي فالتخا عم ةياورلا ترك اذ دقو ." ص 4؛ج .(تءال) .ةيملعلا ةزوحلا

 7١7. ص قالخألا مراكم ءلضف نب نسحلا .ءيسربطلا :ليبق نم



 ةحجان ةيجوز ةايحل قوقح #” لرب ءممسس م

 ةأرملا ملع

 ةأرملا كولس بناجت ال نأ يفبني ةرسألاب مامتهالا ةيولوأ ْنِإ

 ىلوألا هللا ةملك نم ًءادتبا مالسإلا هيلع عّجش يذلا ملعلا قيرط

 يوتسي له لق» ةلهجلاو ملعلا لهأ نيب هتنراقم ىلإ .'"'ءأرق'
 ءاملعلا ماقم هعفر ىلإ ؛"'«ءنوملعي ال نيذلاو نوملعي نيذلا

 او ملعلا اوتوأ نيذلاو ؛مكنم اونمآ نيذلا هللا عفري»

 :لاحيرلاب صتنف ال اهريغو ةكرابملا صوصنلا هذه نأ ىفخيالو

 ةرورضب صوصنلا نم ديدعلا تحّرص يتاوللا ءاسنلاو مهمعت لب

 ةضيرف ملعلا بلط» هُو مركألا يبنلا نعف .ملعلا جرادم نهكولس
 .27ملعلا ةاغب بحي هللا َّنِإ الأ :ةملسمو ملسم لك ىلع

 يف كلذو اهرغص ذنم ىثنألا ميلعت ىلع ثح وَّيبنلا نأ امك

 ءاهملعو ءاهبدأ نسحأو ءاهبٌدأف ةئبا هل تناك نم» : هنع دراولا هلوق

 تناك هيلع غبسأ يتلا هللا معن نم اهيلع عسوأف ءاهميلعت نسحأف
 .("نانلا نم ةعنم هل

 مامإلا نع درو امك . لك ةوبنلا تيب لهأ هدكأ ام اذهو

 ملعلا هتيب لهأ ثروي نمؤملا دبعلا لازي ال» :92قداصلا

 )١( ةيآلا ءقلعلا ةروس ١.

 .5 ةيآلا ءرمزلا ةروس (؟)

 ١١. ةيآلا .:ةلداجملا ةروس (؟)

 7١. ص .١ج .يضفاكلا .بوقعي نب دمحم .ينيلكلا (4)

 .50 ص ؛١ج ,ةمكحلا نازيم .دمحم .يرهشيرلا (6)



 م١ م- 777/77 ةحججان ةيجوز ةايحل قوقح

 1 افي ةنجلا مهلخدي ىتح حلاصلا بدألاو

 ةروس ميلعت ةكَوهْللا لوسر لعج ةأرملا ميلعت ةيمهأ ىلع اديكأتو
 هنافت ىلإ عاوزألا اهدا: انك باستلا نحلل اهم ميركلا نا رقلا نم

 :©ئهنع دراولا هلوقك لجو زع هللا باتك روس ضعب مهتاجوز

 الصف اذه .('":ىتقلا ةروس اهنإف ؛ةعقاؤكا ةووس مكءاسك اوملغ»

 بجيف ةأرملا ملعتب عمتجملا ةجاح ترصحنا اذإ يتلا رومألا نع

 تاجاحلا كلت قيقحتل ةبولطملا ملعلا تاوطخ اهيفوطخت نأ اهيلع

 :ةنعامكجالا

 ةروثلا لكاوأ ذنم 4ثآكينيمخلا مامإلا نأ دجن انه نم

 ,ةأرملل يفرعملاو يملعلا ىوتسملا عفرل َدِهَج ناريإ يف ةيمالسإلا

 يباجيإلا روطتلاب هزازتعاو هرخف نع رّبع ةروثلا نم تاونس دعبو

 هيف سرامت وحنب نآلا عضولا تاب دقل » :لاق ثيح كلذ يف

 ملعلا باستكا يف اهطاشن -لجرلا اهيخأ بنج ىلإ ابنج- ةأرملا
 ا")...ةفرعملا عورف عيمجو ةفسلفلاو نافرعلاو

 قباسلا يف َّنَك يتاللا ءاسنلا...» : هدر لاَق ىرخأ ةملك يفو

 هذه يف هللا دمحب تلزن ,عمتجملا يف ءيش لك نم تامورحم

 عم رخفلا ىلع ثعبت ةروصب ناديملا ىلإ ةريخألا تاونسلا

 )١( ص .ةرسألا زيزعت .دمحم .يرهشيرلا ١70.
 .087 ص .١ج .لامعلا زنك .ءيدنهلا يقتملا (؟)
 ةرافس .ءقشمد .(طءال):ينيمخلا مامإلا ركف يف ةأرملا ةناكم .هللا حور .ينيمخلا مامإلا (؟)

 .7١٠ص ؛(ت.ءال) .ةّيناريإلا ةيمالسإلا ةيروهمجلا



 ةحجان ةيجوز ةايحل قوقح ” للم دغل م

 ٌنهطاشن نلصاوي نآلا ْنُهَو :ةيعرشلا نيزاوملا ىلع ظافحلا

 ."'!غيلبتلاو سيردتلاو سوردلا يف

 ةأرملا لمع

 الإ :ةيعرشلا طباوضلا نمض لمعلا نم ةأرملا مالسإلا عنمي مل

 بحوأ اذه نم ةةردسألا ةيولوأ ههازدو اهلفع كر افتيتأل نأ كارأ هنأ

 كلت يف اهدهج زكرتل ءاهجوز ىلع ةرسألا ةيقب ةقفن امك اهتقفن
 .ةيولوألا

 يجاتنإلا ةأرملا لمع ىلع ءانث ثيداحألا نم ديدعلا يف ظحالن معن

 ,ةيولوألا كلت عم ضراعتي ال -عبطلاب - يذلاو لزنملا لخاد يف

 .(0«لزغلا ةأرملا لغش معن» : هيلو مركألا يبنلا نع دراولا ثيدحلاك

 12 نينمؤملا ريمأ ْنأ ةيعخنلا نسحلا مأ تورراطإلا اذه يضو

 ,لزغأ :تلاقف ؟نسحلا ّمأ اي نيعنصت ءيش يأ» :اهلأسو اهب رم

 .(©بسكلا لحأ هنإ امأ : ةلكاظ لاقف

 لزنملا جراخ ةأرملا لمع تالاحلا ضعب يف حجري دق معن

 لمعلا ةرورض دراوم يف كلذو .ةرسألا ةيولوأ عم ضراعتي ال امنيح

 ةاعارم طرتشي نكل ءاهلمع ىلإ عمتجملا ةجاحل وأ ءصاخ لكشب
 .ةيعرشلا طباوضلا

 75١. ص .4١ج لئاسولا كردتسم .نيسح .يسربطلا 6



 مس ميس ل | ةحجان ةيجوز ةايحل قوقح “

 نكلو ؛ةأرملا لمعتلف» :لوقي ُةْنََككينيمخلا مامإلا ناك انه نم

 عم نكلو ؛ةيموكحلا رئاودلا يف اهلمع نم عنام ال ءباجحلاب

 .''!«ةيعرشلا نوؤشلا ىلع ظافحلاو «يعرشلا باجحلا ةاعارم

 ,ةحجان ةيجوز ةايحل ةثالثلا قوقحلا نع ثيدحلا يهنأ اذهب

 .ةديعس ةّيجوز ةايحل ثالثلا تاملكلا ب عوضوملا لمكأ نأ ىلع

 نيملاعلا بر هّلل دمحلاو

 تاكرب مركأ

 .فراعملا ةيعمج .توريب .؟"ط . ةْدَأْكك ينيمخلا مامإلا ركف يف ةأرملا هللا حور .ينيمخلا مامإلا )10(

 .؟١ صام" 9





 قو هولسسسسسس ل7 ةححان ةيجوز ةايحل قوقح “

 معجارملاو رداصملا 7

 ميركلا نآرقلا - ١

26 

 ,نيمألا نسح قيقحت .ةعيشلا نايعأ .نسحم .نيمألا -؟
 .(تءال) ءتوريب ء(ط.ال)

 قيقحتل تيبلا لآ ةسسؤم قيقحت .داشرإلا ءدمحم ؛ديفملا -'"

 .هاغ١غ:ديفملا راد ءتوريب."”ط .ثارتلا

 يلعو يلو ذاتسألا نيسح قيقحت .يلامألا ءدمحم ءديفملا -غ

 .4١5١ديفملا راد ءتوريب ؛”ط يرافغلا ربكأ

 نمحرلا دبع فسوي قيقحت .؛كردتسملا .يروباسينلا -6

 .(تءال) ؛(طءال) ؛يلشعرملا

55 

 رقابلا دمحم قيقحت .راونألا راحب ءرقاب دمحم .ءيسلجملا -1
 .ه "١4١ .ءافولا ةسسؤم .توريب ."ط.يدوبهبلا

 .ةموظنملا حرش يف ةعسوم ثوحب ءىضترم .يرهطملا ١-

 .ها577 مق. ١ط .ىعاقفرلا رايجلا دبع ةمجرت



 ةحجان ةيجوز ةايحل قوقح زي لد _ 5

 ا

 راد ءفجنلا :؛؟ط.ةليسولا ريرحت .هّللا حور .ينيمخلا مامإلا -/

 .ه١؟٠5 ؛ةيملعلا بتكلا

 .ش.ها١١// .ثيدحلا راد . مق ء١ط

 ؛مق 1 (ط.ال) «نازيملا ريسفت « نيسح دمحم .يئابطابطلا ٠٠-

 .(تءال) :ةيملعلا ةزوحلا يض نيسردملا ةعامج تاروشنم

 مو

 مف ء(ط.ال) :ةعيشلا ثيداحأ عماج نيسح ؛يدرجوربلا ١١-

 :”"”ط .يناجوقلا دمحم قيفحت ,مالكلا رهاوج ,يرهاوجلا -أ ؟

 لدلمحعم قيمحت «تاداعسلا عماج ؛«يدهم دمحم ,يقارنلا - 5

 .(ت ,.ال).نامعنلا راد ,.فجنلا :ٌءط ,رتئالك

 تقع

 ,فافزلاو ةبوطخلا نيب نيسورعلا ليلد ء.مركأ .تاكرب ١4-

 .ما ٠ ١ ,ءالولا راد ,.توريب 0 ١ُْط

 :مف :"؟ط ,لوصألا ملع يف سورد رقاب لدلمحجحم ,ردصلا 10

 .ه٠2١ :نايليعامسأ
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 قيقحت ؛ةعيرشلا ماكحأ يف ةعيشلا ىركذ ؛لوألا ديهشلا -7

 .ها9١4١ .مق ء.١ط ؛تيبلا لآ ةسسؤم رشنو

5 

 يدهم دمحم قيقحت ,نيظعاولا ةضور ؛يروباسينلا لاتفلا ١7-

 ,يضرلا فيرشلا تاروشنم .مق ؛(ط.ال) ء,ناسرخلا نسح ديسلا

 ء( تال )

 ةعمللا حرشش يف ةيهبلا ةضضورلا .يناثلا ديهشلا -

 :ةينيدلا فجنلا ةعماج .؟طء.رتنالك دمحم قيقحت .ةيقشمدلا

 .ه1١

0 

 دمحم نمحرلا دبع قيقحت .ءيذمرتلا ننسءيذمرتلا -8

 .ها107١ ءركفلا راد .توريب .”ط .نامثع

 -ش.-

 قيقحت :؛ةغالبلا جهن حرش .ديدحلا يبأ نبا .يلزتعملا ٠-

 .(تءال) ء(ط.ال) ءميهاربا لضفلا يبأ دمحم

 نم

 .ه415١ :(ط.ال) :ةاجنلا طارص ءديفم ىسوم ءيصاع 0١-

0 

 .١ط. ظعاوملاو مكحلا نويع .دمحم نب ىلع .ءيطساولا -"7



 ةحجان ةيجوز ةايحل قوقح # ل لددلدلد

 .(تءال) ءثيدحلا راد مق

 .يملعألا .توريب ,"”ط ,ىقثولا ةورعلا مظاك دمحم ءيدزيلا -""

 .ما6

 دمحم قيقحت .عئارشلا للع .ءيلع نب دمحم .قودصلا -"غ

 .م1957 :فجنلا ء(ط.ال) :مولعلا رحب قداص

 -ك

 دادس ورسم ةالحتب اهتلانس كا دلو نوكف ضع :مركأ :تاكرب -06

 .م١٠٠٠ ءالولا

 ربكأ يع قيلعتو قيقحت ؛يفاكلا ,بوقعي نب دمحم.ينيلكلا -7
 .ه9١1١ ,(ط.ال):ةيمالسإلا بتكلا راد .نارهط ؛؛ط .يراففغلا

 ,ينايح يركب قيقحت ؛(ط.ال) .لامعلا زنك ءيدنهلا يقتملا -"1

 .ه5١٠1١ :.توريب ؛:ةلاأسرلا ةسسؤم

 لآ ةسسؤم ؛مق ؛”ط .ةراهطلا باتك .مساقلا وبأ .يئوخلا .

 .(تءال) . ءالُكَبلَل تيبلا

 .فجنلا ؛(ط.ءال) :ةراهطلا باتك .هّللا حور ءينيمخلا -9

 .م1 ,بادألا

 ظ5

 رشنو قيقحت .لئاسولا كردتسم .ءنيسح .ءيسربطلا ١-

 .ها1١1١ «مق ١ . :الكيلَظ تيبلا لآ ةسسؤم



 مف هت -   ةحجان ةيجوز ةايحل قوقح ؟

 .ها957١١:.يضرلا فيرشلا

 راد رشنو قيقحت .ةمكحلا نازيم ءيدمحم .يرهشيرلا -"؟

 .(تءال) ء١ط .ثيدحلا

 .ه4١1١ ,7ط .هيقفلا هرضحي ال نم :دمحم ,ءقودصلا -9

 قيقحت :ةيبطلا ثيداحألا ةعوسوم .دمحم.يرهشيرلاا -؟4

 . ه5150١ ؛١ط.,ثيدحلا راد رشنو

 راد :توريب :؛؟8ط .نيحلاصلا جاهنم «مساقلا وبأ ءيتوخلا ."0

 .ما١5 .ىبتجملا

 ينيمخلا مامإلا ركف يف ةأرملا ةناكم .هّللا حور ءينيمخلا . "5

 .(تءال) :ةيناريالا ةيمالسإلا ةيروهمجلا ةرافس قشمد ؛(ط.ال)

 ,؟"ط .ينيمخلا مامإلا ركف يف ةأرملا .هللا حور ءينيمخلا

 .م9١١٠ .فراعملا ةيعمج ءتوريب

5 

 ,نيجوزلا ةداعسل ةحيصن ٠١١ .ىلع .يئنماخلا ءرظنا -4

 .م 75٠٠١ ؛نون زكرم ؛توريب ء١ط

 ,رئاخذلا راد .مق ء.١ط.يلع مامإلا بطخ.ةغالبلا جهن -9

 .ه5١ 5
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 رشنو قيقحت .ةعيشلا لئاسو ءنسح دمحم «يلمأعلا رحلا -غ٠

 .ه4١4١,مق ؛”ط .ثارتلا ءايحإل ْدِالْكَيِفَت تيبلا لآ ةسسؤم
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 وو هلل ةحجان ةيجوز ةايحل قوقح *

 .ةوفصلا راد ؛ةعيشلا دنع رفجلا ةقيقح - ١

 ىلع زئاح .ةوفصلا راد ؛:ةعيشلا دنع ةمطاف فحصم ةقيقح -؟

 يلودلا ةيالولا ناجرهم يف :م١٠٠* ماعل باتك لضفأ ةزئاج

 .ناريإ يف
 ةلاسر .ةوفصلا راد .فالتخالاو ةهادبلا نيب .ءهيقفلا ةيالو -؟

 .رشنلاب ةيصوتلاو هيونتلا عم ءزاتمم ةجرد ىلع تزاح ريتسجام

 جهانملا يف دمتعم .ةوفصلا راد ءةياردلا ملع يف سورد -غ

 .ةيوزوحلا ةيساردلا

 .رشنلاو ةفاقثلل جارسلا تيب ءكولسلاو ريسلا نازيم -4

 .نيقتلاو ةطاقتلا عارسلا ثا" احلام كدلو وحك نكاد

 .رشنلاو ةفاقثلل جارسلا تيب 5كمأ كتدلو امك عجرت فيك -

 .رشنلاو ةفاقثلل جارسلا تيب ؟نمو 5فيك ؟دلقن اذامل -8

 :(ةمجرتلاو عبطلل نون زكرم ) ةسينرفلاو ةيزيلكنإلا ىلإ مجرتم
 الالطإل 00 انيع اما 95160 طمالل 2 قص اانا

 مم0ان1000/ أرأ1ع/# (5انأا/لاع اناث 0056عمأ) (20177ع17 عا 01017

 .رشنلاو ةفاقثلل جارسلا تيب ؛ ( ءاروشاع يحو نم) رشع لايلو 8
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 ةفاقثلل جارسلا تيب ,فافزلاو ةبوطخلا نيب نيسورعلا ليلد ١-

 :ريشتلاو

 .رشنلاو ةفاقثلل جارسلا تيب . ؛94ظ نيسحلا ةيقرب ١١-

 .رشنلاو ةفاقثلل جارسلا تيب ؛:ةحجان ةيجوز ةايحل قوقح ” ١-

 .( ءىراقلا يدي نيب )
 .رشنلاو ةفاقثلل جارسلا تيب .تاملك "١ يف نيجوزلا ةداعس ١4-

 :رششلاو ةفاغتللا ءارسلا تين. |نيعس نوكت (ذكه تاو
 ةفاقثلل جارسلا تيب :( ءاروشاع يحو نم) رشعب اهانممتأو -7

 ىشتلاو

 .ةالصلاو ةراهطلا ماكحأ يف ةافطصملا لئاسملا ١١-

 .ءاسنلا ماكحأ -

 .ةيرجتلا يحو نم غيلبتلا تي 9

 نع ثحابلا ءولكواي»د ) 23انأو عا” طانئ5ه3 03 لع(0206 - ٠

 .(ةيلافتربلا ةغللاب - ةقيقحلا

 يف ةالصلا) اذاذألا ١“- »91|8552«8 058080 ١0

 .(ةيلافتربلا ةغللاب مالسإلا

 :ةوهصهلا قاذ+ ةعبقلا :ظويحفالا

 راد :(نيدلا فرش نيسحلا دبع ديسلا مامإلا) ةعبقلا كتاح -7

 :ةوديجلا

 ؛# مئاقلا جارس عقوم ىلع اهريغو بتكلا هذه عيمج حفصت كنكمي

 نفي /تااومأ زمان 6 ءاتيي فاني


